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Ciagle doskonalenie w oparciu o metodologie toyota production system- lean manufacturing i six
sigma.Finansowanie inwestycji w spolkach kapitalowych.Marketing mix uslug turystycznych oferowanych
klientom w biurach podrozy.Singapur: geneza i zrodla sukcesu gospodarczo-spolecznego azjatyckiego
panstwa-miasta.Bezwzgledne przyczyny odwolawcze w polskim procesie karnym.Umiejetnosci w sprzedazy
jako sposob na sukces handlowy..Analiza rozwoju gminy kleszczow w latach 2000-2006..Decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu jako szczegolny typ decyzji administracyjnej.Akcje uprzywilejowane co
do glosu.Leasing jako zrodlo finansowania dzialalnosci gospodarczej ..praca licencjacka budzet gminy .Fuzje
transgraniczne w prawie europejskim i polskim.Strategie konkurowania w sektorze sieciowych kin
wieloekranowych.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie zakladu energetyki blachownia.Gwosdzkrzysztof - pomiedzy stara a nowa sciezka rozwojowa : mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i
pr.Prace magisterskie fizjoterapia.Prace magisterskie socjologia.Forma zjawiskowa spolki komandytowej:
spolka komandytowa z udzialem spolki z o.o. Jako komplementariusza.Podatki jako zrodlo finansowania
budzetu gmin - na podstawie gminy rusiec.Tematy prac magisterskich politologia.Polityka pieniezna
narodowego banku polskiego w latach 2004-2010.Ruch i doktryna feminizmu.Wplyw odroczonego podatku
dochodowego na wynik finansowy jednostki gospodarczej w swietle krajowych i miedzynarodowych
regulacji prawnych.praca licencjacka budzet gminy .Rozkawalkowanie zwlok - studium
przypadku.Wspolczesna rola turystyczno-uzytkowa zamku krolewskiego w niepolomicach..Przestrzenne
zroznicowanie rynku pracy w polsce..Praca dyplomowa.Ewaluacja dzialan promujacych innowacyjnosc w
ramach funduszy strukturalnych unii europejskiej w okresie 2007-2013..Aktywny wypoczynek w okresie
letnim szansa rozwoju turystyki w powiecie nowosadeckim.Kalisz-prakopik- anna. - wykladnia prawa : model
ogolny a perspektywa europejskiej konwencji praw czlowieka i prawa un.Zakaz dyskryminacji pracownika ze
wzgledu na orientacje seksualna.Przebieg postepowania przed sadem polubownym.Szkolenia jako jeden ze
sposobow rozwoju kapitalu ludzkiego w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Grzebykbogumila. Red. - przyrodnicze i spoleczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarow przygranicznych
polski i s.Przemiany funkcji miasta na przykladzie walbrzycha..Tomidajewicz- janusz jerzy. Red. - prywatyzacja
w polsce a ksztaltowanie europejskiego ladu spolecznego .Preferencje konsumentow w spozywaniu piwa na
podstawie badan empirycznych.Wyglad pracy magisterskiej.Czystki etniczne.Wykorzystywanie instrumentow
marketingu-mix na rynku ponczoszniczym ( na przykladzie firmy modello.Analiza i ocena dzialan
marketingowych hotelu radisson sas w krakowie.Wykorzystanie analizy wskaznikowej w ocenie kondycji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa --agra-h.praca licencjacka budzet gminy
.Strategia motywacyjna jako instrument ksztaltowania efektywnosci pracy.Ochrona wlasciciela i uzytkownika
wieczytego w procesie planowania przestrzennego.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie spolki wawel sa w latach 2007-2011.Wybrane problemy na rynku pracy w polsce na tle integracji
z unia europejska.Malek- aleksandra. - obligacje katastrofowe a reasekuracja w procesie zarzadzania
ryzykiem ubezpieczyciela .Obrona konieczna a dzialanie funkcjonariusza publicznego w ramach jego
uprawnien i obowiazkow ( wybrane zagadnienia ).praca licencjacka budzet gminy .Przepisy paszportowe i
wizowe obowiazujace turystow polskich podrozujacych do stanow zjednoczonych ameryki w latach 2001..

..
2012.praca licencjacka budzet gminy .Badanie swiadomosci ekologicznej polakow na przykladzie tworzyw
sztucznych.Uzgodnienie tresci ksiegi wieczystej z jej rzeczywistym stanem prawnym.Europejskie
postepowanie uproszczone.Analiza i ocena jakosci obslugi klienta na podstawie firmy schenker sp. Z
o.o..Motywacja jako element gospodarowania kapitalem ludzkim w przedsiebiorstwie na przykladzie
wybranej firmy.Manipulowanie cenami transferowymi w korporacjach ponadnarodowych.Kapital zakladowy
w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia na tle regulacji kodeksowej.Technologia produkcji wybranej
grupy osprzetu elektrotechnicznego i badanie jakosci wyrobow..Rola transportu lotniczego w przewozach
pasazerskich na przykladzie lotniska im. Fryderyka chopina w warszawie.praca licencjacka budzet gminy
.Preferencje pracownikow dotyczace wspolpracy z kierownikami.Zarzadzanie wybranymi procesami
logistycznymi w aspekcie funkcjonowania przedsiebiorstwa na rynkach miedzynarodowych..Pisanie prac
kielce.Dzialalnosc innowacyjna samorzadow wspierana srodkami z funduszow unii europejskiej na
przykladzie gminy dzialoszyn..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw infrastruktury drogowej na rozwoj
gminy augustow.Wplyw szkolen na rozwoj pracownikow hdi samopomoc s.a. towarzystwo ubezpieczen.Ulgi
w podatku dochodowym od osob fizycznych w polsce i w wybranych krajach unii europejskich.Wplyw szkolen
na rozwoj pracownikow hdi samopomoc s.a. towarzystwo ubezpieczen.Wizerunek kobiety i mezczyzny w
reklamach produktow kosmetycznych.Wplyw funduszy europejskich na rozwoj msp na obszarze wiejskim na
przykladzie powiatu klobuckiego.Rachunkowosc malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy forte
vita polska sp. Z o.o..Rola szkolen w ksztaltowaniu karier pracowniczych na przykladzie opolskiej
spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej..Pisanie prac magisterskich lublin.Przestepczosc nieletnich
na terenie miasta i gminy dobrodzien.Uslugi transportu intermodalnego w polsce.Dlug publiczny ukrainy i
zrodla jego finansowania..Zintegrowany system informatyczny sap a sprawnosc organizacji (na przykladzie
uniwersytetu jagiellonskiego).Realizacja polityki spolecznej w gospodarce polskiej.zatrudnienie i
zabezpieczenie spoleczne.Opakowanie jednostkowe jako nosnik komunikacji (na przykladzie wybranej grupy
konsumentow).Wykorzystanie programow lojalnosciowych na rynku farmaceutycznym.Rozwoj sieciowych
form powiazan.Public relations jako narzedzie komunikacji w organizacji i jej otoczeniu.Praca licencjacka po
angielsku.Miasto na prawach powiatu na przykladzie miasta czestochowa.Dzialalnosc centrum ksztalcenia
praktycznego w czestochowie w latach szkolnych 2008/2009-2010/2011.Dochodowosc a ryzyko otwartych
funduszy emerytalnych dzialajacych na polskim rynku ubezpieczen spolecznych..Zarzadzanie produkcja i
jakoscia powlok galwanicznych na przykladzie wybranego wyrobu przedsiebiorstwa branzy
metalowej..Diagnoza i modelowanie systemu zarzadzania wiedza na przykladzie organizacji
mcdonalds.Rozwoj logistyki polskich przedsiebiorstw w uwarunkowaniach europejskich i globalnych.Quo
vadis- czyli dokad zmierza rzeczypospolita polska w dyskusji nad kara smierci..Faktoring jako zrodlo
finansowania przedsiebiorstw w polsce.Inwestycje w gminie kamiensk na przykladzie parku elektrowni
wiatrowych.Polska w globalnym spoleczenstwie informacyjnym i gospodarce elektronicznej.Ksztaltowanie
systemu marketingu mix przedsiebiorstwa dystrybucyjnego na rynku kosmetycznym na przykladzie firmy
avon.Dyskryminacja ze wzgledu na plec i wiek w aspekcie nawiazania i rozwiazania stosunku pracy .Zasada
rownego traktowania w zatrudnieniu w prawie polskim i europejskim.Sieci typu peer-to-peer wykorzystywanie przez studentow wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Bankowa analiza ryzyka
kredytowego przedsiebiorstwa.Motywowanie pracownikow na tle emocjonalnego przywodztwa
(d.goleman).Reklama i jej prawnie zakazane oblicze - studium przypadkow.Leonowicz- anna. - kartogram jako
forma prezentacji zaleznosci zjawisk geograficznych .Patologie w srodowisku organizacji.praca licencjacka
budzet gminy .Wprowadzenie nowego produktu na rynek w ocenie klientow w swietle badan
wlasnych.Transport morski w warunkach zagrozen aktami przemocy.Zakaz konkurencji w spolce z
ograniczona odpowiedzialnoscia.Style kierowania w malych i srednich przedsiebiorstwach na przykladzie
piekarni teresa gryc spolka jawna.Rentownosc jako kryterium oceny pozycji finansowej
przedsiebiorstwa.Gospodarka magazynowa i zaopatrzeniena na podstawie przedsiebiorstwa jurajska
spoldzielnia pracy..Motywowanie jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy
x.Zaskarzanie uchwal wspolnikow spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia i walnego zgromadzenia
akcjonariuszy.Skutecznosc dochodzenia naleznosci zus (na przykladzie wybranego inspektoratu).Rola
reklamy w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa.Wplyw wahan koniunktury i wahan sezonowych w
..
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budownictwie na rozwoj przedsiebiorstwa materialow budowlanych.Europeizacja prawa karnego poprzez
decyzje ramowe unii europejskiej.Status prawno-gospodarczy spolki akcyjnej..Szyfrowanie i kodowanie
informacji w sieciach komputerowych..Ochrona prywatnosci na etapie doboru pracownikow.Aktywizm
sedziowski w polskich przepisach proceduralnych przy stosowaniu prawa wspolnotowego.Zastosowanie
internetu w dzialalnosci gospodarczej.Stosowanie przepisow postepowania dowodowego do dysponentow
informatycznych.Pozorowanie samobojstw jako sposob maskowania zabojstw - problematyka wlasciwej
oceny przyczyny i okolicznosci smierci gwaltownej.Ocena zamowien publicznych udzielanych przez gmine
pajeczno..praca licencjacka budzet gminy .Dostosowanie oferty private banking do struktury
klientow.Popelnienie przestepstwa przez pracownika jako przyczyna rozwiazania umowy o prace bez
wypowiedzenia.praca licencjacka budzet gminy .Doktryna polityczna i ekonomiczna adama
smitha.Pozyskiwanie sluzb handlowych jako element zarzadzania personelem.Instrumenty ksztaltowania
wizerunku firmy na rynku motoryzacyjnym na przykladzie firmy marvel.Wstep do pracy licencjackiej.Pisanie
prac magisterskich lublin.Zmiany w systemie wynagrodzen i ich wplyw na relacje interpersonalne na
przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego..Lobbing..Publicznoprawne warunki wprowadzania papierow
wartosciowych do obrotu. Zagadnienia finansowo - prawne.Znaczenie analizy fundamentalnej w
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykladzie zelmer s.a..Oferta elektroniczna.praca licencjacka
budzet gminy .zrodla dochodow budzetu jst na przykladzie gminy korfantow w latach 2008 - 2010..Ryzyko w
faktoringu.Dostosowanie rachunku kosztow do potrzeb zarzadzania wspolczesnym
przedsiebiorstwem.Naruszenie ustawy vat na przykladzie wybranych przestepstw
karnoskarbowych.Technologia produkcji wybranej grupy osprzetu elektrotechnicznego i badanie jakosci
wyrobow..Instytucja prezydenta stanow zjednoczonych.Wspolczesne piractwo morskie..Kawiarnia praca
inzynierska budownictwo.Opakowanie i oznakowanie jako element marketingu - mix - na przykladzie
spoldzielni pracy cukry nyskie- firmy henkel oraz przedsiebiorstwa xxx z branzy kosmetycznej..Systemy
zarzadzania informacja w przedsiebiorstwach korporacyjnych..Fundusze strukturalne w finansowaniu
przedsiebiorstw sektora msp..Mason- thomas o. Red. - campaign finance and the citizens united supreme
court case .Swiadczenie zakladu ubezpieczen w umowie ubezpieczenia na zycie.Rachunek kosztow jako
system wspierajacy zarzadzanie w firmie farmaceutycznej.Przemoc w rodzinie jako przestepstwo znecania sie
nad kobieta.Plan pracy licencjackiej przyklady.Instytucja zatrzymania osoby w prawie wykroczen na tle
rozwiazan karno-procesowych.Ocena jakosci oferowanej przez pkn orlen s.a..Wywlaszczenie
nieruchomosci..Prawa czlowieka w unii europejskiej.Pisanie prac licencjackich cennik.E-commerce: handel w
internecie..Nadzor nad sektorem bankowym sprawowany przez komisje nadzoru finansowego - analiza
regulacji.Kobieta-morderczyni.Ocena wykorzystania funduszy strukturalnych w rozwoju gospodarstw rolnych
wojewodztwa slaskiego.Zarzadzanie bazami wojskowymi ich budowa i znaczenie..praca licencjacka budzet
gminy .Oceny pracownicze w firmie telekomunikacyjnej jako etap procesu kadrowego.Wykorzystanie
outsourcingu na przykladzie firmy pge elektrowni belchatow s.a..Zarzadzanie systemem edukacji w gminie
starcza..Rola biznes planu w powstawaniu nowej firmy.Polityka rozwoju lokalnego w swietle wykonania
strategii rozwoju gminy przykona.Prawne gwarancje dostepu do informacji.Przykladowe prace
magisterskie.Stosunki panstwo - kosciol na wegrzech.Roznice kulturowe w negocjacjach.Gorski- marek. Red.
- prawo ochrony przyrody a wolnosc gospodarcza .Rozwoj dzialalnosci gospodarczej na przykladzie malych i
srednich przedsiebiorstw w gminie praszka..Kultura organizacyjna jako strategiczny zasob warunkujacy
dzialanosc przedsiebiorstwa (nsa przykladzie firmy komtel sp. Z .o.o).Percepcja marek krajowych i
zagranicznych przez polakow - analiza i ocena na przykladzie wybranej grupy
respondentow..Wspolwlasnosc.Przestepczosc zorganizowana w polsce - analiza dogmatyczna.Dwustronne
formy dzialania administracji publicznej.Dzialania naprawcze w jednostkach sluzby zdrowia na przykladzie
zespolu opieki zdrowotnej w blachowni.Monopole w gospodarce wolnorynkowej.Zakaz pomocy finansowej
spolki w obejmowaniu i nabywaniu jej akcji..Przestepczosc zorganizowana w polsce i metody jej
zwalczania.Prawna odpowiedzialnosc lekarza w systemie opieki zdrowotnej.Analiza finansowa dzialalnosci
jednostek budzetowych na podstawie gminy rolniczej wielgomlyny w latach 2002-2005.Projekt stalowej hali
magazynowej praca inzynierska budownictwo.Aspekt finansowy realizacji zadan powiatu na przykladzie
powiatu dabrowskiego..Wlasciwosc miejscowa sadu w postepowaniu cywilnym..Prywatyzacja
..
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przedsiebiorstw panstwowych.Nauka i nauczanie prawa w ksiestwie warszawskim.Miejsce e-biznesu w
bankowosci w warunkach nowej gospodarki i globalizacji.Strony postepowania administracyjnego w sprawie
pozwolenia na budowe w orzecznictwie sadow administracyjnych.Dzialalnosc kredytowa banku na
przykladzie pko bp s.a..Analiza wejscia polski do strefy euro.Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej
przedsiebiorstwa - studium przypadku.Etapy realizacji oraz finansowanie projektow csr na przykladzie
konkursu grasz o staz.Dzialania powiatowego urzedu pracy w myszkowie w zakresie zwalczania bezrobocia
wsrod osob niepelnosprawnych.Urzadzenia rekreacyjno-sportowe w organizacji rekreacji mieszkancow
aglomeracji gornoslaskiej.Analiza procesow fuzji i przejec w grupie zywiec s.a..Jagas- jozef. - zarzadzanie
systemowe a polska transformacja .Rola ulg i zwolnien podatkowych w opodatkowaniu dochodow osob
fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Ocena gospodarki budzetowej gminy dabrowa gornicza na
tle innych gmin wojewodztwa slaskiego w 2005r..Determinanty jakosci przy wytwarzaniu wyrobu ze
szkla..Problem bezrobocia i jego zwalczanie na terenach popegeerowskich. Analiza na przykladzie gminy
goworowo.Franchising i jego zastosowanie w przedsiebiorstwie na podstawie pkn orlen s. A..praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Przeciwdzialanie wykorzystywaniu seksualnemu
dzieci w swietle polskiego i niemieckiego prawa karnego.Turystyka praca licencjacka.Rzecznictwo osob
niepelnosprawnych w wybranych organizacjach pozarzadowych w latach 2007-2011 w wojewodztwie
opolskim.Status prawny jednostek organizacyjnych na podstawie art.33 kodeksu cywilnego.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie drogami i ruchem drogowym jako elementarne wyznaczniki bezpieczenstwa
ruchu drogowego.Czynniki endogeniczne wplywajace na rozwoj sektora malych i srednich
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Analiza funkcjonowania wybranych uslug bankowych na
przykladzie pko bp s.a. w latach 2005-2009.praca licencjacka budzet gminy .Status prawny i dzialalnosc
zbrojna armii krajowej z perspektywy miedzynarodowego prawa humanitarnego.Zmiana albo uchylenie
ubezwlasnowolnienia.Identyfikacja poblemow wystepujacych w procesie zarzadzania podstawowa jednostka
organizacyjna sluzby wieziennej- oparta na podstawie wielowymiarowej analizy porownawczej..Praca
magisterska chomikuj.praca licencjacka budzet gminy .Wydanie wyroku zaocznego.Numizmaty jako forma
inwestycji w aktywa rzeczowe.Podatek od nieruchomosci jako podstawowe zrodlo dochodow gminy
.Zastosowanie narzedzi social media marketingu w ksztaltowaniu wizerunku marki tp s.a..Zadluzenie sluzby
zdrowia i metody jego restrukturyzacji na przykladzie szpitala x.Zawarcie umowy o prace..Instrumenty
dluzne w gospodarce finansowej gmin.Gospodarka budzetowa jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy zbojna w latach 2007- 2009.Wybrane systemy informatyczne wspomagajace
zarzadzanie.Analiza najpopularniejszych zagrozen zycia i zdrowia w wytworni konstrukcji
stalowych..Restrukturyzacja projakosciowa zarzadzania przedsiebiorstwem handlowym sektora medycznegona przykladzie mercator medical s.a..praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa na przykladzie firmy
metal-fach sp. Z o.o. W latach 2009-2013.Praca licencjacka badawcza.Perswazyjno-promocyjna rola reklam i
muzycznych teledyskow skierowanych do mlodziezy.Prace licencjackie z zarzadzania.Rola sprawozdan
finansowych w ocenie dzialalnosci gminy na przykladzie gminy miejskiej krakow.Ocena szans rozwoju
przedsiebiorstwa z branzy komputerowej na podstawie analizy finansowej..Przywodztwo- duch zespolu i
sukces we wspolczesnej firmie.Pozycja ogolnokrajowej spoldzielni turystycznej gromada na tle rynku
hotelarskiego w polsce..Projekt portalu turystycznego www.zakopane-info.pl oraz analiza znaczenia promocji
internetowej dla rozwoju turystyki na podhalu.Bank spoldzielczy - bankiem rolnikow. Na przykladzie banku
spoldzielczego w glogowku..Kradzieze dziel sztuki z muzeow.Rola przedsiebiorcy w malej firmie.Polityka
inwestycyjna jednostek samorzadu terytorialnego sredniego szczebla na przykladzie powiatu
wadowickiego.Analiza gospodarki srodkami produkcji na przykladzie piekarni.Marketing bezposredni jako
zrodlo sukcesu przedsiebiorstwa na przykladzie oriflame.Bulawa piotr. - ekonomiczna analiza prawa .System
wynagradzania kadry kierowniczej w przedsiebiorstwie produkcyjnym (na przykladzie firmy arduk).praca
licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie z turystyki.Ocena wykorzystania systemow finansowo ksiegowych w przedsiebiorstwie.Problematyka zawinionej niepoczytalnosci.Rozszczepienie stosunku
zobowiazaniowego w umowach wzajemnych.Ocena leasingu i kredytu inwestycyjnego jako zrodlo
finansowania aktywow trwalych na przykladzie firmy transportowej.Wplyw innowacji na orientacje
przedsiebiorstwa.Odzimek- wojciech. Red. - integraciâ - evropejs’kij naprâmok rozvitku ukraini .Pisanie prac
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inzynierskich.Partnerstwo publiczno-prywatne jako jeden ze sposobow realizacji inwestycji gminnych.Ocena
uslug bankowosci elektronicznej.Konsumpcja surowcow nieodnawialnych przez gospodarstwa domowe a
zrownowazony rozwoj w polsce w latach 2000-2007..Rekrutacja i selekcja jako elementy zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie p.p.h. alruno - aleksander szulc..Wdrazanie zintegrowanego systemu
zarzadzania w urzedzie marszalkowskim na przykladzie wojewodztwa malopolskiego.Analiza finansowa
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy olszewo-borki.Proces inwestycyjno-budowlany w
towarzystwach budownictwa spolecznego na przykladzie tomaszowskiego tbs sp. Z o.o..Instytucja
sluzebnosci przesylu w swietle aktualnych przepisow i orzecznictwa.Wykorzystanie kredytu bankowego w
finansowaniu budownictwa mieszkaniowego. Studium przypadku.praca licencjacka budzet gminy
.Samouszkodzenie w warunkach izolacji wieziennej..Analiza porownawcza systemow podatkow
bezposrednich czterech wybranych krajow unii europejskiej oraz stanow zjednoczonych.praca licencjacka
budzet gminy .Eurosieroctwo jako problem spoleczny w wojewodztwie opolskim.Przykladowe tematy prac
licencjackich.Maloletnie ofiary przestepstw seksualnych.praca licencjacka budzet gminy .Przebieg
postepowania o stwierdzenie nabycia spadku.Przygotowanie programu sponsorskiego i jego skutecznosc na
przykladzie ludowego klubu sportowego gol-start w czestochowie.Zatrudnianie pracownikow w formie
telepracy..Wykorzystanie srdokow finansowych z funduszu sapard na przykladzie gmin powiatu
radomszczanskiego.Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta przestepstwo z art 192kk.Pisanie prac
bydgoszcz.Strategia rozwoju firmy transportowo- spedycyjno- logistycznej na przykladzie dhl express..Ocena
skutkow regulacji jako element procesu legislacyjnego i narzedzie poprawy systemu prawa w polsce w
kontekscie najlepszych praktyk miedzynarodowych.Praca magisterska wzor.Pozycja ustrojowa rady ministrow
w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska tematy.praca licencjacka budzet gminy .Rola
kultury organizacyjnej w komunikacji z otoczeniem przedsiebiorstwa na przykladzie zwik.Postrzeganie
systemu haccp przez pracownikow na przykladzie zakladu produkcyjnego perfect plus.Odwolanie w kodeksie
postepowania administracyjnego oraz ordynacji podatkowej.Ewolucja centrow logistycznych w polsce na
przykladzie slaskiego centum logistycznego..Przyczyny i skutki rozbieznosci miedzy zyskiem brutto a
podstawa opodatkowania.Finansowa ocena efektywnosci funkcjonowania przedsiebiorstwa na przykladzie
miejskiego przedsiebiorstwa komunikacyjnego w czestochowie.Diagnoza kultury organizacyjnej spoldzielni
x.Wplyw wyboru formy opodatkowania dochodow na wysokosc obciazen podatkowych osob fizycznych
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Jasiulewicz- michal. Red. - rola gospodarstw wielkoobszarowych w
zagospodarowaniu wsi woj. Zachodniopomorskiego = (the role.Rozwoj branzy turystycznej w
kazachstanie..Wplyw instrumentow motywacyjnych na postawe pracownikow na przykladzie bre banku
s.a..Modele systemow gospodarczych i ich znaczenie-analiza na przykladzie wybranych krajow w latach
2001-2010.Wykonywany zawod jako czynnik wiktymogenny.Praca licencjacka rachunkowosc.Kontrola
jednostek samorzadu terytorialnego ze szczegolnym uwzglednieniem funkcji kontrolno-nadzorczych
regionalnych izb obrachunkowych..Nowak- wojciech a. - o konceptualnej podstawie sprawozdawczosci
finansowej : perspektywa angloamerykanska .Analiza ergonomiczna pracy listonoszy na przykladzie rejonu
belchatowa.Zarzadzanie talentami jako realizacja funkcji motywacyjnej.Analiza rynku uslug faktoringowych w
polsce w latach 2008-2013.Elektroniczne systemy wspomagania zarzadzania. Analiza obecnych
mozliwosci.Rola marki w procesie zakupu piwa przez studentow..Ewolucja kapitalu zakladowego jako
instytucji ochrony wierzycieli w spolkach kapitalowych..Praca magisterska ochrona srodowiska.Mikrofinanse
a finansowanie rozwoju mikro- malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Wplyw kryzysu na koniunkture
gospodarcza krolestwa danii.Zapis zwykly- a zapis windykacyjny w polskim prawie spadkowym.Prezentacja
maturalna.Tematy licencjackie.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc rynku kapitalowego na
przykladzie gieldy papierow wartosciowych w warszawie.Karnoprawna ochrona obrotu pieniedzmi i
papierami wartosciowymi w swietle art. 310 kodeksu karnego.Funkcja oceny w procesie zarzadzania
zasobami ludzkimi.praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania i skutki mobbingu na przykladzie zalogi
marketu x.Zatrudnienie- a globalizacja - wplyw procesu globalizacji na ksztaltowanie nowych form
zatrudnienia.Regulacja wrogich przejec w prawie spolek i strategie przeciw nim dzialajace.Venture capital i
jego wplyw na dzialalnosc przedsiebiorstwa na przykladzie grupy --lew s.a..Targi ispo jako narzedzie
komunikacji marketingowej w branzy sprzetu i odziezy sportowej.Wycena nieruchomosci dla potrzeb
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opodatkowania czynnosci cywilno-prawnych na przykladzie urzedu skarbowego lodzsrodmiescie.Postepowanie nakazowe w polskim procesie karnym.Zarzadzanie zapasami na przykladzie firmy
mm.Zarzadzanie w zakresie wykorzystania srodkow finansowych unii europejskiej a rozwoj miasta (przyklad
lodzi).Public relations a kreowanie wizerunku gwiazd sportu.praca licencjacka budzet gminy .Leasing jako
alternatywna forma finansowania inwstycji.Podatek vat w obrocie wewnatrzwspolnotowym na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Uwarunkowania- szanse oraz problemy miedzynarodowej wspolpracy i zrzeszania sie
jednostek samorzadu terytorialnego- na przykladzie europejskiej inicjatywy civitas- realizowanej przez
miasto krakow..Przestepstwo dzieciobojstwa w polskim prawie karnym.Dzialalnosc towarzystwa inicjatyw
tworczych e.Udzial radcy prawnego w postepowaniu karnym.Marketing-mix w dzialalnosci przedsiebiorstwa
(na przykladzie rolmex s.j.).Wartosc emocjonalna zabytkow na przykladzie zamku krolewskiego na wawelu i
collegium maius.praca licencjacka budzet gminy .Rola panstwa w rownowazeniu rynku pracy - ocena
aktywnych programow przeciwdzialajacych bezrobociu w powiecie opoczanskim w latach 2006 2010.Weryfikacja przydatnosci zawodowej nauczycieli szkol gimnazjalnych.Rola kierownika w motywowaniu
pracownikow a efekty pracy grupowej..Kontrola skarbowa jako element kontroli gospodarczej
przedsiebiorstwa.Praca magisterska.Wolnosc prasy i jej ograniczenia .Uwarunkowania wynikajace z
zastosowania bankowosci elektronicznej w polsce.Aspekty finansowe prywatyzacji szpitali w polsce na
przykladzie szpitala w wieruszowie w latach 2006-2008..Analiza pozycji konkurencyjnej citibanku
handlowego w warszawie s.a. w obsludze malych i srednich przedsiebiorstw.Etyka w kulturze organizacyjnej
w google i amway corporation.Charakter prawny roszczen pracownika z tytulu wadliwego zwolnienia na tle
teorii pelnej rekompensat szkody.Sytuacja prawna osob bezrobotnych po 50 roku zycia na rynku
pracy.Wybbrane strategie marketingowe realizowane przez przedsiebiorstwo na przykladzie autoryzowanego
dealera marki opel-p.p.h.u.polmax jan polaczek.Poprawianie wizerunku firmy za pomoca logistyki na
przykladzie liberty motors.Sposoby minimalizacji ryzyka kredytowego ze szczegolnym uwzglednieniem
kredytu hipotecznego na przykladzie nordea bank polska s.a..Rola dystrybucji w strategii marketingowej
firmy.Tematy na prace licencjacka.Financial services in the automotive market - a case study of a captive
finance company.Rola funduszy strukturalnych w rozwoju powiatu belchatowskiego w latach 2005-2010.Plan
biznesu: uruchomienie przystani zeglaskiej.System ocen pracowniczych i ich wplyw na kulture organizacyjna
hipermarketu.Rola sekurytyzacji w finansowaniu dzialalnosci bankowej.Jednostki ochrony przeciwpozarowej
w zakladach duzego ryzyka.Terminowe umowy o prace.Doskonalenie jakosci obslugi czlonkow spoldzielni
mieszkaniowej na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej parkitka.Proceduralne aspekty ochrony dobr kultury
w prawie unii europejskiej.Analiza procesow prywatyzacji i restrukturyzacji na przykladzie polskich
przedsiebiorstw.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na tle jego sprawozdan finansowych.Miejsce
otwartych funduszy emerytalnych na polskim rynku kapitalowym.Zmiany organizacyjne contract
consulting.Realizacja projektu kulturalnego na przykladzie spektaklu stara kobieta wysiaduje teatru
ludowego w krakowie - nowej hucie..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji np. Philips lighting
pabianice s.a. jako element nowoczesnego zarzadzania na przykladzie philips lighting pabianice
s.a..Identyfikacja zagrozen oraz ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w
przedsiebiorstwie stradom. S.a..Leasing w aspekcie podatkowym.Klauzule antykorupcyjne w samorzadzie
terytorialnym .Wieloczynnikowa motywacja pracownicza jako element zarzadzania personelem.Ochrona
konsumentow jako przeslanka usprawiedliwiajaca ograniczenie swobody przeplywu towarow.Wplyw
kodeksu dobrych praktyk na ksztaltowanie prawidlowych relacji inwestorskich..Oceny struktury zrodel
finansowania w przedsiebiorstwie na podstawie cash flow s.a..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
motywacji na zarzadzanie zespolami pracowniczymi na podstawie przedsiebiorstwa x.Wplyw ocen na
motywacje pracownikow na przykladzie organizacji dospel czestochowa.praca licencjacka budzet gminy
.Wladze samorzadu dabrowy gorniczej wobec problemu bezrobocia w latach 2000 - 2003.Ocena oferty
kulturalnej miasta opola w opinii studentow uniwersytetu opolskiego..Analiza problemow przy
dostosowaniu przedsiebiorstwa do wymogow czystszej produkcji..Koszty reprezentacji i reklamy w swietle
uregulowan prawa podatkowego.Opakowanie i jego rola w dzisiejszym swiecie.Turystyka do obiektow lotow
kosmicznych na polskim rynku turystycznym.Znaczenie funduszy unii europejskiej w budzetach
samorzadowych na przykladzie powiatu i miasta kalisza.Identyfikacja i analiza zagrozen dla zycia i zdrowia w
..

..
przemysle hutniczym..Ksztaltowanie obciazen dochodow pracowniczych w latach 2002-2008 na przykladzie
firmy impulso (bojanek).Rozwoj sektora turystyki mlodziezowej na przykladzie wojewodztwa lubelskiego
oraz wojewodztwa malopolskiego..Prawo malzenskie w kosciele katolickim..praca licencjacka budzet gminy
.Realizacja celow polityki pienieznej nbp w latach 2004-2011.praca licencjacka budzet gminy .Dowod
skladowy.Pacho- wojciech. Red. - wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierownosci w podziale dochodu .Nowy
york jako produkt turystyczny..Rachunkowosc i sprawozdawczosc finansowa funduszy specjalnych na
przykladzie uniwersytetu lodzkiego.System zapobiegania przestepczosci w wojewodztwie opolskim w latach
2005-2010.Doskonalenie zawodowe pracownikow istotnym elementem zarzadzania zasobami ludzkimi na
podstawie firmy x.Zarzadzanie organizacja na przykladzie nop w zakresie zabezpieczania imprez
masowych.Rola efektywnosci w zarzadzaniu mediami publicznymi.Jakosc i bezpieczenstwo w logistyce na
przykladzie transportu zywnosci w firmie nowakowski logistics sp. Z o.o. W wieluniu.Analiza marketingowa
dzialan promocyjnych na przykladzie firmy z branzy budowlanej.Wspolpraca bankowo-ubezpieczeniowa na
przykladzie kart platniczych w pko bp sa.praca licencjacka budzet gminy .Szanse i bariery rozwoju malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce..Europejska polityka regionalna wobec malych i srednich firm w latach
2000 - 2006.Warunki rozwoju infrastruktury turystycznej w powiecie prudnickim..Reklama zakazana przez
prawo.Pozycja kortezow generalnych w krolestwie hiszpanii.Rola sponsoringu w strategii promocyjnej firmy
uslugowej ze szczegolnym uwzglednieniem sponsoringu sportowego na przykladzie strategii marketingowej
firmy telekomunikacyjnej era.Restauracja nad stawem zacisze kolo wsi chwalim praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie funduszy stukturalnych przez gmine bedlno w
latach 2004-2006 oraz perspektywa na lata 2007-2013.Specyfika finansow gminy uzdrowiskowej buskozdroj.Zapobieganie przestepczosci stadionowej. Europejskie dobre praktyki oraz polska i ukrainska polityka
prewencyjna.Zarzadzanie dzialem handlowym jako kluczowy czynnik sukcesu przedsiebiorstwa.praca
licencjacka budzet gminy .Tematy prac licencjackich z pedagogiki.Pisanie prac inzynierskich.Zarzadzanie
jakoscia jako metoda podnoszenia konkurencyjnosci szkoly na przykladzie szkoly gimnazjalnej.Minimalizacja
ryzyka kredytowego w praktyce bankowej na przykladzie mazowieckiego banku regionalnego s.a. oddzialu w
piotrkowie trybunalskim.Marketing partnerski na podstawie spoldzielni pracy armatura.Przebieg i skutki
procesu restrukturyzacji bankow spoldzielczych na przykladzie powiatowego banku spoldzielczego w
kedzierzynie - kozlu..Analiza poziomu nowoczesnosci parku maszynowego w warunkach przedsiebiorstwa
branzy meblarskiej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza przeplywow pienieznych w przedsiebiorstwie
konex s.a..Rynek rolny w polsce w swietle programow pomocowych unii europejskiej.Rola prokuratora w
polskim procesie karnym ze szczegolnym uwzglednieniem uprawnien w postepowaniu w sprawach
nieletnich..Wystepek kazirodztwa w polskim kodeksie karnym z 1997 r..Pisanie prac lublin.praca licencjacka
budzet gminy .Dzialanie instytucji pomocowych a bezrobocie na przykladzie dzialalnosci miejskiego osrodka
pomocy rodzinie we wloclawku.Efektywnosc szkolen na przykladzie banku pko bp.Sposoby inwestowania
nadwyzek finansowych gospodarstw domowych..Ekologistyka w sferze gospodarowania odpadami w miescie
lodzi.Logistyczna obsluga klienta w przedsiebiorstwach globalnych na przykladzie firmy mc donald
s.Outsourcing uslug transportowych jako metoda optymalizacji kosztow przedsiebiorstwa.Transport
miedzynarodowy jako element logistyki miedzynarodowej.Niedozwolone postanowienia umowne w
umowach bankowych.Analiza rynku funduszy inwestycyjnych w polsce w latach 1992 - 2004.Zroznicowanie
bezrobocia regionalnego w polsce w latach 2000-2007.Konferencja z okazji xxxv-lecia informatyki prawniczej
w polsce i xv-lecia systemu informacji pra - informacja prawna a prawa obywatela : konferencja z okazji xxxvlecia informatyki prawniczej w p.Przemiany zatrudnienia w szkolnictwie wyzszym po 1989 roku na
przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego.Zarzadzanie produkcja i utrzymaniem ruchu maszyn w
przedsiebiorstwie meblarskim..Przywodztwo menedzerskie w zarzadzaniu marketingowym na przykladzie
firmy unifax.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie organizacji pozarzadowych na przykladzie
zwiazku harcerstwa polskiego.Przestepczosc w zakladach karnych.Zwierze jako ofiara i sprawca
przestepstwa..Przyklady prac licencjackich.Produkty depozytowe dla klientow indywidualnych na przykladzie
banku spoldzielczego w lesnicy.Przedawnienie roszczen w stosunkach miedzy przedsiebiorcami.Racjonalnosc
sadowych decyzji stosowania prawa na podstawie modelu sadowego stosowania prawa j.
Wroblewskiego.Prace naukowe.Uslugi rynku pracy realizowane przez samorzad wojewodztwa (np. Centrum
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informacji i planowania kariery zawodowej w krakowie).Samorzad terytorialny w siewierzu w latach 2000 2004..Rozumienie zasady neutralnosci swiatopogladowej panstwa.Fundusze strukturalne unii europejskiej i
ich wykorzystanie w strategii rozwojowej gminy parzeczew.Wplyw systemu zarzadzania jakoscia wedlug
normy iso serii 9000 na ksztaltowanie kultury organizacyjnej na przykladzie destylerni polmos w
krakowie.Rola dyrektora szkoly w motywowaniu nauczycieli.Ewolucja modelu dziedziczenia gospodarstw
rolnych w polsce.Innowacyjnosc w przemysle motoryzacyjnej na przykladzie firmy atm mikoda..Zasobnik
cztero- komorowy dla kopalni wegla brunatnego praca inzynierska budownictwo.Ubezpieczenia w
ograniczani ryzyka organizacji logistycznych.Wykorzystanie srodkow unjnych jako narzedzia przeciwdzialania
bezrobociu w powiecie klobuckim..Prace dyplomowe bhp.Poziom jakosci i ocena funkcjonowania systemu
produkcyjnego przy wytwarzaniu obuwia..Wspolna polityka regionalna unii europejskiej i jej implikacje w
hiszpanii.Zarzadzanie nieruchomoscia komercyjna na przykladzie hotelu sonex w czestochowie..Zarzadzanie
ryzykiem bankowym w bankach w czasie kryzysu i jego wplyw na wyniki finansowe.Analiza sytuacji
finansowej spolki sara.Biernat- tadeusz (socjologia). Red. - politics of law and legal policy : between modern
and post-modern jurisprudence .Posrednictwo ubezpieczeniowe w polsce w swietle obecnych i przyszlych
regulacji prawnych oraz realiow rynkowych.Diagnoza stresu organizacyjnego w urzedzie gminy w
golczy.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Tematy na prace licencjacka.Reforma
organizacji narodow zjednoczonych.Tematy licencjackie.Wplyw zarzadzania systemem magazynowotransportowym na rozwoj firmy prime logistics.Internet jako jedna z form funkcjonowania biur
podrozy.Ewolucja pomiaru i prezentacji kapitalu intelektualnego w rachunkowosci.Motywacja jako funkcja w
procesie zarzadzania wspolczesnym przedsiebiorstwem.Swiateczne promocje sprzedazy w polsce.Finansowe
wspieranie sportu przez jednostki samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy bialystok).Porozumienie
ograniczajace konkurencje w prawie polskim oraz w swietle prawa ue.Analiza ekonomiczno-finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie kcw warta s.a. w dzialoszynie.Pozycjonowanie stron internetowych i
algorytmy rankingowania stosowane w wyszukiwarkach.praca licencjacka budzet gminy .Temat pracy
magisterskiej pedagogika.Badanie przyczyn i skutkow wypadkow przy pracy na podstawie bot kwb
belchatow s.a..Bankowa analiza porownawcza kredytobiorcow na potrzeby oceny ryzyka kredytowego (na
przykladzie spolek abc i xyz).Formy zabezpieczen transakcji internetowych oraz metody platnosci w handlu
elektronicznym.Zarzadzanie jakoscia z wykorzystaniem metody kaizen i kol kontroli jakosci..Motywowanie
pracownikow jako podstawowy element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy
handlowej.Prace licencjackie z administracji.Zapobieganie niewykonywaniu orzeczen europejskiego
trybunalu sprawiedliwosci procedura z art. 260 traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej.Aspekty prawnetechniczne i praktyczne zastosowania podpisu elektronicznego..Ocena efektywnosci systemu zabezpieczen
przed ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych na przykladzie banku ochrony srodowiska s.a..Praca
licencjacka bezrobocie.Budzet jako instrument analizy i kontroli kosztow na przykladzie przedsiebiorstwa z
branzy drzewnej..Umowa o dozywocie.Wplyw materialnych i niematerialnych narzedzi motywowania na
motywacje pracownikow na przykladzie firmy comex sp. Z o.o..Wplyw kryzysu na strategie
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Trener - tworca sukcesu zespolu sportowego.Bezrobocie w
powiecie ostroleckim - analiza zmian stanu i struktury w latach 2005-2008.System poprawy bezpieczenstwa
na drogach i efekty na tle realizacji zadan w powiecie lublinieckim w latach 2000-2009.Motywowanie
pracownikow na przykladzie banku --alfa..Istota i charakter instytucji doradztwa podatkowego..praca
licencjacka budzet gminy .Efektywnosc leasingu w finansowaniu inwestycji msp.praca licencjacka budzet
gminy .Zapis na sad polubowny w grupie spolek na gruncie prawa polskiego.Psychologiczne atrybuty
jednostki a jej oczekiwania wobec sposobow motywowania w przyszlej pracy na przykladzie studentow
lodzkich uczelni.Poliandria w tybecie a prawna ochrona wartosci..Uwarunkowania- szanse oraz problemy
miedzynarodowej wspolpracy i zrzeszania sie jednostek samorzadu terytorialnego- na przykladzie
europejskiej inicjatywy civitas- realizowanej przez miasto krakow..Instytucja wydziedziczenia w polskim
prawie cywilnym.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania rynku mieszkaniowego.Kredyty preferencyjne
dla rolnictwa i ich funkcjonowanie dofinansowywane przez agencje restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa.praca licencjacka budzet gminy .Praca dyplomowa wzor.Projekt ukladu komunikacyjnego drog i
szlakow rowerowych w wybranym terenie euroregionu praca inzynierska budownictwo.Finansowanie rynku
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nieruchomosci mieszkaniowych w polsce w latach 2008-2010..Praca magisterska przyklady.Podatek od gier
na przykladzie gier na automatach oraz loterii promocyjnych i fantowych.Wplyw sponsoringu na wizerunek
klubu sportowego.Postepowanie antydumpingowe w prawie unii europejskiej.Ocena systemu motywowania
pracownikow na przykladzie i i ii oddzialu banku pko bp w cieszynie.Zrownowazony rynek energii..Wybrane
elementy motywacji pracownikow na przykladzie p.p.h.u interplast..Straz miejska w nowym saczu.Wplyw
dochodow i wydatkow budzetowych na gospodarke finansowa starostwa powiatowego w radomsku..praca
licencjacka budzet gminy .Wydanie wyroku w procesie cywilnym na posiedzeniu niejawnym.Aktywne
programy rynku pracy jako srodki ograniczania bezrobocia - analiza na przykladzie dzialalnosci powiatowego
urzedu pracy w leczycy w latach 2008 - 2010.Rola wskaznikow finansowych w budowie analiz portfelowych i
podejmowaniu ostatecznych decyzji rozwojowych przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj
bankowosci islamskiej na swiecie..Perspektywy rozwoju agroturystyki w powiecie krasnostawskim.Strategia
optymalizacji opodatkowania dochodu w polityce inwestycyjnej i finansowej przedsiebiorstw
miedzynarodowych.System motywacyjny firmy dgt sp. Z o.o..Skonsolidowane sprawozdania finansowe w
organizacjach wielopodmiotowych na przykladzie grupy kapitalowej polskie gornictwo naftowe i
gazownictwo s.a.Amortyzacja srodkow trwalych jako istotny element kosztow w przedsiebiorstwie
transportowym pkp polskie linie kolejowe s.a. zaklad linii kolejowych w kielcach.Zrownowazona karta
wynikow a zarzadzanie strategiczne organizacja.Zmiany w otoczeniu zewnetrznym a doskonalenie
zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacjach pozarzadowych..Konstrukcja prawna i funkcje gospodarcze
umowy komisu.Strajk jako metoda rozwiazywania sporu zbiorowego.praca licencjacka budzet gminy
.Znaczenie innowacyjnosci przedsiebiorstw w projektach realizowanych w ramach europejskiego funduszu
rozwoju regionalnego.Faktoring jako forma finansowania przedsiebiorstw.Analiza przedsiebiorstwa
produkcyjnego w kierunku poziomu stresu przy uzyciu kwestionariusza osi.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie aktywami i pasywami na przykladzie spolki z o.o..Marketing handlowy na rynku produktow dla
niemowlat i dzieci na przykladzie firmy alima-gerber s.a..Zarzadzanie ryzykiem inwestycyjnym akcji
wchodzacych w sklad indeksu wig20.Konstrukcja i rodzaje umowy kredytu bankowego..Slady
kryminalistyczne i ich znaczenie w dochodzeniu do sprawcy.praca licencjacka budzet gminy .Kumpialowskaagata. - skuteczne zarzadzanie ryzykiem a kontrola zarzadcza w sektorze publicznym .Wybrane aspekty
motywowania materialnego i niematerialnego i ich wplyw na efektywnosc pracy w szkole podstawowej w
mstowie.Ocena gospodarki finansowej gminy kamien w latach 2000-2004.Zjawisko wypalenia zawodowego
wsrod pedagogow placowek socjalizacyjnych (na przykladzie zespolu placowek opiekunczo-wychowawczych
nr 2 w krakowie).Metody wyceny wartosci przedsiebiorstwa (analiza przypadku tauron polska energia
s.a.).Zarzadzanie rozwojem i motywowanie pracownikow w przedsiebiorstwie grupa biznes polska
.Amortyzacja srodkow trwalych w prawie podatkowym i bilansowym na przykladzie spolki x.Klasyczne i
nowoczesne zrodla finansowania przedsiebiorstw.Przestepczosc zorganizowana i jej zwalczanie.Analiza
porownawcza systemow kadrowo - placowych wykorzystywanych w przedsiebiorstwie ppks w wieluniu.Rola i
znaczenie strategii marketingowej w dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie polifarbu - lodz sp. Z
o.o..Promocja turystyczna na przykladzie nowej huty.Prowizja od sprzedazy jako glowny motywator w pracy
handlowca..Produkcja szyny tramwajowej w swietle obowiazujacych norm.Zmiana tresci stosunku
pracy..Tucholska- anna. - powiat : miedzy zbiorowoscia a wspolnota .Rola analizy ekonomiczno-finansowej w
zarzadzaniu jednostka szkoleniowa na przykladzie polsko-amerykanskiego centrum zarzadzania (pam
center).Ksztaltowanie sie podatkow i oplat lokalnych w latach 2001-2005 na przykladzie gminy
lubliniec.Prawo do nabycia akcji pracowniczych w spolkach z udzialem skarbu panstwa.praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw plynnosci na rentownosc w telekomunikacji polskiej s.a. w latach 2003-2005.praca
licencjacka budzet gminy .Internet jako kanal dystrybucji produktow i uslug w sektorze finansowym i
administracyjnym na przykladzie mbanku.Public relations w przedsiebiorstwie avon.Wycena i zarzadzanie
wartoscia przedsiebiorstwa na przykladzie funduszu technologicznego mci management s.a..Nabycie dziela
sztuki od nieuprawnionego..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .zrodla
finansowania budowy autostrad w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Wspolczesne problemy
miedzynarodowej harmonizacji rachunkowosci i ich wplyw na regulacje polskie.Analiza rentownosci na
przykladzie produktow kredytowych w banku spoldzielczym.Teorie optymalnego obszaru walutowego w
..

..
kontekscie unii gospodarczo walutowej. Implikacje dla polski..Rachunkowosc kreatywna i agresywna a etyka
zawodu bieglego rewidenta.Funkcjonowanie spolek kapitalowych na przykladzie banku zachodniego wbk s.
A. - analiza finansowa.Przygotowanie produkcji i jakosc wyrobow tekstylnych..Watykan - sede
vacante.Prowadzenie zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi na zasadzie
prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia.Markering bezposredni jako nowoczesna forma komunikacji na
przykladzie firmy tytoniowej..Ocena procesu doboru pracownikow w opinii pracujacych studentow
uyniwersytetu lodzkiego.Pomoc w napisaniu pracy licencjackiej.Praca dyplomowa przyklad.Miejsce reklamy
internetowej we wspolczesnych dzialaniach reklamowych (na wybranym przykladzie).Zastosowanie strategii
marketingowych przez male firmy handlowe na przykladzie firmy handlowej madox.Ocena zdolnosci
finansowej przedsiebiorstwa mechanizacji rolnictwa w przyworach na podstawie analizy finansowej w latach
2006-2008.Budzetowanie w gminie wiejskiej z ilustracja na przykladzie.System szkolen pracowniczych na
przykladzie urzedu skarbowego w pabianicach..Dochody i wydatki budzetu gminy glowno w latach 20022005.Analiza efektywnosci funkcjonowania banku detalicznego na przykladzie bre banku s.a. w latach 2004 2008.Wykorzystanie przedakcesyjnych srodkow unijnych w gminie ksiaz wielki..Amortyzacja jako czynnik
oddzialywania na wynik firmy.Skarga gminy na akt nadzoru.praca licencjacka budzet gminy .Zasiedzenie
sluzebnosci gruntowej.Marketing w internecie - historia- stan obecny- trendy na przyszlosc.praca licencjacka
budzet gminy .Wypadki drogowe spowodowane przez kierowcow samochodow ciezarowych.Polityka
rachunkowosci budzetowej w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w
czestochowie..Zbieg nadzwyczajnych postepowan kontrolnych.Zewnetrzne zrodla finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw w osrodku narciarskim kotelnica bialczanska.Znaczenie bankowo-hipotecznej
wartosci nieruchomosci dla funkcjonowania banku hipotecznego.Outplacement jako narzedzie
przeciwdzialania bezrobociu.Zasady i zakres odliczania podatku od towarow i uslug w polsce i w unii
europejskiej.Zarzadzanie finansami jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy bolimow w
latach 2008-2010.Mozliwosc utworzenia przedsiebiorstwa w branzy gastronomicznej w wojewodztwie
podkarpackim.Pomoc spoleczna praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Analiza mozliwosci
finansowania inwestycji przez gmine dzialoszyn.Logistyczna obsluga klienta w firmie kurierskiej na
przykladzie dhl express.Wykorzystanie socjometrii w diagnozowaniu zespolow pracowniczych.Wplyw
globalnego kryzysu gospodarczego na rynek obuwniczy w polsce na przykladzie ng2 s.a..Akrasia and law.
Weak paternalism as a justified limitation to personal autonomy.Srodki odwolawcze w prawie zamowien
publicznych..praca licencjacka budzet gminy .Wyludzenia kredytow bankowych.Wygasniecie uzytkowania
wieczystego.Archetypy w reklamie telewizyjnej - analiza i ocena na przykladzie telewizji komercyjnej
tvn.Wspoldzialanie przedsiebiorstw monopolowych jako instrument zwiekszania ich
konkurencyjnosci..Analiza jakosci uslug w kontekscie prowadzonej dzialalnosci marketingowej - studium
przypadku pphu mag - tom..praca licencjacka budzet gminy .Turystyka praca licencjacka.Nieuwenhuijzenmarcel c. A. Van den. Red. - financial law in the netherlands .Strategiczna karta wynikow jako narzadzie
realizacji strategii w jednostkach sluzby zdrowia (na przykladzie samodzielnego publicznego zespolu
zakladow lecznictwa otwartego warszawa - zoliborz).Gospodarka majatkiem trwalym w przedsiebiorstwie
dystrybucji energii elektrycznej --x.Ocena ryzyka zawodowego wybranych stanowisk pracy oraz analiza i
ocena bezpieczenstwa pracy w przedsiebiorstwie produkcji urzadzaen wentylacyjnych.Bankowosc
elektroniczna w obsludze malych i srednich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Spoleczne skutki
bezrobocia w polsce w latach 1990-2004.Praca magisterska przyklad.Zacieranie granic miedzy prawem
publicznym- a prawem prywatnym. Kierunki rozwoju prawa administracyjnego..Odpowiedzialnosc cywilna
gestora wyciagu narciarskiego za wypadki..Analiza gospodarki budzetowej gminy mstow w latach 20062010.Ryzyko zwiazane z inwestowaniem w wybrane instrumenty rynku finansowego.Analiza i ocena
gospodarki budzetowej na przykladzie gminy dzialoszyn w latach 2008-2010..praca licencjacka budzet gminy
.Schemat pracy magisterskiej.Analiza i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach w
przedsiebiorstwie produkujacym materialy budowlane..Upadlosc osob fizycznych nieprowadzacych
dzialalnosci gospodarczej w teorii i praktyce.Definicja wypadku przy pracy w prawie polskim.Sytuacja
konsumenta w polsce w umowach zawieranych na odleglosc w handlu elektronicznym.Prace dyplomowe z
bhp.Zarzadzanie produkcja mebli z uwzglednieniem zasobow niematerialnych.Finansowa ocena dzialalnosci
..

..
zakladow tworzyw sztucznych zts zabkowice erg s.a. w latach 2001 - 2004.Dobor zewnetrzny na przykladzie
woodward governor poland sp. Z o.o..Obcowanie plciowe z maloletnim ponizej lat 15.Konstrukcja prawna
wypowiedzenia zmieniajacego.Rozwoj przesiebiorczosci w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie gminy szczercow.Nowoczesne formy finansowania przedsiebiorstw.Wspolpraca jednostek
samorzadu terytorialnego z organizacjami pozarzadowymi. Na przykladzie urzedu miasta oswiecim.Analiza
wykorzystania narzedzi marketingu mix na przykladzie firmy douglas polska sp. Z o.o..Regulacja w
telekomunikacji.Zarzadzanie kryzysowe w sytuacji zagrozenia powodziowego oraz innych klesk zywiolowych
na przykladzie gminy swinice warckie.Rola strategii rozwoju w zarzadzaniu miastem. Na przykladzie stalowej
woli.Fundusze hedgingowe jako alternatywna metoda inwestowania na globalnym rynku
finansowym.Transakcje z inwestorem w spolce kapitalowej - ujecie bilansowe i podatkowe.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza porownawcza zarzadzania zasobami ludzkimi w administracji samorzadowej i modelu
zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie prywatnym na przykladzie urzedu miasta w dabrowie
gorniczej i philip morris polska.Marka jako element strategii marketingowej warunkujacy przewage
konkurencyjna przedsiebiorstwa..Pisanie prac maturalnych tanio.Rownosc praw kobiet i mezczyzn w
orzecznictwie polskiego trybunalu konstytucyjnego.Pozycja ustrojowa prezydenta rzeczypospolitej i federacji
rosyjskiej.Anomalie kalendarzowe na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Uslugi ubezpieczeniowe w zarzadzaniu ryzykiem dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw..Ewolucja sadownictwa konstytucyjnego w polsce.Struktura demograficzna ludnosci na
przykladzie powiatu ostroleckiego.Wawrzyniak- jan (1945- ). Red. - instytucje prawa konstytucyjnego w dobie
integracji europejskiej : ksiega jubileuszowa dedykowa.Dzialania inwestycyjne w gminie uniejow.Praca
licencjacka wzory.Problematyka implementacji dyrektywy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych do
prawa polskiego.Rachunek kosztow rodzajowych na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego.Analiza
regionalnych rynkow pracy w polsce i w unii europejskiej na przykladzie sytuacji w regionie lodzkim i
powiecie kutnowskim.Ocena wplywow podatkowych jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy klobuck w latach 2003-2007.Stalking de lege lata et ferenda.Przestepstwa o charakterze korupcyjnym
w administracji .Mediacja w postepowaniu cywilnym jako alternatywna metoda rozwiazywania
sporow.Harmonizacja prawa bilansowego w unii europejskiej - analiza problemu na przykladzie wybranych
krajow.Tematy prac licencjackich socjologia.Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa na przykladzie miejskiego
przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Ocena efektywnosci
ksztaltowania kadr w polskiej sluzbie cywilnej na tle rozwiazan europejskich..Jakosc uslug w ubezpieczeniach
majatkowych na przykladzie powszechnego zakladu ubezpieczen s.a..Specyfika postepowania dowodowego
na gruncie ustawy o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary ze
szczegolnym uwzglednieniem zasad procesowych.Polityka podatku rolnego na przykladzie gminy kruszyna w
latach 2007-2009.Marketingowe aspekty jakosci obslugi klienta na podstawie hurtowni elektrycznej.praca
licencjacka budzet gminy .Znaczenie kapitalu intelektualnego dla rozwoju samorzadowych jednostek
organizacyjnych.Odpowiedzialnosc za szkode wyrzadzona przez pracownika osobie trzeciej.Cohen- william a.
- drucker o marketingu : nauczanie najbardziej wplywowego teoretyka biznesu .Miejsce kierownika w
procesie podnoszenia efektywnosci pracy zespolow pracowniczych.Rozrachunki publicznoprawne w
przedsiebiorstwie na przykladzie zakladu mechaniczno - odlewniczego zelmot w szczytach.Rola apelacji w
postepowaniu cywilnym.Srodki egzekucyjne naleznosci pienieznych.Orzeczenia sadu polubownego.praca
licencjacka budzet gminy .Krzak- maciej. - kontrowersje wokol antycyklicznej polityki fiskalnej a niedawny
kryzys globalny .Instytucja wylaczenia sedziego jako gwarancja bezstronnosci sadu w procesie karnym.Ocena
ksztaltowania sie rentownosci w przedsiebiorstwie na podstawie zakladu energetycznego elsen sp. Z
o.o..praca licencjacka budzet gminy .Swiadczenia dlugoterminowe z ubezpieczenia spolecznego na
podstawie oddzialu zus w czestochowie w latach 2000-2004.Zaklocenie czynnosci psychicznej jako
okolicznosc wylaczajaca albo ograniczajaca poczytalnosc sprawcy.Churski- pawel (1967- ). Red. - gospodarka
przestrzenna - doswiadczenia i wyzwania procesu ksztalcenia = spatial economy - exp.Misja spoleczna w
dzialalnosci wspolczesnych bankow spoldzielczych..Dzialalnosc marketingowa banku w warunkach
gospodarki rynkowej na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Konflikt i metody jego rozwiazywania.Prawa
mniejszosci w spolkach kapitalowych.Analiza przeplywow pienieznych w przedsiebiorstwie na przykladach
..
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wybranych spolek gieldowych.Rola menadzera w motywowaniu pracownikow na przykladzie malegosredniego i duzego przedsiebiorstwa.Rozporzadzenie prezydenta z 1928 r. O postepowaniu
administracyjnym.Sektor malych i srednich przedsiebiorstw w polsce i irlandii na tle unii europejskiej.Pozycja
apteki w polskim systemie ochrony zdrowia.Polska prezydencja w radzie unii europejskiej.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Strategie podatkowe w efektywnym zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Konstytucyjne podstawy bezpieczenstwa panstwa.Rachunkowosc organizacji koscielnych
na przykladzie domu malych dzieci im. Edmunda bojanowskiego w czestochowie.Podatek vat jako szczegolny
element wyniku finansowego i podstawy opodatkowania.Informatyczne uwarunkowania rozwoju systemu
logistycznego w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Modele karier zawodowych artystow plastykow w polsce po 1989 roku.Dyskryminacja mezczyzn w miejscu pracy.Zaliczka na poczet dywidendy w
spolkach kapitalowych.praca licencjacka budzet gminy .Strategie marketingowe w budowaniu pozycji
konkurencyjnej przedsiebiorstwa (na przykladzie huty szkla gospodarczego i artystycznego finezja w
wolborzu).Rekrutacja i selekcja - zarzadzanie potencjalem ludzkim.Ochrona patentowa lekarstw: genezastan obecny- ograniczenia..Analiza efektywnosci funkcjonowania instytucji finansowo - kredytowej na
przykladzie skok stefczyka.Badania marketingowe eurorynku.Problematyka prawna utworow
osieroconych.Rola sztukiw resocjalizacji doroslych i nieletnich.Biuletyn informacji publicznej na tle ustawy o
dostepie do informacji publicznej..Zarzadzanie czasem wolnym studentow wziks uj..Dobor kadr i zarzadzanie
nimi - czynnikami decydujacymi o sukcesie przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Analiza kosztow
przedsiebiorstwa na przykladzie lubelski wegiel bogdanka s.a..Podejscie do motywowania pracownikow - na
przykladzie hipermarketu carrefour s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Reklama w masowych mediach. Czy mozna uciec przed reklama?.Mik- cezary. Red. - miedzy wykladnia a
tworzeniem prawa : refleksje na tle orzecznictwa europejskiego trybunalu.Ocena stopnia zagrozen i ryzyka
zawodowego przy eksploatacji urzadzen w firmie sokpol..Jakosc uslug bankowych w opinii uslugobiorcow (na
przykladzie banku pko bp i banku spoldzielczego).Polityka i kultura europy.Zakrzewski- jozef. Red. perspektywy rozwoju wspolpracy polskich i ukrainskich przedsiebiorstw : praca zbiorowa .Historia
administracji.Ochrona informacji niejawnych w prawie polskim.Ekonomiczne prawa czlowieka.
Uregulowania polskie na tle standardow miedzynarodowych..Odpowiedzialnosc karna lekarza za blad w
sztuce przy czynnosciach leczniczych.Branding w procesie ksztaltowania konkurencyjnej pozycji marki i
narzedzie oddzialywania na klienta..Finansowa ocena funkcjonowania gminy turawa w latach 20032007.Bankowosc elektroniczna na przykladzie banku polska kasa opieki s.a..Uwarunkowania w zakresie
lokalizacji infrastruktury duzych obiektow sportowych na terenie lodzi.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Pomoc w napisaniu pracy licencjackiej.Kryminalistyka.praca licencjacka budzet
gminy .Promocja jako element strategii marketingowej przedsiebiorstwa.Analiza dochodow i wydatkow
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy klomnice..Restrukturyzacja naleznosci
publicznoprawnych od przedsiebiorcow-zalozenia ustawy a jej realizacja na przykladzie urzedu skarbowego
w skierniewicach.Wykorzystywanie zasobow turystycznych przez dwa porownywane uzdrowiska: rabke-zdroj
i ustron.Wieza telefonii komorkowej- h=40 m. Praca inzynierska budownictwo.Cel pracy magisterskiej.Ocena
pracownikow sektora bankowego na przykladzie banku zachodniego wbk s.a..Rzad i riksdag w krolestwie
szwecji.Ocena efektywnosci funkcjonowania banku komercyjnego na przykladzie bos s.a..Ochrona dobr
osobistych na gruncie kodeksu cywilnego.Analiza ewidencji i efektywnosci funkcjonowania podatku od
towarow i uslug na przykladzie urzedu skarbowego x.praca licencjacka budzet gminy .Rynek finansowygielda papierow wartosciowych.Placowe i pozaplacowe motywowanie pracownikow na przykladzie firmy
nutricia - wydzial bobovita..Zarzadzanie relacjami z klientem (crm) w dzialalnosci telekomunikacji polskiej
s.a..Szanse oraz bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw..Czynniki wplywajace na jakosc uslug w
dzialalnosci biura podrozy..Formy finansowania dzialalnosci malych przedsiebiorstw na przykladzie biura
uslug geodezyjno - kartograficznych.Pozyskiwanie srodkow unijnych na finansowanie zadan gminy.System
reakcji karnej na wykroczenia skarbowe.Przykladowe prace mgr.Rozwoj turystyki uzdrowiskowej na terenie
wojewodztwa malopolskiego.Rozwoj i perspektywy bankowosci elektronicznej.Analiza ekonomicznofinansowa przedsiebiorstwa x w latach 2008-2013.Prawo konstytucyjne.Metody finansowania rynku
nieruchomosci mieszkaniowych..S.a..Przeciwdzialanie nadmiernej koncentracji przedsiebiorstw jako
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skuteczny srodek ochrony unijnego zakazu ograniczania konkurencji.Radca prawny w polsce ludowej w latach
1945-1982.Turcja w procesie modernizacji i demokratyzacji.Strategie cen przedsiebiorstw produkcyjnych z
branzy techniki grzewczej w polsce.Cone- steve - superslogany : slowa- ktore zdobywaja klientow i
zwolennikow- a nawet zmieniaja bieg histo.Technologia wznoszenia budynkow monolitycznych praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw motywacji na przykladzie firmy eads pzl
warszawa-okecie s.a. w warszawie.Analiza wyniku finansowego w transakcjach krajowych i
wewnatrzunijnych.Teichmann- eufemia. Red. - baltyckie i wschodnie pogranicze unii europejskiej : wybrane
zagadnienia .Projektowanie strategii rozwoju technicznego przedsiebiorstwa x..Praca licencjacka
przyklad.Klauzula rebus sic stantibus- niemozliwosc swiadczenia i kwestia wyzysku w prawie cywilnym
polskim i prawie anglo-amerykanskim dwudziestego wieku..System zarzadzania jakoscia zgodnie z normami
iso serii 9000 - normy- wdrazanie- korzysci..Problem przestepczosci nieletnich.Karty platnicze w rozliczeniach
pienieznych.Sposoby motywowania wolontariuszy w organizacji ars legis w krakowie oraz w hospicjum im.
Sw. Jozefa w sopocie.Tematy prac magisterskich resocjalizacja.Polska wobec budzetu ue- jako wyznacznika
strategii wspolnotowej..Benchmarking jako metoda doskonalenia uslug sektora publicznego.Przyczyny
dlugotrwalej bezkarnosci seryjnych mordercow.Strategie rozwojowe podejmowane przez firmy sektora
farmaceutycznego.Istota ciaglego doskonalenia produktu turystycznego w pensjonatach na podhalu.Wplyw
funduszy europejskich na rozwoj przedsiebiorczosci w polsce..Rekonstrukcja zdarzenia drogowego ze
skutkiem smiertelnym.Analiza rynku nieruchomosci mieszkaniowych w lodzi.Praca licencjacka
kosmetologia.Rola reklamy w promocji instytucji kultury na przykladzie muzeum narodowego w
krakowie.Policja -- granatowa w generalnej guberni.Samorzad terytorialny praca licencjacka.Zasady
opodatkowania obrotu nieruchomosciami podatkiem od towarow i uslug.Powtarzajace sie swiadczenia
niepieniezne wspolnika spolki kapitalowej na rzecz spolki..Sobczak- eugeniusz. - wykorzystanie funduszy
unijnych a spojnosc spoleczno-ekonomiczna w rozwoju regionow .Zastosowanie systemu rfid w procesie
magazynowania w firmie acp pharma s.a..Ocena i porownanie systemow motywacyjnych w hotelarstwie- na
przykladzie hoteli: am jakobsmarkt norymbergia i grand czestochowa.Nowoczesne kanaly dystrybucji
ubezpieczen komunikacyjnych - analiza polskiego rynku ubezpieczen komunikacyjnych i weryfikacja szans
rozwoju sprzedazy poprzez kanal direct.Pisanie prac magisterskich warszawa.Analiza efektywnosci leasingu
jako zrodla finansowania przedsiebiorstwa na przykladzie elsen sp. Z o.o..Utwor plastyczny jako przedmiot
prawa autorskiego.Strategia marketingowa a przedsiebiorczosc w dzialalnosci stolzle czestochowa sp. Z
o.o..Wspolpraca nauczycieli z rodzicami a zarzadzanie szkola.Rozwoj syndromu wypalenia zawodowego a
relacje z praca wsrod pracownikow oddzialow banku..Ocena przesluchania i roli swiadka w procesie karnyma kodeksowe i pozakodeksowe werbalne czynnosci ograniczajace swobode wypowiedzi.Wplyw reklamy na
ksztaltowanie sie poziomu sprzedazy.Kredyt bankowy jako podstawowe zrodlo finansowania dzialalnosci
malych i srednich przedsiebiorstw..Rozwoj oraz bezpieczenstwo elektronicznej bankowosci w polsce na
przykladzie mbanku.Zandarmeria wojskowa jako formacja policyjna.Pozycja ustrojowa prezydenta republiki
federalnej niemiec.Analiza finansowa spolek gieldowych branzy budownictwa.Prawna problematyka
mobbingu w sferze zatrudnienia i uprawnienia pracownika dotknietego tym problemem.Uwarunkowania i
mechanizmy ksztaltowania i wykorzystania atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu na przykladzie powiatu
kedzierzynskokozielskiego..Strategie i instrumenty zarzadzania logistycznego na przykladzie branzy
uslugowej..Analiza wypadkowosci w indywidualnych gospodarstwach rolnych..Zarzadzanie inwestycjami
infrastruktury transportowej w zakresie mozliwosci pozyskania srodkow z ue.Leasing jako alternatywna
forma finansowania dzialalnosci inwestycyjnej.Ocena gospodarki budzetowej jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy myszkow w latach 2006 - 2010.praca licencjacka budzet gminy .Rynek
kart platniczych na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci bank polski s.a..Analiza dzialalnosci
kredytowej banku pko bp s.a. w latach 2001-2005.Prace dyplomowe informatyka.Kredyt jako narzedzie
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Ocena skutecznosci
instrumentow aktywnej polityki rynku pracy oferowanych bezrobotnym przez powiatowy urzad pracy w
belchatowie..Poprawa efektywnosci produkcji w przedsiebiorstwie..Kreowanie nowego produktu
bankowego na przykladzie raiffeisen bank polska s.a..Kara dozywotniego pozbawienia wolnosci i kara 25 lat
pozbawienia wolnosci.Ochrona dobra dziecka a wykonywanie wladzy rodzicielskiej przez rodzicow zyjacych
..

..
w rozlaczeniu.Ekspansja korporacji transnarodowych na przykladzie grupy rwe.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Interwencja humanitarna - \nowy humanizm militarny\?.Sieci typu
peer-to-peer - wykorzystywanie przez studentow wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Prace
licencjackie z pedagogiki.Modele biznesu internetowego - koncepcja strategii biznesowej na przykladzie
malej firmy.Projekt kladki dla pieszych na dzwigarach lukowych w konstrukcji drewnianej. Praca inzynierska
budownictwo.Wplyw dostepnosci transportowej ze szczegolnym uwzglednieniem transporu lotniczego na
rozwoj regionu lodzkiego.Tresc ukladu zbiorowego pracy .Strategie produktowe polskich firm mleczarskich
(na przykladzie lodzkiej spoldzielni mleczarskiej jogo).Prawne aspekty ryzyka i kryzysu finansowego na
polskim rynku akcji i obligacji.Oferta produktowa bankow komercyjnych dla malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie banku pko bp s.a..Ocena doboru zawodowego na przykladzie specjalistu ds
plac.Rola zespolowa- a poczucie dopasiowania do organizacji.Funkcjonowanie systemu pomocy spolecznej w
polsce na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w zdunskiej woli.Reklama telewizyjna jako
determinanta decyzji nabywczych kobiet.Zwalczanie czynow nieuczciwej konkurencji..Rola podatkow i oplat
w dochodach budzetu gminy na przykladzie gminy sulejow.System ocen pracowniczych jako czynnik
motywujacy personel w zagranicznej firmie branzy motoryzacyjnej.Tematy prac licencjackich z
administracji.Stosowanie zasady jawnosci administracyjnej na przykladzie gmin powiatu bielskiego..Etyka
urzednikow administracji publicznej.Rozwoj przedsiebiorstwa a aspekcie postepu technicznego.Wplyw
otoczenia na zarzadzanie klubem pilkarskim.Ocena kompetencji pracownikow hotelu nosalowy dwor.praca
licencjacka budzet gminy .Zasady ustalania wyniku podatkowego i finansowego na przykladzie
przedsiebiorstwa labtar sp. Z o.o. w tarnowie opolskim.Etap kwalifikacji wykonawcow ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia publicznego w polsce i unii europejskiej.Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej
spolki netia s.a. w latach 2000-2004.Nielegalne przerywanie ciazy jako przyczyny odpowiedzialnosci
karnej.Strona w postepowaniu administracyjnym..Tarwacka- anna. - romans and pirates : legal perspective
.Przewleklosc postepowania karnego.Projekt wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia w starostwie
powiatowym w limanowej w oparciu o norme iso 9001..Ocena jakosci uslug swiadczonych przez dom
pomocy spolecznej w swietle opinii klientow.Zarzadzanie gospodarka magazynowa oraz transportem
wewnetrznym w przedsiebiorstwie x..Prowadzenie zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi na zasadzie prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia.Satysfakcja z pracy a poziom przywiazania
do organizacji na przykladzie armatury krakow s.a..Analiza i diagnoza strategiczna srodkiem do weryfikacji
wizji- misji i celow strategicznych przedsiebiorstwa na przykladzie pabianickiej fabryki narzedzi pafana
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Problemy pozyskania i wykorzystania funduszy unijnych dla rolnictwa na
przykladzie powiatu ostrowieckiego.Rozwoj rynku kapitalowego na podstawie rynku akcji.Absorpcja
funduszy europejskich przez branze turystyczna na przykladzie biura turystyki przyjazdowej meet
cracow.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie just in time jako
glownej metody sterowania przeplywami w przedsiebiorstwie.Zagadnienie zmowy cenowej w legislaturzeegzekutywie i praktyce urzedow kontroli. Ewolucja czy rewolucja?.praca licencjacka budzet gminy
.Rachunkowosc zarzadcza jako narzedzie zarzadzania projektami dlugoterminowymi (na przykladzie
przedsiebiorstwa budowlanego x s.a.).Rola agencji bezpieczenstwa wewnetrznego w zwalczaniu przestepstw
skarbowych i pospolitych.Obsluga klienta w budowaniu pozycji konkurencyjnej na rynku misp na przykladzie
firmy introma.Wielokryterialna analiza i ocena oferty na rynku ubezpieczen na zycie w polsce.Zbiorowa
reprezentacja zbiorowych interesow pracownikow.Metody zapobiegania i zwalczania prania pieniedzy w
ustawodawstwie wspolnotowym i krajowym.Alternatywne formy organizacji i finansowania szkol na
przykladzie programu mala szkola..Rola i zadania posrednika na rynku nieruchomosci.Pozyskiwanie srodkow
na realizacje inwestycji w gminach na przykladzie gminy ogrodzieniec w latach 2003-2005.Przedmiotowy i
podmiotowy zakres ochrony danych osobowych.Ocena wykorzystania srodkow fianansowania unii
europejskiej przez uczelnie wyzsza na przykladzie politechniki czestochowskiej.Strategia produktow na
przykladzie przedsiebiorstwa viperprint sp z o.o..Obciazenia podatkowe sektora malych i srednich
przedsiebiorstw i ich wplyw na dzialalnosc przedsiebiorstwa..Zasady opodatkowania przychodow osob
fizycznych z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .Swiadczenia pieniezne z
tytulu choroby i macierzynstwa w polsce w latach 2004-2008.Riksze jako biznes i atrakcja turystyczna miasta
..
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krakowa.Stopien wdrozenia miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci finansowej do sporzadzania
jednostkowych sprawozdan finansowych w spolkach publicznych w polsce.Analiza i ocena kampanii
reklamowych koncernu coca- cola.Kuratela zawodowa dla doroslych oraz jej efektywnosc.Zrodla
finansowania przedsiebiorstw w polsce ze szczegolnym uwzglednieniem funduszy europejskich.Pachowojciech. Red. - wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierownosci w podziale dochodu .Instrumenty prawne
sluzace realizacji zasad prawa ochrony srodowiska (na przykladzie prawa gmo).Projektowanie systemu
motywacyjnego w przedsiebiorstwie turystycznym na przykladzie hotelu novum..Rodzaje odpowiedzialnosci
pracowniczej..Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie komendy wojewodzkiej policji w
opolu..Funkcjonowanie systemu informatycznego cepik w urzedzie miasta czestochowy.Oferta kredytowa
powszechnej kasy oszczednosci bank polski s.a. dla sektora msp.Ocena sytuacji finansowo - majatkowej
spoldzielni spolem pss w belchatowie.Ocena dzialalnosci inwestycyjnej miasta wojkowice w latach 20072011.Miejsce wykonywania pracy w telepracy jako istota tej formy zatrudnienia.Zaufanie w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie turystycznym.Przestepstwo rozboju w polskim w prawie karnym z
1997..Marketing w organizacjach non-profit na przykladach wybranych instytucji.Koszty ksztaltowania
bezpiecznegostanowiska pracy dla osob niepelnosprawnych.Finansowanie dzialalnosci podmiotow
gospodarczych przez banki- na przykladzie bre banku.praca licencjacka budzet gminy .Analiza regul
decyzyjnych w procesie nabywania nieruchomosci mieszkaniowych w czestochowie.Identyfikacja zagrozen
oraz ocena ryzyka zawodowego na stanowisku screenera w punkcie kontroli bezpieczenstwa w
miedzynarodowym porcie lotniczym.praca licencjacka budzet gminy .Istota wdrazania innowacji na rynku
kosmetycznym na przykladzie kremow przeciwzmarszczkowych w polsce..praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .System kontroli jakosci przy produkcji regeneracji czesci zamiennych w
firmie stalserwis w czestochowie..Ochrona maloletnich w zakresie korzystania z gier wideo w prawie unii
europejskiej.Wplyw deficytu snu na efektywnosc pracy urzednika.Sposoby wykrywania sprawcow
przestepstw w dzielach arthura conan doylea.Zasady opodatkowania sprzedazy nieruchomosci podatkiem od
towarow i uslug i podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych.Przedsiebiorczosc lokalna a przedsiebiorczosc
administracyjna.praca licencjacka budzet gminy .Leasing praca licencjacka.Beneficjenci i przegrani
transformacji. Studium problemow spolecznych w postkomunistycznej polsce (w latach 19892007).Zastosowanie miedzynarodowych standardow rachunkowosci (mssf/msr) po raz pierwszy w spolce
akcyjnej alma market s.a..Nowe ruchy religijne w polsce-wybrane zagadnienia prawne..Polskie rolnictwo w
warunkach integracji europejskiej.Temat pracy licencjackiej zarzadzanie.Proces swiadczenia uslugi i jego
organizacja na przykladzie dhl express (poland).Pozycja ustrojowa kongresu stanow zjednoczonych ameryki
polnocnej..Quality of customer service in a call center in company x.Budzetowanie jako instrument
zarzadzania i kierowania przedsiebiorstwem.System ocen pracowniczych w przedsiebiorstwie consolis polska
sp. Z o.o..Zarzadzanie naleznosciami jako integralna czesc zarzadzania plynnoscia finansowa
przedsiebiorstwa.Preferencje nabywcow nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie czestochowy.Proces
planowania i jego wplyw na podejmowanie decyzji zwiazanych z kierowaniem w jednostce
budzetowej.Diagnoza ekonomiczno-finansowa fabryki farb i lakierow sniezka s.a..Prace magisterskie spis
tresci.Ocena kondtcji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie lodzkiego zakladu uslug
komunalnych.Pisanie prac magisterskich po angielsku.Pisanie prac cennik.Praca licencjacka
dziennikarstwo.Praca licencjacka jak pisac.Debinski- antoni - kosciol i prawo rzymskie .Barczewski- maciej. prawa wlasnosci intelektualnej w swiatowej organizacji handlu a dostep do produktow lecznic.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Specyfika zapisu operacji finansowych w
powiatowych jednostkach budzetowych..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Zloto i monety jako inwestycje alternatywne na polskim rynku kapitalowym..Seminarium magisterskie (v
rok).Wykorzystanie mediacji w praktyce policyjnej.Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju panstwowego
przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej poczta polska.Tematy prac magisterskich z administracji.Warunki i
jakosc zycia gospodarstw domowych w polsce w latach 2000-2007..Status prawny mniejszosci narodowych w
swietle konstytucji i ustaw wegierskich na przykladzie mniejszosci polskiej - zagadnienia prawne i
spoleczne.Praca zespolowa jako forma motywacji.Analiza roli i funkcji szkolen w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Chorobliwe zapracowanie czy zdrowe zaangazowanie ..

..
pracoholizm w opinii pracownikow.Wplyw stylu kierowania na motywacje pracownikow do pracy.Biuletyn
informacji publicznej jako platforma powszechnego dostepu do informacji publicznych..praca licencjacka
budzet gminy .Prawo ochronne i umowa licencyjna na uzywanie znaku towarowego jako narzedzia do
zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych.Harmonizacja prawa prywatnego w ramach unii
europejskiej.Zarzadzanie logistyczne w sferze dystrybucji produktow branzy przemyslowej na podstawie
wybranego przedsiebiorstwa..Finansowanie kredytem bankowym sektora malych i srednich
przedsiebiorstw.Ocena poziomu i kierunkow wydatkow gminy radomsko w latach 20072011..Odpowiedzialnosc posiadacza za uzycie karty platniczej.Pisanie prac z pedagogiki.praca licencjacka
budzet gminy .Ocena sytuacji finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wola
krzysztoporska.Specyfika strategii rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w polsce (na przykladzie spolki
miraculum s.a.).Wplyw lean manufacturing na jakosc w przemysle motoryzacyjnym.Korzysci przedsiebiostw
plynace z integracji europejskiej.Realizacja koncepcji spolecznej odpowiedzialnosci biznesu na wybranych
przykladach.Wplyw wybranych znakow jakosci na decyzje nabywcze konsumentow.Kryzysy zadluzeniowe i
sposoby wychodzenia na przykladzie grecji i irlandii.Dzialalnosc banku ing bank slaski s.a. w zakresie
kredytow hipotecznych w latach 2005-2007.Audit wewnetrzny jako doskonalenie systemu zarzadzania
jakoscia na przykladzie oddzialu malopolskiego pfron.Projekt budowlany modernizacji segmentu budynku
mieszkalnego z prefabrykatow wielkoplytowych w krzyzowym ukladzie konstrukcyjnym. Praca inzynierska
budownictwo.Polityka szkoleniowa na przykladzie urzedu skarbowego w miejscowosci x..praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pozycja ustrojowa prezydenta rzeczpospolitej
polskiej.Motywowanie pracownikow w malym i srednim przedsiebiorstwie na podstawie przedsiebiorstwa x i
y.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie jakoscia wyrobow hutniczych na przykladzie preta..Wyroki
trybunalu konstytucyjnego - rodzaje i skutki dla systemu prawnego rzeczypospolitej polskiej .Naruszenie
wybranych dobr osobistych w internecie.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie handlowo uslugowym promont sp.j..Strategia produktow na przykladzie przedsiebiorstwa viperprint sp z o.o..Szlak
architektury drewnianej w malopolsce jako forma ochrony i promocji dziedzictwa narodowego..Wypalenie
zawodowe a poziom zaangazowania i satysfakcji z pracy w grupie zawodowej pielegniarek.Ochrona rodziny
w kodeksie pracy.Reklama zewnetrzna w opinii nabywcow analiza i ocena na przykladzie wybranej grupy
respondentow.Rodzaje wyrokow w niemieckim postepowaniu cywilnym.Modele ustroju samorzadu
terytorialnego ze szczegolnym uwzglednieniem gminy na wybranych przykladach panstw unii
europejskiej..Dostep do informacji publicznej w polsce.Reforma oswiaty z 1999 roku wprowadzajaca
gimnazjum a przestepczosc nieletnich.Internationalization and globalization strategies for small and medium
size companies in poland.Wybrane problemy terapii sprawcow pedofilnych.Analiza procedury kredytowej na
przykladzie banku pko bp s.a..Rachunkowosc kreatywna a oszustwa ksiegowe.System ocen pracowniczych na
przykladzie urzedu wojewodzkiego w bialymstoku.Roznice w systemach motywacyjnych w organizacjach
publicznych i prywatnych na przykladzie dowolnie wybranych instytucji i przedsiebiorstw..Forty twierdzy
krakow szansa na wzbogacenie oferty turystycznej krakowa..praca licencjacka budzet gminy .Analiza
finansowa w restukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie huty zelaza i stali.Dzialalnosc charytatywnoopiekuncza kosciola katolickiego na slasku opolskim w sferze publicznoprawnej.Przekroczenie kompetencji
przez organ osoby prawnej.Depozyty klientow jako zrodlo kapitalu w dzialalnosci bankow w polsce..Utwor
architektoniczny jako przedmiot ochrony prawa autorskiego.Dobor pracownikow na przykladzie
restauracji.Kalkulacja kosztu jednostkowego w areszcie sledczym w czestochowie w latach 2008 2011.Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia w telekomunikacji energetycznej - lodz sp. Z o.o..Przychody
jako kategoria finansowa rachunkowosci oraz podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osob
prawnych.Wynik finansowy jako kryterium efektywnosci dzialania gminnej spoldzielni samopomoc chlopska
we wladyslawowie.Analiza wykorzystania narzedzi marketingu mix na przykladzie firmy douglas polska sp. Z
o.o..Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej we wsiach gminy swiebodzin praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Lean manufacturing w kreowaniu efektywnego
funkcjonowania przedsiebiorstwa produkcyjnego.Srodki probacyjne w polskim prawie karnym na tle
porownawczym..Bezrobocie w powiecie szczycienskim w latach 2007-2009.Ocena podatku vat na podstawie
oknopol sp. Z o.o. w latach 2005-2009.Rola analizy ekonomiczno-finansowej w zarzadzaniu
..

..
przedsiebiorstwem na przykladzie grupa kolastyna s.a..Analiza systemu dystrybucji firmy na przykladzie
przedsiebiorstwa x..praca licencjacka budzet gminy .Gospodarka finansowa osrodka pomocy spolecznej na
przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej w strzeleczkach w latach 2005-2007..Analiza wejscia
polski do strefy euro.Matysiuk- renata. - prawa czlowieka - prawa dziecka : podstawy filozoficznoaksjologiczne i pedagogiczne .Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa xxx s.a..Komisja nadzoru
finansowego jako organ nadzorczy nad rynkiem kapitalowym w polsce.Wykorzystanie intelektualnych
mozliwosci pracownika. Z doswiadczen firmy coats polska sp. Z o.o..Motywowanie
pracownikow..Motywowanie pracownikow..Sektorowy standard obslugi klienta w zarzadzaniu jakoscia firmy
motoryzacyjnej bmw.Finansowanie stowarzyszen na przykladzie stowarzyszenia pracownia na rzecz
wszystkich istot.Motywacja pracownikow w organizacji (na przykladzie oddzialu banku pekao s.a. w nysie i
oddzialu powszechnej kasy oszczednosci bank polski s.a. w nysie)..Prace dyplomowe tematy.Analiza
przestrzeni ergonomicznej pracy w zakladzie produkujacym chemie budowlana.Analiza budzetu jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy szczercow.Efektywnosc strategii inwestycyjnych
skonstruowanych przy uwzglednieniu wybranych wskaznikow fundamentalnych w warunkach gieldy
papierow wartosciowych w warszawie.Zarzadzanie procesami logistycznymi w ujeciu
miedzynarodowym.praca licencjacka budzet gminy .Badanie zdolnosci kredytowej klientow korporacyjnych
jako element oceny ich wiarygodnosci na przykladzie nordea bank polska s.a..Projekt przesla betonowego o
rozpietosci 18-00 m w moscie drogowym klasy b. Praca inzynierska budownictwo.Ocena efektywnosci
funkcjonowania grupy kapitalowej bre banku s.a. w latach 2007-2011.Funkcjonowanie gospodarstw
agroturystycznych w powiecie opolskim..Klauzula sumienia w zawodach medycznych.System motywacji
pracownikow na przykladzie zakladu budownictwa w klobucku.Seminarium v r.kat.socjologii
prawa.Zewnetrzne formy finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Wypalenie zawodowe nauczycieli
praca magisterska.Identyfikacja krytycznych punktow kontroli w systemie produkcyjnym chleba.Logistyka
zwrotna w przedsiebiorstwie.Zarzadzanie transportem samochodowym na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa pan-gaz czestochowa s.a..Postmodernistyczne teorie krytyczne.Projektowanie relacyjnych
baz danych na przykladzie systemu wspomagajacego prowadzenie gospodarki magazynowej..Identyfikacja
zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach w pogotowiu ratunkowym.Analiza
finansowa sprawozdan finansowych banku na przykladzie bre banku.praca licencjacka budzet gminy .Rola i
metody sprzedazy na rynku uslug na przykladzie miejskiego osrodka sportu i rekreacji w lodzi.praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie just in time jako glownej metody sterowania przeplywami w
przedsiebiorstwie.Znaczenie systemu ocen pracowniczych oraz systemow motywacyjnych w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa elektrobudowa s.a..Ochrona dobr osobistych uczestnikow
procesu karnego a dziennikarska sprawozdawczosc sadowa.Marka w ksztaltowaniu lojalnosci klientow na
przykladzie rynku piwa w polsce.Motywacja w kierowaniu personelem w firmie confapol.Tematy prac
licencjackich fizjoterapia.Obowiazek naprawienia szkody w kodeksie karnym z 1997 roku.Logistyczna obsluga
klienta w powiatowym urzedzie pracy w opocznie.Nierownosci dochodowe gospodarstw domowych- jak
bariera rozwoju spoleczno-gospodarczego w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Kontrowersje
towarzyszace efektywnosci fuzji i przejec..Analiza uslug inwestycyjnych indywidualnego inwestora.Marketing
szeptany jako instrument promocji na przykladzie nasza-klasa.pl.Efektywnosc wykorzystania srodkow
unijnych na przykladzie projektu niezwykla przygoda..Prawo wspolnotowe a wzruszanie ostatecznych i
prawomocnych rozstrzygniec organow panstw czlonkowskich.Pomoc w pisaniu pracy inzynierskiej.Gorniakagnieszka. Oprac. - proekologiczne zachowania malopolskich przedsiebiorstw : raport z badania
.Instrumenty promocji lokalnego produktu turystycznego na przykladzie gminy skala..Praca licencjacka
wstep.Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego.Stosowanie srodkow
tymczasowych przez polskie sady w celu zapewnienia efektywnosci prawa wspolnotowego.Rekrutacja i
dobor pracownikow na stanowiska pracy w urzedzie miasta..Organizacja walnego zgromadzenia w spolce
publicznej w swietle nowelizacji kodeksu spolek handlowych z 5 grudnia 2008r..Strategie rozwoju malych i
srednich przedsiebiorstw w sektorze budowlanym wojewodztwa lodzkiego.Koncepcja reorganizacji oferty
tradycyjnych miejscowosci uzdrowiskowych na przykladzie zegiestowa zdroju.Srodki trwale w regulacji
ustawy o rachunkowosci i prawa podatkowego.Nieruchomosc gruntowa i jej rodzaje w polskim
..
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ustawodawstwie.Efektywnosc strategii specjalizacji w szpitalu.Narzedzia motywowania pracownikow w
malych i srednich firmach (na przykladzie firmy bean sp. Z o. O. W radomsku).Rozwoj pracownikow z
wykorzystaniem coachingu w organizacji na podstawie firmy kampanii piwowarskiej sa.Konsumenckie
uprawnienie do odstapienia od umowy o swiadczenie uslug finansowych na odleglosc w prawie polskim i
niemieckim.Zazywanie narkotykow w wieku adolescencji na przykladzie szkol gimnazjalnych.Cechy
postanowien w procesie cywilnym.Status prawny podmiotow w zatrudnieniu tymczasowym.Rozporzadzenie
udzialem we wspolwlasnosci ulamkowej.Slugocki- waldemar. - polityka regionalna unii europejskiej a rozwoj
polskich regionow - studium przypadku .Logistyka dedykowana branzy farmaceutycznej.praca licencjacka
budzet gminy .Samodzielnosc samorzadu terytorialnego a kompetencje nadzorcze wojewody.Wplyw
sposobu doboru czlonkow zespolu na skutecznosc osiagania celow.Przestepstwa w bankowosci
elektronicznej.praca licencjacka budzet gminy .Leasing jako forma finansowania majatku - aspekt prawnyfinansowy i podatkowy..Relacje z interesantami a poziom stresu na przykladzie pracownikow urzedu gminy i
miasta w pajecznie.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc za produkty wadliwe z tytulu rekojmi
w prawie polskim w swietle dyrektywy w unii europejskiej.Analiza systemu czlowiek - obiekt techniczny otoczenie ze szczegolnym uwzglednieniem aspektow ergonomicznych w przedsiebiorstwie produkcyjnym
tedrive poland ul. Kaliska 72 praszka..Stosowane przez powiatowe urzedy pracy instrumenty aktywnej
polityki rynku pracy w powiatach malopolski o najwyzszej stopie bezrobocia..Kultura organizacyjna a
nowoczesne formy wspolpracy przedsiebiorstw.Tradycyjne metody kalkulacji kosztow a activity-based costing
na przykladzie przedsiebiorstwa zpow bracia urbanek.Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie kondycji
ekonomicznej spolki top farms glubczyce w latach 2002 - 2006..Rozwiazanie umowy o prace bez
wypowiedzenia bez winy pracownika .Doktryna panstwa w pogladach adolfa hitlera 1919-1939.Produkt jako
kryterium segmentacji rynku (na podstawie sprzedazy marki kosmetykow nivea ).Ocena funkcjonowania
otwartych funduszy emerytalnych na polskim rynku kapitalowym na przykladzie ofe bankowego.Analiza
budzetu gminy wiejskiej na przykladzie gminy kolno.Analiza prawno historyczna roszczen
zabuzanskich.Ocena efektywnosci funduszow unii europejskiej programu operacyjnego kapital ludzki na
przykladzie powiatowego urzedu pracy w klobucku w latach 2008-2010..Mikrofinansowanie jako specyficzna
forma kredytowania..Zabezpieczenie dowodow w postepowaniu cywilnym.Obowiazek wspoldzialania
wierzyciela przy wykonaniu zobowiazania przez dluznika.Metody i techniki merchanddisingu detalisty analiza i ocena na przykladzie bawaria motors sp. Z o.o..Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci w
zwiazku z ochrona srodowiska.Innowacyjnosc w procesie internacjonalizacji msp.Aspekt spoleczny w
procesach rewitalizacji.Sposoby motywacji do pracy na przykladzie przedsiebiorstwa branzy
motoryzacyjnej.Motywowanie jako funkcja zarzadzania na przykladzie urzedu gminy braszewice.Strategia
rozwoju mikroprzedsiebiorstwa gastronomicznego.Techniczne i organizacyjne uwarunkowania telepracy na
rynku uslug..Europejski fundusz rozwoju regionalnego i formy jego wykorzystania przez
przedsiebiorstwa.Analiza i ocena bezpieczenstwa pracy oraz ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach
pracy w wytworni obuwia..Rola informacji dostarczanych przez rachunek kosztow w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem na przykladzie enion grupa tauron s.a. zaklad energetyczny czestochowa.praca
licencjacka budzet gminy .Bezrobocie kobiet w lodzi.Budzet zadaniowy jako instrument realizacji wydatkow
lokalnych na przykladzie gminy rzgow.Korzysci z outsourcingu pracowniczego na przykladzie ekoenterprises.Ocena polityki finansowej samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy konopiska w latach
2003-2007..Obrona konieczna w ujeciu kodeksu karnego z 1997 r..Polityka finansowa gminy w zakresie
inwestycji komunalnych na przykladzie miasta krakowa..Trybunal konstytucyjny w polsce i jego odpowiedniki
w austrii i rosji.Pisanie prac doktorskich cena.Oszustwo w polskim prawie karnym.Rola podatkow i oplat w
dochodach budzetu gminy na przykladzie gminy sulejow.Stany wyzszej koniecznosci w prawie
administracyjnym..Analiza porownawcza bezrobocia w powiecie zdunskowolskim i powiecie sieradzkim w
latach 1999-2005..Konwalidacja czynnosci prawnych zarzadu spolki kapitalowej.Kredyt inwestycyjny jako
zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa.Analiza zdolnosci organizacyjnych powiatowego urzedu
pracy w radomsku w kontekscie wykorzystania srodkow z efs w okresie 2007-2013.Swiat plastikowego
pieniadza - aspekty funkcjonowania i perspektywy rozwoju elektronicznych instrumentow platniczych w
polsce.praca licencjacka budzet gminy .Analiza kredytu hipotecznego w polsce na przykladzie banku pekao
..
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s.a..Praca licencjacka z administracji.Badanie efektywnosci systemu doboru kadr w firmie alpex
przedsiebiorstwo budownictwo gorniczego sp. Z o.o..Gospodarka magazynowa w nowoczesnym
przedsiebiorstwie (na przykladzie fm logistic- sp. Z o.o.).Kondratiuk-nierodzinska- monika. - regionalne
systemy innowacji a konkurencyjnosc wojewodztw w polsce .Kredyty dla osob fizycznych w bankowosci
spoldzielczej.praca licencjacka budzet gminy .Ombudsman w polsce i we francji - zagadnienia admiistracyjnoprawne.Analiza porownawcza wynikow finansowych sp zoz w myszkowie i sp zoz w zawierciu w latach 20062008.Analiza kapitalu pracujacego przedsiebiorstwa formaplan polska sp. Z o.o..Podatek od towarow i uslug
w polskich systemach podatkow i rachunkowosci.Rola informacji dostarczanych przez sprawozdanie
finansowe w ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstwa.Podniesienie konkurencyjnosci polskich uzdrowisk
poprzez wprowadzenie uslug spa & wellness. Przyklad naleczow.Zasady delimitacji obszarow
morskich.Specyfika produktu a zroznicowanie zachowan zakupowych generacji y.Wplywanie na swiadomosc
prawna za pomoca technik reklamowych i marketingowych.Spoldzielnie mieszkaniowe i ich rola w rozwoju
rynku nieruchomosci.Konflikt i sposoby jego rozwiazywania w spolem pss jednosc.Ekspansja korporacji
transnarodowych na przykladzie grupy rwe.Kryzysy zadluzeniowe i sposoby wychodzenia na przykladzie
grecji i irlandii.Sadowa kontrola administracji w sprawach pracowniczych sluzb mundurowych na przykladzie
funkcjonariuszy policji.Marketing mix uslug bankowych na przykladzie cetelem bank s.a..Finansowe aspekty
pozyskiwania srodkow transportu przez podmioty sektora msp na przykladzie przedsiebiorstwa
kromet.Pozycja ustrojowa narodowego banku polskiego.Status prawny osob niepelnosprawnych.Rola
funduszy strukturalnych w niwelowaniu dysproporcji regionalnych.Prawo konsumenta do informacji z
uwzglednieniem prawnych aspektow reklamy.Motywowanie pracownikow jako istotny element zarzadzania
na przykladzie urzedu miasta w trzebini.Praca magisterska politologia.Finansowanie inwestycji na rynku
nieruchomosci.Plynnosc finansowa jako kryterium oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstwa.Srodki
ochrony prawnej wykonawcow w zamowieniach publicznych przed i po zmianie dyrektywy odwolawczej
praca inzynierska budownictwo.Korzysci i koszty wynikajace z funkcjonowania systemu zarzadznia jakoscia
zespolu norm iso 9000 na przykladzie tele-foniki kable s.a. zaklad krakow - wielicka.Analiza wplywu form
szkolen na potecjalny awans zawodowy pracownikow w przedsiebiorswie przemyslu weglowego.Praca
licencjacka.Wplyw termomodrenizacji budynku na poprawe jego stanu..Sady powszechne w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .Fundusze venture capital jako alternatywny sposob finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw.Ochrona tajemnicy dziennikarskiej w polskim procesie karnym.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie marketingowe w dzialalnosci niskokosztowych linii lotniczych.Systemy cyfrowego
zarzadzania prawami autorskimi jako szczegolna forma zabezpieczen technicznych.Dzialania marketingowe
podejmowane w aptece x.Outsourcing logistyczny na podstawie firmy prl group..Kompetencje menedzera
hotelu..Modele zarzadzania bezpieczenstwem informacji..Zarzadzanie nieruchomosciami gminnymi na
przykladzie gminy wreczyca wielka.Sygnalizacja w sadownictwie administracyjnym.Podatek dochodowy zasady ujmowania i prezentacja w systemie rachunkowosci.Odpowiedzialnosc rodzicow za szkode
wyrzadzona przez dziecko.Marketing w przedsiebiorstwie handlowym..Zatrzymanie osoby jako srodek
przymusu w polskim prawie karnym.Wladza sadownicza - analiza porownawcza na tle konstytucji i ustrojow
wybranych panstw europejskich..Karty platnicze jako nowoczesna forma rozliczen pienieznych w
polsce..Sprostowanie i odpowiedz jako alternatywne wobec uregulowan przepisow kodeksu cywilnego
srodki ochrony.Kultura organizacyjna jako element motywowania personelu.Praca licencjacka
bankowosc.Mediacja w prawie karnym i jej realizacja na etapie wykonania kary..Doroczna konferencja
stowarzyszenia edukacji administracji publicznej - urzednik a menedzer publiczny : profil absolwentow
studiow administracji a potrzeby polskiej.Zarzadzanie kinem na przykladzie klubu sztuki filmowej
mikro.Ocena plynnosci finansowej przedsiebiorstw na przykladzie sprawozdan finansowych spolki netia s.a.
w latach 2008-2011.Monitoring sieci internetowej jako system informatyczny wspomagajacy dzialanie i
rozwoj firmy oferujacej uslugi internetowe.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja pracownikow na
przykladzie firmy x..Awersja do ryzyka - teoria i praktyka.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu na przykladzie
koncernu lotos.Kozak- artur - myslenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej .Rozwiazanie
umowy o prace przez pracownika z powodu ciezkiego naruszenia przez pracodawce podstawowych
obowiazkow.Doktryna panstwa w pogladach adolfa hitlera 1919-1939.Neokonserwatyzm: wizja polityki
..
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zagranicznej.Incoterms 2000 w organizacji importu z krajow rozwijajacych sie na przykladzie chin..Kara
umowna.Bělohlávek- alexander j. - znalci v mezinárodním prostředí : v soudním řízení civilním a trestním- v
rozhodčím.Przedsiebiorstwo globalne na przykladzie loreal.Finansowanie przedsiebiorstw z funduszy unii
europejskiej.Rola analizy technicznej i fundamentalnej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych..Zarzadzanie
kryzysowe praca licencjacka.Ocena poziomu rentownosci przedsiebiorstwa x w latach 2002-2004.Urzad
prezydenta stanow zjednoczonych ameryki polnocnej.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolek
kapitalowych za zobowiazania podatkowe spolki w swietle art. 116 ordynacji podatkowej.Resocjalizacja
penitencjarna doroslych sprawcow i jej wymiar praktyczny w polsce.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Analiza funkcjonowania ubezpieczen na zycie na przykladzie wybranych
towarzystw ubezpieczeniowych.Obligatoryjne fundusze kapitalowe w systemie emerytalnym w
polsce.Metody wspomagania produkcji i sprzedazy produktow mleczarskich.Problem zarzadzania czasem w
logistyce magazynowania na podstawie firmy eurofoam w zgierzu.Marketing jako czynnik rozwoju turystyki
biznesowej na przykladzie wybranych miast polski.Zmiany w polityce depozytowej ing banku slaskiego s.a. w
latach 2000-2006..Analiza procesu selekcji w organizacji na przykladzie firmy ideafinance s.c..Kapustafranciszek. Red. - agrobiznes a zrownowazony rozwoj obszarow wiejskich .praca licencjacka budzet gminy
.Pozyskiwanie srodkow unijnych na realizacje przedsiewziec inwestycyjnych na przykladzie gminy
szczytna..Marketing bezposrednina przykladzie firmy alima-gerber s.a..Postepowanie
naprawcze.Informacyjne aspekty kosztow rodzajowych w systemie rachunkowosci przedsiebiorstwa x w
latach 2007-2011..Prawnokarne naruszenie zasad obrotu gospodarczego na tle wybranych regulacji
ustawowych.Dzialalnosc firm developerskich na krajowym rynku budowlanym.Ocena wplywu
funkcjonowania dzialu sprzedazy na efektywnosc dzialania przedsiebiorstwa produkcyjno - handlowego
inparco sp. Z o. O..Konstruowanie efektywnego portfela papierow wartosciowych notowanych na gieldzie
papierow wartosciowych w warszawie.Obowiazki pracodawcy zwiazane z przejsciem zakladu pracy w swietle
prawa wspolnoty europejskiej i prawa polskiego.praca licencjacka budzet gminy .Kulesza- michal - polityka
administracyjna i zarzadzanie publiczne .Zarzadzanie wiedza jako czynnik zwiekszenia konkurencyjnosci
firmy na przykladzie fabryki urzadzen mechanicznych poreba sp. Z o.o..Systemy motywacji pracownikow na
przykladzie elkom spolki z o. O. W brzeziu k. Opola..Funkcja informacyjna sprawozdawczosci w jednostkach
budzetowych na przykladzie powiatu pajeczno.Moralnosc czy interes spoleczny? Prawo w procesie przemian
spolecznych a hard cases.Marčin- jozef - sytuacja ekonomiczna kosciola rzymskokatolickiego na slowacji w
swietle prawa kanonicznego i.Rola dochodow wlasnych w ksztaltowaniu samodzielnosci finansowej
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy lutomiersk.Podatek liniowy na tle innych form
opodatkowania w polsce.Projekt budowlany modernizacji segmentu budynku mieszkalnego z prefabrykatow
wielkoplytowych w krzyzowym ukladzie konstrukcyjnym. Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka
budzet gminy .Integracja europejska - pierwsze doswiadczenia ; - integracja europejska : pierwsze
doswiadczenia .Pisanie prac licencjackich forum.Uproszczone formy opodatkowania osob fizycznych
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Motywacja i jej zastosowanie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na
przykladzie przedsiebiorstwa radiotel polska.praca licencjacka budzet gminy .Funkcja logistyki zaopatrzenia
w rozwoju przedsiebiorstwa- na przykladzie vec sp. Z o.o..Proba budowy efektywnego portfela akcji
notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Sektor badawczo-rozwojowy jako czynnik
rozwoju klastra (na przykladzie regionu lodzkiego).Szydlo- marek - prawo konkurencji a regulacja sektorowa
.Taranko- teresa. - procesy konkurencyjne a strategie produktowo-rynkowe przedsiebiorstw produkcyjnych
.Regionalne konsekwencje integracji z unia europejska dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw (msp)
studium przypadku regionu tureckiego.Formy zaspokajania roszczen z tytulu obowiazkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych na polskim rynku
ubezpieczeniowym.Znaczenie reklamy na rynku dobr konsumpcyjnych i jej wplyw na zachowanie
konsumentow.Promotion of the local tourist attractions (based on new lanark- scotland).Ocena finansowa
zakladu gospodarki komunalnej zaw - kom spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia w zawadzkiem w latach
2001 - 2003.Administracja praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Prace podyplomowe.Przywodztwo i jego rola w zarzadzaniu przedsiebiorstwem logistycznym.Przestepstwa
przeciwko ochronie informacji niejwnych.Technologie obnizania natezenia halasu w rejonie drogowych
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przejsc dla zwierzat praca inzynierska budownictwo.Naruszenie prawa do znaku towarowego uzytego w
metatagach strony internetowej.Organizowanie i zarzadzanie produkcja wyrobow z drewna..Zarzadzanie
relacjami z klientem - nowe wyzwania w strategiach merketingowych przedsiebiorstw.Rachunek kosztow
jako system wspierajacy zarzadzanie w firmie farmaceutycznej.Przestepstwa komputerowe-prawno-karne
aspekty ich wystepowania i zwalczania..Fundusz inwestycyjny otwarty jako uczestnik rynku
finansowego.Ocena jakosci uslug na przykladzie zakladow energetycznych wchodzacych w sklad spolki enion
s.a..Analiza i przeciwdzialanie nadmiernej koncentracji przedsiebiorstw w swietle postepowania kontrolnego
ke.Przedsiebiorstwa spoleczne na poczatku xxi wieku.Powiazania miedzy przedsiebiorstwami transportu
lotniczego. Koncentracja- alianse i szczegolne porozumienia kooperacyjne miedzy przewoznikami lotniczymi
.System informatyczny wspomagajacy zarzadzanie malym przedsiebiorstwem - serwis elektroniczny.Strategie
wynagradzania pracownikow.Charakterystyka i warunki skutecznej komunikacji w organizacji.Holocaust jako
immanentny element ideologii nazistowskiej.Specyfika tresci stosunku pracy nauczyciela akademickiego
mianowanego w uczelni publicznej.Organizacja systemu rachunkowosci.Wybrane zewnetrzne zrodla
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Status prawny arbitra - kwalifikacje- powolaniereceptum arbitrii.Formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne..Praca
licencjacka zarzadzanie.praca licencjacka budzet gminy .Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania
budownictwa mieszkaniowego.Thorz- maciej. Red. - w kierunku sprawnego panstwa : publiczno-prawne
instrumenty ksztaltowania polityki spolecznej.Wspolczesne funkcjonowanie zarzadzania w
przedsiebiorstwie.Motywacje pracownikow we wspolczesnych przedsiebiorstwach na przykladzie firmy
x.Restrukturyzacja przedsiebiobiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa komunikacji miejskiej w
katowicach.Uwarunkowania wykorzystania zewnetrznych zrodel finansowania rozwoju lokalnego .praca
licencjacka budzet gminy .Bilski- janusz. [aut. - bariery w korzystaniu z uslug bankowych w finansowaniu
dzialalnosci malych i srednich przed.Sukcesja podatkowa w odniesienu do fuzji spolek.Abel- roland (1975- ). male i srednie przedsiebiorstwa w polsce i niemczech : finansowanie- internacjonalizacjazmi.Miedzynarodowa ekspansja korporacji - przyklad zagranicznej inwestycji bezposredniej w
polsce..Racjonalnosc sadowych decyzji stosowania prawa na podstawie modelu sadowego stosowania prawa
j. Wroblewskiego.Metody wyceny papierow wartosciowych na wybranych przykladach.Ochrona konsumenta
w umowach timesharingu w prawie unii europejskiej.Prace magisterskie logistyka.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie logistyka opakowan i odpadow w przedsiebiorstwie z branzy drzewnej..Mozliwosci
pozyskania kapitalu finansowego na prowadzenie wlasnej dzialalnosci gospodarczej z funduszy polskich i
unijnych a stopien ich wykorzystania..Zatrudnianie kobiet na rynku pracy (analiza ofert pracy w gazecie
wyborczej).Analiza oferty produktow i uslug bankowych na przykladzie banku pko s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Wielokulturowosc europy zachodniej na przykladzie francji.Przeslanka braku indywidualnego
uzgodnienia klauzuli jako ograniczenie kontroli tresci stosunku prawnego- przeprowadzonej z punktu
widzenia abuzywnego charakteru postanowien umownych.Techniki negocjacyjne - wplyw plci na wybor
technik negocjacyjnych.Specyfika organizacji systemu pomocy spolecznej w polsce.Wplyw stresu na
motywacje pracownikow- na przykladzie grupy nauczycieli szkoly podstawowej oraz
wykladowcow.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym (na przykladzie krakowskiej spoldzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej).Ocena strategii marketingowej przedsiebiorstwa zaklad handlowy
ernest..Bujny- jedrzej. - prawa pacjenta : miedzy autonomia a paternalizmem .Programy pomocowe ue dla
obszarow wiejskich sapard - przedakcesyjne wsparcie gminy herby.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Rola funkcjonowania spolek skarbu panstwa w sporcie kwalifikowanym.Dylemat
wyboru formy opodatkowania przez przedsiebiorstwa sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Systemy
motywowania pracownikow.Reformy unii europejskiej ( ue) w traktacie z lizbony.praca licencjacka budzet
gminy .Pisanie prac mgr.Motywacja jako element procesu zarzadzania zasobami ludzkimi wsrod ludzi
niepelnosprawnych na przykladzie przedsiebiorstwa best work.Kwalifikacja prawna wspolsprawczej formy
wspoldzialania przestepnego i konsekwencje z nia zwiazane..Analiza i ocena funkcjonowania bankowosci
elektronicznej w polsce na przykladzie banku handlowego w warszawie s.a. i banku pekao s.a. w latach 20072011.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka zarzadzanie.Ocena bezpieczenstwa finansowego
przedsiebiorstwa na podstawie rachunku przeplywow pienieznych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
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technologii i wydajnosci w realizacjach obiektow o konstrukcji stalowej praca inzynierska
budownictwo.Aplikacja wspomagajaca zarzadzanie finansami przedsiebiorstwa.Wplyw kultury narodowej na
komunikowanie sie ludzi w organizacjach.Rola dochodow z nieruchomosci w dochodach gminy.Scenariusze
zmian polskiej sluzby zdrowia.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie produkcja mebli z
uwzglednieniem zasobow niematerialnych.Model sluzby cywilnej w polsce na tle doswiadczen innych
panstw.praca licencjacka budzet gminy .Analiza wykorzystywania srodkow z ue przy inwestycjach w gminie
konopiska.Gospodarka komunalna w rachunkowosci gminy nowa brzeznica ..Leasing a kredyt jako
alternatywne formy finansowania majatku firmy.Analiza elementow marketingu mix na przykladzie firmy
uslugowej rodzinka cafe.Leasing jako forma finansowania inwestycji w polsce.Wykorzystanie nosnikow
transmisji danych w elektroenergetyce.Opodatkowanie dochodow osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza.Ksztaltowanie systemu wynagrodzen w przedsiebiorstwie x jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi.Wplyw podadatku dochodowego na ksztaltowanie wyniku finansowego
przedsiebiorstwa.Funkcjonowanie bankowosci elektronicznej.praca licencjacka budzet gminy .Praca
magisterska temat.Nabywanie nieruchomosci przez cudzoziemcow w swietle regulacji unii
europejskiej.Analiza dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego w chelmie w latach 2002-2004.Prawo jako
fundament cywilizacji lacinskiej w mysli feliksa koniecznego.praca licencjacka budzet gminy .Rankine- denzil.
- przejecia : strategie i procedury .Karta kredytowa w ofercie polskich bankow na przykladzie citibanku
handlowego.Marketing na rynku uslug transportowych na przykladzie polbus-przedsiebiorstwa komunikacji
samochodowej sp. Z o.o we wroclawiu.System motywacyjny w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet
gminy .Rola pomiaru i komunikowania kapitalu intelektualnego w zarzadzaniu przedsiebiorstwem globalnej
gospodarki informacyjnej.Implementacja dzialan marketingowych w internecie.Przywodztwo sytuacyjne
slii® w organizacjach na przykladzie firmy arcelormittal poland s.a.Analiza gospodarki finansowej miasta
czestochowa w latach 2007-2011.Organizacja panstwa rzymskiego w okresie panowania dynastii julijskoklaudyjskiej i flawiuszy.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw instrumentow samorzadowej polityki
podatkowej na ksztaltowanie sie bazy dochodowej gminy na przykladzie gmin: andrespol- brojce oraz
rzgow.Wykorzystanie zachowan niewerbalnych przez organy scigania.Analiza logistycznej obslugi klienta na
przykladzie huty szkla..praca licencjacka budzet gminy .Heffner- krystian (1951- ). Red. - rozwoj obszarow
wiejskich w polsce a polityka spojnosci unii europejskiej : stare problemy i.Pozyskiwanie i zarzadzanie
funduszami europejskimi na przykladzie gminy wielka wies.Oprogramowanie typu spyware jako czyn
nieuczciwej konkurencji..Wykorzystanie dochodow wlasnych gminy na przykladzie gminy pawonkow w latach
2007-2009.Dystrybucja produktow bankowych na przykladzie getin bank sa..Ocena promocji uslug
bankowych adresowanych do klienta indywidualnego (na przykladzie kredyt bank s.a.).Prawo do
wykonywania kultu w miejscach publicznych- jego ochrona i ograniczenia.Projekt technologii i organizacji
robot adaptacyjnych wiezy cisnien na lokal gastronomiczny. Praca inzynierska budownictwo.Rola systemow
informatycznych wspomagajacych zarzadzanie lancuchem dostaw w dzialalnosci przedsiebiorstw
handlowych.Citowicz- rafal - prawnokarne aspekty ochrony zycia czlowieka a prawo do godnej smierci
.Wplyw polityki regionalnej na rozwoj gminy kadzidlo.Kierowanie ludzmi w organizacji.Pojecie i charakter
prawny instrumentow finansowych.Procesy doboru pracownikow na przykladzie firmy geberit sp. Z
o.o..Budowa strategii funkcjonalnej na przykladzie zakladow azotowych pulawy s.a..Analiza pozioma i
pionowa bilansu jako narzedzie badania plynnosci finansowej na podstawie grupy zywiec.Zmiana
swiadomosci zalog w procesie przemian wlasnosciowych na przykladzie isd huta czestochowa..Specyfika
opodatkowania dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw..Motywacyjna funkcja szkolen na przykladzie
firmy p.p.h.u. contest.Formy zabezpieczen zwrotnosci kredytow bankowych.Sprawozdanie finansowe jako
zrodlo o kondycji przedsiebiorstwa x w dobie kryzysu gospodarczego.Umorzenie rejestrowe w polskim
postepowaniu karnym (art. 325f k.p.k.).Kapelanska-pregowska- julia elzbieta. - prawne i bioetyczne aspekty
testow genetycznych .Wplyw zarzadzania systemu bezpieczenstwa i higieny pracy na jakosc pracy na
przykladzie firmy cemex polska sp. Z o.o..Wybrane aspekty wyceny i ewidencji srodkow trwalych do obrony
w dniu 30 pazdziernika 2012 roku..Badanie swiadomosci ekologicznej polakow na przykladzie tworzyw
sztucznych.Rola franchisingu w zakladaniu i rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie hard rock cafe w
krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Wina- obrona konieczna i stan wyzszej koniecznosci w
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unormowaniu polskich kodeksow karnych xx wieku na tle dziejow tych instytucji w europejskim prawie
karnym..Wizerunek kobiety i mezczyzny w reklamach produktow kosmetycznych.Rola i znaczenie malych i
srednich przedsiebiorstw w rozwoju lokalnym gminy opoczno.Znaczenie systemu transportowego w
procesach logistycznych przedsiebiorstwa.Wartosc poznawcza sprawozdan finansowych.Rozrachunki w
ustawie o rachunkowosci i w miedzynarodowych standardach rachunkowosci na podstawie spolki x.Prusekandrzej. Red. - konkurencyjnosc i innowacyjnosc polskiej gospodarki w unii europejskiej : praca zbiorowa
.Planowanie kariery zawodowej studentow dziennikarstwa - zastosowanie teorii j.hollanda.Uprawnienia
organu drugiej instancji w postepowaniu odwolawczym..praca licencjacka budzet gminy .Exchange of
information and tax procedures- including legal protection of taxpayers.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa..Wykorzystanie
europejskiego funduszu spolecznego na rzecz rozwoju szkol ponadgimnazjalnych w polsce (na przykladzie
zespolu szkol handlowo-ekonomicznych w bialymstoku).Bancassurance - ubezpieczenia produktow
bankowych.Procesy dostosowawcze rolnictwa polskiego do standardow unii europejskiej.Funkcjonowanie
gospodarki odpadami komunalnymi na przykladzie miasta kedzierzyna-kozla.Ochrona pracy pracownikow
mlodocianych..Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie inmedio spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia w lodzi.Promocja w strategii rozwoju miasta (na przykladzie miasta gostynina).Media
jako iv wladza.Rola banku spoldzielczego w finansowaniu gospodarstw rolnych.Ustawowa wspolnosc
majatkowa malzenska a spolka z o.o..Wartosciowanie jako narzedzie ksztaltowania struktury wynagrodzen
na przykladzie wybranego urzedu skarbowego.Outsourcing jako sposob ksztaltowania przewagi
konkurencyjnej przedsiebiorstw.Opodatkowanie gruntow podatkiem rolnym – wybrane
problemy.Postepowanie apelacyjne w polskim procesie cywilnym.Analiza porownawcza wybranych
kredytow inwestycyjnych na podstawie ofert pko bp s.a. i banku zachodniego wbk s.a.Dziecko jako ofiara i
sprawca przemocy.Reklama jako narzedzie promocji na przykladzie najwiekszych polskich biur
podrozy.Unijne programy pomocowe dla malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Wykorzystanie
intelektualnych mozliwosci pracownika. Z doswiadczen firmy coats polska sp. Z o.o..Metodologia badan
satysfakcji klienta. Na przykladzie projektu badan w firmie logistycznej..Audiowizualne uslugi medialne na
zadanie w swietle unijnych i polskich regulacji prawnych.Nabycie prawa z wadliwej decyzji
administracyjnej.Wznowienie postepowania podatkowego.Rynek ofe- a realizacja systemow emerytalnych
na swiecie.Nowak- anna. Red. - poradnik mlodego przedsiebiorcy : praca zbiorowa .Zarzadzanie placowka
oswiatowa stopnia podstawowego na przykladzie szkoly wiejskiej.System penitencjarny ii rzeczypospolitej
/1918-1939/.Ksztaltowanie struktury i efektywnosc kanalow dystrybucji..Rola dzialu sprzedazy w procesie
dystrybucji przedsiebiorstwa produkcyjnego.Styl zakopianski..Szanse i bariery rozwoju msp.Miejsce
prewencji i profilaktyki spolecznej w roli zawodowej nauczyciela a zaangazowanie nauczycieli w realizacje
zadan z tego zakresu..Srodki dowodowe w sredniowiecznym procesie polskim.Sadownictwo administracyjne
w ii rzeczyposplitej.Aktywne formy i ich efektynwnosc w zwalczaniu bezrobocia w powiecie ostroleckim w
latach 2002-2006.Parlamentarny wymiar procesu integracji europejskiej.Administracyjnoprawne
zagadnienia obywatelstwa polskiego.Analiza informacji w bezpieczenstwie.Wykorzystywanie
wspolczynnikow tpm i pamco do oceny efektywnosci wybranych maszyn i urzadzen w systemie
produkcyjnym frytek..Zlecenie komornikowi poszukiwania majatku dluznika.Zarzadzanie logistyczne
wspomagane zintegrowanymi rozwiazaniami informatycznymi..Piractwo i korsarstwo w swietle prawa
miedzynarodowego.Umowa franchisingu w swietle europejskiego i polskiego prawa
antymonopolowego.Strategie mlodziezy gminy krzeszowice w poszukiwaniu pracy..Motywowanie w
zarzadzaniu zasobai ludzkimi na przykladzie firmy otmet zbyt sp. Z o.o. W krapkowicach..Marketing
internetowy na podstawie dzialalnosci pronet solutions.Typologia zakladow karnych w
polsce.Wypowiedzenie zmieniajace warunki pracy i placy na niekorzysc pracownika..Aspekty ekologiczne a
budowa infrastruktury drogowej na przykladzie wybranego odcinka polskiej autostrady a1.Wycena wartosci
malych i srednich przedsiebiorstw a ocena korzysci inwestorow.Prawo do nauki jako prawo
socjalne.Chuliganstwo stadionowe jako negatywne zjawisko wywolujace zaklocenie porzadku
publicznego.Dzialalnosc marketingowa w sport hotelu w belchatowie.Marketing personalny jako narzedzie
zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie pge dystrybucja s.a. oddzial lodz-teren).Analiza rynku
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motocyklowego w polsce.Insadowski- henryk - opera selecta .Sytuacja prawno-spoleczna kobiet w religiach
bliskiego wschodu..Powstawanie i wygasanie zobowiazan podatkowych.System motywacyjny jako kluczowy
czynnik ksztaltowania kapitalu ludzkiego w firmie x i y.System optymalizacji transportu mleka (otm).Analiza
wykorzystania przedakcesyjnych funduszy unijnych w polsce na przykladzie gminy niepolomice.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialan rekrutacyjno-selekcyjnych na
przykladzie spolki metro group z siedziba w polsce.Aliza i ocena zarzadzania procesem produkcyjnym w
badanym przedsiebiorstwie..Opracowanie oraz wdrozenie systemu 5s w dziale jakosci firmy
motoryzacyjnej.Uwarunkowiania adaptacji japonskich technik zarzadzania w polskich
przedsiebiorstwach.Determinanty zadowolenia klienta w branzy cukierniczej na przykladzie firmy z.p.c.
Wawel s.a..Urlop na zadanie.Wplyw zasady rezydencji na ksztalt zakresu podmiotowego polskich podatkow
dochodowych.Wykorzystanie technologii informatycznych w dzialalnosci marketingowej najwiekszych
przedsiebiorstw handlowych w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw motywacji na postawy
pracownikow dzialu sprzedazy - na przykladzie przedstawicieli handlowych.Rola umiejetnosci
komunikowania sie w ksztaltowaniu relacji miedzy przelozonym a podwladnym.Rekrutacja i motywacja jako
czynniki wplywajace na sukces firmy.Maloletnie ofiary przestepstw seksualnych.Regulacje rachunkowosci we
francji i w polsce - analiza porownawcza.Prognozowanie dzialalnosci wydobywczej kopalni wegla
kamiennego..Skarga kasacyjna jako instytucja zreformowanego sadownictwa administracyjnego realizujaca
zasade dwuinstancyjnosci postepowania i prawa do sadu.Szkolenie i doskonalenie pracownikow na
podstawie firmy kopalnie i hurtownie granitow skalimex-grantin sp. Z o. O..Kapitaly wysokiego ryzyka jako
formy finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie bankier.pl spolki akcyjnej.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w malych przedsiebiorstwach - analiza na podstawie formularza oceny pracownika na
stanowisku operatora maszyn w firmie mona..Bezpieczenstwo i higiena pracy w zakladach pracy
chronionej..Pisanie prac naukowych.Mobilny dostep do internetu. Aktualne uslugi i mozliwosci..Zazalenie w
postepowaniu przygotowawczym.praca licencjacka budzet gminy .Krakow.Mozliwosci finansowania
projektow inwestycyjnych na przykladzie hurtowni farmaceutycznej itero katowice s.a..Gotowe prace
magisterskie.praca licencjacka budzet gminy .Wlasciwosc i sklad sadu w sprawach o wykroczenia i
przestepstwa.Uwarunkowania finansowe pomocy spolecznej w polsce na przykladzie gminnego osrodka
pomocy spolecznej w pankach.Wykonywanie orzeczen miedzynarodowego trybunalu
sprawiedliwosci.Kierowanie zespolami pracowniczymi w trudnych czasach niepewnosci i strachu zwiazanego
z recesja gospodarcza na przykladzie firmy aviva..Ocena skutecznosci restrukturyzacji majatkowej
przedsiebiorstwa branzy miesnej.Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie
przedsiebiorstwa abc.Kredyt i leasing jako istotne zrodla finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska
zarzadzanie zasobami ludzkimi.Kredyt jako zrodlo finansowania przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie strategiczne firma farmaceutyczna w polsce na przykladzie firmy vitis pharma sp. Z
o.o..Organizacja zamowien publicznych na uczelniach wyzszych na przykladzie uniwersytetu
jagiellonskiego..Zabezpieczenie kredytow na przykladzie jurajskiego banku spoldzielczego w
niegowie.Dobijanski- mariusz. Wybor. - rola organizacji pozarzadowych w dzialalnosci na rzecz praw i
wolnosci czlowieka .Nadzor nad rynkiem kapitalowym.Charakter prawny rozstrzygniec nadzorczych
wojewody.Rola rachunkowosci zarzadczej w kontroli realizacji projektow badawczych finansowanych z
funduszy europejskich na przykladzie ul.Praca licencjacka chomikuj.Lean manufacturing jako filozofia
zarzadzania na przykladzie przedsiebiorstwa z kapitalem zagranicznym.Model przedsiebiorstwa
optymalizujacego proces handlu w warunkach rosnacej konkurencji.Warunki i mozliwosci rozwoju w polsce
gospodarki wiedzy.Mozliwosci stosowania planow strategicznych w dziedzinie rozwoju samorzadu
terytorialnego w powiecie klobuckim.Gangi nieletnich na terenie lodzi w latach 2000 - 2006.Informatyzacja
procesow w gospodarce magazynowej na wybranych przykladach.praca licencjacka budzet gminy .Ewidencja
i rozliczenie podatku vat w roznych typach dzialalnosci..Bankowosc elektroniczna jako innowacja w sferze
kanalow dystrybucji.Optymalizacja obciazen podatkowych w przedsiebiorstwie..Techniki manipulacyjne w
procesie motywowania pracownikow.Analiza finansowa budzetu- narzedziem oceny efektywnosci
gospodarowania srodkami finansowymi gminy proszkow.Systemy informatyczne w instytucjach finansowych
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na przykladzie jednostki bankowy fundusz leasingowy s.a..Pracownicze systemy motywacyjne w jednostkach
publicznych na przykladzie komendy powiatowej policji w klobucku.Wplyw dzialalnosci kredytowej na wynik
finansowy banku.praca licencjacka budzet gminy .Korporacje transnarodowe w przemysle
samochodowym.Wplyw technologii ict na ksztaltowanie modelu dzialalnosci i konkurencyjnosc malego
przedsiebiorstwa..Realizacja modelu wspomagajacego prace menadzera na podstawie sp. Z o.o.
Interkobo.Stosunki unii europejskiej z indiami w xxi wieku.Kryteria doboru przez kierownikow czlonkow
zespolu.Budowa strategii marketingowej przedsiebiorstwa w oparciu o internet na przykladzie
sulimaru.Komisja europejska jako strazniczka traktatow. Procedura administracyjna w ramach skargi komisji
europejskiej na niewywiazywanie sie przez panstwo czlonkowskie ze zobowiazan ciazacych na nim na mocy
traktatow..Przewleklosc postepowania karnego.Pozycja ustrojowa prezydenta stanow zjednoczonych
ameryki.Ocena wizerunku polityka na podstawie opinii studentow politechniki czestochowskiej i akademii
im. Jana dlugosza o a. Lepperze.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Szkolenia
pracownikow. Atuty i slabosci praktyki gospodarczej.Wykorzystanie funduszy unii europejskiej w powiecie
skierniewickim w latach 2007-2013.Statystyczna kontrola procesu produkujnego w wybranym
przedsiebiorstwie produkcyjnym..Zarys problematyki wykonywania kary pozbawienia wolnosci w
irlandii..Maxwell- john c. - przywodztwo [ksiazka mowiona] : zlote zasady : czego nauczylo mnie zycie lidera
.Determinanty jakosci nadwozi samochodowych.Kredyty konsumpcyjne w ofercie przedsiebiorstw
posrednictwa kredytowego na przykladzie kredyt punkt zagiel spolka akcyjna w pabianicach.Bezrobocie
mlodzioezy w polsce na tle wybranych krajow unii europejskiej.Wartosci niematerialne i prawne w prawie
bilansowym i podatkowym.Analiza i ocena szans rozwoju agroturystyki w gminie andrychow.Ocena
dzialalnosci i funcjonowania domow pomocy spolecznej na przykladzie domu pomocy spolecznej ul.
Ciolkowskiego 2 w lodzi.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pomoc spoleczna
praca licencjacka.Pamietniki jana chryzostoma paska jako zrodlo wiedzy o ustroju rzeczpospolitej xvii
wieku.praca licencjacka budzet gminy .Gotowa praca licencjacka.Czynniki determinujace rozwoj sektora
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Rola podatkow i oplat w dochodach budzetu gminy na
przykladzie gminy gomunice w latach 2006-2009.Gospodarka budzetowa gmin.Wozniak- michal gabriel
(1949- ). Red. - nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy : w kontekscie spojnosci spolecznoekonomiczne.Wplyw kontroli konstytucjonalnosci na system prawny.Pisanie prac wroclaw.Logistyka w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej darek miechow..Praca
licencjacka po angielsku.Analiza budzetu gminy klomnice w latach 2001 - 2005.Ocena wplywu ryzyka
bankowego na rentownosc banku x w strzelcach opolskich..Prawomocnosc orzeczenia w postepowaniu
cywilnym.Wprowadzenie systemu zarzadzania jakoscia do organizacji a rozwoj pracownikow.Klaus- peter.
Red. - the roots of logistics : a reader of classical contributions to the history and conceptual found.Analiza
marketingu firmy gastromer - dystrybutora maszyn i urzadzen gastronomicznych.Prace magisterskie
chomikuj.praca licencjacka budzet gminy .Strategic analysis of alcor quimica and polish market of
professional cleaning detergents.Organizacja dzialalnosci centrum logistycznego na przykladzie magazynu
centralnego firmy kaufland polska markety sp. Z o.o..Projekt konkurencyjnosci powiatu
zawiercianskiego.Analiza i ocena systemu wynagradzania na przykladzie firmy telekomunikacyjnej.Stres
zawodowy pracownikow firmy transprojekt.Zarzadzanie finasami jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie powiatu gliwickiego w latach 2006 - 2010.Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia w malej
firmie.Postepowanie w sprawach z zakresu prawa pracy z powodztwa pracodawcy.Rola zarzadcy
nieruchomosci na przykladzie zespolu zarzadzania nieruchomosci wam w czestochowie.Reklama telewizyjna
kierowana do dzieci w wieku 6-12 lat.Efekty ekonomiczne agroturystyki w wojewodztwie
wielkopolskim..Proporcjonalne opodatkowanie dochodu osob fizycznych prowadzacych pozarolnicza
dzialalnosc gospodarcza.Pozyskiwanie pracownikow do organizacji poprzez rekrutacje- selekcje i
wprowadzenie do pracy na przykladzie firmy x.Zarzadzanie nieruchomosciami gminnymi na przykladzie
gminy wreczyca wielka.Wspolczesna rola turystyczno-uzytkowa zamku krolewskiego w
niepolomicach..Analiza i ocena strategii marketingowej w uslugach bankowych na przykladzie mbanku.praca
licencjacka budzet gminy .Specyfikacja procesu inwestycyjno-budowlanego w jednostkach samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy staporkow.Kotowski- wojciech. - prawo o ruchu drogowym : komentarz
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.Warunki eksploatacji maszyn i nowoczesnosc ich czesci- jako determinanty jakosci pieczywa..Postepowanie
w sprawie wydania dowodu osobistego.Rynek kapitalowy jako zrodlo finansowania przedsiebiorstw z sektora
msp na przykladzie m. W. Trade s.a..Promocyjne dzialania public relations na przykladzie firmy philips polska
s.a..Rola bankow w pozyskaniu srodkow unijnych dla finansowania projektow samorzadow lokalnych w
polsce.Status prawny urzadzen przesylowych.Wplyw zabezpieczen rzeczowych na oddalenie wniosku o
ogloszenie upadlosci albo umorzenie postepowania upadlosciowego.Nowa bazylejska umowa kapitalowa a
fundamentalne zmiany w zarzadzaniu ryzykiem bankowym..Rekrutacja i szkolenia personelu jako czynnik
tworzenia sukcesu firmy.Postepowanie dowodowe w sprawach o rozwod i o separacje.Ranking bankow w
polsce..Ksztaltowanie kultury organizacyjnej w zzl na przykladzie placowek poczty polskiej s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Swiadczenie ubezpieczyciela jako podstawowy obowiazek wynikajacy ze stosunku
ubezpieczenia.Finansowanie oswiaty przez gminy w polsce na przykladzie gminy czarnozyly.Problematyka
spamu jako czynu nieuczciwej konkurencji.Analiza marketingowa teatru posk-u w londynie na tle przemian
demograficznych diaspory polskiej i zmian w systemie finansowania dzialalnosci kulturalnej organizacji
charytatywnych w wielkiej brytanii.Pisanie prac naukowych.Wplyw kompetencji menadzerskich na
zarzadzanie zespolami pracowniczymi na podstawie firmy x..Postepowanie nieprocesowe o rozwiazanie
spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia przez sad rejestrowy.Prace licencjackie.praca licencjacka budzet
gminy .Znaczenie przywodztwa w zarzadzaniu organizacjami na podstawie gminy kalety.Segment rynku jako
ocena walki konkorencyjnej.Kultura organizacyjna a zarzadzanie publiczna instytucja kultury na przykladzie
nowohuckiego centrum kultury i osrodka kultury im c. K. Norwida.Doskonalenie procesow sprzedazy poprzez
stosowanie technik marketingu elektronicznego.Implikacje integracyjne i czlonkowskie dla polskiego
rolnictwa.Praca magisterska chomikuj.Funkcjonowanie funduszy pozyczkowych i poreczeniowych
wspierajacych sektor msp na przykladzie instytucji dzialajacych w wojewodztwie lodzkim.praca licencjacka
budzet gminy .Satysfakcja uzytkownikow z uslug pkp.Szczesliwicko – soliborskiej w warszawie praca
inzynierska budownictwo.Motywacja jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w 5 wojskowym szpitalu
klinicznym w krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze inwestycyjne jako jedna z form lokowania
oszczednosci na przykladzie banku pekao s.a..System zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie
maszynowym..Ocena gospodarki finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
poczesna w latach 2007-2011..Deficyt snu a jakosc wykonywanej pracy na przykladzie grupy pracujacych
studentow.praca licencjacka budzet gminy .Analiza fundamentalna jako jeden ze sposobow wyceny
przedsiebiorstwa i podejmowania decyzji inwestycyjnych.Wybbrane strategie marketingowe realizowane
przez przedsiebiorstwo na przykladzie autoryzowanego dealera marki opel-p.p.h.u.polmax jan
polaczek.Restrukturyzacja dynamiczna w rozwoju przedsiebiorstwa - aspekt technicznotechnologiczny.Ocena efektywnosci inwestycji w formie fuzji i przejec.Mediacja w wybranych panstwach
europejskich - analiza prawnoporownawcza.Dochody gmin z tytulu subwencji ogolnej.praca licencjacka
budzet gminy .Zintegrowane zarzadzanie w cementowni rudniki s.a..Dzialania marketingowe
przedsiebiorstwa w sektorze uslug finansowych (profesjonalnych).Analiza zrodel fianansowania zadan gminy
ze srodkow unii europejskiej na przykladzie gminy przyrow 2007 - 2009.Kontrowersyjne problemy
harmonizacji podatku dochodowego od osob prawnych w krajach unii europejskiej.Analiza uwarunkowan
decyzyjnych przy zmianie modelu uzytkowania wysokogorskiego szlaku turystycznego w parku narodowym
na przykladzie orlej perci w tatrach polskich..Pomiar wizerunku marki na przykladzie polskich firm
odziezowych.Outsourcing jako nowa usluga dla bankow komercyjnych.Przestepstwo zgwalcenia w swietle
art. 197 k.k..Obciazenia podatkowe malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Pisanie prac magisterskich
ogloszenia.Stawska- joanna. - stopy procentowe a inwestycje w polsce i strefie euro .Jozwiak- jadwiga. sprzedaz towarow : zajecia w pracowni : kwalifikacja a.18.2 : podrecznik do nauki zawodu tec.Ocena
zagrozenia kontynuacji dzialalnosci przedsiebiorstwa na podstawie spolki x.Przestepstwa przeciwko zyciu w
polskim prawie karnym xx wieku.Wojtaszczyk- konstanty adam. Red. - integracja europejska : wstep
.Gospodarka zapasami w przedsiebiorstwie na przykladzie wybranej jednostki..Kredyt jako produkt
bankowy.Przestepstwa przeciwko bezpieczenstwu w komunikacji zwiazane z nietrzezwoscia
sprawcy..Zarzadzanie zespolem pracownikow- budowa zespolu i kierowanie procesami
grupowymi..Innowacje produktowe w budowaniu satysfakcji klienta na przykladzie panstwowego
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przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej poczta polska.Podatki dochodowe w rachunkowosci organu
podatkowego na przykladzie drugiego urzedu skarbowego w czestochowie.Zamowienia publiczne na
profesjonalna obsluge nieruchomosci.Mozliwosc finansowania malych i srednich przedsiebiorstw po
przystapieniu polski do unii europejskiej.Negocjacje w prawie zamowien publicznych.Partnerstwo publiczno
- prywatne jako jeden z nowoczesnych sposobow realizacji inwestycji w jednostkach samorzadu
terytorialnego.Praca licencjacka pomoc.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj i perspektywy bankowosci
elektronicznej.Opodatkowanie dochodow przedsiebiorstw podatkiem dochodowym od osob prawnych na
przykladzie firmy comarach.Mienie komunalne a przedsiebiorczosc na przykladzie gminy slawkow.Formy
ewidencji i wyceny zasobow magazynowych na przykladzie firmy foster wheeler energy fakop sp. Z
o.o..Zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikow sieci web zwiazane z ekspansja uslug i produktow
google.Rozstrzygniecia sadu apelacyjnego w procesie cywilnym.Audyt operacyjny a gospodarowanie
majatkiem na przykladzie sadu okregowego w czestochowie.Korekta prac magisterskich.Wplyw specjalnej
strefy ekonomicznej na procesy rozwoju lokalnego na przykladzie miasta ozorkow.Rola i znaczenie
marketingu mix na przykladzie przedsiebiorstwa branzy nasienno-ogrodniczej.Kierunki wykorzystania
kapitalow zgromadzonych przez banki komercyjne (na przykladzie pko bp s.a. i banku pekao s.a. w latach
2000-2004).praca licencjacka budzet gminy .Tajemnica korespondencji jako dobro osobiste oraz jej ochrona w
prawie cywilnym..Ocena zmian struktury dochodow w gminach miejsko-wiejskich.Rola menadzera sportu w
koszykowce kobiet na przykladzie patrycji czepiec-golanskiej.Outsourcing- jako metoda nowego zarzadzania
publicznego na przykladzie wojewodzkiego szpitala specjalistycznego im. L. Rydygiera w krakowie.Skutki
smierci pracownika w zakresie prawa pracy.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w bankach
komercyjnych.Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjnosc w polsce analiza przypadku.Lipka- anna. Red. koszty jakosci zarzadzania kapitalem ludzkim a ryzyko personalne : {q [hcm]} <-> hc risk : pr.Warunki rozwoju
infrastruktury turystycznej w powiecie prudnickim..Promocja firmy w internecie na przykladzie firmy
bertelsmann.praca licencjacka budzet gminy .Systemy informatyczne w przedsiebiorstwie na przykladzie
kodow kreskowych..Tematy prac magisterskich z pedagogiki.Postepowanie administracyjne przed
naczelnikiem urzedu skarbowego.Wykorzystanie franchisingu w procesie rozwoju banku.Pisanie prac
doktorskich cena.Praca licencjacka pielegniarstwo.Gromadzenie przez komornika materialu procesowego w
postepowaniu egzekucyjnym.Proces kadrowy we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Efektywnosc postepowan
egzekucyjnych prowadzonych przez zaklad ubezpieczen spolecznych oddzial opole inspektorat olesno w
latach 2007 - 2009..Zastosowanie analizy wskaznikowej do oceny kondycji finansowej
przedsiebiorstwa.Znaczenie systemu transportowego w procesach logistycznych
przedsiebiorstwa.Administracyjnoprawna analiza regulacji alternatywnych zrodel energii.Kubiak- jaroslaw zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitalu przedsiebiorstw w polsce .Baza prac licencjackich.praca
licencjacka budzet gminy .Podkultura wiezienna.Instytucja referendum w procesie integracji
europejskiej.Motywowanie kadry kierowniczej w przedsiebiorswie x..Rozwoj budownictwa mieszkaniowego
w latach 1991-2011.Wspolczesne rozwiazania konstrukcyjne w zakresie scian w obiektach przemyslowych
praca inzynierska budownictwo.Praca tymczasowa.Reklama niekonwencjonalna jako czynnik konkurencyjny
firmy.Marketing communication in the on - trade channel case study - finlandia polska ltd.Swiadek w
systemie dowodow w postepowaniu karnym.Zatrudnianie osob niepelnosprawnych w zakladach pracy
chronionej.Interwencja humanitarna w prawie miedzynarodowym.Podstawy wznowienia postepowania
sadowego w polskiej procedurze karnej.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie pracy licencjackiej
zasady.Marketingowe strategie firmy transportowo spedycyjnej na przykladzie domo-best transport i
spedycja.Koncepcja logistycznej obslugi klienta.Analiza porownawcza systemow podatkow bezposrednich
czterech wybranych krajow unii europejskiej oraz stanow zjednoczonych.praca licencjacka budzet gminy
.Rola ustrojowa rady ministrow w swietke konstytucji rzeczypospolitej polskiej.Nowoczesne systemy
ogrzewania i ich ekonomika praca inzynierska budownictwo.Reklama w prawie internetowym (wybrane
zagadnienia prawne).Analiza instrumentarium marketingowego dla firmy kantori karol
grobelniak..Dzialalnosc marketingowa w zakresie handlu drewnem w lasach panstwowych z uwzglednieniem
nadlesnictwa strzelce opolskie..Wplyw dzialalnosci kredytowej na wynik finansowy banku.praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw kultury organizacyjnej na procesy adaptacyjne nowych pracownikow..Rola iso
..
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9001:2000 w ksztaltowaniu jakosci produkcji na przykladzie zakladow kablowych bitner celina
bitner.Zabezpieczenia kredytow na przykladzie malych i srednich przedsiebiorstw..System oceniania
pracownikow jako narzedzie zarzadzania kompetencjami na przykladzie lukas banku s.a..Znaczenie
dystrybucji i profesjonalnej obslugi klienta w procesie swiadczenia uslug turystycznych na przykladzie biura
turystycznego panorama w radomsku.Autobusy jako nosniki ekspozycji reklamowych - analiza i ocena na
przykladzie konkretnej grupy pojazdow.Filipiak- teresa anna. - zarys prawa cywilnego .Spoleczenstwo
informacyjne a biznes elektroniczny.Wplyw polskiego systemu edukacji na bezrobocie wsrod
mlodziezy.Wykorzystanie funduszy unijnych z sektorowego programu operacyjnego na ochrone srodowiska i
transport na przykladzie gminy klodawa.Przebieg postepowania o stwierdzenie nabycia spadku.Procesy
magazynowania - problemy i sposoby ich rozwiazywania.Porownawcza analiza finansowa spolek
telekomunikacja polska s.a. oraz netia s.a..Badanie zjawiska mobbingu w srodowisku szkolnym na
przykladzie ix liceum ogolnoksztalcacego im. C.k. Norwida w czestochowie.Baranski- robert. - fundacje i
stowarzyszenia : wspolpraca organizacji pozarzadowych z administracja publiczna.Wplyw promocji na rozwoj
przedsiebiorstwa na przykladzie jurajska s.p..Wizerunek marki sieci hoteli ritz-carlton w opinii potencjalnych
klientow.Polityka spojnosci ue i fundusze europejskie.Pion cywilny i polityczny polskiego panstwa
podziemnego..Przesluchanie maloletniej ofiary przestepstwa w polsce i wybranych krajach
europejskich.Rozwoj gminy szczercow w latach 2000-2006.Nieruchomosc jako przedmiot
inwestowania.Wplyw logistyki msp na wysokosc kosztow logistycznych oraz sposoby ich finansowania.Ocena
skutecznosci zarzadzania kadrami w przedsiebiorstwie..Zakonczenie pracy licencjackiej.Baza hotelowa
wojewodztwa opolskiego - przemiany a kierunki rozwoju..Wplyw reklamy na zachowania
konsumentow.Analiza funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w zreformowanym systemie
ubezpieczen spolecznych.Strategie marketingowe bankow komercyjnych - przyklad banku pko s.a..System
motywacji na przykladzie nauczycieli szkol podstawowych.Pankratjew- renata. Oprac. - rzeszow : plan miasta
: 1:20 000 .Majorek- jaroslaw. - miedzy rynkiem a etosem : adwokaci o swoim zawodzie i jego przyszlosci :
raport z badania soc.Pomoc w pisaniu prac magisterskich.Oferta inwestycyjna banku skierowana do klientow
zamoznych na podstawie banku pekao s.a..Skarga na przewleklosc postepowania w procesie
cywilnym.Rekojmia wiary publicznej..Ksztaltowanie prawa glosu przez wspolnikow spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Ksztaltowanie sie bezrobocia strukturalnego w polsce w latach 2004-2010..Modele
biznesowe oraz ich przydatnosc w praktyce.Stereotypy w porownaniach miedzynarodowych wsrod polakow i
amerykanow.Wybrane problemy rozwoju gminy krakow..Aktywne programy rynku pracy jako srodki
ograniczania bezrobocia - analiza na przykladzie dzialalnosci powiatowego urzedu pracy w leczycy w latach
2008 - 2010.Granice obowiazku skladania zeznan w procesie karnym.Rola marketingu w zarzadzaniu firma
uslugowa z branzy kosmetycznej na przykladzie farmy pieknosci.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc
orzecznicza trybunalu konstytucyjnego na przykladzie orzeczen interpretacyjnych i orzeczen odroczonych
terminem wejscia w zycia..System kontroli jakosci i analiza wad wyrobow walcowanych na przykladzie
walcowni blach grubych..Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki militarnej..Zezwolenie na wytwarzanie
produktow leczniczych..praca licencjacka budzet gminy .Projekt architektoniczno-konstrukcyjny biblioteki
osiedlowej praca inzynierska budownictwo.Ewolucja odpowiedzialnosci odszkodowawczej wladzy publicznej
na przykladzie skargi o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia sadu w
postepowaniu cywilnym.Zasady pisania pracy magisterskiej.Kredyt bankowy jako zrodlo finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Praca
licencjacka plan.Zarzadzanie logistyczne a tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa..Strategie
konkurowania bankow na rynku polskim.Pisanie prac mgr.zrodla finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw w ramach polityki spojnosci oraz wspolnej polityki rolnej unii europejskiej .Jak wyglada
praca licencjacka.Motywowanie pracownikow. Teoria i praktyka.I sekretarz ze slaska. Ocena dziesiecioletnich
rzadow edwarda gierka.Konkurencyjnosc transportu samochodowego po przystapieniu polski do unii
europejskiej.Procesy zarzadzania przedsiebiorstwem a wymagania jakosciowe konsumentow.praca
licencjacka budzet gminy .Biznesowe aspekty sportu- na przykladzie wisly krakow s.a..Faktoring- jako
metoda z metod finansowania przedsiebiorstw.Interes prawny w postepowaniu administracyjnym.Analiza
budzetu gminy na przykladzie urzedu gminy gomunice w latach 2007-2012..Motywy i efekty debiutu gieldy
..

..
papierow wartosciowych w polsce.Regulacje prawne- przeksztalcenia wlasnosciowe oraz planowane zmiany
w rolnictwie na przykladzie sektora cukrowniczego w polsce w latach 1989-2005.Motywowanie jako
instrument nowoczesnego zarzadzania zasobami ludzkimi..Wnuk- jan. Red. - wspolczesne koncepcje i
strategie zarzadzania : teoria a praktyka .Etap kwalifikacji wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia publicznego w polsce i unii europejskiej.Logistyczna obsluga klienta jednym z obszarow logistyki
dystrybucji.Wiezienie jako instytucja totalna.Ochrona interesow inwestorow w swietle ustawy o szczegolnych
uprawnieniach ministra wlasciwego do spraw skarbu panstwa oraz ich wykonywaniu w niektorych spolkach
kapitalowych lub grupach kapitalowych prowadzacych dzialalnosc w sektorach energii elektrycznej- ropy
naftowej oraz paliw gazowych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Ocena uslug transportowych oferowanych przez pbp sindbad..Ocena dzialalnosci
banku ochrony srodowiska s.a. na podstawie udzielonych kredytow proekologicznych..Fundusze strukturalne
unii europejskiej jako zrodlo finansowania dzialalnosci gminy.Problem bezrobocia w powiecie ostroleckim w
latach 2006-2009.Proceduralizm teorii sprawiedliwosci johna rawisa.Zarzadzanie szkola mistrzostwa
sportowego. Postawy nauczycieli i trenerow wobec uczniow a uczniowskie plany zyciowe..Nterwencja
humanitarna w prawie miedzynarodowym.Rozwoj rynku faktoringowego w polsce.Proseminarium.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza transportu zbiorowego na terenie gminy poczesna..Wplyw motywacji
pozaplacowej na zachowania pracownikow.Administracja praca licencjacka.Badanie mozliwosci finansowania
inwestycji przez gmine lipie.Mosliwosci finansowania sektora malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Pisanie prac cennik.Prawo pracownika do prywatnosci.Prace licencjackie stosunki
miedzynarodowe.praca licencjacka budzet gminy .Wirtualny wymiar logistyki w dzialalnosci platform
internetowych.Brenski- wieslaw. - strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekscie globalizacji
.Wykorzystanie statystycznej kontroli procesow w optymalizacji systemu wytwarzania obreczy
kolejowej.Minimalizacja ryzyka kredytowego w praktyce bankowej (na przykladzie pko bank polski
s.a.).Planowanie jako instrument zarzadzania w instytucjach samorzadowych.Glowne problemy wspolczesnej
etyki zawodowej adwokatow i radcow prawnych..Instytucja skargi subsydiarnej w polskim prawie karnym
procesowym.Bariery prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na jednolitym rynku unii
europejskiej.Zarzadzanie personelem a stabilnosc emocjonalna kurierow.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Szanse i zagrozenia dla rozwoju infrastruktury transportowej w polsce w
zwiazku z organizacja euro 2012..Indywidualizacja wykonania kary pozbawienia wolnosci.Marketing
wewnetrzny w podnoszeniu jakosci logistycznej obslugi klienta.Informatyczne podstawy bezpieczenstwa
informacji w sieciach bankowych na przykladzie ing banku.Promocja turystyczna irlandii i polski na
przykladzie krakowa i dablina.Specyficzne determinanty stresu zawodowego wsrod pracownikow jednostki
ratowniczo-gasniczej panstwowej strazy pozarnej..Wizja zdrowego spoleczenstwa ericha fromma.Analiza
finansowa wykonania budzetu gminy kochanowice za lata 2004-2007.Pozyskiwanie oraz wykorzystywanie
funduszy unijnych na przykladzie gminy kroczyce w latach 2004-2006.Ksztaltowanie systemu wynagrodzen
pracownikow sadow na przykladzie sadu rejonowego w kutnie.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
prawnych form zabezpieczenia kredytu na przykladzie kredyt banku s.a. w latach 2006-2010..Analiza kosztow
produkcji okien na przykladzie firmy rodzinnej glear sp.j. W latach 2006-2010.Transakcje wiazane jako
przejaw naduzywania pozycji dominujacej.Zarzadzanie relacjami z klientem na rynku uslug
ubezpieczeniowych (na przykladzie grupy commercial union polska).Strategia rozwoju
mikroprzedsiebiorstwa gastronomicznego.Elementy zarzadzania zasobami ludzkimi realizowane w praktyce
przedsiebiorstwa- na przykladzie badania firmy.Wplyw kosztow oswiaty na sytuacje finansowa gminy
zytno.Statuty w prawie administracyjnym..Poczucie bezpieczenstwa a zaufanie do policji.Nauka i nauczanie
prawa w ksiestwie warszawskim.Odpowiedzialnosc cywilna w prawie ochrony srodowiska.Umowa
gwarancyjna.Zasady pisania pracy magisterskiej.Specjalne strefy ekonomiczne jako forma pomocy
publicznej..Praca magisterska.Seminarium magisterskie (v rok).Ocena rozwoju elektronicznej administracji
na przykladzie urzedu miasta czestochowy.Projekt budynku swietlicy osiedlowej praca inzynierska
budownictwo.Rozwoj infrastruktury logistycznej w polsce na tle tendencji europejskich.Promocja miasta
praca magisterska.Analiza sytuacji finansowej sadu rejonowego w skierniewicach.praca licencjacka budzet
gminy .Strategie marketingowe na rynku dobr industrialnych na przykladzie p.p.h.u. petecki.Czynniki
..

..
wplywajace na satysfakcje z pracy pracownikow w pko bp s.a..Kredyty hipoteczne jako zrodlo finansowania
zakupu nieruchomosci na przykladzie banku zachodniego wbk s.a..Oddzialywanie administracji publicznej na
sytuacje rowerzystow..Fundusze unijne jako instrument finansowania rozwoju lokalnego wybranych gmin
powiatu lublinieckiego.Polityka innowacyjna w polsce.Amortyzacja w prawie podatkowym i
bilansowym.Proces wdrazania stewardingu w polskich klubach pilkarskich.Liberalizacja rynku
telekomunikacyjnego w zakresie telefonii mobilnej w prawie unii europejskiej - na przykladzie polski.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Konstytucyjna zasada niezawislosci
sedziowskiej..Poziom motywacji zawodowej przyszlych nauczycieli na przykladzie studentow geografii
akedemii pedagogicznej w krakowie.Zarzadzanie rentownoscia w jutrzence.Mikolajewicz- zbigniew (1934- ).
Red. - uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej
i.praca licencjacka budzet gminy .Leninowska koncepcja panstwa dyktatury proletariatu.Pacholski- leszek
maciej. Red. - macroergonomics vs social ergonomics .praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie
funduszy europejskich jako instrumentu rozwoju jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta
konstantynow lodzki.praca licencjacka budzet gminy .Charakterystyka gruntow spoistych w babimoscie praca
inzynierska budownictwo.Anomalie na rynku kapitalowym.Zabojstwo z afektu. Analiza kryminalistyczna i
materialno prawna..Wykorzystywanie internetu w organizacjach kampanii reklamowej.Budowanie marki
handlowej na przykladzie grupy zywiec.Istota oraz rola kary ograniczenia wolnosci - jako kary nieizolacyjnej w swietle uregulowan kodeksu karnego oraz kodeksu karnego wykonawczego..Funkcjonowanie systemu
zamowien publicznych na przykladzie starostwa powiatowego w radomsku.Analiza poziomu oraz struktury
dochodow i wydatkow gminy klomnice w latach 2005 - 2009.Analiza nowoczesnego systemu magazynowania
na przykladzie mobilnego magazynu firmy wincanton polska.Instytucja wznowienia postepowania w
postepowaniu cywilnym.Praca magisterska pisanie.Podnoszenie innowacyjnosci i konkurencyjnosci firm z
sektora msp w polsce przy wykorzystaniu funduszy unijnych.Wartosc dowodowa opinii opartej na malej
liczbie minucji.Pozorowanie samobojstw jako sposob maskowania zabojstw - problematyka wlasciwej oceny
przyczyny i okolicznosci smierci gwaltownej.Bělohlávek- alexander j. - arbitration- ordre public and criminal
law : (interaction of private and public international an.Wznowienie postepowania administracyjnego
ogolnego i podatkowego.praca licencjacka budzet gminy .Sokolowska- stanislawa. Red. - wies i rolnictwo w
procesie zmian : czynniki rozwoju obszarow wiejskich .Zasady tayoty jako instrument oceny funkcjonowania
zintegrowanego systemu wedlug norm iso 9001:2000- iso 14001- iso 18001.Gospodarka odpadami
komunalnymi jako zadanie samorzadu terytorialnego na przykladzie gmin woj. Opolskiego w latach 20052008.Logistyka miejska jako czynnik ograniczajacy kongestie na przykladzie miasta lodzi.System ocen
pracowniczych w przedsiebiorstwie consolis polska sp. Z o.o..Wstep pracy licencjackiej.Wprowadzenie
swiadka koronnego do procesu.Eurosieroctwo jako problem spoleczny w wojewodztwie opolskim.Reklama
praca magisterska.Mechanizmy nadzoru wlascicielskiego w spolkach kapitalowych.Temat pracy licencjackiej
pedagogika.Zastosowanie biopaliw w polsce i w unii europejskiej..Uznanie panstwa w swietle prawa
miedzynarodowego na przykladzie kosowa.Szkolenie oraz efektywnosc pracownicza na podstawie
wybranego przedsiebiorstwa.Marka jako element strategii firmy.Pisanie prac na zlecenie.Mechanizmy
prowokacji w reklamie spolecznej..Przewlaszczenie nieruchomosci na zabezpieczenie.Odpowiedzialnosc
cywilna gestora wyciagu narciarskiego za wypadki..Cichanska- barbara aleksandra. - testy przygotowujace do
egzaminu zawodowego sprzedawca .Analiza dzialalnosci finansowej samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy wreczyca wielka w latach 2006 -2010.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie
firmy x.Swoboda przeplywu pracownikow i zasada rownego ich traktowania na obszarze unii
europejskiej.Zabojstwo eutanatyczne w kodeksie karnym z 1997 r..Kradziez z wlamaniem w swietle
kryminologii srodowiskowej.Kara bezwzglednego pozbawienia wolnosci.Analiza dochodow budzetowych
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy poczesna w latach 2005 - 2009.praca licencjacka
budzet gminy .Instrumenty zarzadzania ryzykiem kursu walutowego w przedsiebiorstwie..Wykonywanie kary
pozbawienia wolnosci wobec kobiet.Analiza budzetu panstwa w gospodarce polskiej w latach 20042008.Ocena dzialalnosci banku spoldzielczego w poczesnej w latach 2001-2005.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza roli podatku od nieruchomosci w ksztaltowaniu dochodow gminy.Rola kredytu
inwestycyjnego w finansowaniu przedsiewziec gospodarczych.Atrakcje turystyczne jury krakowsko ..

..
czestochowskiej.Przejrzystosc stosunkow finansowych pomiedzy organami publicznymi a przedsiebiorcami
publicznymi w polskim systemie prawnym.Strategie wynagradzania pracownikow.Zawiazanie spolki z o.o. W
prawie polskim i prawie rosyjskim.System motywacji pracownikow jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie elgo lighting industries s.a. w gostyninie.Obowiazki pracodawcy w swietle przejscia
zakladu pracy lub jego czesci na nowego pracodawce.Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem na
podstawie wybranych aspektow dzialalnosci miedzynarodowej firmy polimex-mostostal s.a..Instytucja
urzedu pracy jako organu obslugi rynku pracy.Kontrola fuzji przedsiebiorstw przez komisje europejska.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie boni fratres lodzienis
sp. Z o.o. Szpital zakonu bonifratrow sw. Jana bozego w lodzi.Rzadowy program aktywizacji zawodowej
absolwentow pierwsza praca jako jeden ze sposobow zwaalczania bezrobocia w polsce - zalozenia efekty i
skutki..Opodatkowanie przedsiebiorstw w polsce oraz w krajach unii europejskiej..Analiza porownawcza
warunkow prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez male i srednie przedsiebiorstwa na przykladzie
polski i slowacji.Podatek od spadkow i darowizn i jego udzial w calkowitych wplywach podatkowych na
przykladzie urzedu skarbowego w ostrolece.Metodologia pracy magisterskiej.Realizacja zadan gminy z
zakresu oswiaty na przykladzie przedszkoli w gminie krapkowice.Charakterystyka zintegrowanego systemu
zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie h.m. helvetia meble- na podstawie stosowanych norm jakosci: iso
9001: 2001- iso: 14001- iso: 18001.Materialy i technologie wykonania izolacji przeciwwodnej i
przeciwwilgociowej praca inzynierska budownictwo.Historia sil zbrojnych.praca licencjacka budzet gminy
.Egzekucja administracyjna z nieruchomosci..Instytucja skargi konstytucyjnej.Powod cywilny w procesie
karnym.Immisje posrednie i bezposrednie jako podstawa roszczenia negatoryjnego.Analiza sytuacji
majatkowej i finansowej przedsiebiorstwa uslugowego elektrotechnika sp. Z o.o. Na podstawie sprawozdan
finansowych.Organizacyjne aspekty zarzadzania projektami europejskiego funduszu spolecznego na
przykladzie projektu bielsko-biala laczy ludzi.Pokolenie y na rynku pracy.Elementy podmiotowe instytucji
obrony koniecznej.Znaczenie akumulacji i transferu wiedzy technicznej w procesie realizacji innowacji w
przedsiebiorstwach produkcyjnych..Ochrona stosunku pracy pracownika uzwiazkowionego i
nieuzwiazkowionego a naruszenie zasady negatywnej wolnosci zwiazkowej.Prawne aspekty przeciwdzialania
przemocy w rodzinie.praca licencjacka budzet gminy .Ocena i analiza dochodow gminy przystajn w latach
2001-2003.Zasada decentralizacji jako zasada ustroju wladzy publicznej..Szkolenia pracownikow i ich
odzwierciedlenie w rachunkowosci.Leasing jako niekonwencjonalne zrodlo finansowania
przedsiebiorczosci.Regulaminy pracy..Podstawowe zasady skutecznosci strajku pracowniczego na przykladzie
firmy ramb sp. Z o.o..Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki pge sa.praca licencjacka
budzet gminy .Status prawny polskiej sluzby konsularnej.Male i srednie przedsiebiorstwa na obszarach
wiejskich - uwarunkowania rozwoju.Rola informatyzacji procesow w systemach gospodarki
magazynowej.Ocena dzialalnosci wybranych organizacji pozarzadowych w zakresie ochrony praw
dziecka.Ocena dzialalnosci finansowej przedsiebiorstwa zlomrex s. A. W latach 2004-2006.Srodki probacyjne
w polskim prawie karnym na tle porownawczym..Terroryzm islamski jako zjawisko we wspolczesnym
swiecie..Systemy motywacyjne pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjnego
artur kniejski w olesnie..Wplyw inwestycjii modernizacyjnej na wartosc nieruchomosci.Kreowanie
tozsamosci i zarzadzanie wizerunkiem przedsiebiorstwa na podstawie grupy nowy styl..Ugoda sadowa w
polskim procesie cywilnym.Negocjacje w biznesie miedzynarodowym.Ocena wybranych projektow
zrealizowanych w ramach europejskiego funduszu spolecznego w czestochowie..praca licencjacka budzet
gminy .Problemy franchisingu na przykladzie hurtowni materialow budowlanych i wykonczeniowych
arsen.Pojecie doboru pracownikow do organizacji na przykladzie powszechnej kasy oszczednosciowej banku
polskiego s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Morin- roger a. - new
regulatory finance .Analiza dzialalnosci inwestycyjnej gminy praca inzynierska budownictwo.Uprawnienia
kontrolne pracodawcy a ochrona godnosci i innych dobr osobistych pracownika.The enterprises guaranteeing
the quality level stability..Zarzadzanie nieruchomosciami komercyjnymi na przykladzie nieruchomosci
biurowo-magazynowej.Fundusze strukturalne w dzialalnosci organizacji pozarzadowych na przykladzie
wybranych organizacji..Odpowiedzialnosc wspolnikow za zaleglosci podatkowe spolek osobowych na
podstawie art. 115 ordynacji podatkowej.praca licencjacka budzet gminy .Zmiany w zarzadzaniu w sluzbie
..

..
zdrowia (na przykladzie jednego z lodzkich szpitali).Prace licencjackie pedagogika.praca licencjacka budzet
gminy .Ocena systemow motywacyjnych w malym oraz srednim przedsiebiorstwie.Zagrozenie upadloscia w
swietle wynikow analizy finansowej.Leasing jako forma finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie light company.Reklama prasowa dobr przemyslowych.Realizacja swobod tworzacych wspolny
rynek w ramach dzialalnosci sklepow internetowych..Patterson- robert. - compendium of banking in polish &
english = kompendium terminow z zakresu bankowosci po polsku.Wybrane aspekty funkcjonowania
specjalnych stref ekonomicznych na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Istota metod i
narzedzi w ciaglym doskonaleniu systemu zarzadzania jakosci w firmie „x”.Rzecznik praw dziecka - urzad
ustanowiony przez konstytucje dla ochrony praw dziecka..Integracja w unii europejskiej - poglebianie oraz
problemy poszerzania ze szczegolnym uwzglednieniem polski.Motywowanie pracownikow w
miedzynarodowych organizacjach. Analiza systemu motywacyjnego firmy consulting group.Wplyw
czlonkostwa w unii europejskiej na wybrane obszary gospodarki polskiej.Obrona konieczna praca
magisterska.Prawo do uzyskania informacji z art. 61 konstytucji rp w swietle rozwiazan przyjetych w ustawie
o dostepie do informacji publicznej.Pelnomocnictwo jako instytucja prawa cywilnego.praca licencjacka
budzet gminy .Gospodarka finansowa narodowego funduszu zdrowia w latach 2004-2009.Pisanie prac
poznan.Zapobieganie przestepczosci na terenie gminy kluczbork.Proces realizacji strategii rozwoju miasta
glowno.Kredyty w zarzadzaniu plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa.Ocena efektywnosci funkcjonowania
firmy uslugowej o zroznicowanym profilu dzialania..Gospodarka finansowa gminy wiejskiej na przykladzie
gminy wierzchlas.Ocena zdolnosci kredytowej jako podstawowa forma minimalizacji ryzyka kredytowego (na
przykladzie banku polskiej spoldzielczosci s.a.).Amortyzacja srodkow trwalych w polityce rachunkowosci
przedsiebiorstwa chemet s.a. w latach 2006 - 2008.Dziedzictwo kulturowe i prawne hanzy.praca licencjacka
budzet gminy .Zasiedzenie jako sposob nabycia prawa wlasnosci nieruchomosci.Stopien wdrozenia
miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci finansowej do sporzadzania jednostkowych sprawozdan
finansowych w spolkach publicznych w polsce.Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.Internet jako narzedzie realizacji sprzedazy..Wykorzystanie internetu w dzialalnosci tanich linii
lotniczych.Innowacje w dzialalnosci przedsiebiorstwa. Analiza na przykladzie firmy -- aparel..Rola
pracownikow jako nosnika kapitalu intelektualnego.Sprawozdanie z dzialalnosci jako element rocznego
raportu finansowego spolki gieldowej.Wykorzystanie instrumentow marketingu - mix na przykladzie
powszechnej kasy oszczednosci banku polskiego s.a..Naleznosci w polityce rachunkowosci przedsiebiorstwa
pol- glas..Rekrutacja pracownikow w organizacjach publicznych.Analiza bankowosci elektronicznej na
przykladzie banku pekao s.a. w latach 2007-2012..Wspolpraca zagraniczna jako czynnik determinujacy rozwoj
gmin.Organizacyjno-prawne aspekty statusu pracownika w swietle regulacji ustawowych.Plan zarzadzania
jako instrument zarzadzania nieruchomosciami komercyjnymi.Kompetencje pracownikow w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi na przykladzie banku pko bp s.a..Incentive travel - nowoczesne narzedzie motywowania w
zarzadzaniu.Bezrobocie w powiecie kaliskim w latach 2007-2009.Ocena wykonania budzetu gminy
przystajn.Ocena kondycji finansowej firmy logistycznej na przykladzie przedsiebiorstwa x.Analiza budzetu
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta i gminy pleszew w latach 2001-2005.Zarzadzanie
transportem w przedsiebiorstwie branzy przetworstwa owocowego..Ubezpieczenie utraty zysku jako
instrument zarzadzania ryzykiem w przedsiebiorstwie.Analiza gospodarki finansowej gminy kiernozia a
mozliwosci wykorzystania funduszy strukturalnych w rozwoju lokalnym.Analiza dzialalnosci kredytowej
banku komercyjnego na przykladzie pko bp s.a. w latach 2001-2005.Prace magisterskie z pedagogiki.praca
licencjacka budzet gminy .Modus operandi przestepstw popelnianych przez kobiety.Binkowska- maja. Tl. the bankruptcy and reorganisation law = prawo upadlosciowe i naprawcze .Funkcjonowanie organizacji
pozarzadowych na przykladzie gminy kedzierzyn-kozle w latach 2006-2010.Zintegrowane systemy
komputerowego wspomagania zarzadzania w przedsiebiorstwie.Zasada proporcjonalnosci w prawie
zamowien publicznych unii europejskiej.Wplyw prawa rzymskiego na tresc dziela ks. Teodora ostrowskiego
prawo cywilne narodu polskiego..Innowacje technologiczne w malych i srednich przedsiebiorstwach na
podstawie wybranej firmy z branzy przetworstwa przemyslowego..Realizacja praw oskarzonego wynikajacych
z artykulu 6 europejskiej konwencji praw czlowieka.Szkolenie i doskonalenie jako forma rozwoju
pracownikow na przykladzie firmy elektron s.a..Procesy transportowe jako element systemu logistycznego
..

..
przedsiebiorstwa mlynarex..Zagadnienia prawno-ustrojowe podzialu i laczenia spolek prawa handlowego na
tle wybranych regulacji prawnych.Wplyw uwarunkowan instytucjonalnych na wolumen bezposrednich
inwestycji zagranicznych.Instutucja malego swiadka koronnego(art. 60 § 3 i 4 kodeksu karnego).zagadnienia
wybrane.Rozpoczynanie dzialalnosci gospodarczej w gastronomii w wojewodztwie mazowieckim.praca
licencjacka budzet gminy .Marketingowe strategie cenowe realizowane przez telekomunikacje polska
s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo oszustwa a rozwoj
technologiczny.Sokolowska- stanislawa. - zmiany w organizacji i produktywnosci rolnictwa indywidualnego w
procesie integracji z unia eu.Finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstwa kredytem bankowym.Bucznamalgorzata. Red. - kodeks karny. Kodeks postepowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks
wykroczen. Kodeks p.Bankowosc elektroniczna jako nowoczesny sposob dystrybucji produktow
bankowych..Przywodztwo i komunikacja jako instrumenty kierowania zespolem pracowniczym na
przykladzie firmy branzy finansowej..Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwach produkcyjnych z
wykorzystaniem rachunku kosztow dzialan..Prywatyzacja przedsiebiorstw panstwowych w polsce na
przykladzie telekomunikacji polskiej s.a..Obywatelskie nieposluszenstwo jako forma walki o wolnosc
jednostki.Przejscie zakladu pracy na innego pracodawce w swietle regulacji prawa pracy.Pionowa i pozioma
analiza dochodow i wydatkow gminy janow w latach 2006-2010.Podatki dochodowe w polsce i irlandii.
Analiza porownawcza..Analiza czynnikow wplywajacych na organizacje dzialalnosci miejsko-gminnej
biblioteki publicznej w wieruszowie.Organizacja i zarzadzanie przedsiebiorstwem agroturystycznym szansa
rozwoju polskiej wsi..Oplaty jako zrodlo dochodu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
kluczbork..Struktura organizacyjna samorzadu terytorialnego polski i wloch..Obowiazki domu maklerskiego z
umowy o posrednictwo w obrocie papierami wartosciowymi.Rola funduszy inwestycyjnych w lokowaniu
oszczednosci gospodarstw domowych na przykladzie pko tfi s.a..Rola podatku od nieruchomosci w
dochodach wlasnych gminy koniecpol.Krawczyk-sokolowska- izabela. Red. - perspektywy zrownowazonego
rozwoju przedsiebiorstw : monografia .Analiza dzialalnosci kredytowej na przykladzie banku zachodniego
wbk w latach 2006-2010.Sytem ubezpieczen spolecznych - dostatnia jesien zycia czy wegetacja na granicy
czlowieczenstwa?.Praca licencjacka badawcza.Zarzadzanie gospodarka magazynowa w lancuchu
dostaw.Analiza wykorzystania topologii sieci w wybranych organizacjach.Sejm w swietle konstytucji
kwietniowej (1935-1939).praca licencjacka budzet gminy .Problematyka negocjacyjnego trybu zawarcia
umowy.Zarzadzanie kryzysowe praca licencjacka.Wybrane aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie na przykladzie --fabryki maszyn i urzadzen famak s.a. w kluczborku.praca licencjacka
budzet gminy .Tematy prac magisterskich ekonomia.Regionalne zroznicowane warunkow mieszkaniowych
gospodarstw domowych.Wplyw zarzadzania wiedza na rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie polskiego
zwiazku motorowego ozdg spolka z o.o. W opolu.Status prawny radnego a status posla..Opodatkowanie
rodziny podatkiem dochodowym od osob fizycznych..Wycena nieruchomosci zabytkowych.Czynniki kryzysu
gospodarczego w grecji w latach 2007-2013.Ksztaltowanie sie marketingu politycznego i kreowanie
wizerunku polityka w wybranych krajach europy srodkowo- wschodniej.Images of 4 polish cities –
comparison of acceptation.Funkcje narodowego banku polskiego i instrumenty ich realizacji.Skarga
konstytucyjna. Polski model na tle porownawczym niemiec i hiszpanii.Testament w polskim i ukrainskim
prawie prywatnym miedzynarodowym.Rozporzadzenie prezydenta z 1928 r. O postepowaniu
administracyjnym.Strategia zarzadzania logistycznego na rynku miedzynarodowym w hucie szkla..Skarga
paulianska – przeslanki prawa materialnego w swietle regulacji kodeksu cywilnego..Analiza ekonomiczna na
przykladzie przedsiebiorstwa fabryka kotlow rafako s.a. w latach 2006-2011.Doskonalenie systemu
eksploatacji maszyn do obrobki wiorowej w aspekcie bezpieczenstwa pracy..Problematyka prawna
niemieckiej listy narodowej ( deutsche volksliste ).Stosowanie tymczasowego aresztowania ponad terminy
wzglednie maksymalne.Analiza sprawozdan finansowych spolki gieldowej jako narzedzie diagnostyczne w
czasach kryzysu w latach 2006-2010.Reklama telewizyjna i jej elementy- jako glowne narzedzie marketingu i
bodziec ksztaltujacy zachowania konsumentow na rynku..Potyrala- anna. - wspolpraca panstw z
miedzynarodowymi trybunalami karnymi a suwerennosc : studium politolo.Rozwoj oraz finansowanie
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Zadowolenie z pracy przy wykorzystaniu koncepcji lean w
przedsiebiorstwie.Najem- zakup a budowa powierzchni magazynowej.Rola funduszy unii europejskiej we
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wsparciu malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Ustroj
konstytucyjny.praca licencjacka budzet gminy .Zatrudnienie mlodocianych.Pozbawienie sprawcy korzysci
majatkowych pochodzacych z przestepstwa.Ochrona przed zwolnieniem z pracy dzialacza
zwiazkowego.Rachunek zyskow i strat jednostek budzetowych na przykladzie publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej nr 2.Lobbing..Zagadnienie prawomocnosci orzeczen w postepowaniu
cywilnym..Prace dyplomowe magisterskie.Porownawcza ocena uzytecznosci zestawow materialow do
napraw i ochrony przed korozja chlodni kominowych praca inzynierska budownictwo.Wspolnotowa polityka
regionalna.polska w jej realiach.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Prawna
regulacja instytucji nadzoru bankowego.Bezrobocie jako czynnik ograniczajacy rozwoj powiatu oraz gminy i
miasta pajeczno.Zarzadzanie relacjami z kluczowymi klientami w sektorze b2b.Odpowiedzialnosc
porzadkowa i dyscyplinarna pracownikow urzedow panstwowych i czlonkow korpusu sluzby cywilnej..Wplyw
pseudokibicow na wizerunek klubu sportowego.Bezrobocie w polsce w latach 1999-2004 na przykladzie
powiatu pajeczanskiego oraz sposoby jego ograniczania..Rachunek kosztow dzialan i jego wykorzystanie w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem produkcyjnym.Male przedsiebiorstwa jako podstawa gospodarki
rynkowej.praca licencjacka budzet gminy .Pozyskiwanie kapitalu ludzkiego.Obszary aktywnosci gospodarczej
w wojewodztwie opolskim..Zastosowanie analizy finansowej w ocenie kondycji przedsiebiorstwa na
przykladzie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia..Promocja regionu jako instrument marketingu
terytorialnego na przykladzie gminy uniejow.Srodki finansowania malych i srednich przedsiebiorstw
funkcjonujacych w warunkach gospodarki rynkowej.Regulacja art. 335 i 387 kodeksu postepowania karnegoa prawo do uczciwego i rzetelnego procesu oraz do rozpoznania sprawy w rozsadnym terminie.Instytucja
wznowienia postepowania administracyjnego.Metodologia nauk prawnych leona petrazyckiego.Dzialania
marketingowe malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy kumi s.c..Sponsoring sportu jako narzedzie
ksztaltowania wizerunku marki na przykladzie firmy warka..Funkcja przemyslowa wieruszowa i jej wplyw na
rozwoj osrodka..Metody wyceny bilansowej (na przykladzie msr/mssf oraz polskiej ustawy o
rachunkowosci).Rozwoj systemu bankowosci elektronicznej w warunkach fuzji na przykladzie bankow bph i
pekao s.a..Uwarunkowania i perspektywy rozwoju rynku zintegrowanych systemow informatycznych
zarzadzania..Wykorzystanie wybranych mnoznikow rynkowych w konstrukcji portfela inwestycyjnego w
warunkach polskiego rynku kapitalowego w latach 1999-2004.Z.Panfil- przemyslaw. - prawne i finansowe
uwarunkowania dlugu skarbu panstwa .Analiza kondycji finanswoej w grupie kapitalowej bumar - na
przykladzie spolki pso maskpol s.a..Funkcjonowanie kredytow konsumpcyjnych w dzialalnosci banku na
przykladzie lukas banku sa.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie opoczno i sp. Z o.
O..Bezrobocie i sposoby jego ograniczania na przykladzie powiatu kolnenskiego.Uwarukowania
zroznicowania stop bezrobocia w powiatach podregionu nowosadeckiego..Tematy prac licencjackich z
pedagogiki.Audyt wewnetrzny w jednostkach budzetowych na przykladzie urzedu miasta w
blachowni.Ocena poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ryzyka zawodowego na wybranych
stanowiskach pracy na prykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego w branzy tworzyw sztucznych.Wplyw
wyceny zapasow na wynik finansowy na przykladzie przedsiebiorstwa budowlanego w latach 20052007.Logistyczne aspekty funkcjonowania rynku turystycznego.Analiza i ocena ryzyka zawodowego przy
obsludze maszyn budowlanych..Pracujacy w polsce (badania aktywnosci ekonomicznej ludnosci 19922004).praca licencjacka budzet gminy .Nieruchomosc gruntowa i jej rodzaje w polskim
ustawodawstwie.Aktywny wypoczynek ow okresie letnim szansa rozwoju turystyki w powiecie
nowosadeckim.Praca magisterska pedagogika.Rola papierow skarbowych w finansowaniu deficytu budzetu
panstwa w latach 2001-2005..System wms w zarzadzaniu magazynami zakladow azotowych pulawy
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac z pedagogiki.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
wspolczesnego kryzysu finansowego na sytuacje gospodarcza polski. Analiza ekonometryczna.Warunkowe
przedterminowe zwolnienie w ujeciu karnomaterialnym i wykonawczym.Modele biznesowe
wykorzystywane w biznesie elektronicznym..praca licencjacka budzet gminy .Podstawy systemu
konstytucyjno-ustrojowego irlandii.Analiza i ocena form ewidencji podatkowej osob fizycznych prowadzacych
dzialalnosc gospodarcza.Szanse i zagrozenia dla polskich przedsiebiorstw zwiazane z procesami globalizacji
na przykladzie przedsiebiorstwa polanik.Reklama prasowa dobr przemyslowych.Obrona w postepowaniu
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karnym wykonawczym.Postep w reklamie zewnetrznej - nowe srodki i formy przekazu.Zwiazki miedzy
notowaniami gieldowymi a koniunk-tura gospodarcza.Wplyw funduszy europejskich na rozwoj organizacji
ekomuzeow na przykladzie bieszczadzkiego ekomuzeum trzy kultury.Wojcik-mazur- agnieszka. Red. zarzadzanie podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora publicznego a rozwoj regionalny :
m.Postepowanie sadowe w sprawach o zniesienie wspolwlasnosci nieruchomosci.Golen- jan. Oprac. - kielce :
plan miasta .Organizacja targow miedzynarodowych.Najem- zakup a budowa powierzchni
magazynowej.Analiza finansowa fortis banku polska s.a. w latach 2001-2005.praca licencjacka budzet gminy
.Motywacja i elementy jej stymulacji w zarzadzaniu na przykladzie przedsiebiorstwa x.Analiza czynnikow
decydujacych o jakosci sprzetu posiadajacego znak bezpieczenstwa ce.Prawne uwarunkowania i obowiazki
panstwa przystepujacego do strefy euro.Wyrzykowski- miroslaw (1950- ). Red. - prawa staja sie prawem :
status jednostki a tendencje rozwojowe prawa : konferencja wydzialu.Roczna ocena pracownikow
nowoczesnym narzedziem zarzadzania zasobami ludzkimi na podstawie nordea bank polska s.a..Prawne
skutki reklamy w razie dochodzenia uprawnien konsumenta z powodu niezgodnosci towaru konsumpcyjnego
z umowa.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ekonomiczno - finansowa jako narzedzie oceny dzialalnosci
przedsiebiorstw na podstawie lukas bank s.a. i pko bp s.a. w latach 2003-2007.Problemy jakosciowe przy
wytwarzaniu jednostkowych wyrobow metalowych..Promocja produktow bankowych na przykladzie banku
pko bp.Reklama praca licencjacka.Pisanie prac forum.Funkcje sejmu rp a partie polityczne.praca licencjacka
budzet gminy .Zatrudnienie terminowe w polskim i europejskim prawie pracy.Regulacje prawne i wzorcowe
sprawozdawczosci finansowej w polsce i na swiecie.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc wyboru
strategii zarzadzania na przykladzie atm grupa s.a..Gminy w polityce kredytowej bankow.praca licencjacka
budzet gminy .Ocena stabilnosci skladu chemicznego i wlasnosci mechanicznych stali przeznaczonej na szyne
kolejowa s 49..Spor o prawna dopuszczalnosc przerywania ciazy.Ekspansja marketingowa firmy
wielton.Formy wsparcia zachowan przedsiebiorczych w ramach programow unii europejskiej w praktyce
wojewodzkiego urzedu pracy w lodzi.Tematy prac licencjackich ekonomia.Badanie zaangazowania
pracownikow na przykladzie miedzynarodowej firmy z branzy fmcg.Pozycja ustrojowa prezydenta rosji w
swietle konstytucji federacji rosyjskiej.Specjalne strefy ekonomiczne w polsce.Ryzyko w dzialalnosci
gospodarczej na przykladzie przedsiebiorstwa kghm polska miedz s.a..Bezpieczenstwo panstwa.Ocena
jakosci w gastronomii hotelowej..Regulacje prawne funkcjonowania gieldy papierow wartosciowych na
przykladzie gpw s.a. w warszawie.Ustroj panstwa francuskiego w okresie monarchii absolutnej..Turystyka
rowerowa na opolszczyznie - stan i wyzwania..Zastosowanie systemu ecr w przedsiebiorstwach branzy
tsl..praca licencjacka budzet gminy .Ochrona prawa do prywatnosci pracownika.Postrzeganie jakosci w
sektorze uslug telekomunikacyjnych na przykladzie firmy polkomtel s.a..Statuty zwiazkow zawodowych w
polsce.Polityka wizowa unii europejskiej.Analiza kultury organizacyjnej instytucji panstwowej na przykladzie
urzedu skarbowego w nowym targu.praca licencjacka budzet gminy .Efekty zmian polityki karnej wobec
sprawcow prowadzenia pojazdow w stanie nietrzezwosci w latach 2000-2009.System przekazywania skladek
z zakladu ubezpieczen spolecznych do otwartych funduszy emerytalnych w polsce w latach 19992005.Magisterska praca.Okreslenie wysokosci slusznego odszkodowania w procesie
wywlaszczeniowym.Wycena zasobow i zrodel finansowania przy zmianie formy ewidencji..Wplyw nakladow
inwestycyjnych na stope zatrudnienia w gospodarce krajowej.Rola wydzialu gezodezji- kartografii- katastru i
gospodarki nieruchomosciami starostwa powiatowego w zawierciu w kontekscie inwentaryzacji
powykonawczej budynku mieszkalnego.Otoczenie sprzyjajace malym i srednim przedsiebiorstwom w krajach
oecd. Przedsiebiorczosc- innowacyjnosc- finansowanie- polityka gospodarcza..Proces pozyskania kapitalu
poprzez publiczna emisje akcji na przykladzie spolki grupa kolastyna s.a..Koszty uzyskania przychodow w
podatku dochodowym od osob fizycznych i prawnych w orzecznictwie naczelnego sadu
administracyjnego.Tasner- michael - blitzmarketing : praktyczny przewodnik po narzedziach web 3.0
.Internet jako kanal dystrybucji produktow i uslug w sektorze finansowym i administracyjnym na przykladzie
mbanku.System oceniania pracownikow jako narzedzie zarzadzania kompetencjami na przykladzie lukas
banku s.a..Reformy administracji wojskowej i wojska w latach 1764-93.Kasacja w polskim procesie
cywilnym.Prawne zabezpieczenie splaty wierzytelnosci bankow na przykladzie banku x.Ocena realizowanych
zadan pomocy spolecznej miejsko - gminnego osrodka pomocy spolecznej w dobrodzieniu.Rola kapitalu
..
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zagranicznego w rozwoju gospodarczym polski.Strategia rozwoju firmy fameg w radomsku..Zarzadzanie
relacjami z klientem na przykladzie dealera bmw tlokinski.Systemy rachunku kosztow zorientowane na
procesy.Zastosowanie nowoczesnych koncepcji i technik w zarzadzaniu sportem na przykladzie klubu
pilkarskiego wisla krakow ssa.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie w. Kruk s.a..System
informacyjny controllingu a rachunkowosc.Rozstrzyganie sporow budowlanych w swietle warunkow
kontraktowych fidic.Analiza finansow lokalnych (na przykladzie gminy lodz w latach 2004-2006)..Rozwoj
przedsiebiorczosci wsrod rolnikow na przykladzie grup producentow rolnych.Bezpieczenstwo energetyczne
polski.Wolnosc zrzeszania sie w swietle konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 1997 r..Internet jako medium
promocji (na przykladzie wirtualnego operatora telefonii komorkowej - heyah).Pisanie pracy licencjackiej
cena.Ustawa z dnia 1 lipca 2009r. O lagodzeniu skutkow kryzysu ekonomicznego dla pracownikow i
przedsiebiorcow jako implikacja kryzysu gospodarczego w prawie pracy.Unijne instrumenty finansowania
rozwoju lokalnego na przykladzie gminy grodzisk.Marketing dzialalnosci bankowej na przykladzie pko bp s.a.
oddzial i w lodzi.Wspolczesne zrodla przewagi konkurencyjnej w globalnym sektorze producentow
samochodow.Miedzynarodowe trybunaly karne jako instrumenty ochrony praw ludnosci cywilnej.Praca
dyplomowa bhp.Wplyw otoczenia marketingowego na dzialalnosc malego przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy x.Granice odpowiedzialnosci karnej za wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta.
Rozwazania de lege lata i de lege ferenda na tle art.192 k.k.Mediacja sadowa w polsce krytyczna ocena
prawa i praktyki.Ustawowe malzenskie ustroje majatkowe.Matúš- jozef. - moderný marketing .Budzet
zadaniowy jako instrument zarzadzania nowoczesna gospodarka w polsce.Dzialalnosc promocyjna firmy
reebok w opinii mieszkancow krakowa.Prawo policyjne.Sejm w swietle konstytucji kwietniowej (19351939).praca licencjacka budzet gminy .Idea sprawiedliwego handlu i jej rozwoj w polsce..praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Projekt przyczolka w moscie drogowym klasy b z przeslem
zespolonym o rozpietosci 18-00 m. Praca inzynierska budownictwo.Zrodla finansowania dzialalnosci malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie gabinetu kosmetycznego.Pisanie prac na zlecenie.Pisanie prac
magisterskich.praca licencjacka budzet gminy .Problematyka prawna wywlaszczenia nieruchomosci..Plagiat
w prawie autorskim. Charakterystyka i odpowiedzialnosc.Etyka bieglego rewidenta a wprowadzanie ladu
korporacyjnego w kontekscie sytemow nadzoru i kontroli sprawozdan finansowych.Strategia produktowa w
ksztaltowaniu konkurencyjnosci firmy paul hartmann polska sp. Z o.o..Korol- tomasz. - upadlosc
przedsiebiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji .Motywacja jako glowny kapital
przedsiebiorstwa.Podatek dochodowy - zasady ujmowania i prezentacja w systemie rachunkowosci.zrodla
kryzysu finansowego na przelomie i i ii dekady xxi wieku wedlug austriackiej szkoly ekonomii.Planowanie
karier nauczycieli na przykladzie szkoly podstawowej.Reforma edukacji i jej znaczenie w procesie rozwoju
gospodarki polskiej..Rozwoj lokalny na przykladzie gminy przyrow w latach 2005-2009.Marketing jako
czynnik konkurencyjnosci banku.Status zydow w polsce w latach 1918-1968.Wplyw wdrozenia i certyfikacji
zintegrowanego systemu zarzadzania w organizacji na jej wynik ekonomiczny i pozycje na rynku na
przykladzie osm piatnica..Gospodarczy wymiar kreatywnosci. Ekonomia kreatywna- przemysly kulturyprzemysly kreatywne- miasta kreatywne- klastry kreatywne- zarzadzanie kreatywnoscia ..Plan marketingowy
jako element strategii przedsiebiorstwa..Budowa strategii marketingowej przedsiebiorstwa w oparciu o
internet na przykladzie sulimaru.Motywowanie pracownikow - narzedzia placowe i
pozaplacowe.Motywowanie pracownikow poprzez udzial w pracowniczym programie emerytalnym.Tematy
prac licencjackich ekonomia.Efektywnosc wykorzystywania unijnych funduszy strukturalnych na przykladzie
gminy dzialoszyn..Wojewodztwo opolskie jako przedmiot promocji..Przestepczoscnieletnich w
polsce.Wozniak- michal gabriel (1949- ). Red. - nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja
dla spojnosci spoleczno-ekonomicz.Wplyw zasobow materialnych na jakosc swiadczonych uslug w
placowkach medycznych na przykladzie niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej primus..Bezrobocie i jego
ograniczanie w powiecie kutnowskim w latach 2000-2008.Analiza sektorowa na przykladzie rynku
ubezpieczen spolecznych..Projekcja koncepcji polityki spoleczno-edukacyjnej unii europejskiej w szkolach
malopolski na podstawie przebiegu programu socrates comenius w latach 2001-2004..Zarzadzanie systemem
ochrony srodowiska w powiecie szydlowieckim.Sposoby finansowania mikro- malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.Wozniak]- michal gabriel. [red. Nauk. - problemy globalizacji i
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regionalizacji.Zawieszenie i umorzenie ogolnego postepowania administracyjnego..Menadzer kultury w
organizacji pozarzadowej na przykladzie dzialalnosci fundacji przyjaciele.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w przedsiebiorstwie przetworstwa rolno-spozywczego z uwzglednieniem
zasobow.Wplyw miedzynarodowego portu lotniczego im. Jana pawla ii krakow - balice na rozwoj
turystyki..Struktura oraz zasady sporzadzania planow marketingowych.Budzet gminy na przykladzie gminy
bielsk w latach 2007 - 2011.Kredyt i leasing jako zrodlo finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw.Infrastruktura dla rekreacji i wypoczynku na terenie opola..Marketing w sferze kultury na
przykladzie udzialu polski w miedzynarodowym festiwalu w edynburgu w 2008 roku.Zarzadzanie jakoscia
zywnosci przez system haccp na podstawie firmy grot.Skutecznosc funkcjonowania wewnetrznego systemu
zapewniania jakosci (na przykladzie szkoly podstawowej nr 149 w lodzi).Instrumenty wykorzystywane w
systemie promocji na przykladzie grupy pzu s.a..Interwencja uboczna w postepowaniu cywilnym.Obrona
konieczna jako kontratyp w kodeksie karnym z 1997 r. .praca licencjacka budzet gminy .Analiza budzetu
panstwa w gospodarce polskiej w latach 2004-2008.Spoleczne kampanie reklamowe o charakterze
ostrzegawczym.Budowanie wartosci przedsiebiorstw w oparciu o kapital intelektualny.Inwestycje gminne
jako forma przezwyciezania bezrobocia na przykladzie gminy niepolomice..Analiza wplywu prywatyzacji na
rozwoj branzy piwowarskiej w polsce.Praca magisterska ekonomia.Zrodla finansowania dochodow
budzetowych gmin.praca licencjacka budzet gminy .Cena pracy magisterskiej.Dobrowolska- malgorzata employee and flexible forms of employment : a theoretical analysis and empirical studies .Zarzadzanie
marka w xxi wieku na przykladzie wybranych firm motoryzacyjnych.Rzeczoznawca majatkowy w ustawie o
gospodarce nieruchomosciami.Wynagrodzenia jako element wydatkow sektora finansow publicznych na
przykladzie szkoly podstawowej nr 10 w gliwicach.Podatki dochodowe w rachunkowosci organu
podatkowego na przykladzie drugiego urzedu skarbowego w czestochowie.Zasada prawa do obrony w
postepowaniu przygotowawczym w prawie polskim i niemieckim ..Przeslanki wznowienia postepowania
administracyjnego.Praca magisterska resocjalizacja.Dialog konkurencyjny- jako szczegolna procedura
udzielenia zamowien publicznych na przykladzie prawa polskiego.Wplyw deficytu snu na efektywnosc pracy
urzednika.Pisanie prac magisterskich cena.Trwalosc prawidlowych decyzji administracyjnych.Wykorzystanie
sportu w komunikacji marketingowej przedsiebiorstw.Turystyka szansa rozwoju lokalnego gminy
czarna.Badanie sladow pozostalosci po wystrzale z broni palnej..Koncepcja pracy w zespolach
wielokulturowych na przykladzie firmy delphi.Park archeologiczny w gminie michalowice szansa rozwoju
lokalnego..Bankowosc elektroniczna i jej funkcjonowanie na przykladzie mbanku.praca licencjacka budzet
gminy .Wdrozenie modulu sprzedazy systemu ifs applications w przedsiebiorstwie wedlug metodyki
pmi.Klauzule niedozwolone w umowach o impreze turystyczna we wspolnotowym i polskim prawie ochrony
konsumenta..Franchising jako forma rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw.Finanse publiczne i prawo
finansowe.praca licencjacka budzet gminy .Nadzor nad rynkami finansowanymi w unii europejskiej.Analiza
ekonomiczna przedsiebiorstwa inter cars s.a..Wplyw funduszy unijnych na rozwoj spoleczno - gospodarczy
wojewodztwa opolskiego..Optymalne zrodla finansowania inwestycji na przykladzie firmy..Projekt
zakladowego systemu ocen pracowniczych (na przykladzie szkoly podstawowej)..Monitoring w miejscu pracy
a ochrona godnosci i prywatnosci pracownika.Rola europejskiego banku centralnego w zakresie wspierania
dzialania systemow platniczych.Analiza finansowa jako zrodlo informacji o sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa wawel s.a. w latach 2006-2009..Komunikacja w organizacji i jej wplyw na motywowanie
pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa x.Wykorzystanie analizy portfelowej do podejmowania decyzji
inwestycyjnych na rynku kapitalowym (na przykladzie warszawskiej gieldy papierow wartosciowych).Zwrotne
dochody gminy (na przykladzie gminy piotrkow trybunalski).Proces rekrutacji i adaptacja do pracy na
przykladzie firmy x i y.Motywacja pracownikow na przykladzie instytucji ochrony zdrowia.zrodla
finansowania jednostek kultury o charakterze scenicznym.Dochody- wydatki i oszczednosci gospodarstw
domowych.Wykorzystanie internetu w firmach logistycznych.Reklama wprowadzajaca w blad i
nierzeczowa.Wojewodzka biblioteka publiczna - przyklad nowoczesnej placowki.Ewolucja pozycji ustrojowej
prezydenta na tle konstytucji rzeczypospolitej.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjat.Przestepstwo
bojki w kodeksie karnym z 1997 roku.Sekurytyzacja wierzytelnosci bankowych w swietle nowych polskich
regulacji.Gospodarstwo pomocnicze jako podmiot rachunkowosci.Systemy logistyczne w ujeciu
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miedzynarodowym na przykladzie firmy x..The use of mobile marketing to promote a product or
service.praca licencjacka budzet gminy .Polityka rachunkowosci w zakresie srodkow trwalych w swietle
polskich i miedzynarodowych regulacji rachunkowosci.Wolnosc gospodarcza i jej ograniczenia.Organizacja i
zarzadzanie transportem na przykladzie firmy transportowej..Wizerunek lodzi i ocena jego wplywu na
procesy rozwojowe miasta.Ochrona informacji niejawnych o klauzuli tajne lub scisle tajne w prawie karnym
materialnym.Drukarnie wielkoformatowe oraz ich dzialalnosc na rynku reklamy zewnetrznej.Ocena
efektywnosci funkcjonowania kredytu konsumpcyjnego w banku powszechna kasa oszczednosci bank
panstwowy s.a..Logistyka dystrybucji w cementowni rudniki cemex polska sp.zo.o..Odpowiedzialnosc
dziennikarza za naruszenie tajemnicy dziennikarskiej.Ocena rozwoju elektronicznej administracji na
przykladzie urzedu miasta czestochowy.System elektronicznej komunikacji administracji publicznej sekap
jako przyklad wykorzystania e-government w wojewodztwie slaskim.System planowania i zagospodarowania
przestrzennego w polsce.Biuletyn informacji publicznej jako realizacja konstytucyjnej zasady
jawnosci.Powolanie prokurenta.Zarzadzanie ryzykiem na przykladzie banku spoldzielczego ziemi lowickiej w
lowiczu..Ocena plynnosci i wyplacalnosci na podstawie sprawozdan finansowych wybranych spolek
gieldowych.praca licencjacka budzet gminy .Zabinska- teresa. Red. - zarzadzanie marketingowe- koncepcje
marketingu a praktyki zarzadzania : aspekty teoretyczne i.Zasady ladu korporacyjnego w spolce
akcyjnej.Ocena standingu finansowego przedsiebiorstwa x w latach 2002-2006.Problem przeludnienia w
zakladach karnych.Oceny pracownicze jako element motywowania pracownikow.Tematy prac
magisterskich.Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej - na przykladzie lodzkiej
specjalnej strefy ekonomicznej.Niedoskonalosc rynku nieruchomosci na przykladzie lodzkiego rynku
niieruchomosci.Bezrobocie wsrod mlodziezy w powiecie skierniewickim.Pomoc w pisaniu pracy
licencjackiej.Zarzadzanie logistyczne w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie badanego
przedsiebiorstwa.Ocena wykorzystania technologii informatyczno-komunikacyjnej w obsludze klienta w
najwiekszych bankach w polsce..Rola merchandisingu w tworzeniu wybrazen o jakosci oferty rynkowej.Rynek
sztuki wspolczesnej w polsce na przykladzie wybranych galerii.Prawnopodatkowe aspekty finansowych
relacji wspolnika i spolki kapitalowej.Rola public relations i media relations w organizacjach pozarzadowych
na przykladzie fundacji dla uniwersytetu jagiellonskiego.Outsourcing jako nowy sposob usprawnienia
dzialalnosci i organizacji firmy..Praca licencjacka o policji.praca licencjacka budzet gminy .Specyfika
rachunkowosci bankow na przykladzie banku czestochowa s.a. w aspekcie jego przejecia przez bre bank
s.a..Racjonalnosc gospodarowania srodkami trwalymi w przedsiebiorstwie p.p.h. terlecki.Wysoki
przedstawiciel unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczenstwa jako glos unii europejskiej we
wspolczesnym swiecie.Prace magisterskie net.praca licencjacka budzet gminy .Anthony- scott d. - przez
innowacje do wzrostu : jak wprowadzic innowacje przelomowa .Przykladowe tematy prac
magisterskich.praca licencjacka budzet gminy .Polityka strukturalna unii europejskiej.Kreowanie marki z
wykorzystaniem nowych mediow.Dowody w ogolnym postepowaniu administracyjnym.Rolnictwo
ekologiczne w polsce i unii europejskiej.Warunki skutecznosci systemu motywacyjnego w organizacji.Efekty
ekonomiczne rozwoju gospodarstw agroturystycznych w wojewodztwie kujawsko - pomorskim..Proba oceny
uslug kulturalno - sportowo - rekreacyjnych w miescie opole..Ekspansja i strategie sklepow dyskontowych w
polsce na przykladzie biedronki.praca licencjacka budzet gminy .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..Stosunek dowodu z zeznan swiadkow i z przesluchania stron do dowodu z dokumentu.Wplyw
krotkoterminowych decyzji finansowych na wartosc rynkowa przedsiebiorstwa..Budzetowanie jako narzedzie
zarzadzania przedsiebiorstwem produkcyjnym.Prawo osobowe malzenskie w projekcie polskiej komisji
kodyfikacyjnej na tle konkurencyjnych koncepcji i dzisiejszego stanu prawnego.Samoedukacja i e-learning
jako nowoczesne metody rozwoju.Rola kredytow banku swiatowego dla rozwoju polskiej gospodarki.praca
licencjacka budzet gminy .Czynniki sprzyjajace adaptacji spoleczno- zawodowej wsrod pracownikow pkp
polskie koleje panstwowe s.a. zaklad linii kolejowych w czestochowie.Poziom depresji a spiralny efekt
nastepczy na przykladzie studentow wydzialu zarzadzania.Wybrane systemy pomiaru i odwzorowania
kapitalu intelektualnego w rachunkowosci.Stosowanie prawa wspolnotowego w postepowaniu
cywilnym.Bezpieczenstwo systemow teleformatycznych na przykladzie urzedu dzielnicy krakow
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lagiewniki.Wykorzystanie metod dyskontowych w ocenie inwestycji.Oddzialywanie kampanii spolecznych
promujacych bezpieczenstwo drogowe w polsce w xxi wieku..Kolejnosc splacania dlugow
spadkowych.Motywowanie placowe na przykladzie pss spolem w lowiczu.Wykorzystywanie funduszy
unijnych przez male i srednie przedsiebiorstwa w wojewodztwie swietokrzyskim.Rola dzialu personalnego w
procesie wdrazania filozofii kompleksowego zarzadzania jakoscia (tqm) w l.g. philips displays poland sp. Z
o.o. w skierniewicach..praca licencjacka budzet gminy .Logistyczna obsluga klienta na przykladzie
przedsiebiorstwa oras olesno sp.zo.o..Public relations i jego rola w strategii promocyjnej firmy na przykladzie
banku bph.Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie obslugi klienta na przykladzie firmy
parmalat.Rola unii europejskiej na rzecz rozwoju.Programowanie ochrony srodowiska w gminie
bedkow.Referendum w sprawie odwolania wojta- burmistrza- prezydenta miasta.Znaczenie posrednika w
obrocie nieruchomosciami dla funkcjonowania rynku nieruchomosciami na przykladzie biura anmar.Dzialalnosc gminnego osrodka pomocy spolecznej w miedznie w latach 2007-2011..Tematy
magisterskie.Polityka finansowa gminy w zakresie inwestycji komunalnych na przykladzie miasta
krakowa..Mozliwosc zaprojektowania inteligentnego domu przy uzyciu najprostszych srodkow
informatycznych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Bezrobocie osob powyzej
45 roku zycia. Sposoby przeciwdzialania.Franczyzna w dzialalnosci gospodarczej. Studium porownawcze na
przykladzie polski i niemiec..Teoretyczna analiza wrazliwosci modelu blacka-scholesa..Ronka-chmielowiecwanda. Red. - inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje swiatowe a polski rynek .Rola kredytow
preferencyjnych dla rolnictwa w dzialalnosci banku spoldzielczego w andrespolu.Eksploatacja maszyn i
urzadzen przy produkcji odziezy..Gospodarka finansowa w mikroprzedsiebiorstwie.System instytucjonalny
unii europejskiej oraz jego funkcjonowanie w krajach czlonkowskich.Hipoteczny kredyt mieszkaniowy w
polsce na przykladzie banku pko bp.Posrednictwo finansowe na rynku kredytow hipotecznych w polsce i
wielkiej brytanii.Fundusze unijne a inwestycje w jednostkach lokalnych na przykladzie powiatu
kepinskiego.Zyra- joanna. Red. - ekonomia : aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji : praca
zbiorowa..Koszty pracy w strukturze kosztow dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw..Miejsce i rola
wzornictwa przemyslowego w polsce..zrodla finansowania inwestycji w jednostach samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy konopiska.Doweloper na rynku nieruchomosci.Interes panstwa jako
racja stosowania kary smierci w polsce w latach 1944-1984.Determinanty jakosci koksu..Zagraniczne
migracje polakow do krajow unii europejskiej.Leasing jako forma finansowania inwestycji.Rola syndyka w
postepowaniu upadlosciowym.praca licencjacka budzet gminy .Rozwiazanie malzenstwa w ustawodawstwie
xx w. W polsce..Zaleznosci pomedzy stylem kierowania a relacjami ludzi w organizacji - na przykladzie pmp
group w jeleniej gorze.Ewidencja ksiegowa leasingu operacyjnego.Bankowosc elektroniczna i internetowa
jako nowoczesne formy uslug bankowych.Ocena efektywnosci dzialalnosci finansowej gminy na przykladzie
gminy lipce reymontowskie.Kulturotworcza rola wspolczesnego menadzera kultury. Jerzy fedorowicz dyrektor naczelny i artystyczny teatru ludowego w nowej hucie..Wybrane aspekty uchwal organow spolek
kapitalowych - przyczynek do rozwazan o zastosowaniu postanowien kodeksu cywilnego do stosunku spolki
kapitalowej.Kompetencje komunikacyjne prawnikow w procesie argumentacji prawniczej.Konflikty w zespole
pracowniczym.Bariery rozwoju bankowosci spoldzielczej w polsce..System ocen pracowniczych w firmie
pamapol s.a..Wplyw wyboru rodzaju opakowania na konkurencyjnosc produktu.Systemy wynagrodzen a
motywacja pracownikow na przykladzie firmy ptc era.Systemy informatyczne w transporcie i ich
wykorzystanie na przykladzie firmy x.Aktywizacja bezrobotnych absolwentow w wojewodztwie
slaskim.Kompetencje logistyki a zarzadzanie przedsiebiorstwem..Dzialalnosc kredytowa banku
spoldzielczego na przykladzie banku spoldzielczego w wodzislawiu slaskim..praca licencjacka budzet gminy
.Utylitaryzm w ujeciu jeremy benthama.System nawigacji satelitarnej jako wspolczesny srodek przekazu
informacji..Prywatyzacja zakladow azotowych w tarnowie-moscicach s.a. - analiza procesu- wnioskiprzewidywania.Wplyw globalnego kryzysu na kondycje finansowa sektora przedsiebiorstw w polsce.Strategia
wdrazania zintegrowanego systemu informatycznego w przedsiebiorstwie x.Ocena kondycji finansowej
spolki x w latach 2005 - 2009.Partnerstwo publiczno-prywatne jako przyklad wspolpracy sektora prywatnego
z sektorem samorzadowym.Udzial wydatkow na cele spoleczne w budzecie gminy lipie.Problematyka zbiegu
postepowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych z postepowaniem egzekucyjnym w
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administracji.Motywacja a wydajnosc pracy na przykladzie ostroleckiego towarzystwa budownictwa
spolecznego spolka z o. O..Wplyw procesu motywacji na wynik ekonomiczny przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy frutis.praca licencjacka budzet gminy .Marketing w sporcie na przykladzie michaela jordana i adama
malysza.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza kosztow calkowitych i
rodzajowych na przykladzie firmy ruch s.a..praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska.Percepcja
reklamy i jej odbior przez studentow uniwersytetu lodzkiego.Podatek dochodowy od osob prawnych w
polsce i krajach unii europejskiej. Analiza porownawcza.Analiza wskaznikowa w ocenie ryzyka inwestycji na
rynku akcji.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy krzys w konstantynowie
lodzkim.Panstwowe muzeum auschwitz-birkenau przykladem destynacji tanatoturystycznej.zrodla
dochodow budzetow samorzadow terytorialnych i ich ksztaltowanie sie w latach 2002-2006 na przykladzie
gminy ciasna.praca licencjacka budzet gminy .Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolnosci w polskim
systemie prawa karnego wykonawczego.Przestepczosc dzieci.Wplyw intrnetu na rozwoj turystyki.Marekandrzej - kodeks karny .Wplyw inwestycji wladz lokalnych na rozwoj gminy rozan.Projekt domu
jednorodzinnego z wykorzystaniem odnawialnych zrodel energii. Praca inzynierska budownictwo.Marketing
szkol prywatnych na przykladzie dzialalnosci niepublicznej szkoly podstawowej nr 97 w warszawie..Koncepcja
pracy licencjackiej.Analiza efektywnosci funkcjonowania lentex s.a. 2001-2005.Sciezka kariery naukowej na
przykladzie doktarantow.Ocena funkcjonowania procesu produkcyjnego w firmie produkcyjno
uslugowej..Aktywizacja i wspolpraca wladz lokalnych kluczem do realizacji polityki regionalnej unii
europejskiej- na przykladzie dzialalnosci zwiazku gmin regionu kutnowskiego.Rola nowoczesnych rozwiazan
w zakresie zarzadzania w holenderskich centrach logistycznych.Kredyty dla ludnosci w polskim sektorze
bankowym.Rozwoj przedsiebiorczosci w oparciu o narodowy plan rozwoju.Plynnosc i rentownosc w ocenie
zagrozenia upadloscia na przykladzie przedsiebiorstwa x..Rekojmia za wady rzeczy na gruncie kodeksu
cywilnego.Rola kredytu w finansowaniu gospodarstw domowych.Dzialalnosc powiatowego urzedu pracy w
zawierciu w latach 2005-2009.Skrzypek- elzbieta. Red. - etyka a jakosc i efektywnosc organizacji : monografia
.praca licencjacka budzet gminy .Rola systemu motywacyjnego na przykladzie zus.Prawo wspolnotowe a
wzruszanie ostatecznych i prawomocnych rozstrzygniec organow panstw czlonkowskich.Procedura rejestracji
oznaczen geograficznych w prawie polskim i unijnym .Franchising jako nowoczesna forma dzialalnosci
gospodarczej.Fuzje i przejecia- jako forma ekspansji korporacji transnarodowych na rynkach wschodzacych analiza na przykladzie chin.Czynniki warunkujace stany przeciazenia praca wsrod zalogi spoldzielni
dostawcow mleka w wieluniu.Umowa o przewoz lotniczy.Spolka cicha..Kto pisze prace
licencjackie.Antyutopijne wizje totalitaryzmu w literaturze xx wieku.Tematy prac licencjackich.Wykorzystanie
funduszy strukturalnych unii europejskiej przez jednostki samorzadu terytorialnego. Przyklad gminy
uniejow..Stosowanie kary pozbawienia wolnosci w polsce.Projektowanie strategii promocji i public relations
na przykladzie firmy : zaklad ogolnobudowlany j.g.Rachunkowosc zapasow w przedsiebiorstwie
handlowym..Rola pokrzywdzonego w postepowaniu przygotowawczym.Dzialalnosc gospodarcza w sferze
uzytecznosci publicznej na przykladzie gminy olkusz..Ekonomiczno-spoleczne aspekty migracji zarobkowych
gminy bierawa na przykladzie miejscowosci kotlarnia..Logistyka na rynku polskim na przykladzie firmy grupa
casino.System motywowania pracownikow w nowoczesnym przedsiebiorstwie - analiza na przykladzie firmy
x.Egzekucja czynnosci zastepowalnych i niezstepowalnych (art1049 i 1050 kpc).Relacje z interesantami a
poziom stresu na przykladzie pracownikow urzedu gminy i miasta w pajecznie.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa inst-gaz w latach 2004-2008.Strona postepowania administracyjnego..Postepowanie w
przedmiocie wydania e.n.a. Przez sad polski.Efektywnosc funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych
na przykladzie ofe ing nationale-nederlanden polska..Wniosek o ogloszenie upadlosci.praca licencjacka
budzet gminy .Gospodarowanie nieruchomosciami mieszkaniowymi na przykladzie gminy czestochowa.Rola
kredytow bankowych w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw..Rola i funkcja
posrednika/multiagenta na rynku ubezpieczeniowym - zagrozenia i szanse- rola centrum ubezpieczeniowofinasowego w kielcach.Bankowosc internetowa..praca licencjacka budzet gminy .Handel ludzmi jako
zorganizowana dzialalnosc przestepcza.praca licencjacka budzet gminy .Plan zarzadzania nieruchomoscia
uslugowo - mieszkaniowa jako narzedzie zarzadcy nieruchomosci..Znaczenie marki w budowaniu pozycji
rynkowej przedsiebiorstwa np. Krakowskich kin.Pomoc panstwa dla transportu lotniczego w prawie
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wspolnoty europejskiej.Analiza bezrobocia i kierunki jego zwalczania przy wykorzystaniu pomocowych
srodkow unijnych a rozwoj regionalnego i lokalnego rynku pracy na przykladzie wojewodztwa lodzkiego i
powiatu leczyckiego..Zabezpieczenie spoleczne osob przemieszczajacych sie w unii europejskiej..Marketing
miedzynarodowy i globalny.Kolejnosc splacania dlugow spadkowych.Aktywne formy przeciwdzialania
bezrobociu na przykladzie powiatowego urzedu pracy w olesnie.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w
przedsiebiorstwie produkujacym lampy samochodowe..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Satysfakcja klienta na rynku uslug hotelarskich na przykladzie hotelu nad mroga.Swoboda
dysponowania wynagrodzeniem za prace a zakaz zrzekania sie prawa do wynagrodzenia.Analiza finansowa
towarzystwa ubezpieczeniowego na zycie nationale-nederlanden polska s.a...Rekrutacja i selekcja
pracownicza na przykladzie firmy global personals limited..Zarzadzanie gorskimi parkami narodowymi na
terenie beskidow.praca licencjacka budzet gminy .System zarzadzania gospodarka magazynowa.Rola i
funkcje planu zarzadzania nieruchumoscia w realizacji celow wlasciciela - na przykladzie nieruchomosci
mieszkaniowej..Przemoc wobec kobiet w polsce.Zagadnienia prawno-organizacyjne wspolpracy jednostek
panstwowych i samorzadowych z podmiotami prywatnoprawnymi.Rola sadu w postepowaniu
przygotowawczym- a instytucja sedziego sledczego.Struktura wypalenia zawodowego a poziom satysfakcji i
przywiazania do organizacji pracownikow ochrony zdrowia.praca licencjacka budzet gminy .Granice
ingerencji panstwa w sfere zycia rodziny. Na podstawie nowelizacji z dnia 10 czerwca 2010r. Ustawy o
przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. Rozwazania prawnoporownawcze w swietle
prawa szwecji.Dziecko jako swiadek w procesie karnym.Regulacja wplywu zmiany okolicznosci na
zobowiazania - klauzula rebus sic stantibus.Ewolucja polityki bezpieczenstwa unii europejskiej a aktualne
wyzwania stojace przed unia..Zintegrowane systemy informatyczne wspomagajace zarzadzanie dystrybucja
w przedsiebiorstwie.Ochrona prawna oznaczen geograficznych.Rola marki w procesie zakupu piwa przez
studentow..Analiza kosztow i rentownosci uslugna przykladzie firmy alfa sp. Z 0.0.Motywacja jako element
procesu zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy x.Rola i znaczenie systemu informacyjnego
warset na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Materialne i niematerialne instrumenty
motywowania pracownikow na przykladzie firmy mzk sp. Z o.o. Belchatow.Wplyw wejscia polski do unii
europejskiej na lokalny rynek pracy na przykladzie powiatu oleskiego..System zarzadzania jakoscia w oparciu
o norme iso 9001 : 2000 na przykladzie kwk marcel w radlinie..Etyczne problemy zarzadzania na przykladzie
szkoly prywatnej.Uwarunkowania prowadzenia negocjacji na rynkach miedzynarodowych.Prace dyplomowe
magisterskie.Proba analizy prawnoporownawczej instytucji swiadka koronnego w polsce i we wloszech.
Aspekty procesowe.Podatek od nieruchomosci jako podstawowe zrodlo dochodow gminy .Motywacja
studentow do dzialania na rzecz uczelni na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Ochrona
prywatnosci w internecie.Zasada rownego traktowania kobiet w sferze wynagrodzenia w ramach norm
prawnych unii europejskiej.Przedawnienie roszczen pracodawcy o naprawienie szkody wyrzadzonej
nieumyslnie przez pracownika wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkow
pracowniczych.Strategia rozwoju gminy krzepice..Analiza bilansu bankowego na podstawie banku
spoldzielczego w myszkowie.Projekt konstrukcji trasu widokowego na wzniesieniu praca inzynierska
budownictwo.Determinanty samodzielnosci finansowej jednostek samorzadu terytorialnego..Zarzadzanie
projektami informatyczno - technicznymi na przykladzie firmy siemens..Sytuacja na rynku pracy w aspekcie
funkcji miasta na przykladzie glucholaz w latach 1995 - 2005..Analiza rozwoju uslug prywatnej bankowosci na
przykladzie banku pekao s.a..Zastosowanie koncepcji just-in-time w firmie uslugowej swiadczacej uslugi
porzadkowe..Nawiazanie przysposobienia w prawie prywatnym miedzynarodowym ukrainy.Systemy
motywacyjne w osrodku wypoczynkowo - szkoleniowym morsko..Transgraniczne przeniesienie siedziby
spolki kapitalowej w ue.Prawo pomocy a prawo do sadu w postepowaniu przed sadami
administracyjnymi.Tematy magisterskie.Analiza procesu wytwarzania zasuwy bramowej na podstawie
przedsiebiorstwa multimetal..Zawieranie umow droga elektroniczna w obrocie profesjonalnym.Analiza
porownawcza kredytu i leasingu jako form finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie ab
logic spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia..Oczekiwania klientow- a jakosc obslugi w aptece aspirynka w
krakowie..Preferencje i zachowania nabywcow czekolady wsrod studentow uj.Stepien- konrad. - rentownosc
a wyplacalnosc przedsiebiorstw .praca licencjacka budzet gminy .Krajowe organy regulacyjne w sektorze
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telekomunikacji w prawie wspolnotowym.praca licencjacka budzet gminy .Samorzad gospodarczy w ii
rzeczypospolitej..Zagadnienia prawno- administracyjne uzyskania statusu repatrianta w ujeciu
ewolucyjnym.Strategia wprowadzania nowego produktu na rynek na przykladzie telefonow firmy
nokia.Euroregion pradziad jako przyklad europejskiej polityki regionalnej w praktyce.Funkcjonowanie
kredytow preferencyjnych dla rolnictwa na przykladzie banku spoldzielczego w ozorkowie.Analiza finansowa
spolki abc na podstawie sprawozdan finansowych w latach 2003-2005.Spolka komandytowa z udzialem
spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia jako komplementariuszem.Sposoby pozyskiwania majatku przez
fundacje w swietle prawa polskiego..Obowiazkowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
profesjonalistow.Miejsce i rola malych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce polskiej w latach 20032008.Prace magisterskie logistyka.Rola systemu materialnego motywowania pracownikow (na przykladzie
zus-oddzial w lodzi).praca licencjacka budzet gminy .Instytucja obrony koniecznej w polskim prawie karnym
.Samobojstwo jako element ryzyka w ubezpieczeniach zyciowych.Prace licencjackie filologia angielska.Ocena
zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa - analiza porownawcza bankow.Gospodarka nieruchomosciami gminy
wojnicz w latach 2002-2005..Europejska spolka akcyjna- jako unijny podmiot transgraniczny.Dzwigala- aneta.
Oprac. - gdansk- gdynia- sopot : plan miasta : 1:26 000 .Analiza systemu transportowego w firmie
trabud..Okazanie osoby na przykladzie spraw o rozboj zwykly zakonczonych w latach 2007-2011 w sadzie
rejonowym dla krakowa-srodmiescia w krakowie.Wykorzystanie wybranych instrumentow marketingu
wewnetrznego na przykladzie firmy humax poland sp. Z o.o..Ocena pomocy spolecznej w polsce na
przykladzie dps w proszkowie..praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie budzetowania w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Dobor oraz motywacja pracownikow na przykladzie banku pekao s.a. oddzial w
lodzi.Wykorzystanie zasad toyoty w firmie logistycznej.praca licencjacka budzet gminy .Trybunal stanu i
zasady odpowiedzialnosci konstytucyjnej w polsce.Placowe i pozaplacowe motywatory w przedsiebiorstwie
x.Zagrozenie zaistnienia regulacji korupcjogennych w aspekcie mechanizmu tworzenia norm ustawowych
prawa administracyjnego.Przeprowadzenie dowodu z zeznan swiadkow w procesie cywilnym.Dzialalnosc
policyjnych grup archiwum x w zakresie rozwiazywania spraw o zabojstwa sprzed lat..Les- ewa. Red. - analiza
porownawcza modeli wspolpracy administracji publicznej z organizacjami not for profit.Siostry zakonne w
roli kierownikow zespolow pracowniczych.Czynniki konkurencyjnosci firm w sektorze malych przedsiebiorstw
na przykladzie branzy gastronomicznej.Gospodarka finansowa miasta kutno.praca licencjacka budzet gminy
.Zobowiazania alimentacyjne w prawie prywatnym miedzynarodowym.Mozliwosci finansowania dzialalnosci
operacyjnej i inwestycyjnej w malym przedsiebiorstwie na przykladzie zakladu produkcji drzewnej arbor z
wloszczowy.Gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi na przykladzie gminy gomunice w latach
2008-2011..Sektor malych i srednich przedsiebiorstw w aspekcie integracji polski z unia europejska.Ocena
sytuacji finansowej przedsiebiorstwa --fab-style sp. Z o.o. W latach 2004-2007..Uchwaly naczelnego sadu
administracyjnego.Planowanie przestrzenne na przykladzie gminy redziny.System logistyczny
przedsiebiorstwa uslugowego na przykladzie firmy x.Zaawansowane call center jako wspolczesna metoda
optymalizacji komunikacji z klientem.Typy wykroczen przeciwko prawom pracownika .praca licencjacka
budzet gminy .Pisanie prac opinie.Analiza dzialalnosci depozytowo-kredytowej na podstawie
funkcjonowania ing banku slaskiego s.a. w latach 2007-2011.Wybrane aspekty zarzadzania w powiatowym
centrum pomocy rodzinie na przykladzie powiatu wieruszowskiego.Opolw.Identyfikacja i analiza czynnikow
determinujacych podejmowanie inwestycji na rynku nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie rynku
czestochowskiego.Young- antony - jak zarobic na komunikacji marketingowej : zasady z inwestycji
marketingowych .Ocena dochodow budzetowych samorzadu lokalnego na przykladzie gminy
biala..Efektywnosc systemu logistycznego na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w
rdomsku..Planowanie przeplywow pienieznych jako element budzetowania w przedsiebiorstwie.praca
licencjacka budzet gminy .System promocji jako determinanta ksztaltowania zachowan nabywcow..Wyglad
pracy magisterskiej.Zabojstwo eutanatyczne na tle prawa polskiego- obcego i miedzynarodowego oraz w
prawie europejskim.Pisanie pracy licencjackiej cena.praca licencjacka budzet gminy .Kontrola jako element
zarzadzania w przedsiebiorstwie handlowo-uslugowym szron sp. Z o.o..Zagadnienie realizacji funkcji
personalnej w polskich przedsiebiorstwach w okresie transformacji systemowej.Strony postepowania
administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowe w orzecznictwie sadow
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administracyjnych.Dopuszczalnosc skargi na czynnosci komornika.Zasady prawno - organizacyjne
wprowadzenia stanu wojennego w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie przedsiebiorstwa
miedzynarodowego w warunkach globalizacji.Prace magisterskie ekonomia.Wizja wspolczesnej europy.
Zalozenia - dzialania - prognozy.Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych na rynku uslug finansowych na
przykladzie bz wbk towarzystwo funduszy inwestycyjnych s.a..Narzedzia motywowania stosowane w grupie
ubezpieczeniowej pzu.Ocena zmian struktury dochodow w gminach miejsko-wiejskich.Ocena kondycji
finansowej przedsiebiorstw metodami dyskryminacji- zagadnienia administracyjno-finansowe.Marketing i
etyka na rynku farmaceutycznym w polsce.Srodek karny zakazu wstepu na impreze masowa.Kiedrowiczgrzegorz. - technologia informacyjna w turystyce i rekreacji .Analiza i ocena dochodow i wydatkow jednostki
budzetowej na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w blachowni w latch 2006 2010.Outsourcing i jego wplyw na zwiekszenie efektywnosci administracji publicznej w swietle
dotychczasowych badan i literatury przedmiotu.Rygory procesowe stosowane w razie niespelnienia
wymagan co do formy czynnosci wszczynajacej proces cywilny.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w malych przedsiebiorstwach - analiza na podstawie formularza oceny pracownika na
stanowisku operatora maszyn w firmie mona..Platnik w zreformowanym systemie ubezpieczen
spolecznych.Dziecko w pieczy zastepczej.Mlodziez na rynku pracy w powiecie belchatowskim.Swiadczenie
uslug prawniczych w unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Niezgodnosc oferty ze specyfikacja
istotnych warunkow zamowienia..System ubezpieczen emerytalnych w polsce..Prace magisterskie
fizjoterapia.Funkcjonowanie posrednikow w obrocie nieruchomosciami na polskim rynku nieruchomosci- na
tle wybranych rynkow europejskich.Prace magisterskie spis tresci.Ochrona dobr osobistych osob
prawnych.Kozlowski- andrzej jozef. - kwalifikacje radnych a zarzadzanie zasobami gminy : identyfikacjadiagnoza- kierunki zmian .Roznice w zarzadzaniu obszarami wiejskimi - przyczyny i skutki wykazane na
podstawie analizy zarzadzania w gminach bedkow i czarnocin.Instytucja bezrobocia w swietle prawa
administracyjnego..Analiza porownawcza produktow bankowych dla sektora malych i srednich
przedsiebiorstw w pko banku polskim s.a. oraz ing banku slaskim.Reklama jako narzedzie komunikacji z
potencjalnym klientem na podstawie aboz sp. Zo.o. W czestochowa.Kara umowna - charakter prawny..Lex
specialis jako regula wylaczania wielosci ocen w prawie karnym.Rachunkowosc rzeczowych aktywow
trwalych w przedsiebiorstwie na podstawie pge lodzkiego zakladu energetycznego s.a..Tryby przeksztalcenia
spolki cywilnej..Gomulowicz- andrzej - podatki a etyka .Wolnosc sumienia i religii oraz stosunek panstwa do
kosciolow i zwiazkow wyznaniowych w ujeciu historycznym- porownawczym oraz ich uksztaltowanie w
polskiej konstytucji.Analiza dochodow i wydatkow budzetu gminy lipie w latach 2002-2005.Ograniczenie
zasady swobody umow w swietle art. 353 kodeksu cywilnego.Modele zarzadzania w kulturze na tle polityk
kulturalnych w polsce i w irlandii.Barczewski- maciej. - prawa wlasnosci intelektualnej w swiatowej
organizacji handlu a dostep do produktow lecznic.Podzial nieruchomosci gruntowej w mysl ustawy o
gospodarce nieruchomosciami.Rekrutacja i selekcja na przykladzie bph bh.Marketing na rynku uslug
transportowych na przykladzie polbus-przedsiebiorstwa komunikacji samochodowej sp. Z o.o we
wroclawiu.Rozwoj spoleczno-gospodarczy miast wojewodztwa lubelskiego w latach 1999-2004..Agencje
posrednictwa pracy - nowymi formami pozyskiwania pracownikow.Dubiel- stanislaw. - uprawnienia
majatkowe kosciola katolickiego w polsce w swietle kodeksu prawa kanonicznego z.Tryby udzielania
zamowien na wykonanie robot budowlanych – analiza porownawcza zamowien publicznych i niepublicznych
praca inzynierska budownictwo.Finansowanie i ksztaltowanie rozwoju przedsiebiorstwa.Faktoring jako forma
finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy .Prawo pracy.Koszty pracy w
rachunkowosci jednostki budzetowej na przykladzie samorzadowego zespolu edukacji w olkuszu.Badanie
korzysci z partnerstwa miast na wybranym przykladzie miasta weingarden..Finansowanie malych i srednich
przedsiebiorstw strukturalnych na przykladzie firmy bil-pnst.Swiadek koronny w postepowaniu
karnym.Analiza porownawcza kredytu i leasingu w finansowaniu przedsiebiorstw.Wybrane elementy oferty
gastronomicznej krakowa i ich atrakcyjnosc.Aromamarketing jako narzedzie marketingu sensorycznego –
skutecznosc i zastosowanie.Privity of contract a zasada wzglednego charakteru stosunku
zobowiazaniowego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rola i zadania
transportu w systemach bezpieczenstwa narodowego rp.Ochrona danych osobowych a informacje
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niejawne.Sulikowski- adam - posthumanizm a prawoznawstwo .Logistyka miejska jako narzedzie poprawy
jakosci przeplywow komunikacyjnych w opolu.Motywacyjna funkcja wynagrodzen we wspolczesnych
przedsiebiorstwach.Zarzadzanie lokalami mieszkalnymi na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej x.Rola i
funkcje szkolenia pracownikow w spoldzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej im. F. Stefczyka.Analiza
systemow motywacyjnych na przykladzie banku lukas i firmy pawlik.Sposoby ekspozycji towarow i reklamy w
miejscach sprzedazy - analiza i ocena na przykladzie konkretnego sklepu detalicznego.Wykorzystanie
srodkow unijnych w procesie rewitalizacji na przykladzie lodzi.Pisanie pracy licencjackiej.Uwarunkowania
rozwoju gminy miejsko - wiejskiej na przykladzie gminy tuszyn.Z problematyki instytucji obrony koniecznej wybrane zagadnienia.Wynagrodzenie pracownikow jako element systemu motywacyjnego.Znaczenie
transportu kolejowego dla rozwoju regionalnego wojewodztwa opolskiego.Energetyka odnawialna w prawie
unii europejskiej.Analiza kosztow poprzez system controllingu jako narzedzie ich pomiaru na przykladzie
przedsiebiorstwa xyz.Podatki praca magisterska.Wartosc dowodowa ekspertyzy osmologicznej.zrodla
finansowania przedsiewziecia inwestycyjnego na podstawie zakladu produkcyjnego wiecek.praca licencjacka
budzet gminy .Podejscie procesowe- jako wspolczesny model zarzadzania organizacja (na przykladzie firmy
handlowo uslugowej)..Zarzadzanie zmiana na przykladzie przedsiebiorstwa makrotech s.a..Wplyw
przystapienia polski do unii europejskiej na poziom inwestycji zagranicznych w polsce..Zarzadzanie procesem
produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa xyz .praca licencjacka budzet gminy .Struktura holdingowa transfer srodkow pomiedzy podmiotami powiazanymi.Strategia rozwoju firmy branzy metalowej na
przykladzie przedsiebiorstwa daw-met..praca licencjacka budzet gminy .Metody badania efektywnosci
reklamy zewnetrznej na przykladzie przedsiebiorstwa powiatu oleskiego.System prekluzji w postepowaniu w
sprawach gospodarczych.Przestepstwa przeciwko bezpieczenstwu w komunikacji zwiazane z nietrzezwoscia
sprawcy..Atrakcyjnosc wysp hawajskich w opinii polakow..Logistyka produkcji i dystrybucji w
przedsiebiorstwie produkcyjnym anis..Postawy pracownikow w sytuacji zmiany organizacyjnej.Wybrane
metody rekrutacji i selekcji.Analiza oplacalnosci inwestycji w dziela sztuki w polsce na przelomie lat 20022010.Nadzor administracyjny i kontrola nad samorzadem gminnym w prawie polskim i
francuskim.Ekonomiczno-finansowa analiza efektywnosci przedsiewziecia inwestycyjnego na przykladzie
osrodka jezdzieckiego res equestris m.hansen.Bariery i szanse powstawania i rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie mojego miasta sp. Zo.o w pabianicach.Przejecie spolki kapitalowej i jego
skutki w europejskim i polskim prawie podatkowym.Wplyw kryzysu finansowego na dzialalnosc kredytowa
banku.Kosacka-ledzewicz- dorota. - leksykon pracodawcy 2014 : prawa i obowiazki pracodawcy od a do z
.Zdolnosc odrozniajaca znaku towarowego jako przeslanka rejestracji.Przywodztwo organizacyjne - aspekty
psychospoleczne.Grupa interesu na terenie wojewodztwa opolskiego..Zarzadzanie firma.Postepowanie
upominawcze i elektroniczne postepowanie upominawcze.Opodatkowanie akcyza energii elektrycznej w
polsce na tle regulacji unii europejskiej.Metody przeciwdzialania bezrobociu na lokalnym rynku pracy na
przykladzie dzialan podejmowanych przez powiatowy urzad pracy w kedzierzynie-kozlu.Miejsce singapuru w
handlu swiatowym i polskich obrotach miedzynarodowych.Pisanie prac licencjackich cennik.Marketing
szeptany jako narzedzie promocji.Srodki prawne w postepowaniu egzekucyjnym w administracji..Integracja
procesow logistycznych przy wykorzystaniu platform komunikacyjnych.Johnston- barbara rose. Red. - waging
war- making peace : reparations and human rights .Papieze xix i xx wieku o prawach
czlowieka.Uwarunkowania rozwoju struktur klastrowych w polsce..Konstrukcja umowy licencyjnej w prawie
autorskim.Zarzadzanie procesami magazynowania na przykladzie firmy x.Logistyka w procesach
transportowych przedsiebiorstwa produkcyjnego (na przykladzie roldrob s.a. w tomaszowie
mazowieckim).Karty platnicze jako nowoczesna forma transakcji.Kompleksowa koncepcja poprawy
warunkow bezpieczenstwa i higieny w szkolach i placowkach oswiatowych.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza due diligence przedsiebiorstwa pod katem aktywow niematerialnych.praca licencjacka budzet gminy
.Marketing szkolny w opiniach nauczycieli a ich postawy wobec uczniow..praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie marketingowe na przykladzie firmy handlowej.Zakaz
dyskryminacji pracownika ze wzgledu na orientacje seksualna.Karlicka- boguslawa. Oprac. - bialystok : plan
miasta : 1:20 000 .Cremer- hans-joachim. - human rights and the protection of privacy in tort law : a
comparison between english and german.Bieg przedawnienia.Identyfikacja strumieni wartosci i jakosci w
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produkcji bloczka betonowego..Miejsce malezji w gospodarce swiatowej oraz stosunki polski z tym
krajem.Wplyw roznic pomiedzy ustawa o rachunkowosci a miedzynarodowymi standardami rachunkowosci
na ocene pozycji finansowej przedsiebiorstwa.Zadluzenie jednostki samorzadu terytorialnego oraz
mozliwosci jego ograniczenia na przykladzie gminy krakow.praca licencjacka budzet gminy .Wspoltworczosc
w prawie autorskim i w prawie patentowym .Strategie marketingowe miedzynarodowych firm audytorskokonsultingowych na przykladzie organizacji geloitte touche tohnatsu.Licencjat.Analiza sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie zpo kastor s.a..Polskie prawo autorskie w dobie ekspansji internetu.Prawne i
moralne aspekty reklamy w demokratycznym panstwie (na przykladzie polski).Monitoring sytuacji
ekonomiczno-finansowej zakladu gospodarki mieszkaniowej tbs w czestochowie w oparciu o systemy
wczesnego ostrzegania.Strategia rozwoju gminy bierawa.Marketingowe strategie zarzadzania na przykladzie
przedsiebiorstwa zugil s.a.Gospodarka finansowa samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
dabrowice.Inwestycje na rynku nieruchomosci komunalnych - analiza stadium wykonalnosci projektu na
przykladzie gminy klomnice..Wspolpraca policyjna i sadowa w sprawach karnych - iii filar unii
europejskiej.Kto pisze prace licencjackie.Reklama w procesie komunikowania sie przedsiebiorstwa z rynkiem
na przykladzie grupy zywiec s.a..Uwarunkowania negocjacji z partnerami rosyjskimi na przykladzie firmy
boruta soft sp. Z o.o..System informacji i promocji funduszy europejskich na lata 2007-2013 w polsce na
przykladzie ministerstwa rozwoju regionalnego.System zarzadzania jakoscia przy produkcji pierscieni
uszczelniajacych w firmie test systemy uszczelniajace..Zlece napisanie pracy.praca licencjacka budzet gminy
.Wstrzymanie wykonania decyzji w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Analiza ekonomiczna w
zarzadzaniu nieruchomoscia komercyjna.Wplyw systemowego projektowania obiektow budowlanych na
ochrone srodowiska naturalnego oraz bezpieczenstwo i zdrowie uzytkownikow.Mozliwosci przeprowadzenia
arbitrazu cash-and-carry oraz reverse cash-and-carry na kontraktach terminowych na gieldzie papierow
wartosciowych w warszawie s.a. w 2010 roku.Analiza dochodow i wydatkow gminy mlynarze w latach 20042008.Niespojnosc oraz niezupelnosc regulacji polskiego postepowania karnego.Skarga o wznowienie
postepowania jako nadzwyczajny srodek zaskarzenia.Zarzadzanie zasobami ludzkimi - motywowanie
pracownikow.Funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej.Zastosowanie
instrumentow marketingu mix w gminach uzdrowiskowych na przykladzie gminy iwonicz zdroj.Organizacja i
funkcjonowanie wladzy wykonawczej w monarchiach skandynawskich.Marketing terytorialny w kreowaniu
wizerunku jednostek samorzadowych.Status prawny cudzoziemca w rzeczypospolitej polskiej.Prace
inzynierskie pisanie.Partnerstwo publiczno-prywatne jako prawna forma realizacji zadan
gospodarczych.System motywacyjny w dziale sprzedazy oddzialu czestochowskiego gazety
wyborczej.Akceptowanie zasady pierwszenstwa prawa wspolnotowego przez sady krajowe.Ocena
wizerunku- oferty i kanalow promocji muzeum historycznego miasta krakowa.Zarzadzanie rozrachunkami w
aspekcie zachowania plynnosci przedsiebiorstwa produkcyjnego gomex sp. Z o. O..Pisanie prac
wroclaw.Konstytucyjne zasady dzialania sadow.Zarzadzanie logistyczne w procesach obslugi klienta (na
przykladzie wybranych firm).Jak sie pisze prace licencjacka.Ochrona klimatu w prawie miedzynarodowym
publicznym.Finansowanie projektow inwestycyjnych w przedsiebiorstwie.Przeslanki materialne instytucji
warunkowego przedterminowego zwolnienia.Angielskie prawo karne materialne w xviii wieku na podstawie
commentaries on the laws of england williama blackstona.Ksztaltowanie strategii marketingowych na
przykladzie zakladu produkcji donic ceramicznych.Swoboda wypowiedzi w unii euroipejskiej.Znaczenie
rozumienia roli dyrektora dla zarzadzania szkola.Struktura pracy licencjackiej.Dzialalnosc faktoringowa
eurofaktor s.a. solution szansa na rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw.Smith- jo durden. - mafia : pelna
historia .Unijna polityka spoleczna i procesy dostosowawcze w polsce.Partycki- slawomir (1951- ). Red. kultura a rynek..Znaczenie dochodow wlasnych w gospodarce finansowej gmin w polsc w latach 20002007.Struktura funkcjonalna i funkcjonalno - przestrzenna centrum miasta opola oraz koncepcje jej
przeksztalcen..Konstrukcja przestepstw wspolukaranych - zarys problematyki.System ochrony praw czlowieka
w krajach afrykanskich.Placowe i pozaplacowe czynniki motywacyjne na przykladzie banku
spoldzielczego.Analiza rentownosci publicznej spolki akcyjnej wawel.Analiza finansowa towarzystwa
ubezpieczeniowego na zycie nationale-nederlanden polska s.a...Podatki jako zrodlo finansowania budzetu
gmin - na podstawie gminy rusiec.Temat pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
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zasobami ludzkimi w procesie zarzadzania projektami- na podstawie doswiadczen urzedu pracy powiatu
krakowskiego..praca licencjacka budzet gminy .Metody wykonania izolacji przeciwwilgociowych scian
nosnych zewnetrznych i wewnetrznych w budynkach remontowanych praca inzynierska budownictwo.Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na wybranej budowie praca inzynierska budownictwo.Bartoszek- adam.
Red. - aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkancow a jakosc zycia w miastach peryferyjnych .Baza prac
magisterskich.Przekroj elementow marketingu mix ze szczegolnym uwzglednieniem reklamy jako skladowej
budzacej najwiecej kontrowersji..Czynniki ksztaltujace klimat spoleczny na przykladzie przedsiebiorstwa z
grupy dalkia polska.Systemy automatycznej identyfikacji produktow w logistyce na przykladzie x.praca
licencjacka budzet gminy .Uprawnienia do gruntu przedsiebiorstw przesylowych.Czynniki wyboru tras w
transporcie podmiejskim na przykladzie firmy aura.Rejderstwo w rosji- jako czynnik hamujacy rozwoj
gospodarki..Pisanie prac katowice.Organizacja i funkcjonowanie wladzy wykonawczej w monarchiach
skandynawskich.Wplyw prawa rzymskiego na tresc dziela ks. Teodora ostrowskiego prawo cywilne narodu
polskiego..Wplyw instrumentow promocji w hipermarketach na swiadomosc klienta.Prace dyplomowe z
bhp.Bankowosc internetowa jako forma swiadczenia uslug bankowych na przykladzie banku bph
s.a..Podatek dochodowy od osob fizycznych - formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej.Dyskryminacja
chrzescijan. Psychospoleczna charakterystyka zjawiska oraz jego wymiar normatywny.Ocena budzetu
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy janow 2006-2008.Analiza efektywnosci
funkcjonowania instytucji publicznych na przykladzie nowohuckiej biblioteki publicznej w krakowie i
podgorskiej biblioteki publicznej w krakowie..Uprawnienia urzednika sluzby cywilnej .Logistyka transportu
drogowego - samochodowego.Tendencje zmian w strukturze dochodow budzetu w latach 19942004..Pisanie pracy maturalnej.Przygotowania polski do przysapienia do obszaru schengen..Rola komunikacji
interpersonalnej w funkcjonowaniu przedsiebiorstw.Kitesurfing jako przyszlosc rozwoju turystyki
kwalifikowanej nad zalewem czorsztynskim.Obrot nieruchomosciami na przykladzie gminy opoczno w latach
2007-2011.Ocena finansowa efektywnosci uslug bankowosci elektronicznej ing banku slaskiego 20022006.Polityka podatku rolnego na przykladzie gminy kruszyna w latach 2007-2009.Badanie percepcji marek
telefonow komorkowych z zastosowaniem metody skalowania wielowymiarowego.Skarga o stwierdzenie
niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia w polskim procesie cywilnym..Dzialalnosc organizacji
pozarzadowych na rzecz walki z bezrobociem.Trompenaars- alfons. - kultura innowacji : kreatywnosc
pracownikow a sukces firmy .Podstawowe zasady skutecznosci strajku pracowniczego na przykladzie firmy
ramb sp. Z o.o..Analiza fundamentalna spolki akcyjnej alma.Polityka kulturalna unii europejskiej a
zarzadzanie instytucjami kultury w krajach czlonkowskich na przykladzie wielkiej brytanii..Planowanie kariery
zawodowej studentow dziennikarstwa - zastosowanie teorii j.hollanda.Prawne i ekonomiczne aspekty
funkcjonowania rajow podatkowych..Pisanie prac praca.Organizacja czasu pracy menedzera na przykladzie
szefow kuchni.Rachunkowosc jako glowny instrument controllingu bankowego.Jak sie pisze prace
licencjacka.Zarzadzanie projektem i marka na przykladzie krakowskiego biura festiwalowego..System
motywowania wolontariuszy a sprawna realizacja zadan w pozarzadowej organizacji aegee –
krakow..Badanie jakosci uslug handlowych na podstawie firmy uslugowej avon cosmetics..Ocena gospodarki
finansowej gminy na przykladzie gminy sulmierzyce w latach 2006-2010.Badanie skutecznosci udzielanej
pomocy na przykladzie osrodka pomocy dziecku i rodzinie w bedzinie.Fenomen zakopanego - miasta
organizatora pucharu swiata w skokach narciarskich.Wplyw elementow systemu motywacji na poziom
motywacji i wydajnosci pracownikow w swietle ich ocen na podstawie badan w bgz oddzial w
opolu..Motywacja jako element zarzadzania na przykladzie jednostki resocjalizacyjnej.Regionalne
zroznicowanie wynagrodzen w gospodarce polskiej w latach 2004-2008.Ocena plynnosci finansowej poczty
polskiej.praca licencjacka budzet gminy .Aktywizacja bezrobotnych absolwentow w wojewodztwie
slaskim.Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w finasnowaniu ochrony srodowiska na
przykladzie miasta kalisza.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa logistycznego (na przykladzie firmy db
schenker).Analiza i ocena bezpieczenstwa pracy huty szkla gospodarczego..Internet jako nowe medium
reklamy.Harmonizacja podatku od dochodow korporacyjnych w unii europejskiej.Logistyka dystrybucji i
zaopatrzenia na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Gospodarka oparta na wiedzy w strategii unii
europejskiej - analiza na przykladzie polskiej gospodarki w latach 2000-2008.Moralnosc czy interes
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spoleczny? Prawo w procesie przemian spolecznych a hard cases.Zastosowanie dochodowych oraz
mnoznikowych metod wyceny na przykladzie spolki notowanej na gieldzie papierow
wartosciowych.Przestepstwa przeciwko zyciu w kodyfikacjach polskich xx w. Analiza z perspektywy winy w
swietle ujec normatywnych i egzegezy jurystow.Dzialania promocyjne przedsiebiorstwa (na przykladzie
przedsiebiorstwa polkomtel).Kulturowe uwarunkowania stresu organizacyjnego w grupie nauczycieli z polski
i kazachstanu.Niepodleglosc kosowa w swietle prawa miedzynarodowego...
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