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Wykorzystanie marketingu w dzialalnosci instytucji non-profit na przykladzie polskiego zwiazku
lowieckiego.Znaczenie marketingu terytorialnego w kreowaniu wizerunku miejsca - analiza i ocena na
przykladzie dzialan prowadzonych w gminie czestochowa i gminie olsztyn.Kontrakt menedzerski.Zaleglosci
podatkowe z tytulu podatku od towarow i uslug w polsce w latach 1996-2004.praca licencjacka budzet gminy
.Determinanty rozwoju indywidualnego mlodziezy akademickiej w dobie jednoczacej sie
europy.Przedsiewziecia w cementowii gwarantujace czystsza produkcje.Zmiany w organizacji w zwiazku z
wprowadzeniem elektronicznej ksiegi wieczystej na przykladzie wydzialu ksiag wieczystych w
krakowie.Status prawny prezydenta rp w swietle konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku.Proces rekrutacji i
selekcji na przykladzie banku xyz.Przemoc seksualna wobec kobiet w polsce - zapobieganie i
zwalczanie.Handel uprawnieniami do emisji gazow cieplarnianych.Powodztwo wzajemne jako srodek obrony
pozwanego w procesie.Innowacyjnosc i konkurencyjnosc malych isrednich przedsiebiorstw.Bloom- robert h. wewnetrzny atut : strategia- ktora wyzwoli ukryty potencjal twojej firmy .Projekt rampy ladunkowej
czolowo-bocznej praca inzynierska budownictwo.Obligacje skarbu panstwa w zarzadzaniu deficytem
budzetowym.Zasada demokratycznego panstwa prawnego w orzecznictwie trybunalu
konstytucyjnego.Polityka kredytowa wobec sektora msp na przykladzie pko bp s.a..Obowiazek trzezwosci
pracownika a uprawnienia kontrolne pracodawcy.Pojecie zbrodni wojennej-zagadnienia
wybrane.Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynku kapitalowym.Przeciwdzialanie mobbingowi w
miejscu pracy.Problemy (bariery) zwiazane z funkcjonowaniem klastrow (na przykladzie regionu
lodzkiego).Decyzje administracyjne ksztaltujace pozycje cudzoziemcow w polsce..Wplyw organizacji
przestrzeni magazynowej na sprawnosc funkcjonowania magazynu.Rynek pracy w polsce. Korzysci i koszty
wynikajace z czlonkostwa polski w unii europejskiej.Masiukiewicz- piotr - zarzadzanie sanacja banku .Analiza
finansowania inwestycji gminy na przykladzie gminy boronow w latach 2008-2010.Stosowane w polsce i na
swiecie materialy i metody ocieplania scian za pomoca izolacji transparentnej praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie podatku od nieruchomosci dla dochodow gminy
lodz..Zwalniajace przejecie dlugu.Gospodarka finansowa spoldzielni na przykladzie spoldzielni kolek
rolniczych w krzanowicach..Dzieciobojstwo.Dozor elektroniczny w procesie karnym i mozliwosc jego recepcji
w prawie polskim.Etyczne problemy w procesie negocjacji na przykladzie firmy x nalezacej do grupy
kapitalowej.Psychologiczne mechanizmy oddzialywania reklamy - na przykladach reklamy krajowej..Ocena
pozycji konkurencyjnej firmy w sektorze produkcji samochodow osobowych na przykladzie firmy
toyota.Oferta produktowa bankow dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie ing banku
slaskiego s.a..Malysa-kaleta- agata barbara. - kierunki oraz determinanty przemian konsumpcji w polsce i
czechach na tle procesow integracji e.Problemy w budowaniu sciezki kariery zawodowej nauczycela w
szkole.Zarzadzanie utrzymaniem maszyn i poziomem jakosci na wydziale blach grubych..Dystrybucja ksiazek
w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Zakaz prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na podstawie
przepisow prawa upadlosciowego i naprawczego w swietle praktyki orzeczniczej sadow krakowskich w latach
2003-2007.Promocja teatrow w internecie.Dysfunkcje i patologie zarzadzania zasobami ludzkimi w placowce
bankowej.praca licencjacka budzet gminy .Ograniczenie ochrony wizerunku osob powszechnie
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znanych.Analiza i ocena kondycji finansowej grupy kapitalowej banku handlowego sa. W warszawie w latach
2005-2009.Dzialania rozpoznawcze wojsk ladowych sil zbrojnych rp.System zarzadzania notatkami promotora
jako narzedzie wspomagajace prace opiekuna seminarium magisterskiego.Instrumenty motywowania w
przedsiebiorstwie miedzynarodowym.zrodla finansowania podmiotow gospodarczych na przykladzie
gospodarstwa rolnego.Zarzadzanie kultura w polskich miastach- ktore ubiegaja sie o miano europejskiej
stolicy kultury 2016.Organizacja transportu miejskiego na podstawie miasta glowna.Pozycja handlowej spolki
osobowej w procesie cywilnym.Problem odpowiedzialnosci za szkode wywolana wyciekiem ropy naftowej w
swietle prawa miedzynarodowego na przykladzie katastrofy w zatoce meksykanskiej.Wplyw nowego
zarzadzania publicznego na satysfakcje klienta organizacji publicznej na przykladzie wybranych urzedow w
wojewodztwie podlaskim.Cywilnoprawna charakterystyka umowy leasingu na tle przepisow kodeksu
cywilnego..Modele zarzadzania w teatrze ludowym..Prawnokarne aspekty ograniczen wolnosci slowa na
podstawie art. 256 i 257 kodeksu karnego oraz art. 55 ustawy o instytucie pamieci narodowej – komisji
scigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu.Zarzadzanie personelem a stres w sytuacji audytu.Uzywanie
narkotykow wsrod mlodziezy szkolnej..Wplyw kryzysu gospodarczego na sytuacje na rynku pracy w powiecie
kutnowskim.Wykorzystywanie srodkow unijnych w celu realizacji zadan gminy dzialoszyn.Polityka
rachunkowosci w jednostce budzetowej na przykladzie szkoly publicznej.Odpowiedzialnosc holteli za jakosc
swiadczonych uslug..Remont lub budowa obiektu budowlanego – technologia i organizacja budowy na
wybranym przykladzie praca inzynierska budownictwo.Rola i znaczenie bieglego rewidenta w badaniu
sprawozdania finansowego..Analiza finansowa jako podstawa oceny kondycji finansowej
przedsiebiorstwa.Kobiety na polskim rynku pracy.Burzynski- tadeusz. Red. - jakosc uslug turystycznych a
ochrona praw konsumenta : materialy pokonferencyjne vii konfere.Jakosc napraw obiektow technicznych
przy wspomaganiu komputerowym na przykladzie huty bankowa sp. Z.o.o..Tematy prac magisterskich
resocjalizacja.Wykorzystanie portali spolecznosciowych w procesie rekrutacji i selekcji pracownikow.Gra
spoleczna w organizacji - analiza porownawcza dwoch przedsiebiorstw.Praca licencjacka pedagogika
tematy.Aplikacja infokred 3 - przyklad sysytemu informatycznego wspomagajacego podejmowanie decyzji
kredytowych.Analiza finansowa banku zachodniego wbk s.a..Rynek nieruchomosci i rzadowa pomoc w
finansowym wsparciu rodzin program rodzina na swoim.Analiza systemu motywacji do pracy na przykladzie
zakladu produkcyjnego electrolux..Strategie wejscia na rynek unii europejskiej na przykladzie firmy maskpol
s.a..Ocena wykorzystania srodkow finansowych europejskiego funduszu spolecznego w realizacji projektu
systemowego w mops w czestochowie.Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na przykladzie
bre bank s. A. W latach 2006-2010..praca licencjacka budzet gminy .Analiza komparatywna kredtow dla
gospodarstw domowych.Czas pracy oraz inne elementy przeciwdzialajace zwolnieniom pracownikow w
dobie kryzysu.Stwierdzenie niewaznosci decyzji podatkowej.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec
kobiet i matek.Analiza czynnikow prorozwojowych rynku krajowych polaczen lotniczych w polsce.Zarzadzanie
projektami i innowacjami w organizacjach publicznych i obywatelskich.Przestepstwo kradziezy z wlamaniem
w konskich i powiecie koneckim w latach 2001-2004.Mediacja sadowa w polsce krytyczna ocena prawa i
praktyki.Regres ubezpieczeniowy.Negocjacje w psychologii spolecznej i poradnikach.Efektywne
wspoldzialanie w grupowych formach organizacji pracy na przykladzie ceramiki nowa gala.praca licencjacka
budzet gminy .Reglamentacja w polskim prawie publicznym.Anonimizacja swiadka.Rezerwy w swietle
ustawy o rachunkowosci- miedzynarodowego standardu rachunkowosci nr 37.Praca licencjacka
wstep.Aspekty finansowania ryzyka zawodowego na przykladzie katowickiego holdingu weglowego s.a. w
katownicach.Wykorzystanie produktu w dzialalnosci marketingowej banku pko bp.Plan promocyjny dla
teatru polskiego w bielsku - bialej.Analiza finansowa budzetu- narzedziem oceny efektywnosci
gospodarowania srodkami finansowymi gminy proszkow.Naduzycia finansowe w dzialalnosci gospodarczej
przedsiebiorstw..Wilkin- jerzy (1947- ). Red. - polska strategia w procesie ksztaltowania polityki unii
europejskiej wobec obszarow wiejskich.Organization and functioning of transport department in warsaws
police headquaters.praca licencjacka budzet gminy .Strategia wejscia polskiego biura podrozy na rynek
turystyczny ukrainy..Kotowski- wojciech. - prawo o ruchu drogowym : komentarz .Ocena sytuacji
ekonomiczno-finansowej isd huta czestochowa spolka z o.o. W latach 2006-2010.Ocena oplacalnosci
inwestycji w akcje na przykladzie spolek notowanych na wgpw.Ksztaltowanie umiejetnosci miekkich w
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aspekcie aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet.Instrumenty public relations wykorzystywane przez
muzykow do kreowania swojego wizerunku na przykladzie zespolu metallica..Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej czlonkow zarzadu spolek kapitalowych..Bezskutecznosc czynnosci prawnych
upadlego.Zastosowanie lean management w zarzadzaniu produkcja.Przetwarzanie danych w nowoczesnych
systemach mis.Zastosowanie zasad dystrybucji na rynku farb i lakierow na przykladzie fabryki farb i lakierow
sniezka spolka akcyjna.Systemy informatyczne wspierajace zarzadzanie magazynowaniem.Danielewiczjustyna. Red. - efekty integracji europejskiej w wybranych sektorach gospodarki .Konkurencyjnosc
jakosciowa uslug bankowych na przykladzie uslug depozytowych dla ludnosci.Wstep praca licencjacka.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Identyfikacja pozaplacowych czynnikow
motywacyjnych w zpow hortex o/przysucha.Zarzadzanie projektami inwestycyjnymi na przykladzie
brzeska..Wspolna polityka energetyczna unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Doktryna urzadzen
kluczowych (essential facilities) w europejskim i amerykanskim prawie konkurencji.Analiza kosztow
eksploatacji zasobow spoldzielni mieszkaniowej i wspolnot mieszkaniowych.praca licencjacka budzet gminy
.Mobbing w przedsiebiorstwach w opinii czestochowskich pracownikow.Analiza dzialalnosci rynku
ubezpieczen na zycie na przykladzie t.u. allianz zycie polska s.a..Tryb przyspieszony w procedurze
karnej.Odpowiedzialnosc wspolnikow spolek osobowych z tytulu wkladu.Mobbig jako jedna z dysfunkcji
zarzadzania zasobami ludzkimi.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kultury organizacyjnej na adaptacje
do pracy nowo zatrudnionych pracownikow na przykladzie firmy cc montage.Polozenie prawne
muzulmanskiego zwiazku religijnego w polsce.Podstawy wartosciowania stopnia spolecznej szkodliwosci
czynu na tle przepisow kodeksu karnego.Kowalewski- adam tadeusz - spoleczne- ekonomiczne i przestrzenne
bariery rozwoju zrownowazonego .Znaczenie public relations w organizacji na przykladzie miasta
czestochowa.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc kredytowa w swietle polskiego prawa bankowego
na przykladzie banku spoldzielczego.praca licencjacka budzet gminy .Charakter prawny pozaumowowych
stosunkow pracy..Rozwiazania ergonomiczne i rodzaje zagrozen w budownictwie.Prawo wlasciwe dla formy
czynnosci prawnych.Internet w strategii marketingowej banku.Kreowanie wizerunku operatorow telefonii
komorkowej w internecie.Motywowanie jako istotna funkcja zarzadzania personelem na przykladzie axo
s.c..Wplyw zagospodarowania przestrzennego i procesu urbanizacji na poziom przestepczosci..Analiza
dochodow i wydatkow budzetu gminy goszczanow w latach 2006-2008.Chodorek- monika. Red. organizational relations as a key area of positive organizational potential .praca licencjacka budzet gminy
.Czynniki ksztaltujace rozwoj rynku bankowosci elektronicznej w polsce.Stosunek pracy czlonkow korpusu
sluzby cywilnej..praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie ekonomia.Informatyczne
uwarunkowania rozwoju systemu logistycznego w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie logistyczne w sferze zaopatrzenia jako koncepcja ksztaltowania konkurencyjnosci
przeedsiebiorstw..Bezrobocie w wojewodztwie mazowieckim w latach 2004-2008.Ocena fluktuacji kadr w
wybranych jednostkach samorzadu terytorialnego w latach 2005-2011.Zjawisko inkoherencji ochrony praw
konsumenta ze szczegolnym uwzglednieniem problematyki umow zawieranych na odleglosc.Internet w
promowaniu turystyki wspinaczkowej. Przyklad obszarow wspinaczkowych na jurze krakowskoczestochowskiej.Naruszewicz- sylwia. - informatyzacja procedur celnych .Rola przedstawicieli handlowych na
przykladzie firmy polontex s.a..Rzeczowe zabezpieczenia wierzytelnosci a ogloszenie upadlosci
dluznika.Srodki z funduszy unii europejskiej jako zrodlo finansowania zadan gminy olesno w latach 20072010.Przeniesienie siedziby spolki europejskiej.Harmonizacja podatkow bezposrednich w unii
europejskiej.Odpowiedzialnosc za zobowiazania spolki partnerskiej.praca licencjacka budzet gminy
.Barefoot- darren - znajomi na wage zlota : podstawy marketingu w mediach spolecznosciowych
.Gospodarka odpadami w szpitalu.Formy demokracji bezposredniej na szczeblu lokalnym i
regionalnym..Istota handlu w dystrybucji towarow na przykladzie przedsiebiorstwa rovita sp. Z o. O..praca
licencjacka budzet gminy .Mocne i slabe strony praktyki pozyskiwania kadr.Dobra osobiste zmarlego
tworcy.Motywacyjne aspekty wynagrodzen.Ochrona granicy panstwowej w polsce .Finansowanie
budownictwa mieszkaniowego przez bank hipoteczny na przykladzie bre banku hipotcznego s.a. w
warszawie.Rola informacji niefinansowej w zwiekszaniu przejrzystosci raportow rocznych spolek gieldowych
(na przykladzie wybranych spolek amerykanskich i polskich).Wplyw struktury organizacyjnej na zarzadzanie
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zasobami ludzkimi na podstawie rejonowego przedsiebiorstwa melioracyjnego spolka akcyjna w
lublincu.Systemy motywacji pracownikow w przedsiebiorstwie produkcyjnym quattro.Teoria dzialania
komunikacyjnego wobec zagadnien prawa.Orzeczenie sadu kasacyjnego..Wykorzystanie srodkow trwalych w
przedsiebiorstwie arctic paper s.a..Holding w prawie wspolnotowym.Wykorzystanie systemow
informatycznych w zakladzie produkcyjno uslugowym chemeks sp. Z o.o..Uklady zbiorowe pracy w prawie
polskim i francuskim.Zaawansowane narzedzia edi- bezpieczenstwo i efektywnosc wymiany
informacji.Odpowiedzialnosc wekslowa.Zasady sadowego wymiaru sprawiedliwosci w aspekcie
porownawczym.Separacja prawna malzenstwa w prawie kanonicznym kosciola katolickiego i w prawie
polskim.Orygenesa z aleksandrii nauka o prawie naturalnym i spisanym prawie panstwowym.Systemy
informatyczne wspomagajace zarzadzanie przedsiebiorstwem na przykladzie programu cdn optima.Nowakedward (1951- ). Red. - rachunkowosc a controlling .praca licencjacka budzet gminy .Oferta w postaci
elektronicznej.Zadania samorzadu terytorialnego w zakresie ochrony srodowiska.Funkcjonowanie systemu
motywacyjnego w firmie opoczno s.a..Pisanie prac magisterskich forum.Nabor pracownikow do organizacji.
Studium przypadkow w firmie prymat producent okien..Finansowanie celow polityki regionalnej na rzecz
rynku pracy przy wsparciu europejskiego funduszu spolecznego w wojewodztwie lodzkim.Zapobieganie i
zwalczanie demoralizacji i przestepczosci nieletnich w prawie polskim.Prokura jako pelnomocnictwo
szczegolne .Aplikacja intranetowa wykorzystujaca technologie asp.net jako narzedzie wsparcia dla dzialu
sprzedazy.Strategia marketingowa dla produktu turystycznego w regionie jezxiora czorsztynskiego (oparta na
koncepcji 4c).Finansowanie sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Rozwoj uslug elektronicznej
bankowosci.Solidarna odpowiedzialnosc inwestora i wykonawcy za zaplate wynagrodzenia podwykonawcom
w swietle przepisow kodeksu cywilnego o umowie o roboty budowlane..Analiza kanalow dystrybucyjnych w
przedsiebiorstwie handlowym canpor.praca licencjacka budzet gminy .Przedsiebiorstwo przyszlosci
wykorzystujace technologie adsl w komunikacji i wymianie informacji.Podatek dochodowy od osob
fizycznych w polsce na tle podatku indywidualnego w niektorych panstwach europy.Sytuacja emerytow na
polskim rynku pracy.Zarzadzanie szlakiem architektury drewnianej wojewodztwa podkarpackiego potencjal- szanse- zagrozenia..praca licencjacka budzet gminy .Bojarski- marek (1946- ). Red. - szczegolne
dziedziny prawa karnego : prawo karne wojskowe- skarbowe i pozakodeksowe .Aktywne formy
przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie dotacji udzielanych przez powiatowy urzad pracy w zdunskiej
woli na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej.Zewnetrzne negocjacje pomiedzy przedsiebiorstwami.praca
licencjacka budzet gminy .Gospodarka budzetowa gminy na przykladzie gminy pawonkow.Realizacja
inwestycji w swietle warunkow kontraktowych fidic.Rola motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi
organizacji.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Male przedsiebiorstwo- jako
forma przedsiebiorczosci pomyslodawcy..Rola rozmowy kwalifikacyjnej w opinii rekrutowanych
pracownikow.Nowodzinski- pawel. - zarzadzanie strategiczne wspolczesnym przedsiebiorstwem : otoczenie a
strategia : monografia.Swobodny przeplyw towarow w unii europejskiej na przykladzie wyroku ets w sprawie
akcyzy na samochody sprowadzone z zagranicy wprowadzonej przez polske.Truskolaski- tadeusz. - transport a
dynamika wzrostu gospodarczego w poludniowo-wschodnich krajach baltyckich .Widowisko sportowe
siatkowki jako produkt marketingowy na przykladzie meczy druzyny pamapol domex azs
czestochowa.Wewnetrzne public relations przedsiebiorstw dystrybucyjnych na przykladzie mclane polska sp.
Z o.o..Wplyw wejscia polski do unii europejskiej na stan sektora msp.Stosunki i rozliczenia majatkowe miedzy
konkubentami w odniesieniu do malzenskiego ustroju majatkowego.Biegly sadowy z zakresu historii
prawa.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona dobra dziecka a wykonywanie wladzy rodzicielskiej przez
rodzicow zyjacych w rozlaczeniu.Lodzki tunel srednicowy w projekcie budowy kolei duzych predkosci w
polsce.Struktura organizacyjna marketingu na przykladzie p.b.p teika w czestochowie.Procesy
dostosowawcze w polskim systemie podatkowym do wymogow unii europejskiej..praca licencjacka budzet
gminy .Rola doradztwa rolniczego w przygotowaniach mieszkancow wsi do integracji z ue na przykladzie
czterech powiatow: bialskiego- parczewskiego- radzynskiego i lukowskiego.praca licencjacka budzet gminy
.Obowiazki przedsiebiorcy przy sprzedazy na odleglosc.Pisanie prac doktorskich.Postepowanie w sprawach o
ochrone posiadania.Znaczenie analizy finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem..Wrazliwosc cenowa
nabywcow artykulow konsumpcyjnych.Ocena realizacji zadan gminy wielun w zakresie swiadczen rodzinnych
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w latach 2004 - 2006.Zabezpieczenia zwrotnosci kredytow na przykladzie banku spoldzielczego w lomzy w
latach 2005-2008.Odwolanie od decyzji podatkowej..Przeobrazenia struktury spoleczno - gospodarczej gminy
lambinowice..Analiza procesow dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa mlynarex..Miejsce promocji w
strategii marketingowej na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku.Wykorzystanie marki
w oddzialywaniu produktu na rynek.Grupowe formy oddzialywan wychowawczo-edukacyjnych w procesie
wykonania kary pozbawienia wolnosci realizowane w zakladzie karnym w tarnowie..Problem przestepstw
gospodarczych w polsce i na swiecie..Stwierdzenie niewaznosci decyzji w kodeksie postepowania
administracyjnego.Struktura i miejsce wydatkow inwestycyjnych w wydatkach budzetowych
gminy..Porownawcza analiza finansowa spolek branzy cukierniczej ( na przykladzie wawel s.a. i mieszko s.a.
).Analiza wydatkow budzetowych z uwzglednieniem finansowania oswiaty na przykladzie gminy klucze w
latach 2007-2011.Zarzadzanie siecia sprzedazy branzy meblarskiej na przykladzie emka meble - salonow
firmowych black red white.Swiadczenie pracy w godzinach nadliczbowych przez pracownika zatrudnionego
w niepelnym wymiarze czasu pacy.Mechanisms of adaptive logic in legal context: legal discourse and dealing
with inconsistency.Analiza poziomu bezrobaocia oraz finansowanie i aktywizacja osob bezrobotnych w
powiecie koneckim 2006-2010.Statuty samorzadu terytorialnego w polsce..Podstawy stosowania i
wylaczenia stosowania tymczasowego aresztowania w polskim postepowaniu karnym.Najwyzsza izba
kontroli jako organ kontroli panstwowej.Pozycja prawna bieglego rewidenta w spolce akcyjnej.Zarzadzanie
zmiana w zakladzie linii kolejowych tarnowskie gory w wyniu restrukturyzacji przedsiebiorstwa polskie linie
kolejowe spolka akcyjna.Kierowanie zespolami ludzkimi na przykladzie kopalni wegla brunatnego.Wplyw
kryzysu finansowego na ksztaltowanie sie nadzoru finansowego w krajach unii europejskiej i polsce.Techniki
tworzenia reklamy wizualnej..Budzet zadaniowy jako efektywne narzedzie realizacji wydatkow
inwestycyjnych na przykladzie gminy kleszczow.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc bancassurance w
banku komercyjnym na przykladzie nordea bank polska s.a..praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie
ekologistyki w budownictwie infrastruktury drogowej.Wzory prac licencjackich.Prace licencjackie
lublin.Komunikowanie instytucji kultury z otoczeniem. Analiza procesu komunikacji na przykladzie galerii
sztuki wspolczesnejbunkier sztuki w krakowie.Wplyw jakosci produkcji na koszty przedsiebiorstwa na
przykladzie dantex sp. Z o.o..Urzad prezydenta stanow zjednoczonych ameryki polnocnej.Wplyw funduszy
strukturalnych na rozwoj malej i sredniej przedsiebiorczosci..Znaczenie i miejsce malych przedsiebiorstw w
polskiej gospodarce..Bariery komunikacji interpersonalnej w organizacji.Style kierowania zasobami ludzkimi
na przykladzie makro cash & carry polska s.a. w opolu..Konspekt pracy magisterskiej.Organizacjakompetencje i tryb pracy rady ministrow.Prace magisterskie rachunkowosc.Opakowania produktow
cukierniczych - analiza i ocena na podstawie cadbury wedel.Praca tymczasowa za granica w opinii osob
korzystajacych z posrednictwa agencji zatrudnienia e&a logistiek.Znaczenie podatkow i oplat w budzecie
gminy na przykladzie gminy wielun..Marka i marka wlasna jako element strategii rozwoju firmy na
przykladzie sieci handlowej alma market s.a..Rola marki w procesie podejmowania decyzji zakupu
kosmetykow kolorowych.Problemy funkcjonowania wspolnot mieszkaniowych na przykladzie lodzi..Obrona
konieczna jako okolicznosc uchylajaca bezprawnosc czynu w swietle teorii i orzecznictwa.Ocena perspektyw
rozwoju infrastruktury gminy kamienica polska w ramach funduszy strukturalnych ue.Schemat pracy
magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw sloganu na wizerunek marki.Ocena poziomu
innowacyjnosci polskich przedsiebiorstw w latach 2000-2007.Prawo dysponowania
embrionami.Pozyskiwanie srodkow z funduszy unii europejskiej na rozwoj lokalny na przykladzie gminy
konopiska..Atrakcyjnosc turystyczna stanow zjednoczonych w opinii polakow.Wplyw reklamy na
ksztaltowanie sie poziomu sprzedazy.Miedzy liberalizmem a konserwatyzmem. Zarys doktryny politycznej
miroslawa dzielskiego.praca licencjacka budzet gminy .Placowe i pozaplacowe formy motywowania
pracownikow w przemysle metalurgicznym na podstawie firmy x.Aspekty prawnokarne i kryminogenne
porwan osob dla okupu.Wykonanie zapisu testamentowego.praca licencjacka budzet gminy .Porownawcza
analiza struktury ofert kredytowych bankow (na przykladzie krakowskiego banku spoldzielczego- kredyt
banku i ing banku slaskiego)..Poprawa jakosci uslug administracji publicznej na wybranych
przykladach.Analiza finansowa banku spoldzielczego na przykladzie banku spoldzielczego x.Akcja jako
instrument finansowy notowany na gieldzie papierow wartosciowych.Organizacja imprez sportowych (na
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przykladzie turniejow pilki halowej).praca licencjacka budzet gminy .Srodki zwalczania przestepczosci
zorganizowanej w swietle kodeksu karnego z 1997 r. .Racjonalnosc sadowych decyzji stosowania prawa na
podstawie modelu sadowego stosowania prawa j. Wroblewskiego.Analiza wskaznikowa i jej wykorzystanie w
ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy xyz s.a. w latach 2000-2002.Emisja
obligacji przez miasto rybnik..Przestepstwo lapownictwa biernego i czynnego (art. 228 i 229 k.k.).Spoleczne
aspekty marketingu bankowego.Problematyka korupcji w reklamie farmaceutycznej. Zagadnienia
wybrane.Analiza przestrzeni ergonomicznej pracy w zakladzie produkujacym chemie budowlana.Rekrutacja i
selekcja kandydatow do sluzby w policji na przykladzie komendy wojewodzkiej policji w opolu..Orzekanie
pod nieobecnosc oskarzonego w sadzie 1 instancji.Wplyw swobody przedsiebiorczosci na prawo podatkowe
panstw czlonkowskich unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie jako istotna funkcja
zarzadzania personelem na przykladzie axo s.c..Przewoz ladunkow niebezpiecznych w transporcie
drogowym.Miedzy skargowym a inkwizycyjnym modelem postepowania karnego ze szczegolnym
uwzglednieniem problemu srodkow dowodowych(xiii-xvii w.).Prawne aspekty wolontariatu..Zgodnosc
krajowej strategii rozwoju regionalnego 2010 - 2020: regiony- obszary wiejskie z zasadami i potrzebami
programowania rozwoju regionalnego polski..Bankowosc islamska jako alternatywny model w odniesieniu
do bankowosci tradycyjnej..Ocena mozliwosci awansu i rozwoju zawodowego- a sciezka karier w instytucji
finansowej..Pedagogika tematy prac licencjackich.Analiza wskaznikowa jako metoda oceny sytuacji
finansowej przedsiebiorstw.Konflikty interpersonalne w przedsiebiorstwie.Zarzadzanie rozwojem
pracownikow w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Tworzenie nowych wartosci w procesie zaopatrzeniowym
na przykladzie firmy abc (branza motoryzacyjna).Polityka rodzinna i prorodzinne aspekty polityki podatkowej
we francji oraz polsce.Proces ewolucji struktury organizacyjnej na przykladzie fagum-stomil.Kulturowe
uwarunkowania wieziennictwa w chinach.Wynik finansowy przedsiebiorstwa w ujeciu bilansowympodatkowym na przykladzie firmy xyz s.a..praca licencjacka budzet gminy .Develpment strategy for
commune polaniec 2004-2010 (strategia rozwoju gminy polaniec 2004-2010).Aktywne formy ograniczenia
bezrobocia na przykladzie powiatowego urzedu pracy w wieluniu w latach 2003-2005.praca licencjacka
budzet gminy .Napisze prace licencjacka.Dostawa i nabycie wewnatrzwspolnotowe jako elementy jako
elementy podatku od towarow i uslug.Doktryna i dzialalnosc polityczna adolfa hitlera do 1939r..praca
licencjacka budzet gminy .Umowa o roboty budowlane.praca licencjacka budzet gminy .Obowiazki
pracodawcy majace na celu umozliwienie sprawnego funkcjonowania zakladowej organizacji
zwiazkowej.Odpowiedzialnosc za posrednie naruszenie autorskich praw majatkowych.praca licencjacka
budzet gminy .Ochrona prawa do prywatnosci pracownika.Gotowe prace.System hacc w zakladzie
mleczarskim na przykladzie milkpolu.Konwergencja systemu podatkow posrednich w polsce na tle przepisow
unijnych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Domy aukcyjne na wspolczesnymeuropejskim rynku sztuki..Postepowanie nakazowe w sprawach o wykroczenia i o przestepstwa.praca
licencjacka budzet gminy .Wybrane determinanty rozwoju przedsiebiorstwa komunalnego w gospodarce
rynkowej na przykladzie zakladu komunikacji miejskiej w zawierciu.praca licencjacka budzet gminy .Kodeks
etyczny urzednikow a rzeczywiste zachowania urzednikow panstwowych urzedow publicznych w opiniach
uzytkownikow na przykladzie wybranych urzedow samorzadowych..Zawieszenie i umorzenie ogolnego
postepowania administracyjnego..Nabywanie nieruchomosci w polsce przez cudzoziemcow..Analiza portfela
technologicznego w przedsiebiorstwie produkujacym szklo..Seminarium prawo rolne.Efektywnosc
aktywizacji zawodowej osob bezrobotnych na przykladzie powiatowego urzedu pracy w grajewie.praca
licencjacka budzet gminy .Obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow
mechanicznych i system zielonej karty i ich funkcjonowanie na przykladzie tuir warta s.a..Pracownicze
programy emerytalne w systemie dobrowolnych ubezpieczen.Media w procesie karnym..Zasada
demokratycznego panstwa prawnego w orzecznictwie trybunalu konstytucyjnego.Aspekt materialny prawa
do obrony w postepowaniu przygotowawczym. Teoria a rzeczywistosc.praca licencjacka budzet gminy
.Reklama jako forma komunikacji pomiedzy konsumentem a przedsiebiorstwem na rynku
globalnym.Struktura organizacyjna samorzadu terytorialnego polski i wloch..Kupie prace licencjacka.Skutki
niewykonania umowy przedwstepnej.Mature and emerging luxury markets: a comparison of brand
perception in poland and england.Proces wdrozenia innowacyjnego produktu na przykladzie firmy tempix
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ab.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie plynnoscia finansowa przedsiebiorstw.Rewolucja 1905 roku i
rewolucja lutowa jako proby demokratyzacji rosji.Koszty dzialalnosci szpitala na przykladzie wojewodzkiego
zespolu zakladow opieki zdrowotnej centrum zdrowia chorob pluc i rehabilitacji w lodzi.Motywacja w
budowaniu relacji pracownik - firma na przykladzie zakladu drogownictwa i inzynierii sp. Z o.o..Instrumenty
kontraktowe i finansowe w procesie pozyskiwania kapitalu w drodze sekurytyzacji i
mezzanine.Prawnopodatkowe aspekty umowy leasingu..praca licencjacka budzet gminy .Umowa
franchisingu w swietle europejskiego i polskiego prawa antymonopolowego.praca licencjacka budzet gminy
.Zgolak-nafalska- monika. - porownanie wybranych polskich i niemieckich materialnoprawnych regulacji
dzialania na gmo w sy.Pomoc w pisaniu prac.Instrumenty nadzoru nad rynkiem finansowym.Analiza
informacji w bezpieczenstwie.Ograniczenie ochrony wizerunku osob powszechnie znanych.Rfid jako
nowoczesny system automatycznej identyfikacji.Podatek od czynnosci cywilnoprawnych.Referendum lokalne
jako forma bezposredniego udzialu czlonkow wspolnoty samorzadowej w polityce lokalnej..Motywowanie
pracownikow na przykladzie urzedu gminy w rawie mazowieckiej. Ujecie dynamiczne.Przestepczosc
zorganizowana - wybrane aspekty .Markowski- tadeusz (1949- ). Red. - marketing technologiczny i marketing
terytorialny = (technological and territorial marketing) .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw komunikacji
wewnetrznej na rozwoj firmy w opinii pracownikow przedsiebiorstwa meteor.praca licencjacka budzet gminy
.Ekonomiczno - finansowa analiza przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji s.a. w latach 2001-2004.Kapital
obcy jako zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw..Wybrane elementy marketingu
wewnetrznego w dzialalnosci przedsiebiorstwa z branzy wydobywczej na przykladzie poludniowego
koncernu weglowego..Polityka gminy w zakresie ksztaltowania wysokosci podatkow i oplat lokalnych w
latach 2006-2008.Analiza gospodarki budzetowej gminy sulmierzyce w latach 2005-2009.Problematyka
srodkow obrony przed wrogim przejeciem spolki akcyjnej w prawie wspolnotowym i polskim.Wplyw
katastrof naturalnych na funkcjonowanie lancuchow dostaw.Inwestycja celu publicznego w polskiej regulacji
planowania i zagospodarowania przestrzennego.Doskonalenie jakosci uslug bankowych.Analiza finansowa
spoldzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej na podstawie sprawozdan finansowych za lata
2007/2008..Rola grafiki w promocji teatru. Teoria i praktyka na przykladzie teatru starego w
krakowie..Galewska- ewa (nauki prawne). Red. - x-lecie : ksiega pamiatkowa z okazji dziesieciolecia centrum
badan problemow prawnych i eko.Metody budowania przewagi konkurencyjnej firm.Strategie marketingowe
w dzialalnosci banku na przykladzie pekao s.a..Wypalenie zawodowe na przykladzie zawodu lekarza.praca
licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenia w polskiej gospodarce w latach 2004-2007.Administracja centralna
na ziemiach krolestwa polskiego w latach 1815-1830..Rezerwy jako szczegolna kategoria rachunkowosci
finansowej banku na przykladzie pko bp s.a..Wplyw podatkow od osob prawnych na konkurencyjnosc
polskiej gospodarki..Wynik finansowy w rachunkowosci zakladu budzetowego na przykladzie zakladu
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.Norek- emil a. - prawo zamowien publicznych : komentarz .praca
licencjacka budzet gminy .Ocena procesu kadrowego w szpitalu ( na przykladzie szpitala x w
czestochowie).Decyzja administracyjna w doktrynie i orzecznictwie.Diagnoza procedury doboru
pracownikow w przedsiebiorstwie international paper.Rzecznik praw obywatelskich w swietle polskiego
systemu prawnego..Odpowiedzialnosc z majatku wspolnego za zobowiazania jednego z
malzonkow.Tworzenie wieloletniej prognozy finansowej w gminie kietrz..Ubezpieczenie spoleczne ludnosci
rolniczej na przykladzie placowki terenowej krus w tomaszowie mazowieckim.Przyklad pracy
magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Karna i karnoadministracyjna odpowiedzialnosc
pracodawcow.Pamiec fleszowa a efekty nastepcze dotyczace osoby jana pawla ii.Restrukturyzacja decyzyjnowlasnosciowa przedsiebiorstwa.Determinanty satysfakcji z pracy nauczycieli akademickich.Umowa leasingu
w ustawie o podatku dochodowym od osob fizycznych.Ksztaltowanie prawa glosu przez wspolnikow spolki z
ograniczona odpowiedzialnoscia.Nowe kierunki w turystyce wyjazdowej - argentyna- brazylia - porownianie
wybranych ofert polskich biur podrozy..Europejskie postepowanie uproszczone.Zarzadzanie kryzysowe w
sytuacji zagrozenia powodziowego oraz innych klesk zywiolowych na przykladzie gminy swinice
warckie.praca licencjacka budzet gminy .Tqm - wspolczesna koncepcja zarzadzania- wdrazanie w firmie dyrup
sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Marka jako element zdobywania
e-rynkow.Zakrzewska- monika. - ochrona srodowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym .Analiza
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finansowa spoldzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej na podstawie sprawozdan finansowych za lata
2007/2008..Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w polskim rolnictwie na przykladzie
agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.Tryb przyspieszony w procedurze karnej.praca licencjacka
budzet gminy .Bankowe rozliczenia pieniezne.Sobiecki- roman (1954- ). Red. - przedsiebiorstwo a narastajaca
niestabilnosc otoczenia .Zrodla finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa ze szczegolnym uwzglednieniem
srodkow unijnych na przykladzie eurocent w opolu..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Rola gminy w aspekcie wspierania rozwoju lokalnej przedsiebiorczosci (na przykladzie gminy
grajewo).Analiza porownawcza zasad prowadzenia rachunkowosci na przykladzie banku pko s.a. oraz
przedsiebiorstwa produkcyjnego wigolen s.a..Ocena skutecznosci sponsoringu organizacji sportowych jako
narzedzia marketingu..Wplyw motywacji placowych na efektywnosc pracownikow.Seminarium v roku historia prawa polskiego.Warunki eksploatacji maszyn w przemysle cukierniczym..Analiza funkcjonowania
podatku od towrow i uslug w polsce w latach 2005-2009.Instrumenty zabezpieczajace i inwestycyjne rynku
finansowego oferowane przez bank komercyjny podmiotom gospodarczym.Pomoc spoleczna jako instytucja
zabezpieczenia spolecznego.Ubezpieczenia od wszystkich ryzyk - teoria i praktyka.Reklama w prawie
farmaceutycznym.Wplyw wybitnych osob na bieg historii - studium przypadku:alan greenspan..Dobijanskimariusz. Wybor. - rola organizacji pozarzadowych w dzialalnosci na rzecz praw i wolnosci czlowieka .System
finansowania bezpieczenstwa i porzadku publicznego na terenie gminy krakow..Rozwoj wybranych portow
lotniczych w polsce w swietle integracji z unia europejska.Bankowosc elektroniczna jako instrument
konkurencji miedzy bankami.Gospodarka komunalna jako czynnik podnoszenia jakosci zycia- na przzykladzie
gminy tulowice..Analiza kondycji finansowej spolki akcyjnej na przykladzie wolczanki s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie personelem i wiedza w przedsiebiorstwie na przykladzie rolimpex s.a. wytwornia
pasz dobropasz.Udzial zwiazkow zawodowych w procedurze zwolnien na podstawie ustawy o szczegolnych
zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych
pracownikow.Ubezpieczenia spoleczne w unii europejskiej na przykladzie polski i niemiec..Lancuch dostaw w
przemysle spozywczym na przykladzie przedsiebiorstwa dystrybucyjnego x.Finansowanie inwestycji
gminnych na przykladzie gminy czarna.praca licencjacka budzet gminy .Zasady prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej.Rola funduszu pracy w walce z bezrobociem w wojewodztwie opolskim w latach 20032008..praca licencjacka budzet gminy .Problemy funkcjonowania malych i srednich przedsiebiorstw sektora
budowlanego w wojewodztwie opolskim..Pracownicy- jako glowny element stanowiacy o potencjale firmy x
- analiza procesow motywacyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie sektorowego programu
operacyjnego -- restrukturyzacja i modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwoj obszarow wiejskich
2004-2006 jako instrumentu realizacji wspolnej polityki rolnej unii europejskiej w polsce..praca licencjacka
budzet gminy .Reprezentacja w spolkach handlowychna przykladzie spolki jawnej i spolki z o.o..Tajemnica
adwokacka w procesie karnym.Outsourcing i jego rola w logistyce.Fundusze strukturalne i ich wplyw na
rozwoj gminy opole..Motywowanie przez rozwoj pracownikow w pge gornictwo i energetyka
konwencjonalna s.a. oddzial elektrownia belchatow.Rozwoj gminy gorzkowice z wykorzystaniem funduszy
unijnych..Kredyt hipoteczny jako alternatywa dla mlodych malzenstw..zrodla konfliktu wewnatrz
organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie serwisow internetowych do celow
promocyjnych.Odpowiedzialnosc organizatora turystyki za zmarnowany urlop w prawie unii europejskiej i
wybranych panstw czlonkowskich..Analiza procedury krajowych i zagranicznych rozliczen
bankowych.Reforma zrodel prawa w traktacie lizbonskim.Systemy ocen pracownikow jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi w jednostce budzetowej ministerstwa obrony narodowej.Prace magisterskie
licencjackie.Pomoc panstwa w promocji rodzimych produktow..Analiza systemu motywacyjnego w
organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa uslugowego.Formy i metody zwalczania bezrobocia na
przykladzie urzedu pracy w powiecie nyskim..Cechy i formy nowoczesnego zarzadania
przedsiebiorstwem.Praca licencjacka politologia.Pozycja prawna malego podatnika w swietle ustawy o
podatku od towarow i uslug..Alexander- christopher - jezyk wzorcow = a pattern language : miasta- budynkikonstrukcja .Marketingowe wykorzystanie serwisow spolecznosciowych na przykladzie
www.facebook.com.Analiza odpowiedzialnosci materialnej pracownikow za mienie powierzone.Praca
licencjacka spis tresci.Analiza kondycji ekonomiczno-finansowej spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia na
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podstawie przedsiebiorstwa komunikacji samochodowej sieradz spolka z o. O..Analiza fundamentalna jako
narzedzie wspomagania decyzji inwestycyjnych.Management challenge: organizational design in virtual
organization.Konkurencyjnosc drobnego handlu detalicznego w aspekcie ekspansji sieci
miedzynarodowych.Proba oceny strategii rozwoju gminy kielczyglow.Rozwoj ochrony praw podstawowych w
unii europejskiej w kontekscie przystapienia ue do europejskiej konwencji praw czlowieka.Podstawa
opodatkowania vat w ramach unii europejskiej.Aktywne formy zwalczania bezrobocia w powiecie
zdunskowolskim.Wybrane aspekty analizy wskaznikowej - ocena dzialalnosci przedsiebiorstwa miary i wagi
sp.j..Charakter postepowania dyscyplinarnego w relacji do odpowiedzialnosci karnej w wymiarze przeslanek
odpowiedzialnosci. Rozwazania w kontekscie odpowiedzialnosci dyscyplinarnej sedziow sadow
powszechnych w rzeczypospolitej polskiej..Minimalizacja ryzyka kredytowego (na przykladzie kredytu
preferencyjnego banku spoldzielczego w opocznie).praca licencjacka budzet gminy .Prace
zaliczeniowe.Podstawy apelacji w postepowaniu karnym.Amortyzacja podatkowa.Model ksiegarni
internetowej na przykladzie sklepu internetowego vivid.pl s.a..Opodatkowanie osob fizycznych
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza u progu xxi wieku..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
dystrybucja na przykladzie firmy procter&gamble.Rejestry dzialalnosc gospodarczej- a informatyzacja.Ocena
efektywnosci funkcjonowania pracowniczego systemu emerytalnego w polsce w latach 1999-2004.Mobilny
dostep do internetu. Nowe uslugi. Nowe mozliwosci..Elementy promocji mix wykorzystywane w dzialalnosci
firmy hortex holding s.a..Praca licencjacka cennik.Dochody jako zrodlo finansowania zadan samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy pakoslawice w latach 2005-2008..Marketingowe metody pozyskiwania
klientow na przykladzie koncernow samochodowych.Kino jako instytucja kultury - perspektywy rozwoju na
tle krajow europejskich..Dzialalnosc inwestycyjna miasta na prawach powiatu na przykladzie piotrkowa
trybunalskiego w latach 2007-2011.Sankcje karne za niezgloszenie wniosku o upadlosc..Olszewski- leon
(1940- ). Red. - dynamika dzialalnosci gospodarczej w warunkach globalizacji .Metody i formy obnizania
zobowiazan podatkowych w podmiotach powiazanych kapitalowo..Ocena wdrazania systemu informatycznorachunkowego w placowce oswiatowej.Rola reklamy w przedsiebiorstwie.Kary i ich wykonywanie w
muzulmanskim prawie karnym ze szczegolnym uwzglednieniem kary smierci w arabii
saudyjskiej.Odpowiedzialnosc cywilna z tytulu zlego urodzenia.Zasady odpowiedzialnosci karnej nieletnich
na podstawie art. 10 kodeksu karnego.Rola funduszy strukturalnych unii europejskiej w rozwoju organizacji i
samorzadow lokalnych (na przykladzie wojewodztwa lodzkiego)..Kulpa- wladyslaw. - topologia a ekonomia
.Dziela osierocone.Rola informacji w nadzorze nad rynkiem kapitalowym.Analiza gospodarki finansowej
gminy miasta belchatow w latach 2002-2004.Analiza procesow rekrutacji i selekcji w kontekscie strategii
personalnej firmy na przykladzie makro cash and carry.Wznowienie postepowania w praktyce organow
administracji architektoniczno-budowlanej..Wspomaganie sprzedazy uslug turystycznych przez systemy
informatyczne - identyfikacja korzysci i wad.Bezrobocie i sytuacja prawna bezrobotnego w swietle
obowiazujacych przepisow..Strategia personalna w malym przedsiebiorstwie na przykladzie firm mk-bud i
dammar.Marketing w przedsiebiorstwie na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego amica wronki
s.a..Preferencyjne kredyty studenckie.Postepowanie w sprawie o zachowek.praca licencjacka budzet gminy
.System podatkowy w polsce a dzialalnosc przedsiebiorcow.Bankowosc elektroniczna na przykladzie
rejonowego banku spoldzielczego w lututowie o/wielun.Audyt wewnetrzny w jednostkach finansow
publicznych.Komunikacja interpersonalna jako czynnik wplywajacy na kulture organizacyjna..Eksploatacja
maszyn i urzadzen przy produkcji workow na smieci.Analiza kapitalu pracujacego w
przedsiebiorstwie.Postepowanie o stwierdzenie nabycia spadku.Innowacje w zarzadzaniu gmina w swietle
regionalnej strategii innowacyjnej regionu lodzkiego na przykladzie gminy rokiciny.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza i ocena bezpieczenstwa pracy w przedsiebiorstwie budowlanym ze szczegolnym
uwzglednieniem prac wysokosciowych..Dynamika rozwoju turystyki przyjazdowej w
zakopanem.Charakterystyka narzedzi motywowania pracownikow w wybranej organizacji.Mobbing jako
przyklad patologii w administracji publicznej.Opodatkowanie rolnictwa.Narzedzia wykorzystywane przez
lean manufacturing na przykladzie firmy abb sp. Z o.o..Analiza zdolnosci kredytowej podmiotow
gospodarczych w banku pko bp.Karty platnicze jako produkt bankowy na przykladzie banku pekao
s.a..Przestrzenne zroznicowanie aktywnosci ekonomicznej w polsce w latach 2005 - 2008..Miejsce szkolen w
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zarzadzaniu zasobami ludzkimi na podstawie firmy dms sprzedajacej i przeprowadzajacej szkolenia
pracownicze.Referendum ogolnokrajowe jako zasadnicza forma realizacji demokracji bezposredniej w
polsce..Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w systemie ubezpieczen spolecznych.Rachunek
kosztow dzialan w robotniczej spoldzielni mieszkaniowej pionier w kutnie.Obraz przestepczosci narkotykowej
nieletnich na przykladzie miast krakow i czestochowa.Prace licencjackie z administracji.Tematy
licencjackie.praca licencjacka budzet gminy .Cannon- james - zarzadzanie talentami i planowanie sciezek
karier .Wdrazanie i rozliczanie programow operacyjnych w latach 2004-2006 i 2007-2013 - zmiany w
rozliczaniu projektow na podstawie zporr 2.1. I zporr 2.5..Podatek dochoodowy od osob fizycznych w polsce i
w innych krajach unii europejskiej.analiza porownawcza..System pomocy spolecznej na przykladzie osrodka
pomocy spolecznej w raciborzu.Sposob funkcjonowania osrodka lig i obrony kraju w zawierciu.praca
licencjacka budzet gminy .Kontrakty menedzerskie w prawie polskim.Wplyw motywacji na jakosc pracy w
komendzie powiatowej panstwowej strazy pozarnej w pajecznie.Projekt usprawnienia procesu
produkcyjnego z uwzglednieniem zasad ergonomii- bezpieczenstwa i higieny pracy..Pisanie prac
wspolpraca.Znecanie sie nad rodzina na podstawie art. 207 k.k..Funkcjonowanie przedsiebiorstw
komunalnych w zakresie gospodarki lokalowej - na przykladzie mieszkaniowego zasobu gminy-miasto
tomaszow mazowiecki.Znaczenie wykorzystania programow pomocowych dla rozwoju firm sektora msp na
przykladzie gabinetu odnowy biologicznej.Zarzad spolki z o.o.Fundusz przedakcesyjny sapard jako
instrument polityki regionalnej i stopien jego wykorzystania w wojewodztwie slaskim.Wynagrodzenie
pracownikow samorzadowych na przykladzie urzedu miejskiego w piszu .Zarzadzenie personelem zatrudnianie pracownikow przez agencje pracy tymczasowej..Strategie personalne stosowane w
przedsiebiorstwach branzy chemicznej na przykladzie firmy x.zrodla finansowania
przedsiebiorstwa.Ambasadorzy turystki konferencyjnej na przykladzie krakowa i uniwersytetu
jagiellonskiego.Rzecznik praw dziecka.Leasing a kredyt - analiza porownawcza kluczowych zrodel
finansowania dzialalnosci gospodarczej.Projekty open source jako szczegolny rodzaj organizacji
wirtualnych..Przestepstwo falszowania dokumentow uprawniajacych do przekraczania granicy w prawie
polskim.Charakter i przeslanki odpowiedzialnosci prospektowej.zrodla dochodow w budzecie gminy na
przykladzie gminy aleksandrow w latach 2007-2009.Motywowanie pracownikow jako instrument sprawnego
funkcjonowania organizacji publicznej na przykladzie bialostockiego teatru lalek.Analiza dzialalnosci banku
spoldzielczego w bialej..Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia przez zaklad produkcyjno-handlowy de
facto..Stanowisko swiadka w polskim procesie karnym.Seminarium ii r.niest. V r- zak.prawa koscielnego i
wyznaniowego.Ocena wyniku finansowego na przykladzie przedsiebiorstwa lentex s.a..Granice
pozaustawowego kontratypu dozwolonego ryzyka w sporcie.Systemy czasu pracy..Znaczenie systemu
zarzadzania jakoscia (na przykladzie instytutu ciezkiej syntezy organicznej blachownia) w kedzierzynie kozlu..Marketingowe funkcje i ocena skutecznosci bloga na przykladzie bloga tematycznego x.pl firmy y
s.a..Analiza determinantow jakosci w procesie wytwarzania mebli..Analiza porownawcza zasad dopuszczania
papierow wartosciowych do obrotu gieldowego na przykladzie warszawskiej gieldy papierow wartosciowych
i fundacyjnej gieldy - rosyjski system rynkowy.Organizacyjne aspekty funkcjonowania i rozwoju dzialalnosci
eksportowej na przykladzie firmy nowa szkola.Usluga powszechna w prawie wspolnoty europejskiej i
wybranych panstw czlonkowskich.Nadzor regionalnych izb obrachunkowych nad jednostkami samorzadu
terytorialnego..Analiza wykorzystania srodkow unijnych w wybranych gminach powiatu
lublinieckiego.Organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania zespolow pracowniczych na przykladzie firmy
x.Murzyn-kupisz- monika - dziedzictwo kulturowe a rozwoj lokalny .Kobiety na europejskim rynku pracy znaczenie europejskiego funduszu spolecznego ze szczegolnym uwzglednieniem najnowszego programu
operacyjnego kapital ludzki jako narzedzia aktywizacji zawodowej i zwalczania dyskryminacji w sferze
zatrudnienia.Sily zbrojne w polskim porzadku ustrojowym.Badanie i ocena kondycji ekonomiczno-finansowej
przedsiebiorstwa forte s.a. na podstawie sprawozdan finansowych w latach 2000-2004.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj pomocy spolecznej na terenie gminy pawonkow w
latach 2002-2005.Bezrobocie w wieluniu na przestrzeni lat 2005-2009..Analiza wybranych przestepstw
przeciwko rodzinie i opiece w kodeksie karnym z 1997r..Upadek podstawy prawnej przysporzenia.Znaczenie
koncepcji 7p w marketingu bankowym - analiza i ocena na przykladzie dzialan prowadzonych przez bank
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zachodni wbk..Klaus- witold. Red. - rozni- ale rowni : prawo a rowne traktowanie cudzoziemcow w polsce
.Rzeczowe zabezpieczenia wierzytelnosci a ogloszenie upadlosci dluznika.Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa optima medycyna sa w latach 2004-2008..Ocena dzialalnosci inwestycyjnej samorzadu
terytorialnego na podstawie gminy mykanow w latach 2005-2008.Wolne miasta na ziemiach polskich w xix
wieku: gdansk i krakow - proba porownania.Predyspozycje kobiet do stanowisk menadzerskich w
przedsiebiorstwie na przykladach bialostockich firm.Urban- andrzej. - bezpieczenstwo spolecznosci lokalnych
.Teoretyczne i praktyczne aspekty rewizji sprawozdan finansowych.Projekt marketingu wewnetrznego dla
przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet gminy .Budownictwo systemowe. Analiza technicznoekonomiczna wybranych systemow wznoszenia scian praca inzynierska budownictwo.Lofton- louann. warren buffett inwestuje jak dziewczyna : dlaczego powinienes isc w jego slady? .Cele-zasady i efekty
funkcjonowania organizacji pozarzadowych- tworzonych przez jednostki samorzadu
terytorialnego.Bezpieczenstwo w bankowosci elektronicznej..Instrumenty wsparcia klastrow logistycznych w
rozwoju konkurencyjnosci regionu.Outsourcing technologii informatycznych przykladem uslugi nowej
generacji.Wykorzystanie instrumentow marketingu na rynku politycznym na przykladzie wyborow
parlamentarnych 2007.Wzrost konkurencyjnosci malych i srednich przedsiebiorstw dzieki finansowaniu z
funduszy operacyjnych unii europejskiej (na przykladzie firmy invest-stal sp.z o.o.).Rola miedzynarodowego
funduszu walutowego w zmieniajacym sie srodowisku finansow miedzynarodowych.Rola audytu
finansowego w ograniczaniu kreatywnej rachunkowosci.Dzialalnosc wybranych organizacji pozarzadowych na
rzecz ochrony praw czlowieka.Sejm polskiej rzeczypospolitej ludowej.Zabezpieczenia zwrotnosci kredytow
na przykladzie banku spoldzielczego w lomzy w latach 2005-2008.Podstawy teoretyczne i problemy
ksztaltowania systemow wynagradzania w zakladach pracy.Analiza progu rentownosci na przykladzie firmy
pratt & whitney kalisz.praca licencjacka budzet gminy .Chsrakterystyka i koncepcje wykorzystania walorow
turystycznych gminy sejny.Dziennikarski dostep do informacji.Liwowski- boleslaw. - podstawowe zagadnienia
zarzadzania produkcja .Sledcze ogledziny miejsca kradziezy z wlamaniem.Wplyw reklamy na odbiorcow za
szczegolnym uwzglednieniem najmlodszych konsumentow - dzieci.Outsourcing jako sposob ksztaltowania
przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstw.System oswiaty w polskim prawie administracyjnym..Baza prac
magisterskich.Wykorzystanie wiedzy specjalistycznej bieglych rodzinnego osrodka diagnostycznokonsultacyjnego w sprawach rozwodowych przez sad okregowy w opolu.Chalas- marek. - celtycki tygrys a
fundusze unii europejskiej .Potencjal techniczno- organizacyjny jako obszar wdrazania innowacji w
warunkach przedsiebiorstwa przemyslowego..Strategia dystrybucji produktow na przykladzie firmy
jtm.Problematyka wdrazania technologii voip w przedsiebiorstwie wirtualnym.Bariery ograniczajace- a
mozliwosci rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na rynku unii europejskiej.Policja panstwowa w xxleciu miedzywojennym- z szczegolnym uwzglednieniem policji politycznej.Wplyw dzialania powiatowego
urzedu pracy w zawierciu na polityke rynku pracy w powiecie zawiercianskim.Analiza poziomu bezrobocia na
lokalnym rynku pracy powiatu myszkowskiego w latach 2006-2010.Decyzja administracyjna jako przedmiot
skargi do sadu administracyjnego.Analiza finansowa jako element zarzadzania finansami na przykladzie
grupowej oczyszczalni sciekow w lodzi.Szanse i trudnosci w rozwoju gminy przyrow.Odpowiedzialnosc
cywilna w prawie grup spolek.Zarzadzanie personelem w krakowskiej sieci aptek xxx.Ucherek- marzena. trwalosc produktow spozywczych pakowanych w modyfikowanej atmosferze .Dyrektywy wymiaru
karu.Biuro rachunkowe jako forma outsourcingu w msp..praca licencjacka budzet gminy .Ustanowienie
odrebnej wlasnosci lokalu.Jakubowicz- karol - unia europejska a media : miedzy kultura a gospodarka .praca
licencjacka budzet gminy .Rynek pracy i bezrobocie w powiecie cestochowskim w latach 20042007.Wykorzystanie public relations w przedsiebiorstwie handlowym na przykladzie delikatesow
bomi..Wycena nieruchomosci jako element zabezpieczenia wierzytelnosci bankowych w praktyce deutsche
bank pbc s. A..praca licencjacka budzet gminy .Reaktywacja sadownictwa administracyjnego w polsce w
1980 r..Instytucja dodatkowego zobowiazania podatkowego w podatku od towarow i uslug.Wplyw
technologii informacyjnych na usprawnianie procesow magazynowych. Badanie na przykladzie centrum
dystrybucji ikea w jarostach.Ochrona konieczna w przypadkach naruszenia dobr osobistych.Przestrzenne
zroznicowanie poziomu zycia w polsce w latach 2000- 2004 i 2008..Ocena funduszy hedgingowych
dzialajacych na rynku polskim.Armstrong- michael (1928- ) - wartosciowanie stanowisk pracy : przestrzeganie
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zasady rownej placy w praktyce .Rekrutacja i selekcja jako istotne elementy zarzadzania zasobami ludzkimi
na podstawie firmy feber.Motywowanie jako funkcja zarzadzania na przykladzie przedsiebiorstwa x.praca
licencjacka budzet gminy .Pisanie prac praca.praca licencjacka budzet gminy .Analiza procesow
upadlosciowych przedsiebiorstw.Miedzyzakladowa analiza kondycji finansowej spolek
kapitalowych.Organizmy zmodyfikowane genetycznie w prawie unii europejskiej.praca licencjacka budzet
gminy .Planowanie merketingu wewnetrznego w firmie maspex..Olins- wally. - wally olins: podrecznik
brandingu .Absorpcja kredytow mieszkaniowych w gospodarstwach domowych w latach 2000-2007.praca
licencjacka budzet gminy .Banki spoldzielcze w realizacji polityki regionalnej..praca licencjacka budzet gminy
.Ocena gospodarki finansowej gminy dzialoszyn w latach 2007-2011.Pomoc w napisaniu pracy
licencjackiej.Ewolucja kompetencji prezydenta w dziedzinie stosunkow miedzynarodowych oraz obronnosci i
bezpieczenstwa panstwa od restytucji urzedu w roku 1989.Polityka produktu na przykladzie firmy levi strauss
& co..Wplyw kultury organizacyjnej na funkcjonowanie instytucji na przykladzie urzedu miasta w
zawierciu.Prace magisterskie wroclaw.Metodologia badan satysfakcji klienta. Na przykladzie projektu badan
w firmie logistycznej..Zastosowanie outsourcingu w miejskim przedsiebiorstwie energetyki cieplnej w
krakowie.Partnerstwo publiczno- prywatne jako forma wspolpracy miedzysektorowej w polsce.Rola funduszy
strukturalnych i programow pomocowych w rozwoju rolnictwa (naprzykladzie gminy rozprza w latach 20042006).Rynek pracy osob niepelnosprawnych..Funkcje systemu informacyjnego na przykladzie urzedu poczty
polskiej w sulmierzycach..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj
bankowosci wirtualnej w polsce.Ksztaltowanie i wykorzystanie atrakcyjnosci turystycznej w gospodarce
lokalnej na przykladzie ziemi klodzkiej..Promocja gminy zabierzow poprzez sport.Sprzedam prace
magisterska.System motywacyjny kadry kierowniczej w organizacji administracyjnej.Zasada i pojecie winy w
polskim procesie karnym.Status prawny dziecka poczetego.Odpowiedzialnosc prawnokarna podmiotow
zbiorowych.Prace licencjackie z turystyki.Ogolne postepowanie administracyjne w ii rzeczypospolitej..praca
licencjacka budzet gminy .Kredyty obrotowe jako rodlo finansowania przedsiebiorstw na podstawie pko bp
s.a. oddzial belchatow.Prawo poboru w spolce akcyjnej.Proces rekrutacji i selekcji personelu na przykladzie
miedzynarodowego koncernu.Organizacja i zarzadzanie transportem na przykladzie firmy
transportowej..Motywowanie pracownikow. Teoria i praktyka.Wizerunek pakistanu jako destynacji
turystycznej.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie naleznosciami jako problem ksztaltowania
plynnosci finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa rol-gaz w.k.swierczynscy sp. J.Dzialalnosc lotnicza jako
dzialalnosc gospodarcza.Zasada niezawislosci sedziow jako konstytucyjna zasada organizacji i dzialania
sadow.Antyromskie wydarzenia w mlawie. Aspekty prawne- kryminologiczne i kryminalistyczne.Finansowa
ocena efektywnosci funkcjonowania przedsiebiorstwa na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa
komunikacyjnego w czestochowie.Struktura pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Rola reklamy
w pozyskiwaniu nabywcow.Firma kurierska w lancuchu dostaw na przykladzie przedsiebiorstwa tnt express
wordwide poland.System eksploatacji urzadzen na wydziale walcowni blach grubych huty stali
czestochowa..Krajowa rada radiofonii i telewizji .Marketing wewnetrzny w banku.Wykorzystanie funduszy
unii europejskiej przez samorzady lokalne na przykladzie gminy baranowo.Analiza warunkow cieplno –
klimatycznych w budynkach zaglebionych w gruncie sluzacych do ochrony ludnosci w przypadku zaistnienia
nadzwyczajnych zagrozen zwiazanych z jakoscia powietrza zewnetrznego. Praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Kalkulacja kosztow a decyzje cenowe na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Znaczenie oceny dla zarzadzania uczeniem sie w szkole. Rola postaw nauczycieli wobec
problemu oceniania..Wplyw kultury organizacyjnej na funkcjonowanie instytucji na przykladzie urzedu
miasta w zawierciu.Wplyw podatku vat na plynnosc finansowa przedsiebiorstwa handlowego
dom.Konstrukcja i funkcjonowanie podatku od wartosci dodanej vat.Dopuszczalnosc oraz przebieg
postepowania zabezpieczajacego w swietle przepisow kodeksu postepowania cywilnego.Rozwoj gminy a
zarzadzanie budzetem na przykladzie miasta dabrowy gorniczej.Nadzor wspolnika w spolce z ograniczona
odpowiedzialnoscia.praca licencjacka budzet gminy .Uslugi windykacyjne i ich realizacja na przykladzie
kancelarii prawnej i. Korczynska i wspolnicy.Hipoteka jako zabezpieczenie umowy kredytowej.Swiadczenie
uslug w systemie umts.Dopuszczalnosc skargi indywidualnej do europejskiego trybunalu praw czlowieka ze
szczegolnym uwzglednieniem jurysdykcji temporalnej.Polska regulacja dostepu do informacji publicznej.
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Analiza krytyczna wybranej problematyki.Akt oskarzenia w polskim procesie karnym.Dziedziczenie
ustawowe w prawie spadkowym.Rola i znaczenie logistyki w transporcie i spedycji.Wykorzystanie internetu
w pracy urzedu gminy - analiza strony internetowej w odbiorze pracownikow i klientow.Znaczenie
komunikacji marketingowej w pozycjonowaniu marek piw - analiza i ocena na przykladzie dzialan
podejmowanych przez grupe zywiec i kompanie piwowarska.Ryzyko kredytowe w banku komercyjnym na
przykladzie pko bp s.a..Miedzynarodowe zarzadzanie lancuchem dostaw na przykladzie p.p.h.u.
emis..Pisanie pracy mgr.Jakosc obslugi klienta w administracji podatkowej na przykladzie urzedow
skarbowych krakow - krowodrza i krakow - stare miasto.Zarzadzanie plynnoscia finansowa w
przedsiebiorstwach na przykladzie spolki vistula grour s.a..Wplyw struktury gospodarczej na sytuacje rynku
pracy.Ocena programu sapard jako instrumentu wsparcia dla rolnictwa i rozwoju obszarow wiejskich..praca
licencjacka budzet gminy .Rola sprawozdawczosci w zarzadzaniu spolka maxpol.Finansowo-prawne aspekty
partnerstwa publiczno-prywatnego.Specyfika zarzadzania nieruchomosciami wspolnot
mieszkaniowych.Uprawnienia do gruntu przedsiebiorstw przesylowych.Zakaz dyskryminacji i zasada
rownosci w regionalnych systemach ochrony praw czlowieka.Prawo pracy.Ochrona srodowiska naturalnego a
integracja gospodarcza w ramach unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow urzadzen galwanicznych i lakierniczych s.a. w
wieluniu.Ewolucja zasad zatrudniania skazanych w polsce od roku 1918..Wozniak- michal gabriel (1949- ).
Red. - nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne .praca licencjacka
budzet gminy .Diagnoza kultury organizacyjnej zakladow tworzyw sztucznych tag s.a..Strategia marketingowa
rozwoju uslug turystycznych na przykladzie kopalni soli wieliczka trasa tuystyczna sp. Z o.o..Analiza
finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki gieldowej bioton s.a..Zastosowanie wybranych teorii
lokalizacji w analizie rozmieszczenia nowoczesnych parkow magazynowych w polsce.Zabezpieczenie
spoleczne osob niepelnosprawnych w polsce na tle krajow unii europejskiej.Konspekt pracy
licencjackiej.Uprawnienia radcy prawnego w postepowaniu karnym.Gilejko- leszek. Ed. By - employment in
the public sector : poland against the background of the eu : reports realised wit.Europejski nakaz
aresztowania w zestawieniu z umowa o ekstradycji.Management challenge: team building.Prawne aspekty
cloud computing.Rola ubezpieczen na zycie w gospodarce rynkowej na przykladzie pzu zycie
s.a..Funkcjonowanie bankowosci elektronicznej.Technologia produkcji opakowan tekturowych i badanie ich
jakosci..Czynnosci kierownika budowy – studium przypadku praca inzynierska budownictwo.Zmiany
organizacyjne pkn orlen na przestrzeni ostatnich lat- ich wplyw na kulture organizacyjna stacji
paliw..Mechanizm kontroli laczenia sie spolek akcyjnych.Komunikacja interpersonalna oraz konflikty jako
czynniki wplywajace na atmosfere w pracy.praca licencjacka budzet gminy .Karta platnicza jako nowoczesny
produkt bankowy.Tworzenie aplikacji na potrzeby biznesu elektronicznego z wykorzystaniem technologii
ajax.Widowisko sportowe w telewizji w prawie unijnym.Biuro nieruchomosci jako przedsiebiorstwo na
rynku.Prawno-ekonomiczna analiza kredytow hipotecznych przeznaczonych dla osob fizycznych na
przykladzie kredytu hipotecznego `mplan` udzielonego przez mbank.zrodla finansowania organizacji
pozarzadowych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Centralne polozenie regionu lodzkiego jako czynnik
warunkujacy optymalna lokalizacje centrow logistycznych w polsce.Projekt suchej zabudowy wnetrza domu
mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 350 m2. Praca inzynierska budownictwo.System just - in - time i jego
znaczenie w dystrybucyjnej obsludze klientow.praca licencjacka budzet gminy .Polityka rachunkowosci
jednostki budzetowej na przykladzie miejskiego przedszkola nr 17.praca licencjacka budzet gminy .Strategia
marketingowa firmy tkaniny techniczne sa w pabianicach.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu na
przykladzie mcdonalds.praca licencjacka budzet gminy .Systemy informatyczne jako narzedzia wspomagajace
procesy logistyczne.Efektywnosc dzialania urzedow pracy na przykladzie powiatowego urzedu pracy w
zdunskiej woli.Ocena przydatnosci wybranych przepisow kodeksu cywilnego do instytucji zakazu konkurencji
w prawie pracy. Uwagi de lege ferenda.Dochody wlasne w budzecie miasta lodzi.Rozwoj uslug elektronicznej
bankowosci.Konsument na rynku energii elektrycznej.praca licencjacka budzet gminy .Struktura
demograficzno - spoleczna miasta kutna w latach 1978-2004. Stan aktualny i perspektywy.Technologia
produkcji szyb zespolonych i badanie ich jakosci..Seminarium ii r.niest. V r- katedra historii administracji i
mysli administracyjnej.Kryzys w branzy motoryzacyjnej.Prace licencjackie turystyka.praca licencjacka budzet
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gminy .Zmowa milczenia swiadkow. Problematyka karnoprocesowa i kryminalistyczna..Zarzadzanie
podatkami i oplatami lokalnymi na przykladzie gminy lubliniec w latach 2008-2010.Rola organizacji
pozarzadowych w rozwiazywaniu problemow spolecznych ( oswiatowych ) i ich wplyw na rozwoj szkol na
przykladzie miejscowosci czerwienne..Wspolczesne funkcjonowanie zarzadzania w przedsiebiorstwie.Tematy
prac licencjackich fizjoterapia.Systemy motywowania pracownikow.Strategia marketingowa
przedsiebiorstwa handlowo - uslugowego na przykladzie firmy h.skrzydlewska.Praca na stanowiskach
marketingowych - analiza i ocena na przykladzie pioma - odlewnia sp. Z o.o.praca licencjacka budzet gminy
.Rola i zadania zarzadcy nieruchomosci w iwestycjach realizowanych przez wspolnote w mieszkanowa na
wybranym przykladzie.Rola controllingu w optymalizacji kosztow w przedsiebiorstwie.Rozstrzygniecia sadu
kasacyjnego.System prezydencjalny stanow zjednoczonych. Przeszlosc i terazniejszosc..Logistyczna obsluga
klienta w branzy uslug transportowych na przykladzie wybranej firmy.Sezonowosc produkcji i sprzedazy a
rentownosc przedsiebiorstwa na przykladzie kopalni odkrywkowych surowcow drogowych s.a. w
niemodlinie..Organizacja i funkcjonowanie wladzy wykonawczej w monarchiach skandynawskich.Rola i
zadania zarzadcy nieruchomosci na przykladzie lokalnego zrzeszenia wlascicieli nieruchomosci w
czestochowie.Prawo do wlasnosci jako prawo gwarantowane przez europejska konwencje praw czlowieka na
tle problematyki sprawy o mienie zaburzanskie.Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na podstawie
spoldzielni mieszkaniowej w blachowni.Promocja produktow bankowych na przykladzie banku pko
bp.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa optimus s.a..Reforma bankowosci spoldzielczej w polsce.Praca
menadzera kultury w realiach kryzysu kultury i sztuki.Ocena kosztow zagospodarowania placu budowy przy
wznoszeniu obiektow praca inzynierska budownictwo.Wplyw dzialalnosci inwestycyjnej na ocene biezacej
sytuacji przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Ocena portfela naleznosci w getin banku w latach
2006-2009.Leasing jako forma finansowania przedsiebiorstw.Swoboda nawiazywania stosunku pracy i jej
ograniczenia.praca licencjacka budzet gminy .Libertarianizm w polsce.Swiadczenia spoleczne realizowane
przez gmine lubliniec w latach 2001-2005.Znaczenie czynnika materialnego i niematerialnego w zarzadzaniu
produkcja mebli.Odrebnosci postepowania cywilnego w sprawach gospodarczych.praca licencjacka budzet
gminy .Wdrazanie zintegrowanego systemu zarzadzania w urzedzie marszalkowskim na przykladzie
wojewodztwa malopolskiego.Teoria wybitych szyb w swietle psychologii spolecznej i socjologicznych teorii
socjalizacji.Incoterms 2000 w organizacji importu z krajow rozwijajacych sie na przykladzie chin..Narodowy
fundusz zdrowia jako zrodlo finansowania systemu opieki zdrowotnej w polsce.Senat jako organ centralnego
zarzadu wolnego miasta krakowa..praca licencjacka budzet gminy .Wynagradzanie jako narzedzie
motywowania w firmach telekomunikacyjnych.Prace licencjackie informatyka.praca licencjacka budzet
gminy .System logistyczny zaopatrzenia w przedsiebiorstwie..Zwolnienia i ulgi podatkowe w podatku
dochodowym od osob fizycznych.Instytucja skarg i wnioskow w postepowaniu administracyjnym..Polityka
podatku dochodowego od osob fizycznych na przykladzie firmy hydrogaz.Martysz- czeslaw. Red. - zbior
publikacji naukowych : praca zbiorowa..Kolizja pomiedzy domena internetowa a zarejestrowanym znakiem
towarowym w polskim orzecznictwie arbitrazowym.Aluminiowe konstrukcje oslonowe przeszklone i analiza
efektywnosci przy zastosowaniu w budynku ... Praca inzynierska budownictwo.Instytucje finansowe w
globalizujacej sie gospodarce.Analiza zdolnosci organizacji do wprowadzania zmian na przykladzie wybranej
organizacji..Warunki zastosowania nowoczesnych metod zarzadzania w przedsiebiorstwie..Pisanie prac
magisterskich krakow.Nbp po przystapieniu polski do unii europejskiej..Rola marki produktu na rynku
koncentratow deserow spozywczych.praca licencjacka budzet gminy .Kredytowanie budownictwa
mieszkaniowego na przykladzie banku zachodniego wbk..Jurkowska-gomulka- agata. Red. - orzecznictwo
sadow wspolnotowych w sprawach konkurencji w latach 2004-2009 .Komputeryzacja szkolnictwa a jakosc
zarzadxzania szkola podstawowa- gimnazjum i szkola ponadgimnazjalna..Szczegolna ochrona trwalosci
stosunku pracy ze wzgledu na funkcje.Status prawny pracownika mlodocianego w polskim prawie
pracy.praca licencjacka budzet gminy .Podstawy stosowania i wylaczenia stosowania tymczasowego
aresztowania w polskim postepowaniu karnym.Rola procesow magazynowania w zarzadzaniu lancuchem
dostaw.Styczynski- rafal. - marketing a podatki dochodowe i vat 2013 : reprezentacja- reklama- sponsoringpromocja .zrodla finansowania przedsiebiorstw handlowych na przykladzie proclean s.c..Dostawa i nabycie
wewnatrzwspolnotowe jako elementy jako elementy podatku od towarow i uslug.Aukcja jako sposob
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zawarcia umowy.Rola placowych i pozaplacowych czynnikow motywacyjnych na przykladzie
radomszczanskiej spoldzielni mieszkaniowej.Dzialalnosc telekomunikacyjna jako forma dzialalnosci
gospodarczej.Informatyczne systemy sterowania w inteligentnym samochodzie..Kultura organizacyjna jako
element motywowania personelu.Zarzadzanie zespolem na przykladzie samorzadu studentow szkoly wyzszej
im. Bogdana janskiego w chelmie.Aktywny wypoczynek ow okresie letnim szansa rozwoju turystyki w
powiecie nowosadeckim.Marketing farmaceutyczny jako podstawa budowania i umacniania pozycji firmy na
rynku.Downorowicz- stanislaw. Red. - ekologiczne uwarunkowania rozwoju gornictwa rud : praca zbiorowa =
ekologičeskie obuslovleniâ.Pisanie prac angielski.Znaczenie systemu zarzadzania bhp dla poprawy
bezpieczenstwa pracy na przykladzie walcowni blach grubych isd huty czestochowa sp.zo.o..Mobbing jako
przyklad patologii w administracji publicznej.Dzialalnosc sektorabankowego w polsce w warunkach
czlonkostwa w ue na przykladzie banku spoldzielczego wspolna praca w kutnie.Promocja gmin powiatu
krakowskiego..Dochody wlasne gminy na przykladzie miasta i gminy wieliczka.Zarzadzanie bezpieczenstwem
w szkole na przykladzie publicznego gimnazjum nr 2 we wloszczowie..Walencik- dariusz (1974- ). Red. prawo wyznaniowe w polsce (1989-2009) : analizy- dyskusje- postulaty : praca zbiorowa .Badania
marketingowe jako determinanta efektywnosci zarzadzania przedsiebiorstwem..Praca dzielnicowego w
zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na przykladzie iv komisariatu policji w czestochowie.Jak
zaczac prace licencjacka.System informacyjny controllingu a rachunkowosc.Rektrutacja i selekcja kadr jako
element nowoczesnego zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie akademii fryzjerskiej
berendowicz&kublin.praca licencjacka budzet gminy .Systemy motywacji pracownikow w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miejskiego w blachowni.Wykorzystanie marketingu politycznego w
tworzeniu wizerunku lidera partii politycznej.praca licencjacka budzet gminy .Charakter sankcji wobec
sprzecznych z ustawa uchwal zgromadzen spolek kapitalowych.Jakosc uslug bankowych na przykladzie banku
spoldzielczego w szczekocinach.Rola analizy finansowej w zarzadzaniu finansami przedsiebiorstwa.Znaczenie
srodkow finansowych pozyskiwanych z funduszy strukturalnych unii europejskiej w finansowaniu zadan
realizowanych przez gmine przyrow oaz gmine koniecpol.Problematyka prawna inwestycji liniowych..Rola
motywacji materialnej i niematerialnej w ksztaltowaniu postaw pracownikow wobec pracy i zakladu pracy
(na przykladzie aresztu sledczego w piotrkowie trybunalskim).Implementacja marketingu relacji w bankach
na przykladzie banku pko bp sa..Ekologistyka jako instrument zarzadzania w gospodarce odpadami (na
przykladzie gminy miasta tomaszow mazowiecki).Ekonomiczno-finansowe aspekty zastosowania venture
capital w malych i srednich przedsiebiorstwach na przykladzie spolki neutra.Ideologia panstwa totalitarnego
na przykladzie faszyzmu wloskiego- charakterystyka i krytyka..Powolanie jako podstawa nawiazania stosunku
pracy z czlonkiem zarzadu spolki kapitalowej.Sposoby osiagania przewagi konkurencyjnej w malej
firmie.Koncepcje roli zawodowej dyrektora a pozadany styl kierowania nia w opinii nauczycieli.Wplyw
dzialalnosci gospodarczej na efektywnosc funkcjonowania gs sch w wieluniu..Ocena form motywacji
pracownikow na przykladzie urzedow gmin dzialoszyn- pajeczno i siemkowice..Etyczne aspekty zarzadzania
zasobami ludzkimi w organizacji.Diagnoza systemu okresowej oceny pracownikow w firmie x.System obslugi
kart platniczych w citibanku handlowym.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie marketingowe
przedsiebiorstwem handlowym. Studium przypadku cukiernia pokusa s.c. Bozena borowska & marta
raczka.Miedzynarodowe systemy zarzadzania jakoscia i ich wplyw na koszty przedsiebiorstwa.Ocena
technicznych srodkow bezpieczenswa pracy w wytworni wod mineralnych..Poczatki nurtu performansu oraz
jego zaplecze instytucjonalne w polsce w latach 70. I 80..Opodatkowanie wkladow niepienieznych do spolek
kapitalowych w polsce.Analiza terminalowego systemu dostepu do aplikacji na przykladzie firmy lentex
s.a..Oprogramowanie komputerowe w zarzadzaniu firma.Strategia rozwoju marki w dzialalnosci
przedsiebiorstwa (na przykladzie hyundai motor poland).Problemy zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie przedsiebiorstwa kompletacji dostaw stalmont s.j. W opolu..Psychologiczne aspekty zarzadzania
w malych i srednich przedsiebiorstwach.Fundusze strukturalne w jednostkach samorzadu terytorialnego na
podstawie gminy miasto sieradz.Wojewodztwo jako region w rozumieniu prawa europejskiego.Produkty
kredytowe dla malych i srednich przedsiebiorstw - analiza porownawcza oferty produktowej wybranych
bankow.praca licencjacka budzet gminy .Prace podyplomowe.Wybrane formy wspolpracy unii europejskiej z
panstwami trzecimi.Szwarc- dariusz. - ordynacja podatkowa a system ubezpieczen spolecznych .Podatkowa
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ksiega przychodow i rozchodow jako zrodlo informacji o kondycji malego przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy transportowej w latach 2007-2009..Zasady doboru jakosciowego materialow przy projektowaniu
skladu betonu zwyklego. Praca inzynierska budownictwo.Funkcjonowanie lokalnego rynku pracy na
przykladzie powiatu belchatowskiego.praca licencjacka budzet gminy .Rola powiatowego urzedu pracy w
zwalczaniu bezrobocia na przykladzie powiatu radomszczanskiego.Prace dyplomowe
pedagogika.Efektywnosc programow przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatowego urzedu pracy
w wadowicach.Przedawnienie zobowiazan podatkowych - charakterystyka i problemy interpretacyjne.praca
licencjacka budzet gminy .Projekt hali o konstrukcji stalowej o wymiarach (30x60)m praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy w swietle
polskiej regulacji prawnej.Motywacja i jej wplyw na skutecznosc zarzadzania przedsiebiorstwem (na
przykladzie eko w brzegu).Wplyw banku centralnego na ksztaltowanie sie inflacji w polsce w latach 19982008..Rozumienie dobra dziecka przez dyrektorow- nauczycieli i rodzicow- a zarzadzanie przedszkolem..praca
licencjacka budzet gminy .Zeznania swiadka jako dowod w postepowaniu administracyjnym.Kultura
organizacyjna na przykladzie krakowskiej spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej.Zarzadzanie
jakoscia procesow logistycznych.Motywowanie jako funkcja zarzadzania na podstawie przedsiebiorstwa
hutniczego.Identyfikacja i ocena ryzyka zawodowego wynikajaca z maszyn i urzadzen technicznych w
jednostce wojskowej.Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie uslugowym na przykladzie firmy ppu war-no
sp. Z o.o. W krakowie.Gospodarka elektroniczna - nowe wyzwanie dla firm.Analiza ekonomiczna firmy na
przykladzie firmy witraz.Analiza porownawcza kredytu i leasingu jako forma finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw.Gospodarowanie nieruchomosciami w gminie kamienica polska.Projekt realizacji
deskowania stanu zerowego budynku z garazem podziemnym. Praca inzynierska budownictwo.Swiadczenia
emerytalno-rentowe finansowane z funduszu ubezpieczen spolecznych.Instytucje unijnego systemu ochrony
praw czlowieka wobec biomedycyny.Obsluga rynku nieruchomosci w polsce i wybranych krajach
europy.Marketingowe strategie zarzadzania na przykladzie przedsiebiorstwa zugil s.a.Depozyty i papiery
dluzne w zarzadzaniu kapitalem zwrotnym bankow.Usluga turystyczna jako czesc marketingu na przykladzie
firmy turystycznej reisebus.praca licencjacka budzet gminy .Zjawisko nietrzezwosci kierowcow na drogach
malopolski.Promocja turystyczna irlandii i polski na przykladzie krakowa i dablina.Prace dyplomowe
chomikuj.Zabezpieczanie ryzyka przy wykorzystaniu instrumentow pochodnych..Merchandising jako
narzedzie ksztaltowania zachowan konsumentow.Pisanie prac magisterskich informatyka.Ocena realizacji
funkcji motywowania pracownikow na podstawie rolniczej spoldzielni produkcyjnej w
wydrowicach..Instrumenty ograniczajace ryzyko w kredytowaniu ludnosci.Ocena ryzyka zawodowego jako
element funkcjonowania systemu zarzadzania bezpieczenstwem pracy na podstawie firmy
valeo.Wynagrodzenia jako miernik motywacji i oceny pracownikow na przykladzie opolskiego urzedu
wojewodzkiego.Dzialania w warunkach stresu w kontekscie zmian restrukturyzacyjnych przedsiebiorstwa
pkp cargo s.s. w zakladzie x..praca licencjacka budzet gminy .Charakterystyka inwestycji przedsiebiorstw na
przykladzie sektora budowlanego.Inwentaryzacja w jednostce budzetowej na przykladzie domu pomocy
spolecznej w bobrownikach.Terroryzm w kontekscie walki narodowowyzwolenczej.Fundusze pozyczkowe i
poreczeniowe wspierajace rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie wojewodztwa
opolskiego.Wplyw polityki strukturalnej unii europejskiej na rozwoj regionow na przykladzie powiatu
kutnowskiego..Prace naukowe.Poprawa atrakcyjnosci turystycznej miasta klobuck.Ocena oferty
inwestycyjnej wybranych instytucji finansowych..Stanowisko syndyka w procesie dotyczacym masy
upadlosci.Zakazy dowodowe dotyczace swiadka w polskim procesie karnym.Porozumienie administracyjne
jako forma dzialania administracji publicznej..Marketing polityczny w internecie.Miedzynarodowy fundusz
walutowy-jego programy ich wplyw na panstwa-beneficjentow.praca licencjacka budzet gminy
.Wprowadzenie nowej marki na rynek - projekt dzialan na przykladzie konkretnego produktu
konsumpcyjnego.Uprawnienie umowne jednej ze stron umowy sprzedazy do oznaczenia ceny.Rola office
managera w nowoczenej kancelarii prawnej.Drapiezny lancuch dostaw jako element tworzenia przewagi
konkurencyjnej w przedsiebiorstwie.Produkt ubezpieczeniowy na przykladzie ubezpieczenia na zycie pzu
s.a..Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. - modelowanie preferencji a ryzyko ’14 .Strategia marketingowa malej
firmy.Ocena ulg i zwolnien w podatku dochodowym od osob fizycznych.praca licencjacka budzet gminy
..

..
.Strategia marki w firmie produkcyjnej (na przykladzie branzy sprzetu medycznego).praca licencjacka budzet
gminy .Czynnik publiczny (wladze samorzadowe) a rozwoj klastrow.Sposoby pozyskiwania informacji
gospodarczej .Analiza funkcjonowania systemu podatkowego w przedsiebiorstwie na przykladzie
przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego sp. Akcyjna w czestochowie w latach
2003-2007.Kultura organizacyjna wspolczesnych przedsiebiorstw na przykladzie wybranych firm.Akcje
aktywizacji sprzedazy w sektorze bankowym na przykladzie banku zachodniega wbk s.a..Berbeka- jadwiga.
Red. - podroze biznesowe a infrastruktura turystyczna (na przykladzie krakowa) .Komunikacja jako element
wspomagajacy funcjonowanie organizacji uczacej sie.Dzialania marketingowe w bankowosci
elektronicznej.Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa np-. Firmy agromasz.Analiza
poziomu bezrobaocia oraz finansowanie i aktywizacja osob bezrobotnych w powiecie koneckim 20062010.Zarzadzanie plynnoscia finansowa na podstawie ekocem sp. Z o.o..Projekt pawilonu handlowego praca
inzynierska budownictwo.Analiza stanowisk pracy ze szczegolnym uwzglednieniem organizacyjnotechnicznych warunkow pracy w wybranym przedsiebiorstwie produkcyjnym y..Procedury likwidacji szkod
komunikacyjnych.Mozliwosc odliczenia podatku naliczonego w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od
towarow i uslug w swietle orzecznictwa sadow administracyjnych i europejskiego trybunalu
sprawiedliwosci.Rola dochodow wlasnych w finansowaniu zadan gminy na przykladzie gminy siewierz.praca
licencjacka budzet gminy .Koncepcja rozwoju i promocji miasta myszkowa..Wspolczesne formy powiazan
kapitalowych w spolkach.Rzeczowe aktywa trwale w regulacjach prawa bilansowego i
podatkowego.Funkconowanie urzedu pracy na podstawie powiatowego urzedu pracy w radomsku.Systemy
informatyczne w ewidencji gruntow- budynkow i lokali w placowkach samorzadu terytorialnego. Studium
oceny..Parlamentarny wymiar unii europejskiej.Specyfika rozstrzygania sporow budowlanych w swietle
warunkow kontraktowych fidic.Sady pracy w dwudziestoleciu miedzywojennym w polsce.Lobbing i grupy
interesu oraz ich rosnacy wplyw na podejmowanie decyzji w instytucjach europejskich.Wspolpraca kulturowa
pomiedzy krakowem a miastami europejskimi na przykladzie norymbergi- mediolanu- edynburga i
moskwy.Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na przykladzie oddzialu banku pekao s.a. w
lodzi.Rekrutacja i selekcja personelu w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy poraj.Policja
panstwowa w xx-leciu miedzywojennym- z szczegolnym uwzglednieniem policji politycznej.System haccp
jako narzedzie zarzadzania jakoscia w polfa pabianice s.a..Strategia promocji rekrutacji a popyt na uslugi
edukacyjne uniwersytetu opolskiego..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Przestepstwa o charakterze terrorystycznym.Funkcje zalozone i rzeczywiste domu kultury realizujacego
model centrum aktywnosci lokalnej..Rozwiazywanie konfliktow w organizacjach.Rola biznesplanu w procesie
uruchomienia dzialalnosci gospodarczej.Analiza bezrobocia wsrod osob niepelnosprawnych na terenie
powiatu wielunskiego.Promocja krakowa na przykladzie festiwali organizowanych przez krakowskie biuro
festiwalowe - studium przypadku..Status prawny komplementarza w spolce
komandytowoakcyjnej.Ustawowe prawo odstapienia od umowy na gruncie polskiego kodeksu cywilnego i
zasad europejskiego prawa umow.Analiza budzetu jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie gminy
wiejskiej- miejskiej i miejsko - wiejskiej..Derekrutacja w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na
podstawie badan w pge elektrowni opole s.a..Analiza i diagnoza strategiczna srodkiem do weryfikacji wizjimisji i celow strategicznych przedsiebiorstwa na przykladzie pabianickiej fabryki narzedzi pafana s.a..Wplyw
otoczenia instytucjonalnego na rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie lodzi.Wplyw
podatku odroczonego na wynik finansowy jednostek gospodarczych.Outsourcing praca
magisterska.Funkcjonowanie oraz gospodarka finansowa jednostek budzetowych na przykladzie zespolu
szkol zawodowych nr 1 w skierniewicach.Dzialalnosc szkoleniowa elementem funkcji personalnej
firmy.Pisanie prac forum.Uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczycieli na przykladzie gimnazjum nr 1 w
dabrowie gorniczej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi - motywowanie pracownikow administracji
publicznej..Administracyjnoprawne aspekty wprowadzenia stanu kleski zywiolowej na terytorium
rzeczypospolitej polskiej.Ryzyka prawne w procesie sekurytyzacji wierzytelnosci.Zalozenie dzialalnosci
gospodarczej w polsce i zewnetrzne zrodla jej finansowania.Przeslanki recydywy wielokrotnej w kodeksie
karnym 1997 r..Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie fabryk mebli fortes.a..Legalizacja
pobytu cudzodziemcow na terenie rp..Znaczenie przedsiebiorstw globalnych we wspolczesnej gospodarce na
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przykladzie firmy google inc.Gray- david - gamestorming : gry biznesowe dla innowatorow .Akta stanu
cywilnego na ziemiach polskich w xix i xx wieku.Ocena wdrazania koncepcji six sigma na przykladzie
wybranych przedsiebiorstw.Neutralizacja trafu w filozofii prawa arthura ripsteina.Analiza projektow z zakresu
spolecznej odpowiedzialnosci przedsiebiorstw realizowanych przez korporacje miedzynarodowe w
malopolsce.Uwarunkowania techniczne w procesie poprawy jakosci na przykladzie osrodka szkolenia
kierowcow..Finansowanie inwestycji w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
herby.Projekt energooszczednego domu jednorodzinnego. Praca inzynierska budownictwo.Spoleczna
odpowiedzialnosc biznesu w polskich przedsiebiorstwach na przykladzie polskiego koncernu naftowego
orlen s.a..Kredyt pomostowy dla malych i srednich przedsiebiorstw.Emisja obligacji zamiennych i umowy
zawierane w zwiazku z emisja.Rola bazylejskiego komitetu nadzoru bankowego i jego wytycznych w nadzorze
nad sektorem bankowym.Szczepanski- marek stanislaw (1956- ). Red. - urzad pracy partnerem dla
pracodawcow..Pedagogika prace magisterskie.praca licencjacka budzet gminy .Formy opodatkowania
dzialalnosci gospodarczej.Zarzadzanie wspolnotami mieszkaniowymi- na przykladzie miejskiego
przedsiebiorstwa gospodarki mieszkaniowej sp. Z o.o..Inwestycje rzeczowe jako determinata utrzymania i
wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstwa na rynku.Siec bezpieczenstwa na rynku
bankowym..praca licencjacka budzet gminy .Charakterystyka walorow turystycznych gminy bialy dunajec i
ocena mozliwosci ich wykorzystania..praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie sie dochodow i
wydatkow gminy kanopiska w latach 2006-2010.Porownawcza analiza finansowa na przykladzie opoczno s.a.
oraz zelmer s.a..Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej.Ocena strategii zrownowazonego rozwoju
zakopanego.Zarzadzanie produkcja i jakoscia oraz utrzymanie maszyn w budownictwie..praca licencjacka
budzet gminy .Rostowska- teresa (1947- ). Red. - psychospoleczne aspekty zycia rodzinnego .Metody i
techniki manipulacji ksiegowych wplywajace na ocene kondycji finansowej i wycene spolek..Zarzadcze
aspekty rachunku kosztow standartowych oraz rachunku kosztow dzialan w przedsiebiorstwie stolarki
budowlanej.Kierowanie personelem w administracji samorzadowej na przykladzie gminy we wreczycy
wielkiej.Instrumenty bankowosci elektronicznej na przykladzie banku spoldzielczego towarzystwa
oszczednosciowo-pozyczkowego pa-co bank w pabianicach.praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji
finansowej spolki gieldowej w teorii i w praktyce.Stosunek sluzbowy funkcjonowania policji..Wplyw
gospodarki rynkowej na rozwoj bankow komercyjnych w polsce na przykladzie ing banku slaskiego
s.a..Analiza ryzyka kredytowego klientow indywidualnych na podstawie bgz s.a..Analiza porownawcza ofert
bankow elektronicznych i tradycyjnych.Ksztaltowanie dochodow jednostek samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy lipce reymontowskie.Prace dyplomowe z pedagogiki.Pisanie prac licencjackich
bialystok.Instytucjonalizacja zwiazkow partnerskich jako rozwiazanie problemu rozliczen majatkowych
miedzy konkubentami.Ocena efektywnosci funduszy inwestycyjnych polskiego rynku na przykladzie pioneer
pekao tfi..Instytucja obywatelstwa w kontekscie uregulowan polskich i unii europejskiej.Leasing jako
alternatywny sposob finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw..Rola mody w satysfakcji nabywcy (na
przykladzie szwedzkiej firmy odziezowej h&m).Przyklady systemow i narzedzi informatycznych wspierajacych
procesy branzy tsl.praca licencjacka budzet gminy .Hipertekstowe bazy informacji.Mobbing jako przyklad
patologii w miejscu pracy.Analiza dzialan marketingowych na zachowanie i satysfakcje klientow- na
podstawie firmy uslugowej square 53..Rola i miejce public relations w instytucjach kultury na przykladzie
muzeum historycznego miasta krakowa.Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. - modelowanie preferencji a ryzyko
’12 .Praca magisterska zarzadzanie.Wplyw kosztow oswiaty na sytuacje finansowa gminy zytno.praca
licencjacka budzet gminy .Nowa forma kredytowania i warunki zabezpieczen jako wynik zarzadzania
ryzykiem w banku spoldzielczym.Analiza przeplywow pienieznych przedsiebiorstwa podstawa oceny
mozliwosci platniczych na przykladzie firmy tell s.a..praca licencjacka budzet gminy .Metody oceny zdolnosci
kredytowej w bankach komercyjnych.Specyfika kultury narodowej w biznesie a sposob prowadzenia
negocjacji..Doskonalenie obslugi klienta detalicznego w banku..Normy iso 9001:2000 w szkolnictwie
wyzszym na przykladzie rozwiazan zastosowanych w wyzszej szkole ekonomicznej w
warszawie.Wykorzystanie oprogramowania typu open source w jednostkach administracji publicznej..Analiza
konkurencji firm glaxosmithkline i pharma nord na rynku farmaceutycznym.Wybrane aspekty polityki
bezpieczenstwa na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Ocena funkcjonowania
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produkcji kosmetykow wedlug zasad toyoty..Perspektywy eksportu uslug it przez bialoruskie
przedsiebiorstwa (na podstawie projektu parku zaawansowanych technologii w minsku).Zarzadzanie malym
przedsiebiorstwem - a jakosc obslugi klienta na przykladzie marketu budowlanego format..Zarzadzanie
zasobami ludzkimi ii.Perspektywy rozwoju innowacyjnosci sektora msp w bialymstoku w oparciu o
funkcjonowanie bialostockiego parku naukowo-technologicznego.Rola controllingu w optymalizacji kosztow
w przedsiebiorstwie.Pisanie prac licencjackich krakow.Wplyw sytuacji kryzysowej na zarzadzanie zasobami
ludzkimi w demokratycznej republice kongo.Ocena dzialalnosci ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa
na przykladzie: saga-gaz sp. Z o.o..Analiza i projekt systemu wynagrodzen pracowniczych w
przedsiebiorstwie sredniej wielkosci.Wplyw organizacji mistrzostw europy w pilce noznej uefa euro 2012 na
turystyke w polsce.Wplyw amortyzacji podatkowej na ksztaltowanie wyniku finansowego.Strategia produktu
na rynku uslug bankowych na przykladzie banku spoldzielczego pa- co-bank w pabianicach.Infrastruktura
transportowa jako czynnik rozwoju gminy gogolin..praca licencjacka budzet gminy .Amortyzacja podatkowa i
bilansowa srodkow trwalych na przykladzie wybranej jednostki.Analiza kredytu studenckiego na przykladzie
banku pekao s.a..Tematy prace licencjackie.praca licencjacka budzet gminy .Leasing w finansowaniu
inwestycji rzeczowych na przykladzie firmy wama.Rachunkowe aspekty realizacji projektow
wspolsfinansowanych z dotacji unijnych.Ochrona interesow konsumentow w umowach zawieranych przez
internet.Pisanie prac.Efektywnosc gospodarowania srodkami trwalymi w przedsiebiorstwie branzy rolnospozywczej w latach 2007-2011..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w powiecie grodzkim.Wznowienie
postepowania cywilnego procesowego.Biegly sadowy z zakresu historii prawa.Pisanie prac licencjackich
opole.Wplyw szkolen na rozwoj kompetencji pracownikow.Nowoczesne systemy zarzadzania jakoscia na
przykladzie spolki wodociagowej water z jeleniej gory.Zakres odszkodowania od zakladu ubezpieczen za
szkody majatkowe w komunikacji drogowej.Analiza dzialan z zakresu marketingu na przykladzie wybranej
szkoly sredniej.Rekrutacja i selekcja jako narzedzie zarzadzania zasobami ludzkimi stosowane w procesie
pozyskiwania personelu na podstawie przedsiebiorstwa zugil s.a..Wspolczesne trendy w konsumpcji - analiza
zachowan konsumentow na podstawie badan sondazowych..Planowanie kariery pracowniczej w aspekcie
rozwoju zawodowego na przykladzie firm obi i leroy merlin..Sytuacja prawno-spoleczna kobiet w religiach
bliskiego wschodu..Cywilnoprawna odpowiedzialnosc prasy za naruszenie prawa do prywatnosci osob
publicznych.Marketing uslug na warszawskim rynku klubow rekreacji ruchowej..Przedawnienie w prawie
podatkowym.Pisanie prac lublin.Gospodarka finansowa gminy nowy wisnicz.Specyfika rachunkowosci
jednostek nieprowadzacych dzialalnosci gospodarczej na przykladzie stowarzyszen.Napisze prace
magisterska.Znaczenie public relations w organizacji na przykladzie miasta czestochowa.Seminarium ii st. prawo ustrojowe prownawcze.Zarzadzanie logistyczne w gospodarce odpadami (na przykladzie miasta
zdunska wola).Dyrektor szkoly- nowoczesne metody zarzadzania..Instytucja wznowienia postepowania w
polskiej procedurze karnej..Prace magisterskie pedagogika.Wykorzystanie narzedzi lean w udoskonaleniu
procesow magazynowych na przykladzie firmy flextronics logistics poland sp. Z o.o..Warunki i czynniki
rozwoju przedsiebiorczosci w konurbacji katowickiej.Przemysl i rekreacja . Rozne drogi rozwoju miast na
przykladzie bedford i luton w hrabstwie bedfordshire w anglii.Ochrona srodowiska i recykling opakowan
stosowanych w przemysle spozywczym..Wartosc poznawcza sprawozdania finansowego spolki
gieldowej..Opodatkowanie sprzedazy nieruchomosci podatkiem dochodowym od osob fizycznych.Zmiany
struktury zatrudnienia kobiet w powiecie radomszczanskim w latach 2000 - 2005.Zjawisko degeneracji
znakow towarowych. Analiza porownawcza.Prace licencjackie wzory.Pokryzysowa polityka ekonomiczna usa
(studium przypadku: new deal oraz reformy w latach 2008-2011).Seminarium ii r.niest. V r- kat.prawa
rolnego.Marketing relacji na przykladzie koncernu royal dutch shell.Rola portali internetowych w rekrutacji
pracownikow.Pozyskiwanie pracownikow na przykladzie sony music entertainement polska.Kredyt
inwestycyjny jako forma finansowania rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
sklepu spozywczo-przemyslowego arkadiusz jedrzejczyk.Krajowa rada radiofonii i telewizji .Konstrukcja
prawna umowy deweloperskiej.Kompleksowe zarzadzanie jakoscia na przykladzie firmy emerson polska sp. Z
o.o..Analiza sprawozdania finansowego banku komercyjnego na przykladzie pekao s.a. w lodzi.Marketing
relacji w uslugach szkolen z samoobrony.Obligacje korporacyjne na polskim rynku kapitalowym.Leonowiczanna. - kartogram jako forma prezentacji zaleznosci zjawisk geograficznych .Kosciol rzymskokatolicki i osoby
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duchowne jako podatnicy podatkow dochodowych w polsce i wybranych panstwach europy.Uzupelniajace
roszczenia cywilnoprawne pracownika z tytulu wadliwego rozwiazania umowy o prace przez
pracodawce.Motywacja materialna na przykladzie firmy sektora ubezpieczeniowego.Mobbing jako jedna z
form dyskryminacji pracownika.praca licencjacka budzet gminy .Przezwyciezanie barier komunikacji w
organizacji x.Ochrona prawna oznaczen geograficznych.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie
firmy x.Pisanie prac doktorskich cena.praca licencjacka budzet gminy .Praktyki ograniczajace konkurencje w
polskim prawie antymonopolowym.Przekrycie strukturalne pasazu w szkole wyzszej. Praca inzynierska
budownictwo.Gospodarka finansowa na przykladzie firmy handlowej xx za lata 2004-2006.Sluzba cywilna w
polsce..Plany prac magisterskich.Analiza kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiebiorstwa laboratorium
spawalnicze gamma-montex sp. Zo.o. W latach 2004-2008.Event jako forma komunikacji rynkowej na
przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Famulska- teresa (1958- ). Red. - interpretacje
podatkowe a finanse przedsiebiorstw .Zorientowanie na odbiorce w publicznych instytucjach kultury na
przykladzie oddzialu muzeum historycznego miasta krakowa w podziemiach rynku glownego.Charakter i
przeslanki odpowiedzialnosci prospektowej.Zamowienia publiczne w swietle przepisow prawa z przykladem
postepowania przetargowego.Rola funduszy unijnych w zarzadzaniu rozwojem lokalnym na przykladzie
gminy tuchow.Zarzadzanie zasobami ludzkimi prace magisterskie.Karty platnicze w rozliczeniach
pienieznych.Prawne i kryminalistyczne aspekty dostepu do broni palnej..Polaczenie spolek kapitalowych w
swietle prawa polskiego .Specyfika funkcji zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy partner
haus.Gorski- marek (1951- ). Red. - prawo ochrony srodowiska .Odpowiedzialnosc banku za udzielenie
kredytu w obrocie profesjonalnym.Sankcje naruszenia przez kredytodawce obowiazkow z ustawy z dnia 12
maja 2011 r. O kredycie konsumenckim.praca licencjacka budzet gminy .Projekt dwukondygnacyjnego
budynku uzytecznosci publicznej praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy
.Stwierdzenie nabycia spadku.Ocena finansowa budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy gidle 2003-2008.Akcja paulianska w regulacjach kodeksu cywilnego oraz prawa upadlosciowego i
naprawczego.Pisanie prac tanio.Prawnokarne zwalczanie recydywy w swietle francuskiego systemu
prawnego.Wybrane prawne formy finansowania inwestycji spolek z o. O. Z sektora msp.Ekonometryczna
analiza efektywnosci rynku finansowego..Polityka regionalna unii europejskiej.Analiza podatku od wartosci
dodanej jako glownego zrodla dochodow budzetowych panstwa w latach 2002-2006.Dyrektywy wymiaru
kary wobec sprawcow okreslonych w artykule 65 kodeksu karnego.Przestepstwo czynnej napasci na
funkcjonariusza publicznego.Wplyw konfliktu na efektywnosc pracy pracownikow na przykladzie firmy
abc.praca licencjacka budzet gminy .Interes panstwa jako racja stosowania kary smierci w polsce w latach
1944-1984.Mapowanie procesow jako narzedzie wspomagajace wdrazanie systemow informatycznych w
przedsiebiorstwie.Ocena skutecznosci szkolen wstepnych w multibanku.praca licencjacka budzet gminy .Rola
skladki w finansowaniu ubezpieczenia spolecznego na przykladzie zus oddzial w czestochowie.Zubrzyckijanusz. - pkwiu a stawki vat 2009 .Stefanski- ryszard andrzej. - prawo karne materialne : czesc ogolna .Rola
mediacji w rozwiazywaniu konfliktow w polskim prawie karnym - proba analizy zagadnienia.Banki
spoldzielcze na rynku kredytowym.Kucharski- wladyslaw stanislaw (1934- ). Red. - zadania administracji
rzadowej i organow samorzadu terytorialnego w zakresie bezpieczenstwa.Roszczenia z tytulu rozwiazania
umownego stosunku pracy przez pracodawce..Znaczenie systemu motywacyjnego i systemu ocen w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu skarbowego w prudniku..Prawo autorskie a
internet..Modelowanie procesow transportowych na przykladzie osm radomsko..Analiza dochodow i
wydatkow gminy lask w latach 2003-2008.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc eksportowa malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce w latach 2000-2014 i programy jej wsparcia.Pisanie pracy licencjackiej
cena.Funkcja oswiatowa nysy..praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj sektora malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce po akcesji do unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Strategia
marketingowa na przykladzie restauracji subway.Strategiczny rozwoj firmy (na przykladzie ceramiki paradyzsp. Z o. O.).Analiza wybranych produktow bankowych na przykladzie pko banku polskiego oraz ing banku
slaskiego.Kasztaltowanie struktury kapitalu w spolce akcyjnej w oparciu o minimalny koszt kapitalu na
przykladzie pgf s.a..Miejskie odpady komunalne na przykladzie miasta jaworzno.Wplyw akcesji polski do unii
europejskiej na funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiorstw.Przeplyw informacji w wybranych
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podmiotach gospodarczych..Integracja systemow zarzadzania jakoscia- srodowiskiem oraz bezpieczenstwem
i higiena pracy jako element budowy przewagi konkurencyjnej.Narzedzia marketingowe aktywizujace
sprzedaz w sieciach hipermarketow na przykladzie branzy biurowo - szkolnej.Prace licencjackie
ekonomia.Rachunkowosc i sprawozdawczosc finansowa funduszy specjalnych na przykladzie uniwersytetu
lodzkiego.Zewnetrzne zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w osrodku narciarskim
kotelnica bialczanska.Finansowanie dzialalnosci organizacji pozarzadowych.Rachunkowosc malych i srednich
przedsiebiorstw a ich system finansowo-ksiegowy.praca licencjacka budzet gminy .Determinanty motywacji
pracy zespolowej na przykladzie firm xy..Mlodociany w prawie karnym wykonawczym.Logistyka zaopatrzenia
w przedsiebiorstwie zpb.Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie gazowni lodzkiej w
lodzi.Jak sie pisze prace licencjacka.Pisanie prac licencjackich krakow.Praca magisterska przyklady.praca
licencjacka budzet gminy .Struktura organizacyjna i formy dzialania policji w polsce..praca licencjacka budzet
gminy .Promowanie i zarzadzanie festiwalami filmowymi. Na przykladzie festiwali krakowskich.Identyfikacja
uzytkownika systemu komputerowego.Prawo finansow publicznych.Wykorzystanie technologii
informatycznej w marketingu uslug na przykladzie firmy tesco sp. Z o.o. Polska czestochowa.praca
licencjacka budzet gminy .Reguly gatt/wto a wspolnotowy porzadek prawny na przykladzie sporu o
banany.Wspoldzialanie jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie zwiazkow
miedzygminnych.Programy pomocowe unii europejskiej a regionalny rozwoj agroturystyki.Gospodarowanie
nieruchomosciami na przykladzie szkol podstawowych w gminie dabrowa zielona.Sprawozdawczosc
finansowa jako podstawa oceny dzialalnosci finansowej przedsiebiorstwa.Zbior prac magisterskich.Prace
magisterskie bankowosc.Przestepczosc nieletnich i mlodocianych w polsce i w republice czeskiej.Zarzadzanie
projektami unijnymi w realizacji strategii rozwoju lokalnego na przykladzie gminy kozienice w okresie
programowania 2004 -2006 oraz w latach 2007 - 2010.System wynagradzania kadry kierowniczej w
przedsiebiorstwie produkcyjnym (na przykladzie firmy arduk).Srodki trwale jako szczegolny skladnik majatku
przedsiebiorstwa - wycena i ujmowanie w sprawozdaniach finansowych.Dzialalnosc organizacji pozytku
publicznego w polsce.Obowiazek alimentacyjny w polskim prawie rodzinnym.Zwrot nadplaconego podatku
od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego i warunki jego ograniczenia w orzecznictwie trybunalu
sprawiedliwosci unii europejskiej oraz sadow polskich.Wspieranie malych i srednich przedsiebiorstw z
funduszy unijnych.Rachunkowosc przerobu jako nowa koncepcja rachunkowosci zarzadczej.Zadania audytu
wewnetrznego w jednostkach sektora finansow publicznych- a zadania rachunkowosci zarzadczej na
przykladzie uniwersytetu lodzkiego.Analiza systemu zarzadzania bezpieczenstwem pracy w zakladzie
energetycznym lodz - teren s. A. - rejon wielun.Metody i techniki kreatywnej
rachunkowosci.Odpowiedzialnosc karna zwierzchnich organow panstwa.praca licencjacka budzet gminy
.Migracje zarobkowe polakow do krajow unii europejskiej w latach 2004-2009.Telemarketing na rynku uslug
bankowych na przykladzie multibanku.Pozycja kobiety w polskim prawie sadowym w xv-xvii wieku.Recepcja
prawa rzymskiego w dawnej polsce..Trybuna stadionu lekkoatletycznego. Praca inzynierska
budownictwo.Ryzyko walutowe.praca licencjacka budzet gminy .Realizacja outsorcingu it w
irkucku.Bednarczyk- henryk (1943- ). Red. - ocena efektywnosci wspolpracy mazowieckich firm z osrodkami
naukowo-badawczymi : informacja.Strategie marketingowe producentow systemow roletowych na
przykladzie rynku wojewodztwa swietokrzyskiego.Modele systemow gospodarczych i ich znaczenie-analiza
na przykladzie wybranych krajow w latach 2001-2010.Kryteria oceny finansowej dzialalnosci otwartych
funduszy emerytalnych..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich szczecin.Tematy prac
magisterskich.Dowodzenie w sredniowiecznym procesie polskim w swietle najstarszego zwodu prawa
polskiego i statutow kazimierza wielkiego.Wieruszewski- roman. Red. - mowa nienawisci a wolnosc slowa :
aspekty prawne i spoleczne .System finasowego wspierania rolnictwa w polsce.Finansowanie pomocy
spolecznej na przykladzie gminy gluchow.Projekt hali o konstrukcji stalowej o wymiarach (20x60)m praca
inzynierska budownictwo.Funkcjonowanie rynku kontraktow terminowych na gieldzie papierow
wartosciowych w warszawie.Koncepcja rozbudowy sieci komputerowej dla lodr - implementacja sieci
vpn.praca licencjacka budzet gminy .System motywowania pracownikow w organizacji publicznej na
przykladzie agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w brzesku.Tresc stosunku pracy mianowanego
pracownika samorzadowego.Dzialalnosc depozytowa bankow na przykladzie powiatowego banku
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spoldzielczego w kedzierzynie-kozlu.Wplyw srodowiska rodzinnego na przestepczosc nieletnich.Satysfakcja
zawodowa pracownikow a sprawne wykonywanie zadan w organizacji publicznej na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w brzesku..Analiza i ocena rozrachunkow z pracownikami z tytulu wynagrodzen
na przykladzie spolki jawnej pphu drewkop z. D. J. Slomian.Analiza poziomu bezrobocia oraz skutecznosci
stosowanych form i metod minimalizowania jego skutkow w powiecie czestochowskim w latach 2004 2008.System ubezpieczen spolecznych rolnikow w polsce na przykladzie oddzialu terenowego krus w
czestochowie.Status prawny spolki zaleznej w zgrupowaniu spolek.Pracownicze prawo do urlopu
wypoczynkowego..Techniki i narzedzia motywacji w funkcjonowaniu wspolczesnej firmy..Leasing i jego
wykorzystanie w finansowaniu przedsiebiorstwa.Wspolczesne zrodla przewagi konkurencyjnej w globalnym
sektorze producentow samochodow.Lazor- jerzy. Red. - koniunktura gospodarcza a narodziny- wzrost i
upadek wielkich doktryn ekonomicznych : ksiega pa.Wladza w unii europejskiej na tle normatywnej
koncepcji wladzy politycznej.Zmiany w wielkosci i strukturze podatku dochodowego od osob fizycznych w
latach 2008-2011 na przykladzie urzedu skarbowego w lublincu..Zabojstwo w afekcie w ujeciu polskiego
prawa karnego.Prawo poboru i jego ograniczenia.Mediacja w wybranych panstwach europejskich - analiza
prawnoporownawcza.Polityka rachunkowosci budzetowej w jednostce samorzadu terytorialnego na
przykladzie starostwa powiatowego w czestochowie..Rola awansu zawodowego nauczycieli oraz dyrektorow
szkol podstawowych i przedszkoli w kregu zmian polityczno - spolecznych w polsce.Odpowiedzialnosc skarbu
panstwa za naruszenia dobr osobistych osob osadzonych w zakladach karnych – na tle wybranych orzeczen
trybunalu konstytucyjnego- europejskiego trybunalu praw czlowieka- sadu najwyzszego oraz sadow
powszechnych.Diagnoza zarzadzania projektem na przykladzie konferencji finansowej earn your
success.Ochrona oznaczen odrozniajacych w internecie.Tworzenie mva za pomoca eva na przykladzie spolki
comarch s.a..Analiza technologii budowy wiaduktu drogowego praca inzynierska budownictwo.Analiza
finansowa banku polskiej spoldzielczosci s.a. w roku 2007..Placowe i pozaplacowe czynniki motywacji
pracownikow.Borowska- grazyna - ksiegowosc i kalkulacja : podrecznik do nauki zawodu technik ekonomistatechnik rachunkowo.Tematy licencjackie pedagogika.Prezydent rzeczypospolitej polskiej w swietle
konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku.Dpskonalenie systemu zarzadzania model organizacji
inteligentnej.Analiza czynnikow wplywajacych na jakosc uslug na przykladzie samodzielnego zespolu
publicznych zakladow opieki zdrowotnej w ostrolece.Ogolne oraz indywidualne interpretacje przepisow
prawa podatkowego na gruncie ordynacji podatkowej.Specyfika procesow inwestycyjnych na rynku
nieruchomosci.Program operacyjny kapital ludzki jako jedna z form zwalczania problemu bezrobocia na
terenie wojewodztwa opolskiego..Wykorzystanie nowoczesnych technologii w ksztalceniu na odleglosc.praca
licencjacka budzet gminy .Bankowosc hipoteczna w polsce i w niemczech..Specyfika rozstrzygania sporow
budowlanych w swietle warunkow kontraktowych fidic.Analiza majatku obrotowego na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjno - handlowo - uslugowego ceramika tulowice..Wojtyna- andrzej. Red. instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na srednim poziomie rozwoju .Nadzor regionalnych izb
obrachunkowych nad samorzadem terytorialnym..Exchange of information and tax procedures- including
legal protection of taxpayers.Motywacyjna funkcja szkolen pracowniczych.Bankowe oferty kart platniczych
na polskim rynku.Wykorzystanie socjometrii w diagnozowaniu zespolow pracowniczych.Chuliganstwo
stadionowe w ujeciu kryminologicznym.Podjecie i wznowienie umorzonego postepowania
przygotowawczego.praca licencjacka budzet gminy .Ceny transferowe- jako metoda zmniejszania obciazen
podatkowych przedsiebiorstw wchodzacych w sklad grupy kapitalowej.Rekrutacja i selekcja jako podstawowy
element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie kredyt banku oddzial w warszawie.Rozwoj systemu
edukacji na poziomie szkolnictwa wyzszego w polityce unii europejskiej.Krytyczne ujecie wspolczesnych
koncepcji praw czlowieka.Motywowanie pracownikow w procesie zmiany w przedsiebiorstwie na przykladzie
implementacji systemu sap w centrum uslug wspolnych international paper w krakowie..Venture capital i
jego wplyw na dzialanie innowacyjnych przedsiebiorstw.Wizerunek gminy jako element ksztaltujacy jej
konkurencyjnosc..Zarzadzanie strategia produktu w marketingu na przykladzie szkolki roslin
ozdobnych.Diagnoza rozwoju instytucjonalnego na przykladzie gminy.Zabojstwo dzieci - analiza
przypadku.Zabytkowe zamki wojewodztwa podkarpackiego jako obiekty hotelarskie.Formy przeciwdzialania
bezrobociu w miescie skierniewice.Polityka produktowa panstwowego przedsiebiorstwa uzytecznosci
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publicznej poczty polskiej.Wypalenie zawodowe na przykladzie zawodu lekarza.Budzet a wieloletnie
inwestycje na przykladzie gminy skawina w latach 1999-2003..Wykorzystanie analizy finansowej w pracy
bieglego rewidenta.Karty platnicze praca licencjacka.Sadowa kontrola administracji w sprawach
pracowniczych sluzb mundurowych na przykladzie funkcjonariuszy policji.Wykorzystanie analizy finansowej
w ocenie kondycji ekonomicznej spolki top farms glubczyce w latach 2002 - 2006..Analiza dzialalnosci
marketingowej na przykladziecementowni warta s.a. w trebaczewie.praca licencjacka budzet gminy .Internet
w firmie i jego zastosowanie.Promocja jako instrument komunikacji instytucji kultury z odbiorcami na
przykladzie miejskiego osrodka kultury zamek w suchej beskidzkiej..Ocena jakosci uslug jednostki samorzadu
terytorialnego.Pozycja malych i srednich przedsiebiorstw w branzy spozywczej na rynku
europejskim..Partnerstwo publiczno-prywatne jako prawna forma realizacji zadan gospodarczych.Knight- joe
(1963- ). - zyskowne zarzadzanie projektami : bezpieczny przewodnik- ktory pomaga planowo realizowac
proj.Wplyw wybranych kultur na etyke biznesu w ujeciu globalnym..Bezwzgledne podstawy odmowy
rejestracji wspolnotowego znaku towarowego.Szkolenia z zakresu problematyki europejskiej dla
administracji samorzadowej i panstwowej na przykladzie woj.malopolskiego.Specjalne strefy ekonomiczne w
polsce.Specyfika obciazen podatkiem dochodowymod osob fizycznych indywidualnej dzialalnosci
gospodarczej.Wypadkowosc w szkolach i placowkach oswiatowych a kultura organizacji i bezpieczenstwa
pracy.Wykorzystanie instrumentow marketingu - mix w dzialalnosci firm ochroniarskich.Prace dyplomowe
logistyka.Dostep do informacji publicznej- a tajemnica przedsiebiorstwa .Dzialania promocyjne jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu powiatowego w lowiczu.Nowy york jako produkt
turystyczny..Analiza systemu szkolen w sluzbie celnej na przykladzie izby celnej w krakowie.Leasing jako
niekonwencjonalne zrodlo finansowania przedsiebiorczosci.Terroryzm a prawa czlowieka: analiza tresci usa
patriot act i amerykanskiej praktyki antyterrorystycznej pod katem ich zgodnosci z prawami czlowieka w
rozumieniu dokumentow organizacji narodow zjednoczonych.praca licencjacka budzet gminy .Ryzyko w
dzialalnosci deweloperskiej..Rozwoj gospodarstw niskotowarowych po wstapieniu polski do unii
europejskiej.Lodzkie rynki jako elementy przestrzeni publicznej.Zasada: nemo se ipsum accusare
tenetur.Analiza porownawcza zasad prowadzenia rachunkowosci na przykladzie banku pko s.a. oraz
przedsiebiorstwa produkcyjnego wigolen s.a..Greenwashing as a symptom of csr pathology.Zarzadzanie w
euroregionie tatry.Funkcja informacyjna sprawozdawczosci w jednostkach budzetowych na przykladzie
powiatu pajeczno.Zatrudnianie czlonkow zarzadu spolek kapitalowych.Firmy deweloperskie na polskim
rynku uslug budownictwa mieszkaniowego.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj centrow logistycznych w
regionie (na przykladzie rejonu strykowa).Analiza metod inwestowania na przykladzie spolki bioton.Rola
rachunkowosci zarzadczej w podejmowaniu decyzji zarzadczych w przedsiebiorstwie
x.Wydziedziczenie.Pracujacy w gospodarce polskiej w latach 2005-2010.Motywacyjne aspekty delegowania
zadan- uprawnien i odpowiedzialnosci w procesie wdrazania norm iso w przedsiebiorstwie.Lax- david a. negocjacje w trzech wymiarach : jak wygrac najwazniejsze gry negocjacyjne .Wynagrodzenia zarzadow
spolek jako efektywna forma motywacji.Mierzenie dobrobytu narodu - poziom zycia..Wplyw otoczenia na
sposob funkcjonowania organizacji na przykladzie multimedia polska s.a..Interaktywne i tradycyjne sposoby
badania satysfakcji pracownikow.Pisanie prac kielce.Znaczenie kapitalu intelektualnego dla rozwoju
samorzadowych jednostek organizacyjnych.Rola internetu w marketingu przedsiebiorstw uslugowych ( na
przykladzie hotelu agat).Polityka podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie podatkow
zryczaltowanych i zasad ogolnych.Plynnosc finansowa jako wazne kryterium oceny dzialalnosci
przedsiebiorstwa..Rola metod zabezpieczania przed ryzykiem kredytowym w dzialalnosci banku.Wsparcie
polskiego rolnictwa a ochrona srodowiska w ue na przykladzie dzialania 4 planu rozwoju obszarow wiejskich
2004-2006.Bezpieczenstwo imprez pilkarskich.Pokolenie x i y wobec zmian w organizacji.Rozwoj polityki
regionalne unii europejskiej na przykladzie euregionu „tatry”.Prace licencjackie.Wplyw ustawy sarbanes
oxley na miedzynarodowy lad korporacyjny.Porozumienia ograniczajace konkurencje na przykladzie osob
wykonujacych zawody regulowane. Orzecznictwo prezesa urzedu ochrony konkurencji i
konsumentow.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym..Ksiega podatkowa jako dowod w postepowaniu
podatkowym.Swoboda wypowiedzi osoby przesluchiwanej w polskim procesie karnym.Wplyw zrodel
finansowania na sytuacje majatkowo - finansowa przedsiebiorstwa.Transfer srodkow z zakladu ubezpieczen
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spolecznych do otwartych funduszy emerytalnych.Infrastruktura spoleczna oswiaty w zawierciu.Powodztwo
o zaprzeczenie macierzynstwa.praca licencjacka budzet gminy .Prawo do sadu na podstawie traktatu z
lizbony.Pranie brudnych pieniedzy.Spis tresci praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie funduszy unijnych w ramach zintegrowanego programu rozwoju
regionalnego w wojewodztwie slaskim na wybranych przykladach.Technologia realizacji i efektywnosc
stosowania dodatkowych izolacji termicznych praca inzynierska budownictwo.Dobrowolska- malgorzata employee and flexible forms of employment : a theoretical analysis and empirical studies .Kuleszynskizdobyslaw. Red. - wlasnosc intelektualna - zrodlem kapitalu przedsiebiorcy : kompendium wiedzy .praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie srodkow trwalych w przedsiebiorstwie arctic paper s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza wydatkow budzetu gminy klobuck w latach 2007-2011.Analiza
ekonomiczna i finansowa na podstawie przedsiebiorstwa mark-bud sp. Z o. O. W latach 2009-2011.Uklady
zbiorowe pracy w polsce miedzywojennej..Odpowiedzialnosc odszkodowawcza emitentow z tytulu
naruszenia obowiazkow informacyjnych a zagadnienie odpowiedzialnosci odszkodowawczej podmiotow
prywatnych w prawie wspolnotowym.Internetowa strategia marketingowa (na przykladzie virtual market
s.c.).Wspolpraca organizacji pozarzadowych z jednostkami samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
niepolomice..Ocena bankowych zrodel finansowania dzialalnosci gospodarczej na przykladzie oferty banku
pekao s.a..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich kielce.Rola urzedow pracy w
dystrybuowaniu srodkow z funduszy unijnych.Mozliwosci finansowania dzialalnosci operacyjnej i
inwestycyjnej w malym przedsiebiorstwie na przykladzie zakladu produkcji drzewnej arbor z
wloszczowy.Instytucjonalna teoria prawa w ujeciu neila maccormicka.Stany nadzwyczajne w konstytucji rp z
1997 r..Profile kultur organizacyjnych korporacji offshoringowych.praca licencjacka budzet gminy .System
emerytalno-rentowy na przykladzie kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego.Proces inwestycyjnobudowlany spalarni odpadow.Doplaty obszarowe w powiecie klobuckim.Specyfika dystrybucji produktow
spozywczych na przykladzie p.p.h.u. duda - bis.Target costing jako instrument strategicznego zarzadzania
kosztami.Motywacja jako element podnoszenia efektywnosci i jakosci na przykladzie p.p.u. ecosteel sp. Z
o.o..Znaczenie systemu zarzadzania bhp dla poprawy bezpieczenstwa pracy na przykladzie walcowni blach
grubych isd huty czestochowa sp.zo.o..Analiza dochodow i wydatkow budzetow jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy czastary w latach 1999-2003.praca licencjacka budzet gminy
.Finansowanie instytucji kultury w gminie na przykladzie teatru w czestochowie.Krzak- maciej. - kontrowersje
wokol antycyklicznej polityki fiskalnej a niedawny kryzys globalny .Controlling w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem uslugowym.Regionalne zroznicowanie inwestycji mieszkaniowych w polsce w latach
2003-2008.Chojecka- jana. - kobieta w wiezieniu i jej resocjalizacja - zamierzenia a rzeczywistosc .Logistyka
magazynowania w jednostkach samorzadu terytorialnego (jst) na przykladzie powiatowego zarzadu drog i
transportu w lowiczu.Plasowanie uslug sportowych o charakterze widowiskowym.Umowa czarteru
lotniczego.Projektowanie relacyjnych baz danych na przykladzie systemu wspomagajacego prowadzenie
gospodarki magazynowej..Znaczenie programu konwergencji dla sanacji finansow publicznych w
polsce.Ochrona godnosci pracownika.Metodyka oceny zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa na przykladzie
banku pekao s.a..praca licencjacka budzet gminy .Motywacja jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie spolki bestur.Kryteria doboru przez kierownikow czlonkow zespolu.Doskonalenie struktury
organizacyjnej na przykladzie hotelu 500 w strykowie.Wplyw kryzysu finansowego na sytuacje ekonomiczna
spolek gieldowych przemyslu farmaceutycznego w swietle badan ekonometrycznych..Strategia
internacjonalizacji typu benetton jako czynnik sukcesu polskich firm odziezowych na przykladzie firmy atena
z wroclawia.Plan pracy magisterskiej prawo.Prognozowanie zapotrzebowania na energie elektryczna w
polsce.Ewolucja systemu finansowego w polsce od roku 1982 do chwili obecnej.Rachunkowosc z zasadami wplyw polityki rachunkowosci na sposob ewidencji i prezentacji zdarzen gospodarczych.Specyfika
opodatkowania bezposredniego w systemie podatkowym litwy.Postrzeganie i ocena wrazen z zarzadzania
jakoscia przez klientow (pacjentow) przychodni medycyny rodzinnej puls w kaliszu.Odpowiedzialnosc
odszkodowawcza z tytulu naruszenia zobowiazania niepienieznego w projektowanej regulacji nowego
kodeksu cywilnego i jej ocena w swietle polskiego i europejskiego prawa umow oraz kryteriow optymalnej
regulacji.Motywacja w instytucjach publicznych na podstawie urzedu skarbowego w nowym saczu..Nowe
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zadania z zakresu polityki spolecznej nalozone na gminy po przystapieniu polski do unii
europejskiej..Odpowiedzialnosc z tytulu nieuczciwej reklamy w telewizji.praca licencjacka budzet gminy
.Uznanie zagranicznych rozwodow.Rozwoj rolnictwa w powiecie sieradzkim w oparciu o srodki unii
europejskiej (na przykladzie agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa biuro powiatowe w
sieradzu).Fundusze inwestycyjne jako forma lokacji kapitalu na polskim rynku finansowym.praca licencjacka
budzet gminy .Prawo do dobrej smierci w polskim prawie karnym.Tozsamosc i wizerunek marki na
przykladzie firmy wojas.Miejsce i rola samorzadowego kolegium odwolawczego w strukturze administracji
publicznej.Ocena efektywnosci finansowania dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstwa mona.Sytuacja
finansowa gminy klomnice w latach 2005-2007.Wplyw polityki przeciwdzialania i zwalczania bezrobocia na
sytuacje na rynku pracy - przyklad wojewodzkiego urzedu pracy w lodzi.Motywowanie i ocena pracownikow
na przykladzie firmy telekomunikacyjnej ptc sp. Z o.o. Przedstawiciela sieci era..Geograficzne oznaczenia
pochodzenia w unii europejskiej i prawie polskim.Tomidajewicz- janusz jerzy. Red. - prywatyzacja w polsce a
ksztaltowanie europejskiego ladu spolecznego .praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania budowy
sektora kultury w opolu..Narozna- magdalena. Oprac. - gminne systemy energetyki odnawialnej : materialy z
konferencji zorganizowanej przez komisje.Produkty sektora uslug bankowych dla malych i srednich
przedsiebiorstw.Ocena wsparcia finansowego polskiego rolnictwa w ramach wspolnej polityki rolnej.Public
policy in trade mark law from polish and european perspective.Badanie profilu reklamodawcow polski
dziennika zachodniego oddzial czestochowa..Rowne traktowanie w zatrudnieniu..Aktywne formy
przeciwdzialania bezrobociu .Zarzadzanie wiedza na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno - handlowo uslugowego delite.Skutecznosc i efektywnosc dzialan promocyjnych stowarzyszenia dolina karpia.praca
licencjacka budzet gminy .Przywodztwo sytuacyjne w efektywnych organizacjach wedlug kena
blancharda..Podatki i oplaty zwiazane z nieruchomosciami jako zrodlo dochodow gminy
klomnice..Rachunkowosc zarzadcza zakladow opieki zdrowotnej na przykladzie samodzielnego publicznego
zespolu opieki zdrowotnej w zdunskiej woli.Aspekty prawne wyceny nieruchomosci.Dzialania promocyjne
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy profim sp. Z o.o. W turku.Analiza nowoczesnego systemu
magazynowania na przykladzie mobilnego magazynu firmy wincanton polska.Marketing - mix w
przedswiatecznej walce o klienta.Administracyjnoprawny status obywatela.Zarzadzanie konfliktem w
organizacji.Wplyw stylu kierowania na zachowania komunikacyjne pracownikow w
organizacji.Przedsiebiorczosc w sieci. Procesy zachodzace w handlu elektronicznym na przykladzie sklepu
internetowego..Efektywnosc wykorzystania zasobow przez jednostki badawczo - rozwojowe..Wplyw
promocji dodatkowej na zwiekszenie intensywnosci kupowania oraz wzmocnienie lojalnosci klienta.Ochrona
akcjonariuszy mniejszosciowych w kodeksie spolek handlowych.praca licencjacka budzet gminy .Lisstanislaw (1940- ). Red. - kontrowersje wokol akcesji polski do unii gospodarczej i walutowej .Fundusze unii
europejskiej jako pomoc dla sektora msp na przykladzie wojewodztwa swietokrzyskiego.praca licencjacka
budzet gminy .Ustroj konstytucyjny.Analiza dochodow miasta i gminy zawiercie w latach 20022004.Aktywnosc ekonomiczna a stosunki a stosunki miedzynarodowe na przykladzie wybranych polskich
placowek dyplomatycznych w republice federalnej niemiec.Czynniki determinujace zachowania nabywcow
w procesie zakupu wody mineralnej.System transakcyjny jako narzedzie maksymalizacji efektywnosci
inwestycji na rynku kontraktow futures na indeks wig20.Produkty inwestycyjne dla klienta indywidualnego
na podstawie banku pekao s.a..Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki vat 2007 .Instytucja przetargu w swietle
przepisow kodeksu cywilnego.Praca licencjacka cena.Rekrutacja i selekcja jako podstawa procesu
gospodarowania potancjalem ludzkim (na przykladzie masterlink sp. Z o.o.).Prace licencjackie
logistyka.Zmiany w postrzeganiu pracy w przedsiebiorstwie panstwowym i po jego prywatyzacji - casus
producenta elektrod.Pinder- john - unia europejska .Stosunki unii europejskiej z indiami w xxi wieku.Praca
dyplomowa bhp.Kornobis-romanowska- dagmara. - sad krajowy w prawie wspolnotowym .Czynniki
wplywajace na polityke podzialu wyniku finansowego przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy
.Karty platnicze w bezgotowkowym obrocie pienieznym.Wykorzystanie funduszy unii europejskiej na rzecz
wielofunkcyjnego rozwoju obszarow wiejskich na przykladzie gminy szczawin koscielny.Pozycja ustrojowa
prezydenta stanow zjednoczonych ameryki.praca licencjacka budzet gminy .Determinanty cen mieszkan w
polsce w latach 1998 - 2008..Gospodarowanie nieruchomosciami skarbu panstwa na przykladzie agencji
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nieruchomosci rolnych..Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec skazanych niebezpiecznych.praca
licencjacka budzet gminy .Srodki unii europejskiej jako zrodlo uruchomienia dzialalnosci
gospodarczej.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna studentow.Proces zakladania przedsiebiorstwa. Aspekty
prawno - organizacyjne na przykladzie branzy transportowej..praca licencjacka budzet gminy .Placowe i
pozaplacowe czynniki motywacji pracowniczej na przykladzie cukrowni lesmierz s.a..Zarzadzanie strategiczne
w przedsiebiorstwie..Gruszczynska- beata. - przemoc wobec kobiet w polsce : aspekty
prawnokryminologiczne .Zastosowanie instrumentow promocji w kampaniach wyborczych na przykladzie
wyborow prezydenckich w rp.Proces restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie banku
spoldzielczego.Poreczenie majatkowe i jego zastosowanie w praktyce wymiaru sprawiedliwosci.Proba oceny
kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki telewizja polska s.a. o/opole.Zasady zatrudniania
nauczycieli..Wykorzystanie aplikacji telefonii komorkowej w turystyce.Zasada uwzgledniania interesu
spolecznego i slusznego interesu obywateli w orzecznictwie i doktrynie.Zasadnosc uregulowania w polskim
systemie prawa problematyki umow koncernowych o porzadkowanie.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Analiza rynku opakowaniowego w polsce w aspekcie ekologii.Pisanie prac
magisterskich lublin.Organizacja jako zrodlo stresu pracowniczego na przykladzie szkoly sredniej.Prawa ofiar
przestepstw w polsce.Pomoc publiczna dla malych i srednich przedsiebiorstw w unii europejskiej.Wybrane
aspekty bancassurance.Analiza odpowiedzialnosci materialnej pracownikow za mienie powierzone.Naglowki
w reklamie prasowej - analiza i ocena na przykladzie magazynow dla kobiet.Wspolnik spolki nieposiadajacej
osobowosci prawnej jako osoba trzecia w swietle ordynacji podatkowej.Wykorzystanie funduszy ue na
przykladzie restauracji karczma polska.Analiza wplywu szkodliwych czynnikow na bezpieczenstwo pracy w
przedsiebiorstwie produkcyjnym glaspol..Wlasna firma szansa na lepsze jutro - analiza projektu
realizowanego przez agencje rozwoju regionalnego w czestochowie.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka
zawodowego pracownikow ubojni.zrodla dochodow budzetow samorzadow terytorialnych i ich
ksztaltowanie sie w latach 2002-2005 na przykladzie gminy rzasnia.Kupie prace magisterska.Pisanie pracy
maturalnej.Kontrola podatkowa jako element poskiego systemu podatkowego.Ocena efektywnosci
funkcjonowania indeksu wig-20 w latach 2005-2010 na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie..Polityka unii europejskiej wobec wspierania konkurencyjnosci sektora malych i srednich
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Naruszenie dobr osobistych poprzez tresci zamieszczane na
stronach www. Zagadnienia wybrane..Motywowanie pracownikow urzedu marszalkowskiego wojewodztwa
malopolskiego w krakowie.Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania grup producentow rolnych w
regionie opolskim z uwzglednieniem dzialan programu rozwoju obszarow wiejskich w okresach
programowania 2004-2006 i 2007-2013..Analiza struktury portfela kredytowego nadwarcianskiego banku
spoldzielczego w dzialoszynie w latach 2006-2010..Wplyw uwarunkowan materialowych obrabianych detali
na bezpieczenstwo pracy na stanowiskach obrabiarek skrawajacych do metali..Licencjacka praca.Prawo
wlasnosci intelektualnej- mediow i reklamy.Rola kapitalu zagranicznego w rozwoju gospodarczym
polski.Religia i swiatopoglad a prawo pracy.Wykorzystanie uml w projektowaniu systemow krytycznych na
przykladzie bankowosci elektronicznej.Analiza i ocena rentownosci przedsiebiorstwa branzy
chemicznej.Badanie opinii pracownikow w obszarze kultury organizacyjnej na przykladzie würth polska sp. Z
o.o..Prawo wlasnosci intelektualnej- mediow i reklamy.Analiza finansowa jako narzedzie oceny rozwoju
przedsiebiorstwa na przykladzie epc sp. Z o.o..Organizacja systemu logistycznej dystrybucji na przykladzie
firmy action s.a..Analiza funkcjonowania rynku kapitalowego na przykladzie bph tfi w latach 20062009.Uproszczone procedury zmiany traktatow jako mechanizm uelastycznienia prawa pierwotnego unii
europejskiej.Ochrona uchodzcow w prawie i praktyce - perspektywa regionalna.Leszczynski- marek bezpieczenstwo spoleczne a bezpieczenstwo panstwa .Obrona konieczna.Konflikt na cyprze - konsekwencje
w wymiarze europejskim i swiatowym.praca licencjacka budzet gminy .Logistyczna obsluga klienta a
marketing uslug.Panstwowa straz pozarna i krajowy system ratowniczo - gasniczy w systemie ochrony
przeciwpozarowej na terenie powiatu sokolskiego.Motywowanie pracownikow poprzez place na przykladzie
firmy patrol.Negocjacje. Techniki i procesy oparte na miedzynarodowym doswiadczeniu firmy global.Rola i
pozycja przedstawicieli zalogi w radach nadzorczych spolek akcyjnych.Walka o dostep i kontrole nad
swiatowymi zlozami ropy naftowej.Turystyka praca licencjacka.Brzozowski- michal . Aut. - polska w unii
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europejskiej : dynamika konwergencji ekonomicznej .Metody i techniki selekcji personelu w
przedsiebiorstwie uslugowo-handlowym.Przymusowy ustroj majatkowy.praca licencjacka budzet gminy
.Wybrane funkcje konsularne zwiazane z udzielaniem pomocy i ochrony obywatelom panstwa wysylajacegoktorzy znajduja sie w panstwie przyjmujacym.System obwodnic dla transportu samochodowego aglomeracji
lodzkiej.Skutecznosc powszechnej licencji publicznej gnu w polskim prawie cywilnym.Rola kadry kierowniczej
w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie firmy fota s.a..Rodzaje kontroli wewnetrznej w polskim
systemie prawnym.Fundusze venture capital jako alternatywny sposob finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw.Sprzedam prace magisterska.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy konopiska w latach 2006-2010..Finansowanie partii
politycznych w polsce po 1989 roku.Podstawy wydania nakazu zaplaty w postepowaniu nakazowym.Podatek
vat w kontekscie unii europejskiej.Korzysci i koszty akcesji polski do unii gospodarczej i walutowej..Status
prawny polskich zwiazkow sportowych.Swiadek koronny jako instytucja sluzaca do walki z przestepczoscia
zorganizowana w polsce i we wloszech na tle porownawczym.Metody wdrazania- zakres wykorzystania oraz
charakterystyka wnioskodawcow i beneficjentow programow regionalnych phare w sektorze msp na terenie
malopolski.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym na przykladzie banku bgz s.a. w latach
2006-2010.Ocena zakresu i kierunkow dzialan marketingowych oraz pozycja rynkowa raiffeisen bank polska
s.a..Model coachingu achieve jako systematyczne podejscie do zadan executive coachingu..Instytucja
wygasniecia mandatu radnego w prawie polskim.Szkolenie liderow na przykladzie organizacji nonprofit.Zarzadzanie zmiana w przedsiebiorstwie.Rozwoj przesiebiorczosci w sektorze malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie gminy szczercow.Technologia wznoszenia budynkow monolitycznych praca
inzynierska budownictwo.Realizacja zadan z zakresu pomocy spolecznej na przykladzie swiadczen rodzinnych
udzielanych przez gminny osrodek pomocy spolecznej w slomnikach..Kryminologiczne i prawne aspekty
zjawiska przemocy w rodzinie oraz zapobiegania jej na podstawie dzialalnosci niebieskiej linii.praca
licencjacka budzet gminy .Znaczenie systemu ocen i motywacji pracownikow w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi panstwowego gospodarstwa lesnego.Motywowanie materialne pracownikow w banku
spoldzielczym ziemi kaliskiej.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa marex w latach 20002006.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w
przedsiebiorstwie produkujacym narzedzia do obrobki plastycznej metali..Model kasacji jako
nadzwyczajnego srodka zaskarzenia w polskim postepowaniu karnym.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Skutecznosc promocji wojewodztwa podkarpackiego w swietle przeprowadzonych
badan empirycznych.Leasing jako forma finansowania przedsiebiorstwa na przykladzie bankowego funduszu
leasingowego oraz vb leasing polska sa.Pozycja rady nadzorczej w strukturze spolki akcyjnej w kontekscie
zasad corporate governance.Finansowanie msp za pomoca barteru wielostronnego.Organizacja zaopatrzenia
materialowego w wybranym przedsiebiorstwie.Ryzyko kredytowe w bankach.Outsourcing rekrutacji- szkolen
i kadrowo - placowy na przykladzie firmy x.Zlece napisanie pracy.Pionowa i pozioma analiza dochodow i
wydatkow gminy janow w latach 2006-2010.Wspieranie przedsiebiorczosci jako zadanie publiczne
realizowane przez samorzad terytorialny na przykladzie gminy starachowice.Motywacyjna rola systemu
wynagrodzen.Handel i uslugi przez internet w firmie krakinform sp. Z o.o..Logistyka zaopatrzenia w
przedsiebiorstwie produkcyjnym x..Dzialalosc lokacyjna zakladow ubezpieczen na przykladzie uniqa tu
s.a..Marketingowy fenomen sportowca indywidualisty na przykladzie roberta korzeniowskiego.praca
licencjacka budzet gminy .Zwolnienie od kosztow sadowych z mocy ustawy.Instytucja warunkowego
umorzenia postepowania karnego w prawie polskim.Salihov- ali vajsovič. - kapital ludzki i edukacja : celesrodki i realia .Prace dyplomowe chomikuj.System opodatkowania nieruchomosci w polsce.Prawo do
kontaktow z dzieckiem po rozwodzie.Deficyt snu- symptomy z nim zwiazane a zmeczenie chroniczne w
grupie zawodowej pielegniarek.Finansowanie funkcjonowania gmin. Studium przypadku gminy
leczyca.Prounijna wykladnia w dzialaniu organow administracji publicznej..Zukowski- arkadiusz partycypacja wyborcza kobiet : wyzwania i dylematy .Realizacja zadania pomocy spolecznej przez jednostki
samorzadu terytorialnego a wymogi spoleczenstwa na przykladzie lodzi.Pisanie prac magisterskich
kielce.praca licencjacka budzet gminy .Podziemie aborcyjne - jak nielegalne stalo sie powszechnym.Praktyka
wykorzystywania opinii psychologicznych w postepowaniu karnym ( na podstawie badan przeprowadzonych
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w krakowskim sadzie okregowym.Zmiana i rozszerzenie zarzutow w postepowaniu przygotowawczym w
polskim procesie karnym.Markowski- tadeusz (1949- ). Red. - rewitalizacja kompleksu ksiezego mlyna
[dokument elektroniczny] = revitalising the ksiezy m.praca licencjacka budzet gminy .Analiza roszczen
spornych w ubezpieczeniach majatkowych i zyciowych na przykladzie sadu okregowego w lodzi w latach
2000-2003.praca licencjacka budzet gminy .Wiek jako kryterium dyferencjacji uprawnien
pracowniczych.Zarzadzanie nieruchomosciami komunalnymi w gminie lipie.praca licencjacka budzet gminy
.Obowiazek swiadczenia pomocy lekarskiej na podstawie art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty.Praca magisterska plan pracy.Placowe i pozaplacowe czynniki motywacji pracownikow.Ocena
systemu produkcyjnego w przedsiebiorstwie wytwarzajacym szyby zespolone.Nadzor korporacyjny w swietle
stosowania dobrych praktyk w wybranych spolkach.Rozwoj budownictwa indywidualnego w miejscowosci
„x” praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Prawo sasiedzkie i problemy z nim
zwiazane.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Finansowo - ksiegowe aspekty
leasingu pracowniczego..Postepowanie sprawdzajace w polskim procesie karnym.praca licencjacka budzet
gminy .Wypalenie zawodowe na przykladzie nauczycieli szkol specjalnych i ogolnodostepnych.Rola
organizacji art&busieness w sponsorowaniu kultury i sztuki.Zasady dopuszczania wyrobow medycznych na
rynek unii europejskiej.Kluczowe kompetencje jako determinanty strategii lancucha dostaw na przykladzie
wal-mart oraz procter&gamble.Problem relatywizmu w koncepcjach hermeneutycznych oraz
argumentacyjnych.Potulski- jacek. - lekarz a postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej i
karnej : wybrane zagadnienia.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa rodzinnego izodom 2000 polska.Nowe
wyzwania w lancuchu dostaw - zapewnienie bezpieczenstwa procesow przeplywu towaru.Opakowania
transportowe w procesach logistycznych na przykladzie przedsiebiorstwa xyz.Cel pracy
magisterskiej.Miedzybankowy rynek depozytowy i walutowy w zarzadzaniu ryzykiem plynnosci.Efektywnosc
metod analizy technicznej w oparciu o spolki giedldowe z sektora hoteli i restauracji.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza ergonomiczna wybranych stanowisk w kopalni belchatow.Wplyw formy opodatkowania na
sytuacje finansowa przedsiebiorstw uslugowych na przykladzie firmy al-trans.Ewidenencja i rozliczenie
kosztow w gospodarstwie pomocniczym jednostki budzetowej.Ryzyko w ocenie oplacalnosci inwestycji w
akcje i obligacje na gieldzie papierow wartosciowych.Rola analizy finansowej w ocenie sytuacji finansowej
banku.Transgraniczne zatrzymanie dowodow i zabezpieczenie mienia w unii europejskiej.Finansowanie
inwestycji w rachunkowosci jednostki samorzadu terytorialnego.Polityka rachunkowosci na przykladzie
szkoly podstawowej w latach 2007-2009..Analiza finansowa jako narzedzie zarzadzania przedsiebiorstwem
na przykladzie spolki agora.Marketing strategies in student tourism.Skutki prawne polaczenia spolek a
pozycja wierzyciela.Rola strategii rozwoju w zarzadzaniu miastem. Na przykladzie stalowej woli.Poczucie
szczescia a zaangazowanie zawodowe - badania w grupie pracownikow biurowych.Praca licencjacka z
pedagogiki.Efektywnosc przedstawiciela handlowego a jego kondycja psychiczna.Wieruszewski- roman. Red.
- mowa nienawisci a wolnosc slowa : aspekty prawne i spoleczne .Postepowanie nakazowe jako sposob
przyspieszenia rozpoznawania spraw w procesie cywilnym.Reklama jako jedno z narzedzi marketingowych jej
wplyw na sprzedaz produktu. Analiza na wybranym przykladzie..Regulations concerning geographical
indications in the european union law.Zakres przedmiotowy postepowania grupowego.Kierunki strategii
rozwoju salonu urody styl studio.Wplyw stylu kierowania na poziom stresu pracownikow w wybranej
firmie.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo rozboju w polskim ustawodawstwie karnym.zrodla
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw ze szczegolnym uwzglednieniem kredytu na przykladzie ing
banku slaskiego..Placa jako element systemu motywacji pracownikow na przykladzie nauczycieli szkol
podstawowych w sosnowcu.Odroczony podatek dochodowy w wybranych spolkach gieldowych w
polsce.Swoboda nawiazywania stosunku pracy i jej ograniczenia.Programy lojalnosciowe na rynku paliw jako
narzedzie promocji i ich rola w budowaniu trwalych wiezi z klientem.Dochody i wydatki w polityce
rachunkowosci gminy wielgomlyny w latach 2008-2010.Normy kolizyjne miedzynarodowego prawa
upadlosciowego.Przyczyny i skutki konfliktow w miejscu pracy na przykladzie pizzerii.praca licencjacka
budzet gminy .Strategie rozwoju spoleczno-gospodarczego gmin zwierzyniec i szczebrzeszyn w ujeciu
wielokryterialnej metody ahp.Klauzula demokratycznego panstwa prawnego w polsce po roku
1989.Naruszewicz- sylwia. - informatyzacja procedur celnych .Wycena nieruchomosci
..

..
zabytkowych.Kulturotworcza rola dworow i palacow ziemi wadowickiej.Jakosc uslug medycznych na
przykladzie wybranego niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej.Polskie umowy dotyczace unikania
podwojnego opodatkowania.Determinanty funkcjonowania centrow logistycznych w lancuchu dostaw
polskich przedsiebiorcow.Rachunek przeplywow pienieznych - sporzadzanie i funkcje informacyjne na
przykladzie przedsiebiorstwa x.Ocena efektywnosci inwestycji w formie fuzji i przejec.Licencjacka
praca.Kredyt jako zrodlo finansowania podmiotow gospodarczych w polsce w latach 20072012.Konsekwencje zastosowania japonskich metod zarzadzania stosowanych w polsce.Zarzadzanie
projektami europejskimi z funduszy strukturalnych unii europejskiej na przykladzie programu operacyjnego
kapital ludzki..Porownawcza analiza nosnosci podloza budowlanego w opcjonalnych ujeciach normowych
praca inzynierska budownictwo.zrodla finansowania gospodarki komunalnej..Postrzeganie jakosci uslug
oferowanych przez wojewodzki osrodek ruchu drogowego w skierniewicach z punktu widzenia
klienta.Odpowiedzialnosc karna osob fizycznych za zbrodnie popelnione w trakcie konfliktu
zbrojnego.Problem rozliczania czasu pracy na przykladzie branzy transportowej.Analiza mobbingu w
przedsiebiorstwach ujmowanych w kategoriach wielkosci - male i srednie jednostki..Spolka partnerska-jako
jedna z form organizacyjnoprawnych wykonywania wolnego zawodu..Funkcjonowanie funduszy
inwestycyjnych w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Suwerennosc - pojecie- a praktyka
miedzynarodowa.praca licencjacka budzet gminy .Warunki eksploatacji maszyn i poziom jakosci w przemysle
meblarskim..Wprowadzanie zmian w organizacji na przykladzie zmiany systemu obslugi klientow
indywidualnych w telekomunikacji polskiej s.a..praca licencjacka budzet gminy .Liberalizacja rynku energii
elektrycznej w polsce oraz wybranych panstwach i regionach - porownanie.Ocena i analiza zastosowania
programow lojalnosciowych na przykladzie biura turystycznego itaka.Finansowanie nieruchomosci
mieszkaniowych kredytem hipotecznym na podstawie banku pko bp.Wewnetrzna struktura organizacyjna
sadow powszechnych..Wierzytelnosc w prawie podatkowym. Wybrane zagadnienia.praca licencjacka budzet
gminy .Konstytucjonalizacja swiatowej organizacji handlu.Swiadek koronny w aspekcie materialnym i
procesowym na tle porownawczym.Teoretyczno-praktyczno aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwach.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rola bieglych
rewidentow w ograniczaniu naduzyc gospodarczych.Zbior prac magisterskich.Analiza roszczen
cywilnoprawnych z tytulu poczecia i urodzenia sie dziecka.Podstawowe normy prawne i etyczne reklamy w
polsce..Lus legatum jako jeden z atrybutow panstwowosci.Polityka rynku pracy w powiecie
sochaczewskim.praca licencjacka budzet gminy .Powaga rzeczy osadzonej na przykladzie orzeczen trybunalu
sprawiedliwosci wspolnot europejskich w sprawach kobler- kuhne- kapferer i lucchini.Analiza dzialalnosci
kredytowej banku spoldzielczego w piotrkowie trybunalskim.Przydatnosc sprawozdawczosci finansowej w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie firmy informatycznej.Nowoczesny marketing w branzy it na
podstawie sklepu komputerowego x-kom.pl.Szkolenia jako motywujacy aspekt zarzadzania
personelem.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie pracy magisterskiej.Zarzadzanie dystrybucja
przedsiebiorstwa uslugowo - handlowego na rynku artykulow biurowych i papierniczych na przykladzie firmy
papirus.Instrumenty ksztaltowania wizerunku firmy na rynku motoryzacyjnym na przykladzie firmy
marvel.Likwidacja szkod ubezpieczeniowych w przypadku klesk zywiolowych.Szkolenia pracownikow jako
element motywacji pracowniczej.Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu w powiecie
lublinieckim.Korzysci i zagrozenia zwiazane z wdrazaniem standardow globalgap w polsce.Wartosc godziwa
w wycenie majatku przedsiebiorstwa.Formy dzialania administracji publicznej w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. O dzialalnosci pozytku publicznego..Nowe instrumenty finansowe dla przedsiebiorstw w pierwszej
dekadzie xxi wieku.Przeslanki ekspansji elektronicznej bankowosci.Europejski nakaz aresztowania.Spoleczna
odpowiedzialnosc biznesu praca magisterska.Zarzadzanie systemem dystrybucji na przykladzie firmy
polcolorit sp. Z o.o..Bon edukacyjny a finansowanie oswiaty.Ocena pracownikow sektora bankowego na
przykladzie banku zachodniego wbk s.a..Analiza finansowa miejskiego przedsiebiorstwa energetyki cieplnej
w lomzy spolka z o. O..Obowiazki finansujacego w umowie leasingu - porownanie ustawodawstwa polskiego
i litewskiego.Postepowanie dowodowe w przepisach kodeksu postepowania administracyjnego..Zarzadzanie
zmiana i okresem przejsciowym w warunkach fuzji na przykladzie operatora uslug logistycznych firmy
spedpol sp. Z o.o..Zarzadzanie ryzykiem kredytowym na przykladzie pko bp.Ksztaltowanie proinnowacyjnosci
..

..
w przedsiebiorstwach turystycznych na przykladzie biura podrozy partner travel w tarnowie..Ryzyko
kredytowe wierzytelnosci hipotecznych w dzialalnosci bankow.Tematy prac magisterskich politologia.Wplyw
poziomu wykluczenia spolecznego na wielkosc budzetu miejskiego osrodka pomocy spolecznej w miescie
suwalki w latach 2010-2012.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj bankowosci elektronicznej w polsce na
przykladzie banku rozwoju eksportu.Analiza przeplywow pienieznych przedsiebiorstwa podstawa oceny
mozliwosci platniczych na przykladzie firmy tell s.a..Analiza ekonomiczna jako zrodlo informacji o sytuacji
finansowej przedsiebiorstwa na podstawie nutricia zaklady produkcyjne sp. Z o. O..Cyberprzestrzen jako
miejsce popelnienia czynu zabronionego.Wywiad marketingowy na rynku dobr i uslug
przemyslowych.Zarzadzanie marketingiem uslug w sferze b2b na przykladzie przedsiebiorstwa z branzy
gorniczej.Wykorzystanie srodkow pomocowych unii europejskiej na budownictwo drogowe w
rzeszowie..Leasing jako forma finansowania skladnikow majatku przedsiebiorstwa - aspekty ksiegowe i
podatkowe.Rola marketingu wewnetrznego w organizacji na przykladzie pkp pkl sa..Koszty operacyjne jako
kluczowa kategoria pomiaru wyniku finansowego w swietle polskich i miedzynarodowych regulacji
rachunkowosci.Ksiezyk- marianna. Red. - uwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w unii
europejskiej .praca licencjacka budzet gminy .Dochody jednostek samorzadu terytorialnego pochodzace z
podatkow na podstawie budzetu gminy renska wies na przelomie lat 2001-2011.Zintegrowany system
zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie elektrowni laziska.Centra logistyczne jako element
infrastruktury transportowej na przykladzie regionu lodzkiego.Rzymskie furtum a wspolczesne rozumienie
kradziezy w polskim prawie karnym.Polityka wewnetrzna margaret thatcher jako przejaw dazenia wielkiej
brytanii do statusu swiatowego mocarstwa.Analiza i ocena rozwoju systemow sieciowych przedsiebiorstw na
przykladzie sieci franczyzowej firmy komputronik s.a. w latach 2007-2009.Wykorzystanie coachingu kadry
kierowniczej na przykladzie wybranych firm.Analiza ryzyka i zarzadzanie ryzykiem bankowosci
elektronicznej..Nieruchomosc jako aport do nowo tworzonych spolek kapitalowych.Optymalizacja
zarzadzania przedsiebiorstwem w swietle relacji kierownika z podwladnymi na podstawie przedsiebiorstwa
c.f.gomma.Finansowanie msp w ramach ue.Uwarunkowania banku rownowagi na regionalnym rynku pracy
na przykladzie powiatu krapkowickiego.Niezaleznosc sadow i niezawislosc sedziow w swietle konstytucji i
ustawodawstwa rzeczypospolitej polskiej.Metody usprawniajace zarzadzanie logistyczne w firmie pks
czestochowa..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich opole.Finansowanie wczesnej fazy
rozwoju malego przedsiebiorstwa przy wykorzystaniu srodkow pomocowych unii europejskiej na przykladzie
firmy stal-bramex z sedziba w lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie wizerunku gminy zarki
przez urzad miasta i gminy w latach 2005-2010.Seminarium v r.zak.prawa koscielnego i
wyznaniowego.Kultura organizacyjna jako strategiczny zasob organizacji przyszlosci na przykladzie kopalni
wegla kamiennego rydultowy - anna..Jakubecki- andrzej (1958- ). Red. - jus et remedium : ksiega
jubileuszowa profesora mieczyslawa sawczuka .Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w
polityce regionalnej na podstawie miasta swidnicy.Ksztaltowanie kultury organizacyjnej w zzl na przykladzie
placowek poczty polskiej s.a..Zarzadzanie kryzysowe jako element bezpieczenstwa publicznego na
przykladzie powiatu czestochowskiego..Wycofanie spolki z obrotu gieldowego - przyczyny i skutki.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza gospodarki finansowej miasta czestochowa w latach 20072011.Ksztaltowanie postaw obywatelskich a organizacje pozarzadowe na przykladzie fundacji im. Stefana
batorego.Prezydent v republiki francuskiej - pozycja ustrojowa i kompetencje.Oferta publiczna i
wprowadzenie do obrotu publicznych certyfikatow inwestycyjnych.Sprawozdanie finansowe zrodlem
informacji przedsiebiorstwa na przykladzie regionalnej dyrekcji lasow panstwowych w lodzi.Analiza
materialochlonnosci budownictwa tradycyjnego i systemowego praca inzynierska budownictwo.Planowanie
sciezki kariery zawodowej na przykladzie uczniow liceum ogolnoksztalcacego w krakowie.Kozlowski- andrzej
jozef. - kwalifikacje radnych a zarzadzanie zasobami gminy : identyfikacja- diagnoza- kierunki zmian .Reklama
w bankowosci.Budowanie zaagazowania jako kluczowa rola zarzadzania zasobami ludzkimi w doskonaleniu
jakosci uslug na przykladzie firmy focus sp. Z o. O..Uwarunkowania zmaian poziomu i struktury bezrobocia na
przykladzie powiatu oleskiego..Ewolucja wspolnej polityki rolnej.Ocena funkcjonowania sluzby zdrowia na
przykladzie samodzielnego publicznego zespolu opieki zdrowotnej w lublincu.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza i poprawa warunkow pracy w zakladach dziewiarskich w aspekcie modelowania przyjaznego
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..
srodowiska..Opodatkowanie spolek osobowych w prawie miedzynarodowym.Analiza systemu motywacji na
przykladzie przedsiebiorstwa metalurgia s.a..Kryminogenny charakter dyskoteki.Znaczenie podsystemu
spolecznego w procesie wzrostu i rozwoju firm stosujacych zarzadzanie logistyczne.Postawy spoleczenstwa
polskiego wobec osob odbywajacych kare pozbawienia wolnosci na przykladzie powiatu
raciborskiego.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w banku spoldzielczym w wieliczce.Stosunek do edukacji
integracyjnej nauczycieli i uczniow szkol podstawowych w polsce i danii..Seminarium i r.niest. - kat.hist.dok.
Politycznych i prawnych.Platna protekcja.Zarzadzanie kosztami wynagrodzen na przykladzie przedsiebiorstwa
plastix.Planowanie przestrzenne w gminie.Przemiany ustrojowe w cesarstwie japonskim po ii wojnie
swiatowej.Problem zatrudnienia skazanych a ustawodawstwo.Dofinansowanie zewnetrzne jako jeden z
elementow wspomagajacych realizacje inwestycji na przykladzie gminy klomnice.Prawo wlasciwe dla deliktu
internetowego.Rynek produktow mlecznych i jego uwarunkowania spoleczne na przykladzie powiatu
wielunskiego.Rola zwiazkow wyznaniowych w dzialalnosci penitencjarnej na przykladzie zakladu karnego w
pinczowie.Sporzadzanie- obieg- kontrola oraz przechowywanie dowodow finansowo-ksiegowych na
przykladzie uniwersytetu medycznego.Mobbing w organizacjach.Klub pracy jako sposob na znalezienie
zatrudnienia.Dzialalnosc kredytowa banku komercyjnego. Studium przypadku banku pko bp s.a..Private
banking jako prestizowa usluga bankowa.E-zdrowie w polsce na tle krajow czlonkowskich unii
europejskiej..Znaczenie ryzyka systemowego w swietle globalnego kryzysu finansowego 2007 –
2009.Motywowanie pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa p4 sp.z o.o..Rentownosc bankow
komercyjnych i spoldzielczych w latach 2005-2010.Funkcjonalnosc serwisu internetowego uczelnianego i
wydzialowego w opinii studentow.Efektywnosc rynku kapitalowego na przykladzie gield czech-polskislowacji i wegier.Zarzadzanie zasobami we wspolczesnej szkole na przykladzie placowek oswiatowych w
malopolsce..Udzial czynnika spolecznego w procesie orzekania..Zasady pisania pracy magisterskiej.Unikanie
opodatkowania w polskim prawie podatkowym.Zwiazki miedzy notowaniami gieldowymi a koniunk-tura
gospodarcza.Zastosowanie wybranych terorii motywacji w zarzadzaniu na przykladzie firmy x.praca
licencjacka budzet gminy .Jakubek- marek - pojecie czynnosci bankowych : regulacja dzialalnosci bankow a
prawo handlowe .Analiza budzetu jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy czestochowa w
latach 2007-2010.Oddzialywanie iwestycji skladowiska odpadow na rozwoj miasta (na przykladzie miasta
sosnowca).praca licencjacka budzet gminy .Reforma prawa cywilnego- karnego i procedur sadowych w rosji
w xix wieku.Silne przywodztwo jako warunek sukcesu organizacji.Czas pracy oraz inne elementy
przeciwdzialajace zwolnieniom pracownikow w dobie kryzysu.praca licencjacka budzet gminy
.Odpowiedzialnosc malzonkow za zobowiazania cywilnoprawne jednego z nich.Reklama polityczna jako
technika marketingu wyborczego na przykladzie kampanii prezydenckiej 2005.Koncentracja przedsiebiorstw
w prawie konkurencji unii europejskiej.Analiza rynku nieruchomosci mieszkaniowych w dabrowie
gorniczej.Wstep pracy licencjackiej.Ocena funkcjonowania jednostki budzetowej na przykladzie zmk w
glogowku w latach 2004-2006..Daszkiewicz- marek. - jednostki badawczo-rozwojowe jako zrodlo
innowacyjnosci w gospodarce i pomoc dla malych i.Sylwetka menadza w nowoczesnym przedsiebiorstwie
turystycznym.Znaczenie podsystemu spolecznego w procesie wzrostu i rozwoju firm stosujacych zarzadzanie
logistyczne.Kultura organizacyjna na przykladzie polakow zatrudnionych i poszukujacych pracy w wielkiej
brytanii.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rektyfikacja orzeczen
merytorycznych w procesie cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie z fizjoterapii.praca
licencjacka budzet gminy .Transport miejski a niepelnosprawnosc. Analiza problemu wystepowania i
przezwyciezania barier technicznych i architektonicznych w srodkach transportu zbiorowego i infrastrukturze
na przykladzie lodzi.Zastosowanie i funkcjonalnosc inteligentnych systemow wspomagania
decyzji.Sponsoring sportowy jako forma promocji w marketingu sportowym..Analiza procesu zarzadzania i
kierowania organizacja non-profit na przykladzie stowarzyszenia emigrant.Srodki dowodowe stosowane w
sredniowiecznym polskim procesie w sprawach karnych.Przeksztalcenia organizacyjne we wspolczesnym
przedsiebiorstwie.Warunki formalne pism procesowych.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka
marketing.praca licencjacka budzet gminy .Akcje uprzywilejowane co do glosu.Polska w unii
europejskiej.ekonomiczne efekty czlonkostwa.Efektywnosc procesu szkoleniowego na przykladzie dzialu
handlowego firmy coca-cola.Ocena atrakcyjnosci kredytow dla rolnikow na przykladzie wybranych
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bankow.Zastosowanie analizy technicznej do podejmowania decyzji inwestycyjnych na warszawskiej gieldzie
papierow wartosciowych.Doradztwo finansowe na rynku nieruchomosci na przykladzie firmy
expander.Umorzenie zobowiazan podatkowych.Ocena wizerunku marki na przykladzie przedsiebiorstwa
vistula & wolczanka s.a..Rola stazu nauczycielskiego z perspektywy zarzadzania szkola.Wojewoda jako
zwierzchnik administracji zespolonej.Zarzadzanie zabytkami nieruchomymi w polsce na przykladzie xix wiecznego dworu ziemianskiego polozonego w libertowie..Postepowanie nakazowe i upominawcze.praca
licencjacka budzet gminy .Strategie zarzadzania kapitalem obrotowym przedsiebiorstwa na przykladzie
z.ch.police s.a..Organizacja dzialalnosci logistycznej w wybranej sferze dzialalnosci firmy (na przykladzie
japan tabacco international polska).Prywatne ubezpieczenia zdrowotne i ich funkcjonowanie w polsce na
przykladzie powszechnego zakladu ubezpieczen.Odpowiedzialnosc konstytucyjna w polsce.Ochrona prawna
oznaczen geograficznych.System zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie branzy spozywczej.Zarzadzanie
jakoscia w przedsiebiorstwie przetworstwa miesnego.Cyman- damian. - elektroniczne instrumenty platnicze
a bezpieczenstwo uczestnikow rynku finansowego .Granice wolnosci slowa w dziennikarstwie prasowym w
ujeciu praw czlowieka.Analiza funkcjonowania nowohuckiego centrum kultury na przykladzie zajec dla
doroslych..Ryzyko personalne w procesach fuzji i przejec w sektorze bankowym (na przykladzie fuzji bankow
bph sa i pbk sa).Charakter prawny gwarancji bankowej - zarys pogladow doktryny i orzecznictwa.Projekt
tymczasowego wiaduktu z elementow stalowych np. „mabey”- w warunkach miejskich w czasie modernizacji
istniejacej stalej konstrukcji. Praca inzynierska budownictwo.Gospodarka magazynowa jako integralna czesc
systemu logistycznego przedsiebiorstwa.Analiza rynku turystycznego w niemczech.Polityka szkoleniowa- jako
kluczowe narzedzie w zarzadzaniu zespolami pracowniczymi na przykladzie cementowni warta w
trebaczowie.Szkolenia a rozwoj kariery zawodowej w opinii studentow politechniki
czestochowskiej.Motywacja pracownikow w organizacji (na przykladzie oddzialu banku pekao s.a. w nysie i
oddzialu powszechnej kasy oszczednosci bank polski s.a. w nysie)..Ochrona renomy na gruncie skargi passing
off oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.Zybala- andrzej. Red. - w kierunku dialogu opartego na
wiedzy .Bezpieczenstwo miedzynarodowe.Wplyw kosztow na wynik finansowy na przykladzie bot
elektrowni belchatow s.a..Specjalne strefy ekonomiczne narzedziem rozwoju gospodarczego.praca
licencjacka budzet gminy .Skarga o uchylenie wyroku sadu polubownego.Fundusze strukturalne jako
instrument unii europejskiej..praca licencjacka budzet gminy .Tworzenie i rozwoj klastrow w regionie (na
przykladzie wybranego klastra w powiecie skierniewickim).Konstrukcja i rodzaje umowy kredytu
bankowego..praca licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenie jako instrument motywowania pracownikow
przedszkola.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie kapitalem intelektualnym jako podstawowy czynnik
sukcesu zarzadzania przedsiebiorstwem.Zbywalnosc akcji w prawie polskim i jej ograniczenia.Wykorzystanie
metod analizy finansowej w ocenie funkcjonowania przedsiebiorstwa t.c. Debica s.a w latach 20102012.Zablocka- adriana. - niehoryzontalne polaczenia przedsiebiorstw a polityka konkurencji unii
europejskiej = non-hor.Znaczenie podatkow posrednich w dochodach budzetu polski.Wykorzystanie
bankowosci elektronicznej w obsludze klienta na przykladzie banku pko s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Wysoki przedstawiciel unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczenstwa jako glos unii europejskiej we
wspolczesnym swiecie.Ocena efektywnosci zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym na przykladzie banku
pekao s.a..Pozycja prawnoustrojowa rady ministrow.Analiza podatku dochodowego od osob fizycznych w
powiecie zawiercianskim w latach 2003-2007.Czynniki decydujace o wyborze miejsca pracy osob
mlodych.Prace licencjackie po angielsku.praca licencjacka budzet gminy .Marketing w aptece jako jednostce
handlu detalicznego.Logistyka procesow transportu i dystrybucji w przedsiebiorstwie produkcyjnym (na
przykladzie opoczno s.a.).Polityka rolna unii europejskiej. Konsekwencje dla polski jako nowego kraju
czlonkowskiego.Wybrane aspekty funkcjonowania ubezpieczen spolecznych w polsce.Zarzadzanie wiedza
wyzwaniem wspolczesnych gospodarek.Piasecki- ryszard (ekonomia). Red. - globalizacja- unia europejskapolska : polska a procesy globalizacji .Partnerstwo publiczno-prywatne.Kontrola aktow prawa miejscowego
w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Pomoc przy pisaniu pracy magisterskiej.Gospodarka finansowa
jednostek budzetowych na przykladzie sadu rejonowego w wieliczce..Wykorzystanie oprogramowania pern
source w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Fuzje i przejecia w procesie budowania sciezki rozwoju firmy na
przkladzie przejecia mozejku nafta przez pkn orlen s.a..Zakres wiezi wspolnej miedzy dluznikami
..

..
solidarnymi.Funkcje i instrumenty polityki fiskalnej..Scisliwosc i przepuszczalnosc gruntow spoistych. Praca
inzynierska budownictwo.Proces repatriacji polakow ze wschodu w xx wieku ze szczegolnym
uwzglednieniem repatriacji z kazachstanu.Kulturowe uwarunkowania motywacji pracownikow.praca
licencjacka budzet gminy .Grupa rekonstrukcji historycznych jako przyklad organizacji non-profit.Stres i
wypalenie zawodowe wsrod pielegniarek i opiekunow domu pomocy spolecznej w blachowni.Dobor kadr do
organizacji a efekty ich pracy- na przykladzie firmy x.Dziedzictwo kultury zydowskiej jako element atrakcji
turystycznej..Przyklad pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Podatek dochodowy odroczony zasady pomiaru i ujawniania - na przykladzie odlewni zeliwa sp.z o.o..Gmina jako podstawowa jednostka
samorzadu terytorialnego. Analiza na przykladzie gminy olszewo-borki.Praca magisterka.Internet jako
narzedzie komunikacji marketingowej.Ochrona cudzoziemcow w polsce.Zarzadzanie ludzmi na przykladzie
projektu unijnego postaw na rozwoj....Kierowanie gmina przez samorzad lokalny na przykladzie gminy
pajeczno.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie s.p.h. armagor sp. Z o.o w latach 20042006.Analiza zatrudnienia i plac na przykladzie wybranej firmy -- zommer..Podatkowe aspekty pomocy
publicznej dla przedsiebiorcow w polsce.Wplyw dochodow wlasnych na wydatki inwestycyjne gminy (na
przykladzie gminy piotrkow trybunalski w latach 1999-2009).Innowacyjnosc w budowaniu wizerunku w
koncepcji promocyjnego mix na podstawie based on philips.Metody wzmacniania pozycji rynkowej
mikroprzedsiebiorstw na przykladzie biura rachunkowego buchalter.Rekrutacja i selekcja jako element zzl w
samorzadowym zakladzie budzetowym.Wadliwosc decyzji administracyjnej..Nietypowe formy zatrudnienia pomiedzy elastycznym rynkiem pracy a bezpieczenstwem socjalnym.Zmiany organizacyjne zwiazane z
restrukturyzacja i przygotowaniem do wejscia na gielde papierow wartosciowych na przykladzie opoczno
s.a..Franchising w polskim sektorze bankowym..Analiza budzetu gminy zarki w latach 2008-2010.Zarzadzanie
srodowiskiem z uwzglednieniem gospodarki odpadami komunalnymi na przykladzie gminy
zawiercie..Ekstradycja w polskim postepowaniu karnym.praca licencjacka budzet gminy .Systemy
informatyczne w polskiej bankowosci.Scenariusze zmian polskiej sluzby zdrowia.Badania marketingowe
produktu.Zapis windykacyjny przedmiotow objetych wspolnoscia majatkowa malzenska.Strategia rozwoju
spoleczno- gospodarczego gminy na przykladzie miasta tomaszow mazowiecki.Logistyka produkcji i
dystrybucji biopaliw na przykladzie przedsiebiorstwa z branzy spirytusowej..Rola marketingu wewnetrznego
w orientacji marketingowej przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Skutecznosc powszechnej
licencji publicznej gnu w polskim prawie cywilnym.Zakaz wykorzystywania seksualnego dzieci w
prawodawstwie unii europejskiej. Legislacja i praktyka..Ocena plynnosci finansowej jako wyznacznik kondycji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie drukarni czestochowskie zaklady graficzne sp. Z o.o..Karta
kredytowa jako produkt finansowy banku komercyjnego.Polityka panstwa na rynku pracy w polsce w
warunkach integracji z unia europejska.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy bielmlek
spoldzielnia mleczarska w bielsku podlaskim .Funkcjonowanie gieldowego rynku opcji w polsce.Program
selekcji i rekrutacji na potrzeby firmy x.Reklama zewnetrzna na ul. Piotrkowskiej i jej wplyw na wizerunek
miasta lodzi.Pisanie prac za pieniadze.Korzysci i zagrozenia zastosowania systemow sterowania
inteligentnym domem.Badanie i ocena efektywnosci inwestycji na potrzeby sporzadzenia biznes
planu..praca licencjacka budzet gminy .Pomoc w pisaniu prac.Przydatnosc sprawozdan finansowych w
analizie retrospektywnej i prospektywnej na przykladzie zakladow sprzetu precyzyjnego niewiadow
s.a..Ocena wyniku finansowego na przykladzie przedsiebiorstwa centrum meblowe --bartek..Zarzadzanie
jakoscia w administracji publicznej na przykladzie urzedu marszalkowskiego wojewodztwa
malopolskiego..praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na
przykladzie pko bp s.a. w latach 2001-2005.Ksztaltowanie kultury organizacyjnej w przedsiebiorstwie x..praca
licencjacka budzet gminy .Logistyczna obsluga klienta w przedsiebiorstwie uslugowym aquamex.Prace
licencjackie z turystyki.Pisanie prac poznan.Finansowe aspekty ubezpieczen spolecznych w firmie
xxxxx.Wykorzystanie technik marketingowych w dzialalnosci niepublicznego zakladu opieki zdrowiotnej w
klomnicach..Uniwersalizm praw czlowieka.Koszty sprzedazy marki vero moda firmy bestseller
retail.Prowadzenie ksiag rachunkowych w sektorze finansow publicznych (na przykladzie zakladu
budzetowego).Badanie mozliwosci finansowania inwestycji przez gmine dobryszyce.Opodatkowanie
dochodow z dzialalnosci gospodarczej w federacji rosyjskiej.Gielda papierow wartosciowych w warszawie
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..
jako instytucje rynku kapitalowego. Badanie indeksu wig - banki w latach 2008- 2010.Odpowiedzialnosc
przebijajaca wspolnika spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia (gesellschaft mit beschränkter haftung gmbh) w prawie niemieckim a naduzycie tej formy w prawie polskim.System dystrybucji przedsiebiorstwa
produkcyjnego na podstawie firmy womar..Rola i wspoldzialanie izb parlamentarnych w procesie
ustawodawczym w polsce na tle wybranych panstw.Kryminalistyczne i kryminologiczne aspekty samobojstw
wsrod maloletnich.Pisanie prac licencjackich cena.System ubezpieczen spolecznych na przykladzie polski i
wielkiej brytanii..Transport i spedycja- jako element procesu logistycznego na podstawie firmy db
schenker.Zarzadzanie jednostka oswiatowa na przykladzie przedszkola samorzadowego nr 7 w
bialymstoku.Kompleksowe zarzadzanie jakoscia w firmie produkcyjnej.Internet jako medium promocji (na
przykladzie wirtualnego operatora telefonii komorkowej - heyah).Ekonomiczne aspekty emisji
zanieczyszczen do srodowiska..Aspekty zarzadzania ryzykiem w wybranych metodykach tworzenia
zintegrowanych systemow informatycznych zarzadzania.Postepowanie nieprocesowe w sprawach z zakresu
ochrony zdrowia psychicznego.Analiza skutecznosci programow lojalnosciowych na przykladzie stacji paliw
pkn orlen..Praca w godzinach nadliczbowych.Handel ludzmi w celu eksploatacji prostytucji.Ekonomiczny i
spoleczny wymiar migracji zarobkowych w dobie rozszerzenia ue na przykladzie miejscowosci
idzikowice..Wybor optymalnej formy opodatkowania dochodow z dzialalnosci osob fizycznych na przykladzie
mikroprzedsiebiorstwa xyz.Mediacja w polskim postepowaniu karnym.Przestepstwo naduzycia zaufania w
perspektywie badan aktowych - wybrane zagadnienia.Ekonomiczne prawa czlowieka. Uregulowania polskie
na tle standardow miedzynarodowych..System zarzadzania jakoscia jako instrument tworzenia przewagi
konkurencyjnej na podstawie fabryki narzedzi rafan..Eksploatacja maszyn i urzadzen przy produkcji workow
na smieci.Pisanie prac licencjackich kielce.Postepy i przeszkody w drodze chorwacji do unii
europejskiej.Gospodarka cienia w obszarze zatrudnienia.Bledny wpis w rejestrze przedsiebiorcow o
odpowiedzialnosci osoby wpisanej w spolkach handlowych.Analiza i ocena wplywu bankowosci spoldzielczej
na rozwoj regionu rolniczego na przykladzie banku spoldzielczego w krzepicach oddzial
przystajn.Cywilnoprawna ochrona wizerunku.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc marketingowa
banku pko bp s.a. wplywajaca na jego rozwoj w okresie kryzysu gospodarczego w latach 20082010..Merchandising sklepow detalicznych na przykladzie rynku kosmetycznego w polsce.Analiza
strategiczna sportowej organizacji studenckiej ( na przykladzie klubu uczelnianego akademickiego zwiazku
sportowego politechniki czestochowskiej).Emisja papierow wartosciowych na newconnect- jako metoda
finansowania dzialalnosci msp w polsce.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w dzialalnosci banku spoldzielczego
w bialej rawskiej.Burgos- david. - marketing to the new majority : strategies for a diverse world .Zarzadzanie
organizacja pozarzadowa na przykladzie kola polskiego stowarzyszenia osob uposledzonych umyslowo w
wolbromiu.Zorientowanie na klienta - porownanie dzialan marketingowych angencji turystycznych w polsce i
wielkiej brytanii.Przykladowe tematy prac licencjackich.Strategia motywacyjna jako instrument
ksztaltowania efektywnosci pracy.Piasecki- ryszard (ekonomia). Red. - globalizacja- unia europejska- polska :
polska a procesy globalizacji .Systemy motywacyjne w osrodku wypoczynkowo - szkoleniowym
morsko..praca licencjacka budzet gminy .Socjalizm utopijny we francji przelomu xviii i xix wieku.Instrumenty
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w srodowisku.Rynek pracy w polsce w swietle wyzwan integracji z unia
europejska.Elastyczne formy zatrudnienia w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Metody minimalizacji strat w
przedsiebiorstwie produkcyjnym x..Wolnosc sumienia i religii osob skazanych i tymczasowo aresztowanych w
jednostkach systemu penitencjarnego w polsce.Wykonywanie umow miedzynarodowych mieszanych przez
unie europejska na podstawie umow swiatowej organizacji handlu - trips i gpa.Ocena zdolnosci kredytowej
przedsiebiorstw jako sposob minimalizacji ryzyka kredytowego na przykladzie multibanku oddzialu
bankowosci detalicznej bre banku s.a..Kreacja pieniadza przez banki komercyjne na przykladzie banku
x.Krytyczne ujecie wspolczesnych koncepcji praw czlowieka.Zarzadzanie bazami wojskowymi ich budowa i
znaczenie..Fair trade we wspolczesnej gospodarce swiatowej..Przestepstwa i wykroczenia przeciwko
prawom osob wykonujacych prace zarobkowa.praca licencjacka budzet gminy .Ocena skutecznosci promocji
firm w internecie (na przykladzie przedsiebiorstw branzy telefonii komorkowej).Wskaznikowa ocena kondycji
ekonomicznej koneckich zakladow odlewniczych.Aktywnosc spoleczenstwa w lokalnych grupach dzialania na
podstawie stowarzyszenia razem dla radomki.Reklama farmaceutyczna..Rola marketingu w
..
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przedsiebiorstwie energetycznym na przykladzie enion grupa tauron s. A..Determinanty wyboru pracodawcy
przez studentow uniwersytetu jagiellonskiego.Dzialalnosc inwestycyjna gminy i zewnetrzne zrodla jej
finansowania na przykladzie gminy kalwaria zebrzydowska.Weryfikacja doboru zawodowego na przykladzie
nauczycieli..praca licencjacka budzet gminy .Analiza warunkow pracy i zagrozen wystepujacych przy produkcji
odlewniczej..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Gniadek- joanna. - kraje zatoki
perskiej : arabia saudyjska- katar- zjednoczone emiraty arabskie : rynki zagraniczn.praca licencjacka budzet
gminy .Finansowe aspekty systemu motywowania pracownikow na przykladzie firmy x sp. Z o.
O..Instrumenty zachety w ocenie pracownikow urzedu skarbowego w parczewie.Weryfikacja decyzji
administracyjnej wadliwej w sposob kwalifikowany..Specyfika marketingu- mix w dystrybucji lekow na
przykladzie firmy farmaceutycznej usp zdrowie sp. O.o..Ocena fluktuacji pracownikow outsourcingowanych z
agencji zatrudnienia na przykladzie poradni doradztwa personalnego pim w elblagu.Kontrola podatkowa
oraz jej implikacje dla podatnikow (na przykladzie urzedu skarbowego lodz-srodmiescie).Humanitaryzm
karania..Audyt wewnetrzny w jednostce administracji publicznej na przykladzie izby celnej w
lodzi.Doskonalenie procesu wytworczego przy produkcji obuwia..Wykorzystanie instrumentow
marketingowych w dzialalnosci kredytowej banku na podstawie banku citi handlowego.Uwarunkowania
rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznej w poludniowej czesci lgd kraina dinozaurow..Funkcjonowanie
funduszy inwestycyjnych na rynku uslug finansowych na przykladzie bz wbk towarzystwo funduszy
inwestycyjnych s.a..Prowadzenie- przetwarzanie i udostepnianie dokumentacji medycznej.Zdolnosc
kredytowa w dzialalnosci banku.Ocena pracownikow jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi w
organizacji.Proces rekrutacji i selekcji w przedsiebiorstwach typu msp na przykladzie szkol nauki jazdy w
lodzi.Efektywnosc szkolen i stazy zawodowych jako aktywnej formy zwalczania bezrobocia w powiecie
strzeleckim..Rola policji w przeciwdzialaniu terroryzmowi.praca licencjacka budzet gminy .zrodla- granice i
nowe mozliwosci techniczne kontroli pracownikow.Odrebnosc postepowania uproszczonego w i
instancji.Instytucja swiadka koronnego w polskim procesie karnym na tle porownawczym z rozwiazaniami
unijnymi i amerykanskimi.Uprawnienia pracownikow objetych zwolnieniami z przyczyn niedotyczacych
pracownikow.Przykladowe tematy prac licencjackich.Plan marketingowy malego przedsiebiorstwa
turystycznego na przykladzie pensjonatu..Zarzadzanie procesem dystrybucji w przedsiebiorstwie na
przykladzie firmy linde gaz polska sp. Z o.o..Przestepstwo szpiegostwa.Ugoda sadowa w procesie
cywilnym.Polskie towarzystwo turystyczno-krajoznawcze jako kreator rozwoju turystyki na terenie
podbeskidzia - zarzadzanie i dzialalnosc marketingowa w organizacji.praca licencjacka budzet gminy
.Stosowanie praktyk ograniczajacych konkurencje w sektorze farmaceutycznym na tle prawa unii
europejskiej.Karnoprawne aspekty dzialalnosci prasy ze szczegolnym uwzglednieniem odpowiedzialnosci
karnej dziennikarza. Wybrane zagadnienia..System finansowania swiadczen z tytulu bezrobocia..praca
licencjacka budzet gminy .Prawo administracyjne.Prawne instrumenty ochrony konsumenta w umowach
zawieranych na odleglosc.Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik rozwoju regionow polski.Rzad polski na
uchodzstwie w latach 1939-1945.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa produkcyjnego aboz na podstawie
badan wlasnych.Naduzycia w sporcie.Dualna rola logistyki w sytuacjach kryzysowych.Sytuacja prawna
wlasciciela (uzytkownika wieczystego) nieruchomosci w procesie planowania przestrzennego.Motywacja
pracy a zadowolenie klienta wewnetrznego i zewnetrznego na przykladzie firmy partner w
limanowej.Internet jako narzedzie promocji na przykladzie przedsiebiorstwa coty pl..praca licencjacka budzet
gminy .Perspektywy rozwoju bankow hipotecznych w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Analiza pracy w
kontekscie przydatnosci w procesie rekrutacji i selekcji na przykladzie jednostki samorzadu
terytorialnego..Dofinansowanie zewnetrzne jako jeden z elementow wspomagajacych realizacje inwestycji
na przykladzie gminy klomnice.Rodzaje motywacji pracownikow sprzedazy bezposredniej.Znaczenie ocen
pracowniczych dla ksztaltowania postaw i zachowan pracowniczych na przykladzie firmy x..Rynek kredytow
hipotecznych w polsce.Mechanizmy oszustw ksiegowych.Rewitalizacja obiektow poprzemyslowych na cele
kultury na gornym slasku.Odpowiedzialnosc spadkobiercow za zobowiazania podatkowe podatnika.Coaching
- integralna czesc zarzadzania organizacji uczacej sie.System motywacyjny w wojsku i jego zgodnosc z
indywidualnymi potrzebami kadry zawodowej oraz zolnierzy sluzby zasadniczej na przykladzie wybranej
jednostki wojskowej.Kredyt bankowy jako zrodlo finansowania inwestycji w przedsiebiorstwie na przykladzie
..

..
banku spoldzielczego towarzystwa oszczednosciowo-pozyczkowego pa-co-bank w pabianicach.Zwolnienie
celne w prawie wspolnoty europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Modele autoregresyjne z warunkowa heteroskedastycznoscia w budowaniu strategii inwestycyjnych- na
wybranych przykladach.Napisanie pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Pedagogika prace
magisterskie.Planowanie i alokacja zasobow ludzkich w bankach spoldzielczych.Pisanie prac
doktorskich.Znaczenie controllingu i budzetowania w zarzadzaniu finansami przedsiebiorstwa.Analiza
fundamentalna w ocenie ryzyka inwestycji w akcje.Zasada rownego traktowania kobiet i mezczyzn w zakresie
wynagrodzenia.Strategia marketingowa produktow bankowych na przykladzie pko bp s.a..Wplyw
restrukturyzacji na wyniki finansowe przedsiebiorstwa.Zasady polityki kredytowej banku
komercyjnego.Ochrona konsumenta w wybranych obszarach rynku.Piwowarczyk- jaroslaw. - partycypacja w
zarzadzaniu a motywowanie pracownikow .Oferta kredytowa bankow dla przedsiebiorstw na podstawie
banku polska kasa opieki s.a..Rynek pracy w polsce w latach 1990-2011.Analiza i zarzadzanie plynnoscia
finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa protyl - serwis 44 sp..Podatki jako zrodlo dochodow budzetu
gminy miejskiej..Dynamika i struktura bezrobocia w polsce w latach 2000-2006 i metody jego
zwalczania.Praca magisterska pedagogika wczesnoszkolna.Mccann- gerard. - lokalnie - globalnie : kluczowe
zagadnienia studiow nad rozwojem .System motywowania w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie przedsiebiorstwa -studium przypadku..Charakterystyka podatkow i oplat lokalnych na przykladzie
gminy radoszyce.Szanse i bariery rozwoju malej przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich na podstawie
badan w przedsiebiorstwach branzy budowlanej w gminie strzelce opolskie..Motywacja praca
licencjacka.Zarzadzanie gospodarka odpadami komunalnymi na przykladzie miasta tychy.Sposoby
finansowania dzialalnosci gospodarczej.Szanse i bariery rozwoju przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich
na przykladzie badan w gminie popielow..Warunki podejmowania inwestycji przez podmioty zagraniczne na
rynku nieruchomsci w polsce.Pozycja prawna muzulmanskiego zwiazku religijnego w polsce.Granice ochrony
patentowej produktow leczniczych.Aktywny wypoczynek w okresie letnim szansa rozwoju turystyki w
powiecie nowosadeckim.Rynek kart platniczych w polsce na tle problematyki zagrozen zwiazanych z
przestepczoscia z uzyciem kart.Analiza i ocena systemow informatycznych wykorzystywanych w dystrybucji
towarow na podstawie badanego przedsiebiorstwa..Kodeks etyczny urzednikow a rzeczywiste zachowania
urzednikow panstwowych urzedow publicznych w opiniach uzytkownikow na przykladzie wybranych
urzedow samorzadowych..Tozsamosc i wizerunek organizacji na przykladzie wydzialu zarzadzania
uniwersytetu lodzkiego.praca licencjacka budzet gminy .Rola systemu zarzadzania jakoscia w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego coroplast sp. Z o.o..Rozwoj
przedsiebiorczosci w swietle realizacji zadan strategii lizbonskiej.Zarzadzanie strategiczne rozwojem
przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu energetycznego lodz - teren s.a..Badanie preferencji konsumentow
w wieku 12-18 lat w zakresie spozywania slodyczy.Audyt wewnetrzny jako instrument oceny i doskonalenia
systemow zarzadzania na przykladzie pmi.Prawnopodatkowe aspekty laczenia spolek kapitalowych z siedziba
w polsce.Przedmiot i tresc sluzebnosci drogi koniecznej.Analiza procesow logistycznych na przykladzie
przedsiebiorstwa handlowego.Rola analizy finansowej w zarzadzaniu finansami przedsiebiorstwa na
przykladzie sieci sklepow alma w latach 2010-2012.Polityka konkurencji w ujeciu ekonomicznym i
prawnym.Przesluchanie dziecka..Zarzadzanie jakoscia na przykladzie firmy varitex s.a..Swiatowy kryzys
finansowy lat 2007-2009 a rynek pracy w polsce.Najwyzsza izba kontroli jako konstytucyjny organ kontroli
panstwowej..System motywacji pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa fresenius kabi polska sp. Z o.
O..Pozycja prezesa rady ministrow w rzadzie na tle wielkiej brytanii- rfn oraz republiki slowenii.Budownictwo
systemowe. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemow wznoszenia scian praca inzynierska
budownictwo.Elementy pelnej partycypacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w hotelach sieciowych..Rola
administracji w realizacji publicznego prawa podmiotowego do opieki nad rodzina i dzieckiem.Prawo
policyjne.Reklama wizualna jako srodek wplywu na zachowania konsumenckie.Indywidualne konta
emerytalne jako fakultatywna forma zabezpieczenia spolecznego.Logistyka procesow produkcji na
przykladzie firmy womart..Dokument jako srodek dowodowy w postepowaniu cywilnym.Thomas- mark. mistrzowskie zarzadzanie ludzmi : tworzenie skutecznego zespolu poprzez motywowanie- wspieran.Prawna
instytucjonalizacja homoseksualnych zwiazkow partnerskich w polsce.Strategia rynkowa firmy stomil sanok
..

..
s.a..Godnosc czlowieka a ochrona dziecka i rodziny w prawie pomocy spolecznej.Wartosciowanie pracy a
motywacyjna funkcja placy w przedsiebiorstwie miedzynarodowym.Wplyw reformy systemu ubezpieczen
spolecznych na rynki finansowe w polsce.Mediacja w sprawach karnych.Wypowiedzenie umowy o prace na
czas nieokreslony przez pracodawce..Praca magisterska chomikuj.Bilski- janusz. [aut. - bariery w korzystaniu
z uslug bankowych w finansowaniu dzialalnosci malych i srednich przed.Nowoczesne rusztowania
budowlane i ich ocena ekonomiczna praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy
.Program phare - przedakcesyjna forma wspierania rozwoju regionalnego na przykladzie gminy miejskiej w
hrubieszowie.Praca licencjacka z fizjoterapii.Strategie produktowe przedsiebiorstw miedzynarodowych na
przykladzie koncernu volkswagen ag.Eksperyment medyczny jako okolicznosc wylaczajaca
bezprawnosc.Wplyw globalizacji na systemy bankowe.Podatki lokalne jako zrodlo finansowania budzetu
gminy na przykladzie miasta ostroleka.Szopa- bogumila. - rola europejskiej integracji gospodarczej w
ksztaltowaniu dochodu na poziomie makro- i mikro-ek.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie
odrebne w sprawach z zakresu prawa pracy..Partycypacja pracownicza jako droga do sprawnego zarzadzania
przedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet gminy .Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej
firmy.Szanse i zagrozenia dla rozwoju infrastruktury transportowej w polsce w zwiazku z organizacja euro
2012..Merchandising na przykladzie spoldzielni pracy jurajska.Uruchomienie dzialalnosci gospodarczej w
branzy fotograficznej na terenach turystycznych malopolski.Product placement w serialach telewizyjnych na
podstawie wybranych przykladow.Rola planu zarzadzania nieruchomoscia w zarzadzaniu nieruchomosciami
wspolnot mieszkaniowych.praca licencjacka budzet gminy .Nadzor nad partiami politycznymi w polskim
prawie konstytucyjnym..Przeglad rozwiazan polaczen bezprzewodowych w dobie nowej
gospodarki.Nastepstwa wdrozenia systemu jakosci na przykladzie wybranych przedsiebiorstw.Znaczenie
motywowania w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie kghm polska miedz s. A. W lubinie..Ocena
okresowa pracownikow nizszego szczebla na przykladzie firmy budowlanej budimex dromex s.a..Swiderskiandrzej. Red. - problematyka normalizacji- jakosci i kodyfikacji w aspekcie integracji z nato i ue : jakosc -.Plan
pracy licencjackiej wzor.Organizacja budowy lub wybranych procesow budowlanych. Praca inzynierska
budownictwo.Analiza czynnikow warunkujacych rozwoj centrow logistycznych w polsce - na przykladzie
centrum dystrybucji ikea.Analysis of dot - com bubble (1995 - 2002) on nasdaq stock market.Wybrane formy
ograniczania ryzyka kredtytowego w dzialalnosci banku.Funkcje i znaczenie ocen pracowniczych w procesie
zarzadzania personelem..Likwidacja i rozwiazanie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Nabywanie akcji
wlasnych jako instrument zapobiegania szkodzie.Rola srodkow unijnych w rozwoju powiatu
ostroleckiego.Polityka zatrudnienia i wynagrodzen jako aspekt zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie x w kaliszu.Finanse publiczne unii europejskiej.Ogledziny zewnetrzne zwlok i miejsca ich
znalezienia w przypadku smierci samobojczej przez powieszenie.Procedura wymierzania i poboru oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi .Rola mediacji w rozwiazywaniu konfliktow w polskim prawie
karnym - proba analizy zagadnienia.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i doskonalenie procesu
produkcyjnego na podstawie stolarki budowlanej.Faktoring jako forma niekonwencjonalnego finansowania
rozwoju firmy.Wplyw internetu na rekrutacje- upowszechnienie i pozyskiwanie pracownikow oraz ofert na
rynku pracy..Gazon- jules. - ani bezrobocie- ani opieka spoleczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej
realizacji .Ceny transferowe i podatki w obrocie miedzynarodowym aktywami i uslugami
niematerialnymi.Rachunek kosztow rodzajowych na przykladzie komendy wojewodzkiej policji w
katowicach.Wykladnia gospodarcza na tle pozostalych zasad wykladni prawa.Rewolucja 1905 roku i
rewolucja lutowa jako proby demokratyzacji rosji.Analiza roszczen spornych w ubezpieczeniach majatkowych
i zyciowych na przykladzie sadu okregowego w lodzi w latach 2000-2003.Postepowanie dowodowe w
przepisach kodeksu postepowania administracyjnego..Przestepstwa na szkode wierzycieli w kodeksie karnym
z 1997r..Status europejskiego banku centralnego.Rynek kredytow hipotecznych w polsce (na przykladzie
banku spoldzielczego w zgierzu).Szanse i mozliwosci stosowania marketingu partnerskiego we
wspolczesnych realiach rynkowych - analiza i ocena na przykladach wybranych sklepow
wielkopowierzchniowych.Postepowanie nieprocesowe w sprawach o separacje i o zniesienie
separacji.Kredyty bankowe jako forma pozyskiwania kapitalu dla przedsiebiorstw.Analiza kosztow
zintegrowanego systemu zarzadzania jakoscia- srodowiskiem- bezpieczenstwem i higiena pracy w elektrowni
..
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belchatow..Analiza procesu konteroli jakosci obreczy kolejowych na przykladzie huty bankowa.Znaczenie
systemu ocen pracowniczych oraz systemow motywacyjnych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie
przedsiebiorstwa elektrobudowa s.a..Ile kosztuje napisanie pracy licencjackiej.Szanse eksportowe polskich
msp tekstylno-odziezowych na rynkach rosji- ukrainy i bialorusi.Wplyw reklamy na rozpoznawalnosc przez
mlodych ludzi firmy spolem pss jednosc w czestochowie.Zakaz reformationis in peius w postepowaniu
podatkowym.Wynagrodzenia i ich ewidencja w przedsiebiorstwie branzy wlokienniczej.Procesy decyzyjne w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem..Kupie prace licencjacka.Model kariery czlonka korpusu sluzby cywilnej w
polskim systemie administracyjnym..Guziejewska- beata. - zewnetrzne zrodla finansowania samorzadu
terytorialnego : teoria a praktyka .Szczegolne uprawnienia skarbu panstwa oraz ich wykonywanie w spolkach
kapitalowych o istotnym znaczeniu dla porzadku publicznego lub bezpieczenstwa publicznego.Pisanie pracy
mgr.Infrastruktura transportowa w polsce w swietle przygotowan do wydarzenia euro 2012.Licencjacka
praca.Rynek pracy i prawa pracownicze w chinach.Rola franchisingu w finansowaniu
przedsiebiorstwa.Kompleksowa ocena rentownosci przedsiebiorstwa na przykladzie wybranej spolki
akcyjnej.Sytuacja kobiet na rynku pracy w polsce w swietle polityki spolecznej i zatrudnienia unii
europejskiej..Wplyw przerwy miedzylekcyjnej na funkcjonowanie szkoly.Motywacyjna rola pracy zespolowej
na przykladzie kopalni wegla kamiennego sosnica-makoszowy.Rola podatku akcyzowego w ksztaltowaniu
dochodow budzetowych panstwa w latach 2008 - 2010..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Ubezpieczenie kredytow mieszkaniowych na rynku wielkiej brytanii..Znaczenie rekrutacji i
selekcji personelu w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie badan w urzedzie skarbowym w
strzelcach opolskich)..Ocena jakosci produktow miesnych.Ksztaltowanie strategii marketingowych w
zarzadzaniu produktem regionalnym i tradycyjnym na rynku ue..Negocjacje jako proces komunikowania
sie.Definicja wypadku przy pracy w prawie polskim.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie
przedsiebiorstwie wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego s.a. w czestochowie..praca licencjacka
budzet gminy .Dojrzalosc polskich przedsiebiorstw handlowych w stosowaniu rozwiazan electronic
commerce.Planowanie zasobow ludzkich czynnikiem sukcesu w przedsiebiorstwie telefonicznej obslugi
klienta.Formy promocji filmow oraz ich wplyw na wybory konsumenckie.Zakas tortur w prawie karnym wspolczesne kierunki dyskusji.Ocena efektywnosci reklamy na przykladzie firmy plus gsm.Dzialalnosc
promocyjna na przykladzie banku pekao s.a..Praca licencjacka wzor.praca licencjacka budzet gminy .Polityka
monetarna nbp w procesie integracji europejskiej.Gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi na
przykladzie gminy olsztyn w latach 2005-2009.Leasing jako forma finansowania inwestycji w polsce.Analiza
metodyki oceny wniosku o kredyt inwestycyjny na wybranym przykladzie banku pekao sa.Elementy obslugi
posprzedazowej- a budowanie pozycji przedsiebiorstwa na rynku.Rekrutacja i selekcja kadr jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy artjan sp. Z o.o..Ocena sytuacji finansowej ing bs s.a. w
okresie kryzysu finansowego na swiecie.Procedury odwolawcze we wspolnotowym prawie zamowien
publicznych.Marki luksusowe z punktu widzenia konsumenta. Jakosc czy prestiz?.Motywowanie jako
podstawa zarzadzania zasobami ludzkimi..Rozwoj budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-2011.praca
licencjacka budzet gminy .Polityka budzetowa polski w latach 2005-2010.Zmiana tresci umownego stosunku
pracy..Ksztaltowanie promocji mix na rynku uslug bankowych na przykladzie bgz w czestochowie.Odmowa
dostaw oraz dokonywanie transakcji wiazanych jako przejawy naduzywania pozycji dominujacej w prawie
wspolnotowym i krajowym.Odpowiedzialnosc cywilna przewoznika lotniczego za bagaz pasazera.Emisja
listow zastawnych i sekurytyzacja aktywow jako sposoby finansowania dzialalnsci banku hipotecznego.praca
licencjacka budzet gminy .Nowoczesne metody zarzadzania jakoscia i ich znajomosc wsrod mlodych
menadzerow..Finansowanie zadan z zakresu pomocy spolecznej na przykladzie gops kruszyna w latach 20072011.Prace magisterskie uw.Kredyt jako zrodlo finansowania rozwoju przedsiebiorstwa.Analiza wybranych
modeli logistycznych w aspekcie bezpieczenstwa transportu drogowego.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza komparatywna procedur oceny zdolnosci kredytowej dla kredytow hipotecznych.Prawna
problematyka ocen oddzialywania na srodowisko w swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu
sprawiedliwosci.Ekspansja firm zagranicznych na polski rynek na przykladzie firmy uniqa
international.Dzialalnosc gospodarcza samorzadu terytorialnego..Zarzadzanie marka w wybranych
organizacjach pozarzadowych wojewodztwa malopolskiego i podkarpackiego.praca licencjacka budzet gminy
..
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.Przyczyny rozwoju bankowosci elektronicznej.Zarzadzanie nieruchomoscia komercyjna na przykladzie hotelu
sonex w czestochowie..Stosowanie srodkow przymusu bezposredniego i broni palnej w swietle standardow
prawa miedzynarodowego i przepisow prawa polskiego.Minimalizacja ryzyka kredytowego (na przykladzie
banku spoldzielczego w strykowie).Rola jasnowidza w postepowaniu przygotowawczym.Analiza oraz ocena
dzialalnosci powiatwej komisji bezpieczenstwa i porzadku publicznego powiatu swidnickiego w latach 20022011.Analiza porownawcza kredytu i leasingu w finansowaniu przedsiebiorstw.Przychody jako kategoria
ksztaltujaca wynik finansowy grupy kapitalowej.Procesy logistyczne w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na
przykladzie ups opole..Znaczenie rekrutacji w ksztaltowaniu kapitalu ludzkiego organizacji na przykladzie
przedsiebiorstwa multimat.Pisanie prac angielski.Czynniki warunkujace uruchomienie nowej dzialalnosci
gosopdarczej w sektorze medycznym na przykladzie nzoz usmiech.Kalkulacja kosztu jednostkowego a
zarzadzanie firma produkcyjna na przykladzie p.p.h. polwent sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy
.Komisja nadzoru finansowego jako ogniwo europejskiej administracji finansowej.Analiza i ocena budzetu
gminy na przykladzie gminy burzenin w latach 2006-2010.Analiza finansowa biezacej dzialalnosci firmy
handlowej tandem.Wplyw zmian w strukturze danej organizacji na podstawie pracownikow na przykladzie
wybranej spolki.praca licencjacka budzet gminy .Charakter prawny terapeutycznych i nieterapeutycznych
czynnosci lekarskich (prawno-karne problemy zwiazane z zabiegiem chirurgicznej zmiany plci u
transseksualistow.Aktywne formy zwalczania bezrobocia ludzi mlodych realizowane przez powiatowy urzad
pracy w skarzysku.Prawo finansow publicznych.Systemy informatyczne wspomagajace zarzadzanie
przedsiebiorstwem na przykladzie programu cdn optima.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa na
przykladzie spolki techtex.zrodla finansowania przedsiebiorstwa na przykladzie masarni beta.Dzialalnosc
muzeum imienia stanislawa fishera w bochni.Zarzadzanie projektami majacami na celu podniesienie
atrakcyjnosci turystycznej kopalni soli w wieliczce w latach 2003-2005.Zarzadzanie rozwojem zasobow
ludzkich w organizacji na przykladzie spoldzielni pss spolem w kedzierzynie - kozlu..Dzialalnosc promocyjno reklamowa na przykladzie firmy oponiarskiej debica s.a..Rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi na
podstawie przedsiebiorstwa alfa.Procesy upadlosciowe przedsiebiorstw (studium przypadku lehman
brothers)..Jak pisac prace magisterska.Diagnoza stresu organizacyjnego w firmie electro proces - studium
przypadku.Wyzwania rozwojowe a zarzadzanie zmiana na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa
gospodarki komunalnej sp. Z o.o. W zgierzu.Alkoholizm jako problem jednostki i spoleczenstwa.praca
licencjacka budzet gminy .Szkolenia jako element motywacji pracownikow w przedsiebiorstwie na podstawie
przedsiebiorstwa isd huta czestochowa sp. Zo.o..praca licencjacka budzet gminy .Sprawozdawczosc
finansowa spolek wedlug mssf- jako podstawa oceny przedsiebiorstwa ( na przykladzie krosglass
s.a.)..Zarzadanie szkola dla rozwoju psychofizycznego uczniow: znaczenie koncepcji wlasnej roli zawodowej
nauczycieli..Analiza finansowa praca licencjacka.Ludnosc w prawie miedzynarodowym..praca licencjacka
budzet gminy .Indywidualne determinanty efektywnosci pracy zespolowej.Zarzadzanie drogami i ruchem
drogowym jako elementarne wyznaczniki bezpieczenstwa ruchu drogowego.Marketing terytorialny praca
magisterska.Znaczenie podatkow i oplat lokalnych w finansowaniu gminy kaweczyn.Finansowanie
dzialalnosci przedsiebiorstwa kredytem bankowym.Koncepcje zmian w podatkach. Jaki system podatkowy w
polsce?.praca licencjacka budzet gminy .Rzeczowe zabezpieczenia wykonywania zobowiazan
podatkowych.Uczestnicy aktywnych programow zwalczania bezrobocia (na przykladzie powiatu
ostroleckiego).Strategia internacjonalizacji przedsiebiorstwa branzy wyposazenia dla gastronomii na
przykladzie firmy mapal polska sp. Z o.o..Rowne traktowanie w zatrudnieniu a aspekt dyskryminacjimolestowania i mobbingu na przykladzie jednej z katowickich uczelni x.praca licencjacka budzet gminy
.Inwestycje i oszczednosci klientow indywidualnych w polsce a funkcjonowanie systemu bankowego.System
oceny pracownikow.Style negocjowania i ich skutecznosc na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego.Prace
licencjackie pielegniarstwo.System szkolen i ich na rozwoj zawodowy pracownikow na przykladzie firmy
x.Prace licencjackie tematy.Fundusze ue jako zrodlo wsparcia dzialalnosci gminnego samorzadu
terytorialnego..Ocena wykorzystania internetu w dzialalnosci handlowo - uslugowej studia graficznego
skankolor.Praca magisterska licencjacka.Procedura zaskarzania uchwal zgromadzen spolek
kapitalowych.Porownawcza analiza finansowa spolek branzy cukierniczej ( na przykladzie wawel s.a. i
mieszko s.a. ).Wspolwystepowanie alkoholu i przemocy w rodzinie. Zarys problematyki i srodkow
..
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przeciwdzialania..Analiza zdolnosci procesowej dzielarki.Konflikt prawa wylacznego ze znaku towarowego z
wierzytelnoscia wynikajaca z domeny internetowej.Doskonalenie systemu zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie urzedu gminy przyrow..praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena czynnikow
motywacyjnych w przedsiebiorstwie na podstawie firmy swiatowit.praca licencjacka budzet gminy
.Wprowadzenie nowej marki na rynek - projekt dzialan na przykladzie konkretnego produktu
konsumpcyjnego.Analiza dzialalnosci marketingowej malego przedsiebiorstwa na przykladzie
przedsiebiorstwa alkol sp. Z o.o..Wizerunki politykow na podstawie wybranych przykladow.Dzialania
powiatowego urzedu pracy w myszkowie w zakresie zwalczania bezrobocia wsrod osob
niepelnosprawnych.Determinanty polityki dochodowej gmin.Dualna rola logistyki w sytuacjach
kryzysowych.Uprawnienia pracownika oraz obowiazki pracodawcy zwiazane z urlopem
macierzynskim.Aspekty prawnokarne i kryminogenne porwan osob dla okupu.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza dochodow jednostki samorzadowej na przykladzie gminy goworowo w latach 20032006.Google adwords jako narzedzie marketingu.Kaszuba- krzysztof. Red. - handel miedzynarodowy a rozwoj
gospodarczy : materialy xii ogolnopolskiej konferencji naukow.Finansowanie rynku nieruchomosci przy
pomocy kredytu hipotecznego.praca licencjacka budzet gminy .Analiza kosztow w spoldzielni mieszkaniowej
x ..Ocena wykorzystania funduszy strukturalnych w rozwoju gospodarstw rolnych wojewodztwa
slaskiego.Srodki prawne sluzace ofiarom mobbingu.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie rachunku
przeplywow pienieznych w analizie finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie f.f. i l.sniezka s.a..Ewolucja
zakazu kary smierci w prawie miedzynarodowym na przykladzie polskich regulacji prawnych.Dostosowanie w
polsce do polityki energetycznej unii europejskiej w kontekscie realizacji strategii lisbonskiej na przykladzie
miasta gostynina.Smierc strony w procesie cywilnym.Koncepcja rozwoju przedsiebiorstwa w kontekscie
globalizacji..Audyt technologiczny jako narzedzie zarzadzania jakoscia wyrobow aluminiowych w
przedsiebiorstwie produkcyjno - uslugowym alplast..Reflection of organizational culture in the process of
recruitment and selection.Ocena budzetu starostwa powiatowego w glubczycach..Diagnoza sytuacji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki decora sa.Marketing wyborczy brytyjskiej partii
konserwatywnej w wyborach powszechnych od 1997 roku.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
efektywnosci rozwiazan projektowych osuszania scian na przykladzie remontu-modernizacji budynku
uzytecznosci publicznej praca inzynierska budownictwo.Analiza zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na
wybranych stanowiskach pracy w przedsieborstwie osprzetu lektroinstalacyjnego ospel s.a..Praca licencjacka
bezrobocie.Prace dyplomowe pisanie.praca licencjacka budzet gminy .Cywilnoprawna charakterystyka
klauzuli kompensacyjnej przewidzianej w ustawie o niektorych zabezpieczeniach finansowych.Strategie
rozwoju spoleczno-gospodarczego gmin zwierzyniec i szczebrzeszyn w ujeciu wielokryterialnej metody
ahp.Budzet gminy siewierz jako podstawowe narzedzie ksztaltowania gminnej gospodarki
finansowej.Miedzynarodowy trybunal karny dla bylej jugoslawii - ocena dotychczasowej dzialalnosci i wplyw
na rozwoj miedzynarodowego sadownictwa karnego.Narzedzia marketingu spolecznosciowego jako sposob
budowania oraz podnoszenia lojalnosci konsumentow..Grochowska- irena. Red. - zmiany klimatu a
spoleczenstwo .Stan natury i panstwo w lewiatanie tomasza hobbesa..Wplyw przywilejow na wynik
finansowy zakladow pracy chronionej.Rola aktywnych form w ograniczaniu bezrobocia na lokalnym rynku
pracy (na przykladzie powiatu makowskiego).Znaczenie systemu motywowania pracownikow na przykladzie
przedsiebiorstwa cementownia odra s.a. w opolu..Rozwoj sieci autostrad w polsce. Uwarunkowania
realizacji- analiza korzysci.Wstep praca licencjacka.Lansowanie mody na przykladzie branzy
odziezowej.Projekt szkolnej hali sportowej praca inzynierska budownictwo.Plan marketingowy centrum
kultury w lublinie.Bezrobocie wsrod mlodziezy i instrumenty jego ograniczania na przykladzie powiatowego
urzedu pracy w zdunskiej woli.Praca magisterska z pedagogiki.Mozliwosci oceny pracownikow na
stanowiskach kontroli w procesie wytworczym przedsiebiorstwa x.Model welfore state - relikt przeszlosci czy
odpowiednia droga w zglobalizowanym swiecie.Rola samooceny w doskonaleniu systemu zarzadzania
jakoscia na przykladzie urzedu miasta bielsko-biala w swietle kryteriow polskiej nagrody
jakosci.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza panstwa z rozdzialu 58 kodeksu postepowania karnego.Linux w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Sprawozdania budzetowe jako zrodlo informacji o dochodach i wydatkach
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu krotoszynskiego.praca licencjacka budzet gminy
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.Dzialalnosc powiatowego urzedu pracy w zawierciu w latach 2005-2009.Wplyw zrodel finansowania
dzialalnosci gospodarczej na wynik finansowy i ksztaltowanie struktury majatkowej na przykladzie phup x w
latach 2007-2009.Wykorzystanie funduszy europejskich w aspekcie rozwoju regionalnego w polsce.Analiza
wybranych podsystemow logistycznych na przykladzie spoldzielni mleczarskiej we wloszczowie..Umowa
leasingu oraz okolicznosci prowadzace do jej zakonczenia.Ochrona dluznika przy przelewie
wierzytelnosci.Rozporzadzenie prawem ochronnym na znak towarowy.Analiza dzialalnosci serwisowouslugowej pod katem zabezpieczen ergonomicznych i bezpieczenstwa pracy.Procesy decyzyjne w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem..praca licencjacka budzet gminy .Rola centrow logistycznych w rozwoju regionu lodzkiego
na przykladzie strykowa.Dzialalnosc kredytowa w banku spoldzielczym w lututowie.Kierunki rozwoju
bankowosci elektronicznej na przykladzie mbanku.Nabywanie akcji wlasnych przez spolki po nowelizacji
kodeksu spolek handlowych z dnia 13.06.2008.Rola zarzadzania strategicznego w rozwoju przedsiebiorstwa
firmy prograf noevision.Karpiuk- miroslaw. Red. - miejsce administracji publicznej w sferze bezpieczenstwa i
porzadku publicznego .Wyposazenie techniczne jako element ksztaltowania przewagi konkurencyjnej na
przykladzie firmy uslugowej..Praca dyplomowa bhp.Pisanie prac wroclaw.Nowoczesne systemy zaopatrzenia
i magazynowania w sieciach dostaw.Pisanie prac ogloszenia.Ewolucja reklamy w polsce w okresie
transformacji ustrojowej.Arbitraz polityczny glowy panstwa.Wybrane zagadnienia zarzadzania wiedza w
organizacji.Metody oceny zdolnosci kredytowej na przykladzie spoldzielczej kasy oszczednosciowo
kredytowej.Organizacja wewnetrzna i zasady dzialania trybunalu konstytucyjnego.Odpowiedzialnosc
wykonawcy obiektu budowlanego w swietle warunkow kontraktu fidic..Zroznicowanie procesow rekrutacji i
selekcji kandydatow do pracy na podstawie analizy firm prowadzacych dzialalnosc na terenie miasta
krakowa.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym ( na przykladzie banku zachodniego wbk s.a. ).Tajemnica
dziennikarska.Ugoda w postepowaniu cywilnym.Szara strefa w gospodarce polskiej .Zasady
odpowiedzialnosci w kodeksie karnym rosyjskim z 1903 roku i kodeksach karnych rosji sowieckiej z 1922 oraz
1927 roku..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza dochodow i wydatkow
gminy na przykladzie miasta ostroleki.Konflikty interpersonalne w organizacji na przykladzie firmy mellow
sp. Z.o.o...Zadoscuczynienie za doznana krzywde i czynniki wplywajace na jego wysokosc.Koncepcje ideologii
pilsudczykow w latach 1916-1925.Zarzadzanie systemem ulg i zwolnien w podatku dochodowym od osob
fizycznych w latach 2005-2009.Rozwoj kart platniczych w polsce.Buk- halina. - informacja sprawozdawcza o
jednostkach powiazanych wedlug polskich i miedzynarodowych standar.Sytuacja prawna rzecznika praw
obywatelskich w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc przedstawiciela handlowego a jego
kondycja psychiczna.zrodla finansowania inwestycji na wybranych przykladach msp.Elementy zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu skarbowego w ostrolece.Przestepstwa przeciwko pokojowi w
konwencjach miedzynarodowych i w prawie polskim.Uwarunkowania funkcjonowania malych i srednich
przedsiebiorstw w gminie kolno.Ocena dzialalnosci ubezpieczeniowej spolki allianz w zakresie ubezpieczenia
nieruchomosci mieszkaniowych.Rozwiazywanie sytuacji kryzysowych przez administracje
panstwowa.Transformacja zarzadzania publiczna instytucja kultury na przykladzie opery krakowskiej w
krakowie..Zielone zamowienia publiczne jako instrument realizacji zasady zrownowazonego rozwoju i
integracji w polskim i unijnym prawie ochrony srodowiska.Programy lojalnosciowe jako jedna z form
promocji na przykladzie plus gsm.Logistyka magazynowania w aspekcie optymalizacji przestrzeni skladowej
obiektow magazynowych.Polityka szkolen posrednikow ubezpieczeniowych w zakladach ubezpieczen na
zycie.Umowa posrednictwa w obrocie nieruchomosciami.Analiza funkcjonowania kredytow hipotecznych w
wybranych bankach w latach 2003 - 2005.Rola srodkow unijnych w finansowaniu zadan gminy na przykladzie
gminy gorzkowice.Podatek vat w handlu wewnatrzwspolnotowym..Logistyczne zarzadzanie magazynem
dystrybucyjnym na przykladzie firmy ikea.Sejm i senat w konstytucji z 1997 r..Innowacje w sektorze
bankowym na przykladzie porownania mbanku i pko bp s.a..Projekt systemu drenarskiego boiska pilki
noznej. Praca inzynierska budownictwo.Facility management jako nowa jakosc w zarzadzaniu
nieruchomoscia biurowa.Rentownosc jako miara oceny dzialania przedsiebiorstw.Ocena dzialalnosci firmy
izoplast systemy okien i drzwi w swietle badan marketingowych.Prawne aspekty naruszen prawa zamowien
publicznych.Kara umowna. Surogat odszkodowania czy samodzielna instytucja kodeksu cywilnego.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena gospodarki finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
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gminy janow w latach 2002-2006.Ksztaltowanie sie europejskiej polityki sasiedztwa w unii
europejskiej.Obowiazki pracodawcy zwiazane z wypadkiem przy pracy .Zarzadzanie relacjami z klientem w
sektorze b2b na przykladzie firmy pphu wiktor zajkiewicz.Dystrybucja globalna w przedsiebiorstwie
produkcyjno- handlowym..Parki naukowo-technologiczne jako zrodlo wspierania innowacyjnosci
gospodarki.Analiza finansowa na przykladzie dzialalnosci wawel s.a..Fundusze unijne- a branza hotelarska w
bielsku-bialej i powiecie bielskim.Wykladnia prawa krajowego zgodnie z prawem unii
europejskiej.Motywacyjna rola systemow wynagrodzen pracowniczych.Rozwoj zawodowy w sluzbie
cywilnej..Ochrona ofiar przestepstw w polsce.Koncepcja pracy licencjackiej.Odwrotny lancuch dostaw folii
odpadowej ldpe na przykladzie pph terlecki..E-government jako instrument rozwoju regionalnego - badanie
stron internetowych samorzadow wojewodztw..Strategia wprowadzania nowego produktu na rynek na
przykladzie telefonow firmy nokia.Ochrona konsumenta w swietle obowiazujacych przepisow prawa oraz
rola miejskiego rzecznika konsumentow w procesie dochodzenia roszczen i realizacji praw
konsumentow..Ochrona zabytkow jako zadanie samorzadu gminnego.Praca w godzinach nadliczbowych jako
obowiazek pracownika..Pozycja ustrojowa prezesa rady ministrow w konstytucji z 02.04.1997 r.Prognoza
rozwoju turystyki trampingowej.Regulacje prawne dotyczace zjawiska prania pieniedzy.Zarzadzanie
projektem festiwalowym na przykladzie lata artystycznego koncertow na najpiekniejszych dziedzincach
krakowa i festiwalu muzyki tradycyjnej rozstaje.praca licencjacka budzet gminy .Instytucja spolki akcyjnej w
polsce i wybranych panstwach europejskich w xviii wieku.Prawnokarne aspekty tajemnicy
dziennikarskiej..Szablon pracy licencjackiej.Prawo miejscowe a technika prawodawcza w orzecznictwie
sadow administracyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Produkty sektora uslug bankowych dla malych i
srednich przedsiebiorstw.Centra logistyczne – rola- znaczenie i sposob funkcjonowania na wybranym
przykladzie.Struktura i zawartosc portalu internetowego przeznaczonego dla rolnikow.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Eurojust jako instytucja wspolpracy miedzynarodowej w
sprawach karnych.Granice wspolczesnej reklamy na rynkach miedzynarodowych.Spoleczna
odpowiedzialnosc biznesu.Strategia rozwoju malej firmy na przykladzie uslug transportowych.Kompentencje
spoleczne menedzera wplywajace na rownowage praca-zycie wsrod pracownikow na przykladzie firmy
produkcyjnej i uslugowej.Szanse i zagrozenia dla rozwoju infrastruktury transportowej w polsce w zwiazku z
organizacja euro 2012..Wyrok zaoczny w postepowaniu cywilnym. Zagadnienia teoretyczne i
praktyczne..Gospodarka odpadami komunalnymi jako element zarzadzania ochrona srodowiska na
przykladzie powiatu opoczynskiego.Finansowe bariery wykorzystania funduszy pomocowych unii
europejskiej przez gminy w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Kara umowna jako instytucja
odszkodowawcza.Znaczenie motywacji w funkcjonowaniu urzedu gminy maslowice.Europejska sluzba
dzialan zewnetrznych na tle wspolnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa.Zawarcie i zatwierdzenie ukladu
w postepowaniu upadlosciowym.Rekrutacja i szkolenia personelu jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie panstwowego przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej poczta polska.Motywacja
jako istotny element zarzadzania zasobami ludzkimi - analiza porownawcza systemu motywacji w organizacji
budzetowej i przedsiebiorstwie prywatnym.praca licencjacka budzet gminy .Zamowienia publiczne w
jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w radomsku.Konwencja w
sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji wobec kobiet i rozwoj ochrony praw kobiet w ramach
organizacji narodow zjednoczonych.Optymalizacja opodatkowania ochodow przedsiebiorcow w podatku
dochodowym od osob prawnych..Podmiotowosc miedzynarodowoprawna sahary zachodniej.Polityka
szkolen na przykladzie elektrocieplowni krakow s.a..Ocena sytuacji finansowej i majatkowej spolki
gieldowej..Przykladowe prace magisterskie z pedagogiki.Raje podatkowe jako narzedzie prania brudnych
pieniedzy.Marketing relacyjny na przykladzie spolki leasingowej bgz leasing.Tresc prawa ochronnego na znak
towarowy.Efekty zastosowania systemu kanban na przykladzie przedsiebiorstwa x..Wroclawskie sympozjum
badan pisma - logiczne podstawy opiniowania ekspertyz dokumentow a praktyka : materialy xi
wroclawskiego sy.Prace licencjackie informatyka.Uproszczona egzekucja z nieruchomosci.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w administracji publicznej- na przykladzie gminy mykanow.praca licencjacka budzet gminy
.Metody rekrutacji wykorzystywane przez agencje doradztwa personalnego na przykladzie agencji
abc..Prywatnoprawne podstawy dzialalnosci spolki offshore.Irlandzka armia republikanska..Pietrzak- michal
..
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(1929- ). Red. - francuska ustawa z 9 grudnia 1905 rolku o rozdziale kosciolow i panstwa z perspektywy stu
la.Habzda-siwek- ewa. Red. - psychologia i prawo : miedzy teoria a praktyka .Analiza bezrobocia i jego
redukcji na terenie powiatu czestochowskiego w latach 2006-2010.Wybrane przestepstwa rozdzialu xix
kodeksu karnego popelniane przez lekarzy.praca licencjacka budzet gminy .Bankowy kredyt
konsumencki.Amerykanska i polska etyka sedziowska.Marketing gminy o wiodacej funkcji turystycznej (na
przykladzie gminy inowlodz).Specyfika zarzadzania spoldzielnia mieszkaniowa w swietle zmian
organizacyjnych.Postepowanie w sprawach celnych jako szczegolne postepowanie
administracyjne.Opodatkowanie odplatnego zbycia nieruchomosci podatkiem dochodowym od osob
fizycznych.Ocena realizacji zadania platnosci bezposrednie do gruntow rolnych przez biuro powiatowe arimr
w pajecznie w latach 2004-2006..Misztal- piotr. - zmiany kursu walutowego i dynamika cen w krajach o
roznym poziomie rozwoju gospodarczego .Autonomia organizacji pracodawcow.Prace podyplomowe.praca
licencjacka budzet gminy .Nadzor nad samorzadem terytorialnym w iii rzeczypospolitej..Assessing impacts of
mega events on the image of hosting destinations..Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku pko
bp.Podatki i oplaty lokalne.Analiza dochodow miasta radomska w latach 2002-2004.Dzialania marketingowe
firmy z branzy uslug edukacyjnych.Kontrola wykonywania przez regionalne izby obrachunkowe.Instrumenty
promocji w ksztaltowaniu zachowan klientow.Rola marketingu partnerskiego w podejsciu do klientow
instytucjonalnych na przykladzie firmy datrmi.Dopuszczalnosc wykorzystania informacji uzyskanych w wyniku
czynnosci opercyjno-rozpoznawczych w procesie karnym.Burzynski- jan. - ryzyko w nowoczesnym swiecie :
miedzy strukturalna determinacja a podmiotowa kreatywnosci.praca licencjacka budzet gminy .Zasady i
funkcjonowanie strazy granicznej po przystapieniu do konwencji schengen .praca licencjacka budzet gminy
.Zasada niezawislosci sadow powszechnych w polsce i jej konstytucyjne gwarancje..Czynniki motywacyjne
pracownikow- jako element zarzadzania przedsiebiorstwem trw polska sp. Z o.o. W czestochowie.Rola i
znaczenie programow przedakcesyjnych w rozwoju miasta grodzkiego na prawach powiatu na przykladzie
lodzi.Zarzadzanie zespolem na przykladzie formuly 1.Identyfikacja zagrozen- oraz ocena ryzyka zawodowego
na stanowiskach pracy- na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa handlowo-uslugowego.Profil
wspolczesnego pracownika hotelarstwa.Budzet gminy mniow w 2011 roku.Bankowa spolka akcyjna.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena kosztow administracyjnych realizacji swiadczen pomocy spolecznej w
gminie prudnik i glucholazy w latach 2006-2008.praca licencjacka budzet gminy .Roczne sprawozdanie
finansowe jako zrodlo informacji o przedsiebiorstwie na przykladzie firmy ulagro spolki z o.o..Wylaczenie
sedziego w procesie cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska podatki.Harmonizacja
podatku akcyzowego na przykladzie unii europejskiej.Zastosowanie strategii marketingowej w
przedsiebiorstwie uslugowym na przykladzie zakladu wykonawstwa elektrycznego el-a-z spolka z
o.o..Funkcjonowanie przedsiebiorstw sektora msp w warunkach integracji polski z unia europejska (na
przykladzie zakladu handlowo-uslugowego det w czestochowie).Fundusze publiczne w walce z bezrobociem
na lokalnych rynkach pracy.Zintegrowany system zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie przemyslu
mleczarskiego na przykladzie sm mlekovita.Rozporzadzenie zyskiem spolki publicznej - lamiglowka
dywidendowa.Prawo podatkowe.Apelacja jako zwyczajny srodek zaskarzenia w polskim procesie
cywilnym.Fundusze strukturalne jako instrument unii europejskiej..Analiza finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy xsp. Z o. O..Wykorzystanie funduszy strukturalnych w wojewodztwie
lodzkim.Administracyjno-prawna reglamentacja prawa do zrzeszania sie..Partycypacja jako sposob
motywowania pracownikow.Opor wobec zmian w pracy a hierarchia motywow.Satysfakcja klienta na rynku
uslug hotelarskich na przykladzie hotelu nad mroga.Optymalizacja baz danych.Nieruchomosc komercyjna
jako przedmiot zarzadzania..praca licencjacka budzet gminy .Gospodarstwo pomocnicze jako podmiot
rachunkowosci.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw na tle
innych form wsparcia panstwa.Umowa darowizny.Analiza systemow motywacyjnych w instytucjach
publicznych.Umowa gwarancyjna.Metody finansowania uczelni wyzszych w polsce.Klak- czeslaw pawel. skarga na przewleklosc postepowania karnego a europejska konwencja o ochronie praw czlowiek.Skargi i
wnioski w postepowaniu administracyjnym..Bankowa analiza porownawcza kredytobiorcow na potrzeby
oceny ryzyka kredytowego (na przykladzie spolek abc i xyz).Analiza strategiczna na przykladzie grupy
hotelowej orbis.praca licencjacka budzet gminy .Analiza fundamentalna jako narzedzie wspomagajace
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podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynku kapitalowym na przykladzie spolki pgnig s.a.Rola menadzera
w kierowaniu grupa pracownicza na przykladzie banku x..Podstawy odpowiedzialnosci karnej za
spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze szczegolnym uwzglednieniem problematyki obiektywnego
przypisania skutku..Komunikowanie sie w organizacji na przykladzie dwoch jednostek organizacyjnych urzedu
miasta lodzi.Ulaskawienie jako instytucja karnoprocesowa.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na
podstawieokregowego przedsiebiorstwa geodezyjno-kartograficznego spolka z o.o. w opolu..Polska wobec
wyzwan integracji z unia europejska - doswiadczenia czlonkostwa i perspektywy.Klonowska- urszula. Red. kraje ameryki lacinskiej : argentyna- brazylia- kolumbia : rynki zagraniczne dla polskiego biz.praca licencjacka
budzet gminy .Regulacja odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzona rozpoczeciem lub prowadzeniem
negocjacji z naruszeniem dobrych obyczajow.Zarzadzanie jakoscia w oparciu o certyfikaty iso serii 9000:2000
na przkladzie grupy lotos s.a..praca licencjacka budzet gminy .Wpolpraca transgraniczna i euroregionalna na
przykladzie miast podzielonych na zachodniej granicy polski. Slubice-frankfutr nad odra- gubin-gubenzgorzelec-goerlitz..Pisanie prac kontrolnych.Rola podatkowych zrodel w dochodach gminy wola
krzysztoporska w latach 2002-2007.Strategie konkurowania w sektorze sieciowych kin
wieloekranowych.Analiza zarzadzania nieruchomoscia na podstawie nieruchomosci administracyjnouslugowej.Prawnokarne zwalczanie recydywy w swietle francuskiego systemu prawnego.Zasada trojpodzialu
wladz a funkcjonowanie wladzy sadowniczej w polsce..Rola public relations w szkole wyzszej w sytuacji
kryzysowej.Konstrukcja prawna sluzebnosci przesylu.praca licencjacka budzet gminy .Prawa i obowiazki
domu skladowego wynikajace z umowy skladu.Analiza zarzadzania nieruchomosciami mieszkalnymi na
przykladzie lokali socjalnych w gminie szczekociny.Praca licencjacka.Strategia sukcesu firmy a analiza
finansowa.zrodla finansowania malej i sredniej przedsiebiorczosci w polsce z uwzglednieniem uwarunkowan
europejskich.Wplyw wybranych metod przesluchan na wiarygodnosc zeznan swiadkow.Karczewski- leszek.
Red. - etyka biznesu i spoleczna odpowiedzialnosc organizacji jako wyzwanie xxi wieku .Zasady
gospodarowania nieruchomosciami skarbu panstwa.Umowa o swiadczenie uslug z art. 750 k.c..praca
licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie stosunki miedzynarodowe.Wspolna polityka regionalna unii
europejskiej na przykladzie gminy strzelce.Funkcjonowanie oswiaty w systemie organizacyjnym na
przykladzie gminy lelis.Status prawny partii politycznych w swietle konstytucji rp z 2 kwietnia 1997 r..Pisanie
prac licencjackich cena.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego
na przykladzie banku ochrony srodowiska.Rekrutacja-selekcja i adaptacja pracownikow - w poszukiwaniu
skutecznych sposobow pozyskiwania i wprowadzania pracownikow.Europejski nakaz aresztowania w
procesie karnym.Problemy motywowania pracownikow sektora bankowego.Dzialalnosc organizacji
pozarzadowych na terenie wojewodztwa lodzkiego na przykladzie stowarzyszenia centrum promocji i
rozwoju inicjatyw obywatelskich opus w latach 2008-2011.Osobiste uprawnienia akcjonariuszy w spolce
akcyjnej.Wplyw dzialalnosci gospodarczej na efektywnosc funkcjonowania gs sch w
wieluniu..Odpowiedzialnosc spadkobiercow gospodarstwa rolnego za dlugi zwiazane z prowadzeniem tego
gospodarstwa.Leasing praca licencjacka.Wplyw kultury organizacyjnej na motywacje pracownikow ibm bto
krakow.Ekonomiczne skutki przeksztalcen wlasnosciowych szpitala miejskiego w pabianicach.praca
licencjacka budzet gminy .Razaca niesprawiedliwosc orzeczenia jako podstawa jego uchylenia albo
zmiany.Standardy logistyczne w magazynowaniu produktow spozywczych na przykladzie firmy z branzy
drobiarskiej.Polityka ochrony konsumenta - konsekwencje czlonkostwa polski w unii europejskiej- na
przykladzie miasta piotrkowa trybunalskiego.Wplyw polityki monetarnej nbp na procesy wzrostu
gospodarczego w polsce w latach 2000-2010.Wplyw integracji europejskiej na korelacje podstawowych
wskaznikow na gieldach papierow wartosciowych.praca licencjacka budzet gminy .Program operacyjny
sapard oraz kredyty preferencyjne - jako zrodlo finansowania inwestycji w rolnictwie na przykladzie banku
pbh s.a..Rachunkowosc kredytow w banku komercyjnym.Jak napisac prace magisterska.Prawo reklamy w
internecie. Wybrane problemy.Marketingowo-logistyczne aspekty dystrybucji plytek ceramicznych na
przykladzie grupy paradyz.Skarga na akty organow jednostek samorzadu terytorialnego.Rola jakosci obslugi
klienta w budowaniu dlugookresowych relacji z nim.Logistyczna obsluga klienta strategicznego. Analiza
wspolpracy firm db schenker i ambra s.a.Pozycja notariusza jako zawodu zaufania publicznego.Wykorzystanie
sprawozdania finansowego w analizie finansowej przedsiebiorstwa.Marketingowa strategia produktu na
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przykladzie przedsiebiorstwa biznes serwis sp. Z o.o..Socjologiczne aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie urzedu gminy.Rozwoj inicjatyw klastrowych w regionie lodzkim.Finansowanie kultury w polsce.
Studium przypadku przemyslu filmowego..Wydatki na reprezentacje i reklame jako koszty uzyskania
przychodu w ustawie o podatku dochodowym od osob fizycznych na tle dotyczacych tego zagadnienia
uregulowan prawnych wybranych panstw unii europejskiej.Metody doskonalenia jakosci na przykladzie
przedsiebiorstwa turystycznego orbis travel.Analiza sytuacji finansowejelektrowni polaniec s.a. - grupy
electrabel w latach 2001-2005.Procedura przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na przykladzie
praca inzynierska budownictwo.Przejawy ochrony przyrody i ochrony srodowiska w postepowaniu
inwestycyjnym..Proces zarzadzania zasobami ludzkimi w instytucjach publicznych na przykladzie komendy
powiatowej policji w radomsku.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie przez jakosc w swietle teorii i
praktyki organizacyjnej.Proces podrozy sluzbowej i mozliwosci jego optymalizacji przy pomocy sap travel
management..Prawo sasiedzkie.Uzycie broni palnej przez funkcjonariuszy policji .Strategia przedsiebiorstwa
w erze globalizacji na przykladzie us pharmacia.Pisanie prac informatyka.Zarzadzanie kapitalem obrotowym
w przedsiebiorstwie produkcyjno handlowym..Koncepcja systemu bezpieczenstwa narodowego wedlug
bialej ksiegi bezpieczenstwa narodowego rp.Amortyzacja w ujeciu bilansowym i podatkowym na przykladzie
palacu sokolnik..Zmiana pokoleniowa w przedsiebiorstwie rodzinnym (na przykladzie firmy bracia urbanek w
lowiczu).Gospodarstwa domowe na rynkach finansowych.Zarzadzanie kryzysowe w sytuacji zagrozenia
powodziowego oraz innych klesk zywiolowych na przykladzie gminy swinice warckie.Zmiany w podatku od
towarow i uslug po przystapieniu polski do unii europejskiej-ze szczegolnym uwzglednieniem transakcji
wewnatrzwspolnotowych..Europejskie postepowanie w sprawie drobnych roszczen.Status prawny regionow
autonomicznych we wloszech.Zachowania ludzi w warunkach zmian organizacyjnych na przykladzie
wdrazania systemu zarzadzania jakoscia.Aktywne i pasywne formy zwalczania bezrobocia w powiecie
ostroleckim w latach 2005-2008.Ocena funkcjonowania systemu zarzadzania jakoscia w hucie..praca
licencjacka budzet gminy .Badanie sprawozdan finansowych jako skuteczne narzedzie ograniczenia ryzyka
obrotu gospodarczego.praca licencjacka budzet gminy .Kredyt jako zrodlo finansowania podmiotow
gospodarczych w polsce w latach 2007-2012.Ocena dzialalnosci inwestycyjnej miasta wojkowice w latach
2007-2011.Zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw..Typy osobowosci a role w zespole.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Granice prawa do obrony w kontekscie
odpowiedzialnosci za przestepstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwosci.Finansowanie nieruchomosci
mieszkaniowych kredytem hipotecznym..Ocena produkcji i jakosci wyrobow z tworzyw sztucznych
otrzymanych metoda wtrysku..Glowny inspektor farmaceutyczny jako realizator panstwowego nadzoru nad
produkcja i dystrybucja srodkow leczniczych..Rola promocji w sprzedazy samochodow osobowych firmy
peugeot.Uwarunkowania rozwoju funkcji turystyczno - rekreacyjnej na obszarze lgd wspolne
zrodla..Europejska sluzba dzialan zewnetrznych na tle wspolnej polityki zagranicznej i
bezpieczenstwa.Dotacje unijne jako alternatywne zrodlo finansowania inwestycji w
przedsiebiorstwie..Aktywne formy zwalczania bezrobocia i ich efektywnosc na przykladzie dzialalnosci
powiatowego urzedu pracy w nysie.Skarga paulianska - ochrona wierzyciela w razie niewyplacalnosci
dluznika na podstawie kodeksu cywilnego.Praca licencjacka kosmetologia.Prace na zamowienie.Projekt
konstrukcji hali sportowej z klubem fitness. Praca inzynierska budownictwo.Aktywne formy przeciwdzialania
bezrobociu na przykladzie powiatowego urzedu pracy w olesnie.Analiza przedsiebiorstwa produkcyjnego w
kierunku poziomu stresu przy uzyciu kwestionariusza osi.Umowa deweloperska..Zarzadzanie
nieruchomosciami wspolnot mieszkaniowych z udzialem gminy.Praca magisterska podatki.Zarzadzanie
jakoscia wyrobow drewnianych..praca licencjacka budzet gminy .Uslugi swiadczone przez agencje pracy
tymczasowej - charakterystyka prawna.Analiza funkcjonowania rady nordyckiej oraz nordyckiej rady
ministrow jako nietypowego forum wspolpracy panstw- ze szczegolnym uwzglednieniem sposobu
podejmowania uchwal oraz mocy wiazacej aktow wydawanych przez rade nordycka..Rola turystyki w
strategii rozwoju gospodarczego miasta i gminy busko-zdroj.Chuliganstwo stadionowe w aspekcie
prawnokarnym.Obrona konieczna.Konstytucyjna zasada demokratycznego panstwa prawnego .Rola kontroli
w zarzadzaniu instytucja publiczna na przykladzie starostwa powiatowego w myszkowie.Rola funduszy
strukturalnych w finansowaniu dzialalnosci sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
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przedsiebiorstwa lamela sp. Z o.o..Zasady ogolne prawa podatkowego. Doktryna i orzecznictwo.Uzasadniona
watpliwosc co do poczytalnosci oskarzonego w kontekscie obrony obligatoryjnej.Wspieranie dzialan
kulturalnych poprzez patronat medialny i sponsoring na przykladzie festiwalu sopot 2005/2006..Przykladowe
tematy prac magisterskich.Komunizm w polsce - ideologia i praktyka..Wplyw zarzadzania jakoscia na pozycje
konkurencyjna i rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie agencji ochrony osob i mienia spartan sp. Z.o.o. Z
bielska-bialej.Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez
pracownika.Wplyw wybranych instrumentow wspolnej polityki rolnej na konkurencyjnosc polskich
gospodarstw rolnych.Gospodarka budzetowa a inwestycje jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy poczesna.Funkcjonowanie miedzynarodowego trybunalu karnego zalozenia a praktyka.Wypalenie
zawodowe a poziom zaangazowania nauczycieli zespolu szkol ekonomiczno gastronomicznych w
zywcu..praca licencjacka budzet gminy .System zarzadzania srodowiskiem w aspekcie rozwoju
gospodarczego w unii europejskiej: przyklad polski.Reverse squeeze out jako srodek ochrony akcjonariuszy
mniejszosciowych.Wykorzystanie rachunku przeplywow pienieznych w analizie finansowej przedsiebiorstwa
na przykladzie f.f. i l.sniezka s.a..Rachunek kosztow celu jako narzedzie realizacji strategii zorientowanej na
wzrost wartosci przedsiebiorstwa.Postepowanie w sprawach o naruszenie posiadania.Wynagradzanie
pozafinansowe jako sposob motywowania pracownika do pracy.Seminarium ii nst. - prawo wyznaniowe.Rola
menadzera w kierowaniu grupa pracownicza na przykladzie banku x..Neutralnosc religijna
panstwa.Dzialalnosc miejskiego osrodka sportu i rekreacji w czestochowie w latach 2003-2009..Prace
dyplomowe pedagogika.Kultura organizacyjna jako strategiczny zasob warunkujacy dzialanosc
przedsiebiorstwa (nsa przykladzie firmy komtel sp. Z .o.o).Dostep do informacji publicznej w elektronicznej
administracji.praca licencjacka budzet gminy .Wyrok zaoczny..praca licencjacka budzet gminy .Polityka
rachunkowosci w obszarze rozrachunkow z kontahentami na przykladzie zakladu przetworstwa miesnego
brat-pol.praca licencjacka budzet gminy .Konstruktywna rola konfliktu w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj zdalnych kanalow dostepu stosowanych w
detalicznej bankowosci elektronicznej w polsce.Zatrudnianie zawodnikow profesjonalnych.Najwyzsza izba
kontroli w prl.Prac licencjackich.praca licencjacka budzet gminy .System wspomagania decyzji klienta przy
wyborze najkorzystniejszego kredytu bankowego.praca licencjacka budzet gminy .Rozrachunki
miedzybankowe na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci banku polskiego s.a..Koszty pracy w
strukturze kosztow dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw..Zbywalnosc udzialow w spolce z o. O. I jej
ograniczenia.Przeslanki i tryb dokonywania zwolnien grupowych.Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta
przestepstwo z art 192kk.Ochrona praw czlowieka w systemie miedzyamerykanskim.Zarzadzanie na szczeblu
operacyjnym na przykladzie firmy x.Konstrukcja prawna wypowiedzenia zmieniajacego.praca licencjacka
budzet gminy .Sektor pozarzadowy jako szansa na zatrudnienie..Dziecko jako ofiara przemocy.Pozyskiwanie i
zarzadzanie funduszami europejskimi na przykladzie polski i hiszpanii.Partnerstwo publiczno -prywatne- jako
forma zaangazowania kapitalu prywatnego w realizacje zadan publicznych.Prace licencjackie z
pielegniarstwa.Promocja produktow w branzy spozywczej na przykladzie kopalni soli klodawa.Bezrobocie na
obszarach wiejskich (bael 1992-2005).Wartosc poznawcza sprawozdan finansowych.Ustroje majatkowe w
malzenstwie w swietle nowelizacji kro oraz wplyw nowych regulacji na pozycje malzonkow w spolkach:
cywilnej- z ograniczona odpowiedzialnoscia i akcyjnej.Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposob realizacji
zadan publicznych.Analiza zagrozen wynikajacych z technologii stosowanych w przemysle obrobki plastycznej
na goraco na przykladzie firmy kuznia palysz.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona patentowa lekarstw:
geneza- stan obecny- ograniczenia..praca licencjacka budzet gminy .Regulacje antykorupcyjne dotyczace
funkcjonariuszy samorzadu gminnego.Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej czlonkow wladz i
menedzerow spolek kapitalowych w polskiej praktyce gospodarczej..Negatywne i pozytywne zjawiska w
pracy nauczyciela - zaangazowanie- wypalenie zawodowe i pracoholizm..Pisanie prac doktorskich
cena.Wojewoda jako terenowy organ administracji rzadowej.Bukowski- maciej. - wplyw wejscia polski do
strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie .Sposoby rozwiazywania konfliktow w zespolach na przykladzie
instytucji publicznych..Analiza dzialalnosci depozytowej banku zachodniego wbk sa w latach 2003 2007.Kara ograniczenia wolnosci w polskim kodeksie karnym .praca licencjacka budzet gminy .Fundusze
inwestycyjne - funkcjonowanie i glowne problemy.Sytuacja kobiet na rynku pracy w polsce i w krajach
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czlonkowskich unii europejskiej.Mobilny dostep do internetu. Nowe uslugi. Nowe mozliwosci..Formy
ewidencji- a obciazenia z tytulu podatku dochodowego w msp na przykladzie wybranych
przedsiebiorstw.Wplyw wdrozenia i certyfikacji zintegrowanego systemu zarzadzania w organizacji na jej
wynik ekonomiczny i pozycje na rynku na przykladzie osm piatnica..Zarzadzanie inwestycjami infrastruktury
transportowej w zakresie mozliwosci pozyskania srodkow z ue.Finansowanie zabezpieczenia spolecznego na
przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej we wreczycy wielkiej w latach 20012004.Miedzynarodowa wspolpraca samorzadu gminnego na przykladzie gminy libiaz..Jakosc i kontrola
wizualna jako determinanty doskonalenia procesow w przemysle samochodowym.Rola funkcji przemyslowej
w strukturze funkcjonalnej i funkcjonalno - przestrzennej zdzieszowic..Kontrola podmiotow prowadzacych
dzialalnosc gospodarcza.Specyfikacja zarzadzania bhp w malym przedsiebiorstwie przemyslu
drzewnego..praca licencjacka budzet gminy .Rodzaje i strategie zabezpieczen antywirusowych w
przedsiebiorstwach produkcyjnych..Ogledziny miejsca znalezienia zwlok w przypadku smierci
gwaltownej.Marketing b2b w branzy incentive na podstawie przedsiebiorstwa africa line adventure
club.Wybrane operacje pokojowe onz i ich rola w zapewnieniu bezpieczenstwa na swiecie.Gielda papierow
wartosciowych jako posrednik w pozyskiwaniu kapitalu na przykladzie pko bp.Perspektywy optycznych
nosnikow informacji w sieciach telekomunikacyjnych.Przyjecia jako jedna z funkcji zewnetrznej i
wewnetrznej wladzy panstwa.Krolikowski- michal. - podstawy prawa karnego miedzynarodowego
.Motywacja pracownikow w firmie classen - pol s.a..Zatrudnianie funkcjonariuszy sluzby celnej .Roszczenia
materialnoprawne w prawie pracy.Sytuacja kobiet na lodzkim rynku pracy w kontekscie obowiazujacych
przepisow prawa.Karnoprawna ochrona informacji w zakresie przestepczosci komputerowej na gruncie
polskiego kodeksu karnego z 1997 roku.Wplyw prywatyzacji przedsiebiorstwa na motywowanie
pracownikow..Wdrozenie i funkcjonowanie systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy pn-en iso 9001:2009
w polskim przedsiebiorstwie na przykladzie fabrigum s.a. oraz mediator sp. Z o.o..Rola umowy najmu w
zarzadzaniu nieruchomosciami komercyjnymi.Podstawy bezpieczenstwa rp...
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