..

Naczelne organy administracji panstwowej drugiej rzeczypospolitej..Determinanty wyboru uczelni wyzszej
przez maturzystow a promocja wydzialu zarzadzania ul.Wieliczka jako produkt turystyczny. Dzialania
samorzadu gminy wieliczka w kierunku rozwoju turystyki. Wieliczka - produkt lokalny czy
instytucjonalny?.Funkcjonowanie klubu pilkarskiego wisla krakow w opinii kibicow..Alternatywne
rozstrzyganie sporow o nazwy domen internetowych .eu.Globalna polityka cenowa na przykladzie sieci
hipermarketow tesco.Odpowiedzialnosc czlonow zarzadu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia za
zobowiazania spolki.Swobodny przeplyw towarow na granicy polsko-litewskiej z uwzglednieniem
przestepstw przemytniczych .Analiza wskaznikowa w badaniu kondycji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie zakladow koksowniczych zdzieszowice sp.z o.o..Bankowy papier wartosciowy a obligacja.Podatek
dochodowy od osob fizycznychi osob i osob prawnych w polsce na tle wybranych krajow unii
europejskij.Leasing jako forma finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie light
company.Zarzadzanie szkolnym schroniskiem mlodziezowym na przykladzie ssm podlasie w
bialymstoku.Systemy motywacyjne w organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa ferroxcube polska sp. Z
o.o..Historyczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego polski..Wspolpraca gospodarcza miedzy polska a
niemcami w warunkach rozszerzenia unii europejskiej o nowe kraje czlonkowskie.Wypadki drogowe w ujeciu
prawa karnego i kryminalistyki.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac informatyka.Bezpieczenstwo
obrotu bezgotowkowego na rynku kart platniczych w polsce.Ocena funkcjonowania podatku od towarow i
uslug na przykladzie urzedu skarbowego x w latach 2006-2010..praca licencjacka budzet gminy .Kreowanie
wizerunku organizacji non-profit na przykladzie policji.Funkcjonowanie pomocy spolecznej na przykladzie
miejsko-gminnego osrodka pomocy spolecznej w wieruszowie.Zrownowazona karta dokonan jako
instrument rachunkowosci zarzadczej na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Wplyw
metod wyceny przedsiebiorstwa na jego wartosc na podstawie przedsiebiorstwa pollena eva s.a..Ocena
skutecznosci form zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym w banku spoldzielczym w limanowej w latach
2005 - 2009.Profesjonalny sprzedawca oraz jego praca.Motywowanie pracownikow firmy projektowobudowlanej w okresie kryzysu gospodarczego.Informatyzowanie komunikacji wewnetrznej w
przedsiebiorstwie na przykladzie ozorkowskiego przedsiebiorstwa komunalnego sp. Z o.o..Organizacja
przetargu na wykonawstwo robot budowlanych – studium przypadku praca inzynierska budownictwo.praca
licencjacka budzet gminy .Efektywnosc kluczowych procesow logistycznych.Ksztaltowanie kariery zawodowej
na przykladzie polskiego nauczyciela.Ocena ryzyka ubezpieczen na zycie na przykladzie wybranych
firm.Finansowa ocena dzialalnosci banku spoldzielczego w koniecpolu w latach 2005-2009.Porzadkowanie
pracownicze jako kryterium rozroznienia umow o prace od umow cywilnoprawnych i stosunkow
sluzbowych.Internacjonalizacja dzialalnosci malej firmy (na przykladzie wpph subfra w jarocinie).Problemy
zatrzymania procesowego w polskim procesie karnym..Posrednik jako uczestnik rynku nieruchomosci.Deficyt
budzetowy i dlug publiczny w polsce.Ewolucja podatku dochodowego od osob fizycznych w polsce w latach
2003-2004.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie samorzadu uczniowskiego dla zarzadzania
szkola..Uwarunkowania a stan rozwoju turystyki w zachodniej czesci lgd krainy sw. Anny..praca licencjacka
budzet gminy .Analiza strategiczna rozwoju miasta myszkowa.Manggha jako marka - znaczenie marki dla
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kreowania wizerunku instytucji kultury..Hipoteka umowana na udziale we wspolwlasnosci
nieruchomosci.Kierowanie gmina przez samorzad lokalny na przykladzie gminy pajeczno.Zarzadzanie
kosztami wynagrodzen na przykladzie spolki g.b. garaze.Organizacja przetargu na roboty budowlane na
przykladzie wybranej gminy praca inzynierska budownictwo.Postawy wobec przedsiebiorczosci w
spolecznosci studentow.Rekrutacja- oceny oraz motywowanie pracownikow w prywatnych
przedsiebiorstwach.Analiza procesu wytworczego i jakosc pretow okraglych..Porozumienia wertykalne w
swietle europejskiego prawa konkurencji.Ugoda sadowa.Sokolowska- stanislawa. - zmiany w organizacji i
produktywnosci rolnictwa indywidualnego w procesie integracji z unia eu.Bariery i formy wsparcia rozwoju
sektora malej i sredniej przedsiebiorczosci w polsce..Ryzyko kredytowe i metody jego minimalizacji w swietle
procedur banku komercyjnego.Prawa skazanego odbywajacego kare pozbawienia wolnosci.Systemy
informatyczne w ewidencji gruntow- budynkow i lokali w placowkach samorzadu terytorialnego. Studium
oceny..Controlling fonansowy i jego wplyw na wyniki przedsiebiorstwa na przykladzie dzialalnosci firmy
famak s.a..Pisanie prac doktorskich.Ekonomiczno-organizacyjne aspekty funkcjonowania gminy i miasta
blaszki.Bankowosc elektroniczna- jako innowacyjna forma swiadczenia uslug na przykladzie banku
zachodniego wbk s.a..Diagnozu stresu organizacyjnego w towarzystwie ubezpieczeniowym hdi samopomoc
s.a..Budownictwo mieszkaniowe realizowane przez deweloperow w krakowie. Praca inzynierska
budownictwo.Pozasadowe mechanizmy ochrony praw wynikajace z instytucji obywatelstwa unii
europejskiej.Polityka transportowa krajow ue- model parkowania i zatloczenia ruchu ulicznego w centrach
miast.Kredyty konsumeckie w sektorze bankowym.Dystrybucja w firmach kurierskich na przykladzie
siodemka sa.Rola i wplyw stresu na wykonywana prace w przedsiebiorstwie x.Istota i charakter instytucji
doradztwa podatkowego..Programy lojalnosciowe jako narzedzie zarzadzania relacjami z klientem..Problemy
funkcjonowania wspolnot mieszkaniowych na przykladzie lodzi..Wynagrodzenia jako element zarzadzania
zasobami ludzkimi w spolce -- mark-bud..Przestepstwo prania pieniedzy w ujeciu penalizacyjnym i
socjologicznym.Fundusze pomocowe unii europejskiej w latach 2000-2006 jako zrodlo finansowania rozwoju
gminy (na przykladzie gminy miejskiej lodz i gminy wiejskiej parzeczew).Ocena coachingu jako metody
wsparcia pracownikow skok piast.Komunikowanie sie w zarzadzaniu przedsiebiorstwem (na podstawie badan
empirycznych przeprowadzonych w firmie get consulting sp. Z o.o. W opolu)..Ochrona spolki akcyjnej przed
wrogim przejeciem.Samorzad gminny w ii i iii rzeczypospolitej..Weresa- marzenna. Red. - polska : raport o
konkurencyjnosci 2010 : klastry przemyslowe a przewagi konkurencyjne .Przyczyny i skutki migracji
zarobkowych na podstawie wybranej miejscowosci wojewodztwa opolskiego..praca licencjacka budzet gminy
.Proces ksztaltowania kultury organizacyjnej na podstawie badan empirycznych w urzedzie gminy w
dobrzeniu wielkim..Specyfika funkcjonowania systemu motywacyjnego pracownikow podmiotu sektora
publicznego na przykladzie poczty polskiej.Efektywnosc realizacji projektu w aspekcie zarzadzania ryzykiem
oraz czasem.Tematy prac magisterskich.Szanse mlodziezy na rynku pracy. Analiza sytuacji bezrobotnych
mlodych ludzi na rynku pracy powiatu brzeskiego.Male i srednie przedsiebiorstwa a formy ich finansowania i
opodatkowania.Promowanie produktow w trakcie sprzedazy osobistej - projekt dzialan sprzedawcy
przedsiebiorstwa asm.Kompleksowa analiza rozwiazan organizacyjno-prawnych dotyczacych
zagwarantowania bezpieczenstwa i porzadku publicznego w wojewodztwie - na przykladzie wojewodztwa
lodzkiego.Medialny wydzwiek funkcjonowania funduszy strukturalnych w polskiej prasie w 2007 roku.Ebiznes w internecie - wybrane zagadnienia..Informatyczne wspomaganie zarzadzania praca narzedziowni na
przykladzie systemu e-tablica.praca licencjacka budzet gminy .Proceduralne aspekty skargi paulianskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie miedzynarodowym
dzialajacym w polsce jako uczenie sie globalnych standardow.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc i
wyniki ekonomiczne spolki polskie linie kolejowe w warszawie w latach 2005-2009.Aspekty ludobojstwa na
przykladzie iii rzeszy.praca licencjacka budzet gminy .Podatkowy i bilansowy aspekt transakcji
leasingu.Dzialalnosc samorzadu terytorialnego w zakresie pomocy spolecznej na przykladzie mops
krakow..praca licencjacka budzet gminy .Analiza procesu wytwarzania wozkow dzieciecych z uwzglednieniem
zasad czystszej produkcji..Stany nadzwyczajne w polskim prawie konstytucyjnym.Analiza kosztow zmiennych
i stalych na przykladzie spolki x.Pomoc publiczna dla malych- srednich i mikro przedsiebiorstw.Prace
licencjackie administracja.Dobor pracownikow - teoria i praktyka procesow rekrutacyjno-selekcyjnych w
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oparciu o doswiadczenia malej firmy.Ksztaltowanie wizerunku hotelu na rynku podkarpackim.Zwrot
wywlaszczonej nieruchomosci.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w strategii rozwoju przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy motoryzacyjnej.Elastycznosc zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 20002008.Wplyw otoczenia na ksztaltowanie relacji przedsiebiorstwa z klientem.Wizerunek kobiety w
reklamie.Dlugoterminowe czynniki ryzyka a wartosc rezydualna.Badanie mozliwosci finansowania inwestycji
przez gmine lipie.Rola wywiadowni gospodarczych w ograniczaniu niepewnosci rynkowej w polsce..Witoszantoni. - wierzyciel a procesy restrukturyzacyjne spolek handlowych .Plynnosc finansowa jako wyznacznik
kondycji finansowej firmy na przykladzie poldim s.a..Zastaw na prawach (zagadnienia wybrane).Polityka
rachunkowosci jednostki budzetowej na przykladzie miejskiego przedszkola nr 17.Wycena nieruchomosci w
praktyce przedsiebiorstwa dla potrzeb wniesienia aportu do spolki pkp sa.Dyskusja w pracy
magisterskiej.Gospodarka finansowa gminy na przykladzie gminy ogrodzieniec.praca licencjacka budzet
gminy .Spawozdanie finansowe jako podsatwowe zrodlo informacji o przedsiebiorstwie na przykladzie pks
czestochowa s.a..Stopien wdrozenia miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci finansowej do
sporzadzania jednostkowych sprawozdan finansowych w spolkach publicznych w polsce.Niedozwolone
klauzule umowne w umowach deweloperskich.Cywilnoprawne aspekty umowy timesharingu.Wykorzystanie
instrumentow marketingu - mix w dzialalnosci firm ochroniarskich.Wyrok w procesie cywilnym.Zarzadzanie
projektem europejskim na przykladzie programow stypendialnych realizowanych przez starostwo powiatowe
w myszkowie.Zarzadzanie jakoscia zycia osob migrujacych w kontekscie wybranych aspektow
globalizacji.Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa w ujeciu statycznym na przykladzie pkn orlen
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Umowa przekazania gospodarstwa rolnego nastepcy.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie kghm s.a. w latach 2010-2012.Zarzadzanie finansami gminy chrzastowice na
podstawie analizy budzetu w latach 2006-2010..Wykorzystanie instrumentow marketingowych w
ksztaltowaniu wizerunku banku.praca licencjacka budzet gminy .Sadowa kontrola bezczynnosci i
przewleklosci w zalatwianiu spraw przez organ administracyjny .praca licencjacka budzet gminy .Prawo
pierwokupu.Mozliwosci zatrudnienia osob niepelnosprawnych na rynku lokalnym w
czestochowie..Wykorzystanie algorytmow genetycznych do harmonogramowania zadan.Problematyka
sluzby kobiet w policji .Instytucja referendum ogolnokrajowego w polsce.Zaskarzanie uchwal w procesie
laczenia spolek kapitalowych.Funkcjonowanie kart platniczych na przykladzie kredyt banku s.a..Rozwoj
jednostek terytorialnych za pomoca dofinansowania z unii europejskiej.zrodla finansowania inwestycji na
wybranych przykladach msp.Organizacja transportu miejskiego na przykladzie miasta sieradz.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu wsrod
wybranych spolek.Projekt termomodernizacji wybranego budynku praca inzynierska budownictwo.Rola
kierownika w procesie komunikacji na przykladzie panstwowej strazy pozarnej w strzelcach opolskich.Ocena
zdolnosci kredytowej jako sposob minimalizacji ryzyka kredytowego.praca licencjacka budzet gminy
.Kontrola podatkowa jako element polityki fiskalnej.Komunikacja i partycypacja spoleczna na przykladzie
urzedu gminy miedzna.Budowa biznes planu.Rodzicielstwo uczniow jako problem w zarzadzaniu
oswiata.Pomoc wzajemna w sprawach karnych pomiedzy panstwami unii europejskiej.zrodla finansowania
inwestycji w jednostach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy konopiska.Osobowosc a percepcja
przekazow reklamowych przez generacje „y” na podstawie badan wlasnych.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie systemem oswiaty w gminie i miescie odolanow.Wplyw kryzysu na koniunkture gospodarcza
chorwacji w swietle badan ekonometrycznych..praca licencjacka budzet gminy .Kalisz-prakopik- anna. wykladnia prawa : model ogolny a perspektywa europejskiej konwencji praw czlowieka i prawa
un.Kierowanie personelem w instytucji edukacyjnej na przykladzie zespolu szkol technicznych i
ogolnoksztalcacych im. S. Zeromskiego w czestochowie..Podzial i realizacja podstawowych obowiazkow
pracodawcy wobec pracownika tymczasowego poprzez agencje pracy tymczasowej i pracodawce
uzytkownika.Biznes plan jako instrument wspomagajacy rozwoj przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie sprzedaza w firmie dystrybucyjnej (analiza
przypadku).Rzecznik praw dziecka - urzad ustanowiony przez konstytucje dla ochrony praw dziecka..Ochrona
prawna odmian roslin.Rola posrednika jako doradcy na rynku nieruchomosci komercyjnych na przykladzie
biura nieruchomosci x.Rola ubezpieczen rolniczych wspierajacych rolnikow na przykladzie krus
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nysa..Orzecznictwo europejskiego trybunalu praw czlowieka w swietle postanowien art. 10 europejskiej
konwencji praw czlowieka - ograniczenia swobody wypowiedzi.Finansowanie rozwoju firmy na przykladzie
firmy drog - bud sp. Z o.o..Odpowiedzialnosc materialna pracownikow za powierzone mienie.Uslugi
internetowe w bankowosci detalicznej.Prosocjalna polityka mieszkaniowa panstwa na przykladzie gminy
lodz.Pracownicy sezonowi a jakosc uslug gastronomicznych na przykladzie restauracji majorkanskich.Opinie
kierownictwa- pracownikow szeregowych i zwiazkow zawodowych na temat restrukturyzacji na przykladzie
huty katowice.Kontrola panstwowa w swietle ustawy z 23.12.2010 r. O nik.Ksztaltowanie wizerunku
przesiebiorstwa poprzez public relations w firmie atlas spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Konstytucyjne podstawy bezpieczenstwa panstwa.Okolski- marek . Rada programowa stan konkurencji na rynku energii elektrycznej i rynku gazu : raporty porownawcze komisji europ.Formy i
metody wspoldzialania strazy granicznej z silami zbrojnymi w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa
narodowego rp.Postepowanie odwolawcze w sprawach zagospodarowania przestrzennego.praca licencjacka
budzet gminy .Wolnosc wypowiedzi prasowej a ochrona dobr osobistych.Znaczenie analizy rentownosci w
procesie zarzadzania przedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Przeksztalcenia spoleczno - gospodarcze wsi stare siolkowice..praca licencjacka budzet gminy .Identyfikacja
zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy wytworni wyposazen
samochodow..Rola komunikacji wewnetrznej w zarzadzaniu organizacja wielokulturowa na podstawie fiat
auto poland w tychach.Wladza ustawodawcza i wykonawcza w ustroju rzeczypospolitej obojga narodow
(miedzy xvi a xviii stuleciem- ze szczegolnym uwglednieniem okresu panowania ostatniego
krola)..Efektywnosc systemu naboru kadrowego w poczcie polskiej.Nakaz zaplaty w postepowaniu
nakazowym.Szczegolne regulacje dotyczace zatrudniania osob niepelnosprawnych w polskim systemie
prawa.Wspolnotowa polityka regionalna.polska w jej realiach.Analiza systemu kredytowania osob fizycznych
na przykladzie banku bgz s.a w latach 2006 - 2010.Proekologiczne zarzadzanie przedsiebiorstwem w aspekcie
wizerunku firmy.Ocena skutecznosci zarzadzania personelem w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy stegu
sp. Z o.o..Kwalifikacja prawna i charakter spolki cichej na tle przepisow regulujacych stosunek spolki
cywilnej.Zmiana systemu zarzadzania po przejeciu przez zagranicznego wlasciciela - casus firmy hager
polo.Odpowiedzialnosc karna bez narazania dobra prawnego na niebezpieczenstwo..Rachunkowosc praca
licencjacka.Projekt konstrukcji zadaszenia stacji paliw. Praca inzynierska budownictwo.Marketing terytorialny
w kreowaniu wizerunku gminy na przykladzie gminy opatowek.Strategia rozwoju na przykladzie gminy
gogolin..Prezydent jako gwarant ciaglosci funkcjonowania wladz panstwowych.Eksploatacja utworu
muzycznego w internecie.Integracja ekonomicznej wartosci dodanej z rachunkiem kosztow dzialan w
przedsiebiorstwie.Rola i pozycja marszalka sejmu w parlamencie polskim..Libicki- marcin - parlament
europejski a sprawa gazociagu polnocnego : raport marcina libickiego : biala ksie.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie marka w xxi wieku na przykladzie wybranych firm motoryzacyjnych.Rekrutacja i dobor
pracownikow na stanowiska pracy w urzedzie miasta..Emigracja zarobkowa do krajow unii europejskiej.
Podloze i istota zjawiska na podstawie wielkiej brytanii..Aukcja jako sposob zawarcia umowy.Specyfika
restrukturyzacji przedsiebiorstw w srodowisku globalnej gospodarki.Sankcje administracyjne w prawie
celnym..Supera-markowska- maria. Red. - polsko-hiszpanskie stosunki prawne w procesie integracji w unii
europejskiej .Systemy automatycznej identyfikacji w gospodarce magazynowej.Wplyw wypalenia
zawodowego na poziom kompetencji nauczycieli.Metody skladowania i kompletacji towarow i ich wplyw na
usprawnienie obrotu towarowego w magazynach.Zarzadzanie nieruchomosciami w spoldzielni
mieszkaniowej nowy prokocim.Koszty przedsiebiorstwa produkcyjnego w aspekcie decyzji cenowych na
przykladzie pso maskpol s.a..Roznice kulturowe w miedzynarodowych negocjacjach biznesowych na
przykladzie danii i polski.Rola normalizacji jakosciowej i prawnej w ekologistyce.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci powiatowego urzedu pracy w czestochowie w
zakresie lagodzenia skutkow bezrobocia..Lyszczak- marek. Red. - ubezpieczenia zdrowotne z 10-letniej
perspektywy : efektywne zarzadzanie finansami zoz a system.Systemy komunikowania sie jako instrument
wplywajacy na precepcje zmian organizacyjnych..Wykorzystanie marketingu spolecznego przez
przedsiebiorstwa komercyjne w opinii klientow - analiza i ocena na przykladzie wybranej grupy
respondentow.Aktywizacja bezrobotnych absolwentow w wojewodztwie slaskim.Elektroniczna wymiana
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danych jako technologia w strategii obslugi klienta.Nix- andreas. - zivilreligion und aufklärung : der
zivilreligiöse strang der aufklärung und die frage nach ei.Analiza oferty produktow i uslug bankowych na
przykladzie banku pko s.a..Wplyw stylu kierowania na stosunki interpersonalne w zespole na przykladzie
firmy x..Powodztwo wzajemne.Wplyw swobodnego dostepu do informacji przez uczniow na zarzadzanie
szkola..Relacje miedzy przedsiebiorstwami a bankami w transakcjach na rynku opcji w polsce.Prace
magisterskie fizjoterapia.Rola i funkcje dewelopera na rynku nieruchomosciami w polsce.Praca licencjacka o
policji.Odzyskiwanie mienia przyjetego przez panstwo polskie po ii wojnie swiatowej na gruncie prawa
polskiego i miedzynarodowego- z uwzglednieniem kwestii majatkow zydowskich.Kredyt preferencyjny jako
jedna z form wspierania i finansowania dzialalnosci rolniczej.Wynagradzanie pracownikow sektora
publicznego na przykladzie urzedu miasta oswiecim.Swiadectwo pracy .Wykorzystanie internetu w
dzialalnosci handlowej przedsiebiorstw.Infrastruktura spoleczno-gospodarcza i jej wplyw na jakosc zycia
mieszkancow gminy lewin brzeski..Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadan
publicznych.praca licencjacka budzet gminy .Wymiana handlowa miedzy polska i rosja w okresie przed i po
akcesji polski do ue.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie mikroprzedsiebiorstwa p.u.h.
alkusz.Psychologiczne metody wykrywania klamstwa osob skladajacych zeznania i wyjasnienia w procesie
karnym..Rynek pracy i przeciwdzialanie bezrobociu w powiecie piotrkowskim.Motywacja jako skuteczne
narzedzie zarzadzania na przykladzie serwis blachownia sp. Z o. O..Analiza zakresu i kierunkow uslug
rozliczeniowych ing banku slaskiego s.a..Jednostka samorzadu terytorialnego jako inwestor budowlany na
przykladzie gminy kleszczow.praca licencjacka budzet gminy .Polityka finansowa jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy limanowa w latach 2002-2006..Prawno-administracyjne aspekty
organizacji mistrzostw europy w pilce noznej euro 2012.Prace licencjackie tematy pedagogika.Spoleczna
odpowiedzialnosc biznesu na przykladzie tesco polska sp. Z o.o..Analiza zarzadzania zasobami ludzkimi w
hipermarkecie geant ze szczegolnym uwzglednieniem systemu szkolen.Status prawny kobiet w wybranych
systemach ustrojowych .Praca licencjacka bezrobocie.Rynek kapitalowy jako zrodlo finansowania
przedsiebiorstw z sektora msp na przykladzie m. W. Trade s.a..Proces rekrutacji i selekcji pracownikow jako
podstawowe formy pozyskiwania pracownikow na przykladzie urzedu gminy w
goszczanowie.Administracyjnoprawna problematyka koncesji.Logistyka magazynowania jako element
strategii zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy lognet sp. Z o.o..Samodzielnosc finansowa
gminy na przykladzie miasta krakowa..Praca magisterska prawo.Identyfikacja obszarow marnotrawstwa na
terenie spoldzielni promet-simet.Krakow.Wplyw wykorzystania funduszy unijnych na rozwoj gminy
libiaz..Wykorzystanie erotyki w przekazach reklamowych.Gospodarowanie opakowaniami z uwzglednieniem
aspektow ekologicznych na przykladzie firmy ds smith polska s.a..Rola plynnosci w ocenie kondycji
finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa x sp. Z o.o..Analiza finansowa dzialalnosci przedsiebiorstwa na
przykladzie zelmer s.a..Walory turystyczne i rekreacyjne gminy wlodowice- na przykladzie skal
rzedkowickich..Kanaly dystrybucji uslug ubezpieczeniowych w turystyce wykorzystywane przez zaklady
ubezpieczen na przykladzie pzu s.a..Analiza roli aktywnych form zwalczania bezrobocia w powiecie
opoczynskim w latach 2006-2008.Podatek dochodowy jako zrodlo wplywow budzetowych w latach 20082010..Rynek ropy naftowej i jego specyfika..Znaczenie i ocena efektywnosci promocji sprzedazy na
przykladzie spolem pps w pabianicach.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rola i
znaczenie systemu motywacyjnego i szkolen w gospodarowaniu zasobami ludzkimi na przykladzie
jurajskiego banku spoldzielczego w niegowie.Karty platnicze jako nowoczesna forma rozliczen pienieznych na
przykladzie oferty banku millennium s.a..Rekrutacja i selekcja jako element zarzadzania zasobami ludzkimi
na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.Wplyw zadzadzania zasobami ludzkimi a
sprawa realizacji okreslonych celow w organizacji publicznej w opinii menadzerow..Praca magisterska
zarzadzanie zasobami ludzkimi.praca licencjacka budzet gminy .Ocena finansowa budzetu jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy gidle 2003-2008.Zabezpieczenia roszczen wykonawcy w
umowie o roboty budowlane.Ocena dzialalnosci powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie
kedziezynsko-kozielskim.Dzialania promocyjne ppup poczty polskiej.Prawo cywilne.Strategie wejscia firm na
rynki zagraniczne na przykladzie firmy atlas..Metody wzmacniania gruntow slabonosnych. Praca inzynierska
budownictwo.Historia sil zbrojnych.Wynagrodzenia jako kategoria rachunkowosci i sprawozdawczosci
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finansowej.Prywatyzacja przedsiebiorstw o istotnym znaczeniu dla gospodarki panstwa.Motywowanie
pracownikow jako istotny element zarzadzania kadrami.Piractwo morskie jako wspolczesna zbrodnia
przeciwko ludzkosci.Ocena bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ryzyka zawodowego na wybranych
stanowiskach na przykladzie sredniej wielkosci przedsiebiorstwa produkujacego osprzet
elektroinstalacyjny..Prace magisterskie administracja.Problemy placowych i pozaplacowych kosztow pracy w
polsce.Zasady przetwarzania danych osobowych.Rozwoj pracownikow z wykorzystaniem coachingu w
organizacji na podstawie firmy kampanii piwowarskiej sa.Prawo narodow do samostanowienia a kazus
kosowa.Ubezpieczenie spoleczne rolnikow prowadzacych pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza. Zmiany w
systemie rolniczych ubezpieczen spolecznych..praca licencjacka budzet gminy .Reklama w prawie
internetowym (wybrane zagadnienia prawne).praca licencjacka budzet gminy .Logistyka dystrybucji na
przykladzie spolki legra s.a..Ocena kondycji finansowej banku komercyjnego na podstawie jednostkowych
sprawozdan finansowych.Globalizacja i internacjonalizacja uslug bankowych na przykladzie citigroup.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza cyklu koniunkturalnego w polsce..Wplyw
specjalnych stref ekonomicznych na rozwoj terenu na przykladzie krakowskiego parku
technologicznego.Prawo konsumenta do reklamacji towaru konsumpcyjnego po wejsciu polski do unii
europejskiej.Szanse i bariery rozwoju przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich na przykladzie badan w
gminie popielow..Opis oferty produktowej na przykladzie firmy proline.Wzorzec kariery zawodowej kobiet a
satysfakcja z pracy i zycia osobistego.Podzial quoad usum na tle pozostalych uprawnien
wspolwlascicieli.System podatkowy w polsce a rozwoj sektora msp na przykladzie firmy
quriers.Bezposrednie sprawowanie wladzy przez narod - obywatelska inicjatywa ustawodawcza.Projekt
kampanii promocyjnej dla sredniego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy kra-bin.Rola funduszy
strukturalnych w finansowaniu dzialalnosci sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
przedsiebiorstwa lamela sp. Z o.o..Chodynski- andrzej. Red. - ekologiczne aspekty zarzadzania rozwojem
przedsiebiorstw i regionow .Znaczenie dzialan marketingowo-logistycznych w nowoczesnym systemie
zarzadzania przedsiebiorstwem.Kondratiuk-nierodzinska- monika. - regionalne systemy innowacji a
konkurencyjnosc wojewodztw w polsce .Analiza doboru zrodel finansowania przedsiebiorstwa.Zarzadzanie
rozliczeniem podatkow stanowiacym dochody samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta i gminy
dzialoszyn w latach 2005-2007.Egzekucja obowiazku wydania nieruchomosci- statku albo oproznienia lokalu
lub pomieszczenia.Outsorcing jako pole dla dzialalnosci msp.Infrastruktura komunikacyjna wojewodztwa
lodzkiego jako czynnik rozwoj regionu.Rola podatku od nieruchomosci w gospodarce finansowej gminy i
miasta pajeczno..Wplyw kierownika na komunikacje w organizacji i ksztaltowanie atmosfery pracy.Od
demokracji ku autorytaryzmowi - analiza mysli politycznej obozu sanacyjnego.Potencjal kontraktow futures
na indeks wig20 w zabezpieczaniu inwestycji otwartych funduszy emerytalnych.praca licencjacka budzet
gminy .Uprawnienia korzystajacego z tytulu wad rzeczy na gruncie umowy leasingu..Zarzadzanie gminnym
zasobem nieruchomosci na przykladzie gminy konopiska.Ogloszenie upadlosci przedsiebiorcy pozostajacego
w zwiazku malzenskim.Polityka mlodziezowa unii europejskiej w latach 2000 - 2009.Zarzadzanie podatkiem
dochodowym od osob prawnych w zakresie ksztaltowania wielkosci wyniku finansowego w latach 2005-2007
na przykladzie firmy faster s. A..Seminarium ii st. - prawo cywilne- prawo rolne- gospodarka
nieruchomosciami.Czynniki ograniczajace ryzyko kredytowe na przykladzie rejonowego banku
spoldzielczego w lututowie.Rekrutacja a szkolenie kadr- jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie agencji nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy .Strategia aktywizacji sprzedazy w
przedsiebiorstwie handlowym.praca licencjacka budzet gminy .Prace dyplomowe chomikuj.Etiologia
samobojstw na przykladzie powiatu prudnickiego w latach 2005-2009.Prawa pracownika w unii
europejskiej.Tendencje zmian w strukturze dochodow budzetu w latach 1994-2004..Rynek sztuki
wspolczesnej w polsce na przykladzie wybranych galerii.praca licencjacka budzet gminy .Efekty zmiany
polityki karnej wobec sprawcow prowadzenia pojazdow w stanie nietrzezwym w okresie 2004-2009.Prace
magisterskie logistyka.Rownowazny czas pracy .Praca magisterska cena.Motywowanie pracownikow jako
element zarzadzania zasobami ludzkimi w malych firmach rodzinnych.Kredyt bankowy i lesing jako
podstawowe zrodla finansowania nieruchomosci komercyjnych w polsce.Wplyw dotacji unijnych na rozwoj
malych i srednich przedsiebiorstw w powiecie ostroleckim.Zarzadzanie kapitalem obrotowym w
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przedsiebiorstwie na podstawie firmy p.p.h.u..Zarzadzanie jakoscia w firmie transportowospedycyjnej..Obligacje korporacyjne w finansowaniu przedsiebiorstwa.Szczegolne srodki zaskarzenia
orzeczen w procesie cywilnym.Dzialania marketingowe malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy kumi
s.c..Finansowanie rozwoju przedsiebiorstwa poprzez nowa emisje akcji.Instytucja sluzebnosci przesylu w
swietle aktualnych przepisow i orzecznictwa.zrodla finansowania malej i sredniej przedsiebiorczosci w polsce
z uwzglednieniem uwarunkowan europejskich.Formy wspierania przedsiebiorczosci w wojewodztwie
lodzkim na przykladzie gminy kutno.Zarzadzanie rozwojem produktow w zakladzie odziezowym bytom
s.a..Standardy europejskie w zakresie uprawnien ofiar przestepstw.Analiza czynnikow wplywajacych na
organizacje dzialalnosci miejsko-gminnej biblioteki publicznej w wieruszowie.Sejm polskiej rzeczypospolitej
ludowej.Analiza dzialalnosci kredytowej nadwislanskiego banku spoldzielczego w pulawach filia sieciechow
w latach 2003-2007.Polska w globalnym spoleczenstwie informacyjnym i gospodarce
elektronicznej.Administracyjne aspekty przyznawania i wyplaty swiadczen emerytalno-rentowych z
ubezpieczenia spolecznego rolnikow.Transport towarowy w zintegrowanej europie.Rynek pracy powiatu
gostyninskiego.Rola rekrutacji pracownikow w polityce personalnej malych przedsiebiorstw.Przywodztwo w
czasach generacji milenium.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie grupy kapitalowej jutrzenka
holding s.a. w latach 2005-2008..Piatek- zbigniew. Red. - administracja publiczna a bezpieczenstwo panstwa
: materialy z seminarium naukowego zorganizo.Ogloszenia pisanie prac.Znaczenie analizy fundamentalnej w
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykladzie zelmer s.a..praca licencjacka budzet gminy .Podatek
dochodowy od osob fizycznych jako zrodlo dochodow budzetowych w polsce w latach 1997-2003.Ocena
kondycji finansowej spolem powszechnej spoldzielni spozywcow w turku w latach 2001-2003.Spoldzielnia
socjalna jako podmiot ekonomii spolecznej..Organizacja pracy w urzedzie gminy w klesczowie na zasadach
wdrazania systemu zarzadzania jakoscia zgodnie z wymogami norm pn-en iso 9001-2001.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie opoczno s.a. w opocznie.Rekomendacje knf a ryzyko kredytowe banku
spoldzielczego.Stres i wypalenie zawodowe.Praca dyplomowa.praca licencjacka budzet gminy .Stosunki
polityczne polski ze stanami zjednoczonymi po 1989 r.Charakterystyka zasobu i atrakcji turystycznych doliny
ciemiegi i koncepcja ich wykorzystania dla celow wypoczynku podmiejskiego lublina.Metody przesluchania
swiadka.praca licencjacka budzet gminy .Ewolucja podkultury wieziennej w polskich zakladach
karnych.Rachunkowosc w ocenie plynnosci przedsiebiorstw w dobie kryzysu na rynkach finansowych i
gospodarczych.Prawo podatkowe.Konsekwencje podatkowe laczenia i podzialu spolek kapitalowych na
gruncie podatkow dochodowych ze szczegolnym uwzglednieniem regulacji unijnych.Uwarunkowania polityki
budzetowej gminy.Zarzadzanie systemem logistycznym na przykladzie przedsiebiorstwa x.Ocena przebiegu
procesu restukturyzacji przedsiebiorstw komunalnych w wojewodztwie slaskim na przykladzie
czestochowskiego przedsiebiorstwa komunalnego sp. Z o.o..Gospodarowanie nieruchomosciami na
przykladzie gminy zamosc.zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw (na przykladzie gospodarki
polskiej).Prace magisterskie przyklady.Debiut gieldowy w strategii finansowania
przedsiebiorstw.Wspolczesne formy motywacji pracownikow stosowane w przedsiebiorstwie x.Prezydent a
szef rzadu we wspolczesnym panstwie demokratycznym. (prawno-ustrojowe relacje w swietle rozwiazan
francuskich- niemieckich i polskich).Problem finansowania rozwoju klastrow.Badanie swiadomosci
ekologicznej polakow na przykladzie tworzyw sztucznych.Wplyw marki na decyzje o zakupie produktow
odziezowych.Kodyfikacje etyki w administracji publicznej. Wzorce postepowania i odpowiedzialnosci
pracownikow administracji publicznej.Raje podatkowe: forma optymalizacji czy szkodliwa konkurencja
podatkowa?.Problemy zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa kompletacji dostaw
stalmont s.j. W opolu..Wplyw rozwiazan it na poprawe konkurencyjnosci przedsiebiorstw na przykladzie
wdrozenia systemu sap w okregowym urzedzie miar w katowicach.Finansowanie nieruchomosci
mieszkaniowych w polsce na przykladzie oferty banku pko bp.Administracja rzadowa w galicji w dobie
autonomicznej..Rola analizy wskaznikowej w procesie podejmowania decyzji w przedsiebiorstwie debica
s.a..Wywiad wojskowy jako narzedzie polityki bezpieczenstwa panstwa.Marketing spoleczny w profilaktyce
hiv/aids.praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie stosunki miedzynarodowe.Wdrazanie systemu
zarzadzania jakoscia jako sposob budowania sprawnej i skutecznej administracji samorzadowej na
przykladzie urzedu miasta krakowa..Leasing jako zrodlo finansowania inwestycji.Orzekanie i wykonywanie
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leczniczych srodkow zabezpieczajacych.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych miasta czestochowy w
latach 2006-2010.Gospodarka finansowa wspolnot mieszkaniowych na przykladzie wspolnoty mieszkancow
przy ul. Bankowej 2 w blachowni.Spoleczne skutki zmian organizacyjnych.Wykorzystanie srodkow unijnych w
finansowaniu samorzadowych przedsiewziec inwestycyjnych na przykladzie gminy krzeszowice w latach
2004-2010..praca licencjacka budzet gminy .Szkolenie jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi.Dzialalnosc spoleczna organizacji pozarzadowych na obszarze zaglebia dabrowskiego.Wybrane
metody derekrutacji pracownikow na przykladzie firmy siegienia-aubi.Wplyw potrzeb klienta na system
rachunkowosci zarzadczej.Rozwoj infrastruktury transportowej w regionie lodzkim.Dzialalnosc kredytowa
bankow na przykladzie banku spoldzielczego.Ocena gospodarki finansowej gminy rusiec.Porownanie pozycji
ustojowej wojta- starosty i marszalka wojewodztwa..Odpowiedzialnosc cywilna czlonkow rady nadzorczej za
dzialanie na szkode spolki kapitalowej.Funkcjonowanie gieldowego rynku opcji w polsce.Jezyk urzedowy w
procesach stosowania prawa przez organy administracji.praca licencjacka budzet gminy .Podatek dochodowy
a formy opodatkowania osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza..System podatkowy w polsce
oraz jego prawne i ekonomiczne podstawy.Rola kierownika w procesie motywowania pracownikow na
przykladzie dzialu eksportu w przedsiebiorstwie x.Audiowizualne uslugi medialne na zadanie w swietle
unijnych i polskich regulacji prawnych.Analiza techniczno-ekonomiczna wspolczesnych rozwiazan drzwi i
okien praca inzynierska budownictwo.Wplyw kultury narodowej na komunikowanie sie ludzi w
organizacjach.Procesy doskonalenia systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie sp zoz w bochni szpital
powiatowy..praca licencjacka budzet gminy .Rachunkowosc malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
firmy forte vita polska sp. Z o.o..Zasady urlopu wypoczynkowego..Praca magisterka.Pomoc przy pisaniu
pracy magisterskiej.Wykorzystanie wskaznikow analizy finansowej do oceny sytuacji majatkowo-finansowej
przedsiebiorstwa.Strategia rozwoju gminy poraj w latach 2004 - 2015.Strategia rozwoju miedzynarodowej
firmy konsultingowej (na przykladzie consulenti al quadrato).Analiza wybranych produktow i uslug
bankowych dla klientow indywidualnych na przykladzie pko bp sa.Absorpcja oszczednosci gospodarstw
domowych przez fundusze inwestycyjne.Biznesplan dla potrzeb podejmowania decyzji finansowych na
przykladzie przedsiebiorstwa bonita.Rola metod zabezpieczania przed ryzykiem kredytowym w dzialalnosci
banku.Wprowadzanie innowacji w przedsiebiorstwie na przykladzie pge elektrowni opole s.a..Podatek od
nieruchomosci w polsce i wybranych panstwach unii europejskiej. Analiza porownawcza.Zarzadznie
procesmi w przedsiebiorstwie produkujacym wyroby innowacyjne..Ochrona dziedzictwa kulturowego.
Przyklad fortow krzeslawice i lapianka oraz dworu w ryczowie.Swiadczenie uslug prawniczych w unii
europejskiej.Prawo do zabezpieczen spolecznych w unii europejskiej na przykladzie swiadczenia
emerytalnego.Dzialalnosc miejskiego osrodka pomocy spolecznej w czestochowie w zakresie
przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu w latach 2005-2010.Budzet gminy mniow w 2011 roku.Policja podstawowym elementem systemu bezpieczenstwa narodowego i wewnetrznego.Pedofilia- kazirodztwopornografia - przestepstwa seksualne na szkode maloletniego..Finansowanie ochrony zdrowia w polsce w
latach 1990-2009.Przypisy w pracy licencjackiej.Zjawisko szklanego sufitu w srodowisku uczelni
wyzszych.Podatki lokalne jako zrodlo dochodow wlasnych gminy na przykladzie gminy rawa
mazowiecka.Wizerunek silvio berlusconiego jako osoby publicznej..Uniewaznienie malzenstwa z przyczyn
natury psychicznej w prawie polskim i prawie kanonicznym.Papieze xix i xx wieku o prawach czlowieka.praca
licencjacka budzet gminy .Zawislinska- izabela. Red. - wspolczesne panstwo a dlug publiczny : dylematy i
mity .Nieruchomosci jako zrodlo dochodow gminy na przykladzie gminy bukowno w latach 20082010.Przykladowa praca licencjacka.Wdrazanie i utrzymanie obligatoryjnych systemow zarzadzania
jakoscia.Dyskusja w pracy magisterskiej.Taxation of investment income of individuals in poland.Bezrobocie
oraz formy aktywizacji zawodowej ludzi mlodych w powiecie kaliskim.Dzialania policji na rzecz
bezpieczenstwa i porzadku publicznego - na przykladzie lodzkiej policji.Ksztaltowanie jakosci uslugi i
zadowolenia klienta na przykladzie restauracji paprazzi w lodzi.Status zydow w polsce w latach 19181968.Karpiuk- miroslaw. Red. - miejsce administracji publicznej w sferze bezpieczenstwa i porzadku
publicznego .Zmeczenie chroniczne a niedobor snu w grupie zawodowej nauczycieli.Stosunki miedzyludzkie
w organizacji na podstawie przedsiebiorstwa rolmax.Rozwoj sieci desilva w polsce.praca licencjacka budzet
gminy .Cap-and-trade: na pograniczu prawa ochrony srodowiska i prawa energetycznego unii
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europejskiej.Koncentracja polskiego sektora bankowego na tle unii europejskiej.Wplyw kultury
organizacyjnej malej firmy na relacje z klientami.Zasady postepowania podatkowego.Ocena finansowa
efektywnosci uslug bankowosci elektronicznej ing banku slaskiego 2002-2006.Zastosowanie metod
wartosciowania pracy do weryfikacji minimalnych sum gwarancyjnych w obowiazkowych ubezpieczeniach
odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej.Marketing i dystrybucja w internecie na przykladzie sklepu
komputerowego komputronik.pl.Minimalne wynagrodzenie za prace.Mozliwosci pozyskiwania srodkow unii
europejskiej na inwestycje (na przykladzie gminy tworog).Tryb wyboru i zasady odpowiedzialnosci
prezydenta rzeczpospolitej polskiej w swietle konstytucji z 2 kwietnia 1997 r..Wspolczesny rynek kapitalowy i
jego znaczenie dla polskich przedsiebiorstw.Przedsiebiorca jako czynnik rozwoju malej firmy na przykladzie
firm fero-pol i ankor.Problem subsydiarnego charakteru instytucji bezpodstawnego wzbogacenia w swietle
konstrukcji zbiegu norm i roszczen.Zmiany w strukturze geograficznej i towarowej handlu zagranicznego
polski w latach 1995-2009.Wplyw kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie pracownikow przedsiebiorstwa
x w aspekcie zatrudnienia.Elementy tworzenia wizerunku malego przedsiebiorstwa na podstawie firmy
handlowo - uslugowej vip.Jak skutecznie prowadzic polityke konkurencyjna- przy uzyciu jednego z
elementow marketingu mix - dystrybucji i zarzadzania logistycznego na przykladzie firmy pkn orlen s.a.Wklad
lwa trockiego do teorii marksizmu i praktyki ruchu robotniczego.praca licencjacka budzet gminy .Prawo do
informacji o procesie karnym w swietle jawnosci zewnetrznej postepowania..Sprawozdania finansowe w
ocenie dzialalnosci w malych i srednich przedsiebiorstwach..Dzialanie instytucji pomocowych a bezrobocie
na przykladzie dzialalnosci miejskiego osrodka pomocy rodzinie we wloclawku.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych.praca licencjacka budzet gminy .Pozycja ustrojowa
prezydenta rzeczpospolitej polskiej.Doskonalenie jakosci wyrobow z pcv dla budownictwa..Organizacja
transportu miejskiego w zgierzu.Podatek od srodkow transportowych jako element dochodow gminy na
przykladzie gminy bedzin w latach 2007-2010.Rozstrzygniecia w postepowaniu administracyjnym..Korzysci i
bariery wynikajace z wprowadzenia w urzedzie miasta lodzi projektu elektroniczny urzad.Kultura organizacji
jako czynnik procesu pracy.Naleznosci w ksiegach rachunkowych jednostki sektora finansow publicznych na
przykladzie sadu rejonowego w wieluniu..Organizacja systemu rachunkowosci a gospodarka finansowa w
jednostkach sektora finansow publicznych na przykladzie urzedu miasta czestochowy.Konstytucyjno ustrojowe aspekty przystapienia polski do unii europejskiej na tle konstytucji rp z 1997 r..Zarzadzanie
dlugiem publicznym na przykladzie miasta i gminy zelow.Audity jako czynniki doskonalenia systemu
zarzadzania jakoscia.Wplyw organizacji pracy wlasnej kadry kierowniczej na powodzenie funkcjonowania
przedsiebiorstwa.Podatek dochodowy - zasady ujmowania i prezentacja w systemie
rachunkowosci.Aktywnosc ekonomiczna a stosunki a stosunki miedzynarodowe na przykladzie wybranych
polskich placowek dyplomatycznych w republice federalnej niemiec.Zmiana wysokosci kapitalu zakladowego
w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Zarzad we wspolnocie mieszkaniowej.Praca licencjacka
pisanie.Wplyw kryzysu na upadlosc przedsiebiorstw na przykladzie krosno s.a..Zarzadzanie przez motywacje
na wybranym przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego x.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Wspolnik spolki nieposiadajacej osobowosci prawnej jako osoba trzecia w swietle
ordynacji podatkowej.Model odpowiedzialnosci administracyjno-karnej w polsce a jego konstytucyjne i
prawnomiedzynarodowe standardy.Niekonwencjonalne metody finansowania przedsiebiorstwa.Dochody
gminy praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Renomowany znak towarowy i jego ochrona w
polskim prawie wlasnosci przemyslowej.praca licencjacka budzet gminy .Technologia produkcji szyb
zespolonych i badanie ich jakosci..Ulgi i odliczenia w podatku dochodowym od osob fizycznych nie
prowadzacych dzialalnosci gospodarczej..Wplyw polityki dochodowej jednostki samorzadu terytorialnego na
ksztaltowanie wizerunku gminy.Ocena plynnosci finansowej przedsiebiorstw na przykladzie spolek tvn sa i
cyfrowy polsat sa.Sprawozdawczy rachunek wynikow przedsiebiorstwa uslugowo-handlowego na przykladzie
gminnej spoldzielni samopomoc chlopska w polancu.Antoniuk- a. - vademecum beneficjenta - dzialanie 3.4
zporr .Polozenie prawne karaimskiego zwiazku religijnego w polsce.Przerwa i odroczenie rozprawy jako
odstepstwo od zasady koncentracji i szybkosci postepowania.Osobowe srodki dowodowe..Praca magisterska
z rachunkowosci.Czynniki determinujace rozwoj sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Formy
motywowania pracownikow do rozwoju zawodowego.Znaczenie i kierunki rozwoju centrow logistycznych w
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polsce..Prace licencjackie pisanie.Szydlo- marek. - krajowe prawo spolek a swoboda przedsiebiorczosci
.Podporzadkowanie profesjonalistow jako pracownikow..Pisanie prac magisterskich opinie.praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw reklamy na ksztaltowanie sie poziomu sprzedazy.Polityka promocyjna polskiej
organizacji turystycznej wobec rynku francuskiego..Satysfakcja uzytkownikow z uslug pkp.Decyzyjny
charakter rachunku kosztow w przedsiebiorstwie branzy miesnej na przykladzie zm zakrzewscy.Zasadnosc
wypowiedzenia umowy o prace zawartej na czas nieokreslony- jako element ochrony trwalosci
zatrudnienia.Koncepcje zarzadzania strategicznego we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Uchwaly
prawotworcze organizacji miedzynarodowych jako zrodlo prawa miedzynarodowego..Zarzadzanie sluzbami
porzadku publicznego.Motywowanie pracownikow w firmie na przykladzie nordfolien polska sp. Z o.o w
zdzieszowicach.Kierunki rozdysponowania srodkow publicznych w jednostkach samorzadu terytorialnego na
przykladzie gmin sulejow i wola krzysztoporska w latach 2007-2011.Wplyw terroryzmu na turystyke na
przykladzie stanow zjednoczonych.Inteligentne sieci teleinformatyczne w przedsiebiorstwach
produkcyjnych..Sedziowski nadzor penitencjarny.Opodatkowanie sprzedazy nieruchomosci podatkiem
dochodowym od osob fizycznych.praca licencjacka budzet gminy .Korupcja i dzialania antykorupcyjne w
polsce..Prace magisterskie wroclaw.Motywacja materialna i niematerialna pracownikow w sektorze
spolecznym.Analiza zrodel dochodow jednostki samorzadu terytorialnego (na przykladzie miasta nowy
targ).Analiza procesu dystrybucyjnego w badanej firmie..Wielowymiarowa analiza rentownosci w firmie
produkcyjno-handlowo-uslugowej abc.Polityczno - ekonomiczne problemy krajow europy srodkowej na tle
ue.Sluzebnosc przesylu i inne instrumenty prawne pozwalajace na korzystanie przez przedsiebiorce
przesylowego z cudzej nieruchomosci.Teoria prawa i filozofia prawa.Zakaz konkurencji w czasie trwania
stosunku pracy.Ogolna ocena poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy przedsiebiorstwa przemyslowego na
przykladzie fabryki kotlow..Swiadczenie uslug audiowizualnych na rynku wewnetrznym unii
europejskiej.Podziemie aborcyjne - jak nielegalne stalo sie powszechnym.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza kosztu kredytu hipotecznego w ramach programu rodzina na swoim na przykladzie banku pko
s.a..Urlop wychowawczy.Rozwiazywanie konfliktow za pomoca technik negocjacyjnych na przykladzie urzedu
skarbowego lodz - polesie.praca licencjacka budzet gminy .Uprawnienia kontrolne generalnego inspektora
ochrony danych osobowych.Kierowanie personelem w instytucji edukacyjnej na przykladzie zespolu szkol
technicznych i ogolnoksztalcacych im. S. Zeromskiego w czestochowie..praca licencjacka budzet gminy
.Warunki funkcjonowania przedsiebiorstw miedzynarodowych na rynku polskim.Systemy zarzadzania
jakoscia- srodowiskiem oraz bezpieczenstwem i higiena pracy jako czynnik rozwoju firmy handlowej na
przykladzie dystrybutorow stali w polsce..Wplyw czlonkowstwa w unii europejskiej na transport w
polsce..Mielczarczyk- zofia. - podstawy finansow publicznych : podrecznik do nauki zawodu technik
administracji : kwalifikacj.Metody wzmacniania gruntow slabonosnych. Praca inzynierska
budownictwo.Naruszenia porzadku publicznego przez pseudokibicow pilki noznej (na przykladzie
krakowskich stadionow sportowych).Rola i znaczenie okresowej oceny pracownikow na przykladzie starostwa
powiatowego w zakopanem.Ryzyko kredytowe w dzialalnosci bankowej.Rola procedury niebieskiej karty w
procesie przeciwdzialania przemocy w rodzinie.Przyczyny rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia z
winy pracownika.Rachunek kosztow w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie firmy kilen.Wyrok
sadu polubownego.Dochody gospodarstw domowych rodzin rolniczych irlandii po jej wstapieniu do unii
europejskiej.Zarzadzanie nieruchomosciami lokalowymi oraz zaspakajanie potrzeb remontowych na
przykladzie spoldzielni mieszkaniowej kielnia w lodzi.Internetowe biuro podrozy - geneza i rozwoj.Regulacja
podstawowych zasad ustroju panstwowego w konstytucji rzeczypospolitej polskiej .Przebieg postepowania w
sprawie o rozwod.Zagrozenie bezrobociem wsrod mlodych osob wchodzacych na rynek pracy.Wplyw
rozumienia pojecia bezpieczenstwa na proces zarzadzania szkola..Rola podatku rolnego w budzecie gminy na
przykladzie gminy rozprza.Makowicz- bartosz - compliance w przedsiebiorstwie .Analiza ofert turystyki
weekendowej biur i agencji turystycznych dzialajacych na terenie krakowa.Wykorzystywanie pomocowych
funduszy strukturalnych w realiach gospodarczych unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Nowak- edward. Red. Nauk. - rachunkowosc a controlling .Europejska spolka
akcyjna.Rozwoj uslug kolportazowych w wojewodztwie opolskim na przykladzie firmy kolporter
s.a..Seminarium magisterskie (iv rok).Wplyw procesow logistycznych na dzialalnosc produkcyjna huty
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szkla..praca licencjacka budzet gminy .Rola marki w procesie podejmowania decyzji zakupu kosmetykow
kolorowych.praca licencjacka budzet gminy .Wspolczesne metody identyfikacji osobniczej.Satysfakcja
uzytkownikow z uslug miejskiego przedsiebiorstwa komunikacyjnego w lodzi.praca licencjacka budzet gminy
.Doskonalenie procesu produkcyjnego wyrobow odlewanych na przykladzie odlewni zeliwa s.a..Wody
geotermalne sznsa dla rozwoju miasta i gminy uniejow.Ewaluacja programu bezpieczny krakow na
przykladzie programu wspolpracujemy - zaspakajanie potrzeb spolecznych mieszkancow w zakresie
bezpieczenstwa.Sytuacja prawna funkcjonariuszy unii europejskiej (wspolnot europejskich). Przywileje i
immunitety.Panstwowa straz pozarna podstawowym elementem ratownictwa technicznego.Analiza
ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa hoop s.a. w latach 2004-2006..Przemoc w rodzinie jako
przestepstwo znecania sie nad kobieta.Strategia marki firmy loreal na polskim rynku kosmetycznym.Fundusz
pracy jako zrodlo aktywizacji zawodowej na podstawie powiatowego urzedu pracy w olesnie.Mobbing - efekt
zlej organizacji pracy i nieumiejetnosci rozwiazywania sytuacji konfliktowych.Ksztaltowanie produktu
turystycznego biur podrozy na przykladzie wycieczek do norwegii..Funkcja logistyki dystrybucji w
przedsiebiorstwie.Kontrowersje wokol stosunkow prawnych laczacych czlonkow zarzadu ze spolkami
kapitalowtmi.Dror- yehezkel - zdolnosc do rzadzenia : raport dla klubu rzymskiego .Zawicki- marcin. Red. system zamawiania prac naukowych .Kredytowanie jako forma obcego finansowania przedsiebiorstwa na
przykladzie kghm polska miedz sa.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie instytucji
panstwowej.Spoleczne i ekonomiczne aspekty prywatyzacji w polsce.Komputerowe wspomaganie procesow
ksiegowo-finansowych w malym przedsiebiorstwie na przykladzie programu fakt.Ankieta do pracy
licencjackiej.Organizacja budowy – studium porownawcze przykladowych realizacji praca inzynierska
budownictwo.Systemy rachunkowosci zakladu budzetowego i przedsiebiorstwa - komparatystyka.Przeslanki i
kierunki rozwoju rynku uslug logistycznych..zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce
po wejsciu do unii europejskiej.Niedozwolone klauzule w umowach bankowych w swietle orzecznictwa sadu
ochrony konkurencji i konsumentow.Logistyka w procesach transportowych przedsiebiorstwa produkcyjnego
(na przykladzie roldrob s.a. w tomaszowie mazowieckim).Uproszczone formy opodatkowania dochodow od
osob fizycznych w dzialalnosci urzedu skarbowego.Analiza strategii zarzadzania portfelem obligacji na
podstawie rynku obligacji w usa w latach 2009 - 2011.praca licencjacka budzet gminy .Przemoc wobec dzieci
w rodzinie.Zakaz tortur jako paradygmat wspolczesnych panstw demokratycznych a alternatywne metody
przesluchan w praktyce spolecznej.System motywowania pracownikow na przykladzie firmy fm
logistic.Ustanowienie i ewolucja rzecznika praw dziecka w polsce.Znaczenie koncepcji 7p w marketingu
bankowym - analiza i ocena na przykladzie dzialan prowadzonych przez bank zachodni wbk..praca licencjacka
budzet gminy .Wypalenie zawodowe a poziom satysfakcji z pracy wsrod konsultantow telekomunikacji
polskiej s.a..Wykorzystanie elektronicznych systemow zarzadzania relacjami z klientami na przykladzie
millennium project.praca licencjacka budzet gminy .Planowanie sciezki kariery zawodowej na przykladzie
uczniow liceum ogolnoksztalcacego w krakowie.Pisanie prac krakow.Psychologia podejmowania decyzji
inwestycyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Kodyfikacja wiedzy w systemie zarzadzania jakoscia
organizacji (na przykladzie nzoz szpitala sprecjalistycznego w jedrzejowie.Pisanie prac poznan.Przedstawienie
zarzutow.Handel wielkopowierzchniowy w opiniach konsumentow.Ocena efektywnosci finansowania
dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstwa mona.Skutecznosc programow pomocowych banku swiatowego
we wspolczesnej gospodarce.Przemoc seksulalna na przykladzie przestepstwa zgwalcenia..Rozliczenia
majatkowe miedzy konkubentami.Ocena organizacji sluzb pracowniczych w agencji restrukturyzacji i
modernizacji rolnictwa.Budownictwo regionalne na podhalu jako produkt turystyczny.Instytucja swiadka a
konstytucyjne i kodeksowe zasady procedury karnej .Rola samorzadu terytorialnego w zaspokajaniu
wybranych potrzeb mieszkancow na przykladzie gminy olesno.Aktualnosc zasady akcesoryjnosci praw
zastawniczych.Ocena finansowa budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy lazy w
latach 2002 - 2006.Efektywnosc strategii specjalizacji w szpitalu.Mocne i slabe strony praktyki pozyskiwania
kadr.Wycena wartosci malej firmy na przykladzie firmy bracia kaczmarek.Pisanie prac maturalnych.Ocena
efektywnosci ekonomicznej inwestycji na przykladzie projektu realizowanego przez bilplast sp. Z
o.o..Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci firmy ikea w polsce.Analiza efektywnosci funkcjonowania bz
wbk s.a. w latach 2001-2005.Bezwzgledne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak
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towarowy.Sytuacja telepracownika.Zewnetrzne zrodla finansowania przedsiebiorstwa na podstawie kuznia zawadzkie sp. Z o. O. W zawadzkiem..Programy lojalnosciowe w branzy hotelarskiej na przykladzie programu
polish prestige hotels & resorts.praca licencjacka budzet gminy .Zabojstwa i ich sprawcy.Fundusze unijne
praca magisterska.Zarzadzanie wybranymi walorami turystycznymi i dobrami komplementarnymi
tatrzanskiego parku narodowego.Przeksztalcenia wlasnosciowe uzdrowiska w busku zdroju.Rola kredytow
hipotecznych w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci
banku polskiego s.a..Zjawisko inflacji jako problem ekonomiczny w swietle literatury.Jawne i ukryte postawy
depresyjne u pracownikow biurowych.Aspekty prawne wyceny nieruchomosci.Pisanie prac licencjackich
szczecin.praca licencjacka budzet gminy .Doplaty bezposrednie dla rolnikow jako element wspolnej polityki
rolnej na przykladzie wojewodztwa lodzkiego..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw zmiany okolicznosci na
zobowiazania.Prace naukowe.praca licencjacka budzet gminy .Metody finansowania rynku nieruchomosci
mieszkaniowych..Public relations jako narzedzie ksztaltujace aktywizacje sprzedazy na podstawie telewizji
kablowej dolsat.Uprawnienia panstwowej inspekcji pracy.Istota motywacji do pracy w malych i srednich
przedsiebiorstwach.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w warunkach rosnacej fluktuacji pracownikow.Areszt
tymczasowy w swietle nowelizacji k.p.k. Z 2013r..Wybory parlamentarne w polsce latach 1989-2011
.Nosecka- bozena. - wybrane aspekty konkurencyjnosci rolnictwa .Perspektywy przystapienia polski do unii
ekonomicznej i monetarnej.Rozrachunki z tytulu wynagrodzen w malych i srednich przesiebiorstwach na
przykladzie przedsiebiorstwa kajzerka.Bankowosc elektroniczna jako kanal dystrybucji uslug
bankowych.Formy naruszenia prawa do znaku towarowego w internecie oraz ochrona przed takimi
naruszeniami w swietle orzecznictwa polskich sadow polubownych.Fisher- roger - dochodzac do tak :
negocjowanie bez poddawania sie .praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc deweloperska a ochrona
nabywcow nieruchomosci mieszkaniowych.Zmiany strukturalno - organizacyjne w szpitalach wojewodzkich
miasta czestochowa w latach 1999-2005.Fundusze emerytalne jako inwestorzy instytucjonalni na rynku
nieruchomosci.Nowoczesne strategie zarzadzania firm na przykladzie przedsiebiorstwa wielobranzowego
promag sp. Z o.o. Zaklad gorniczy podlesna w zelislawicach.Unikanie opodatkowania w orzecznictwie sadow
polskich.Rachunek kosztow dzialan w sluzbie zdrowia na przykladzie wojewodzkiego szpitala
psychiatrycznego w warcie.Finansowanie rozwoju lokalnego na przykladzie gminy kleszczow i gminy
rzasnia.Sledztwo w procesie karnym.Niekonwencjonalne zrodla finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw - ocena finansowania..Wybrane problemy logistyki humanitarnej i zarzadzania kryzysowego
podczas euro 2012 oraz powodzi..Praca magisterska pedagogika.Retrybucja czy restytucja? Instytucje
kompensacyjne w polskim prawie karnym materialnym i procesowym w swietle idei sprawiedliwosci
naprawczej..Rozkaz wojskowy w prawie karnym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Wybrane narzedzia it wykorzystywane w zarzadzaniu lancuchem dostaw.Pisanie prac magisterskich
ogloszenia.Pracownicy wobec zmian w przedsiebiorstwie.Ocena dzialalnosci depozytowej banku
spoldzielczego w slesinie oddzial babiak.Jak zalozyc male biuro podrozy.Motywowanie pracownikow w
organizacjach publicznych na przykladzie urzedu stanu cywilnego w krakowie.Praca magisterska
politologia.Uwarunkowania rozwoju gminy miejsko - wiejskiej na przykladzie gminy tuszyn.Kryteria wyboru i
oceny efektywnosci otwartych funduszy emerytalnych..Konflikty w organizacji i ich rozwiazywanie.Wsparcie
dzialan z funduszy unijnych na rzecz ochrony srodowiska w powiecie augustowskim .Ocena efektywnosci
szkolen..Regulacja podstawowych zasad ustroju panstwowego w konstytucji rzeczypospolitej polskiej .praca
licencjacka budzet gminy .Terminalowy dostep do aplikacji..Uwarunkowania i metody zarzadzania skuteczna
sprzedaza uslug ubezpieczen majatkowych (analiza przypadku firmy tuw).Ocena stabilnosci skladu
chemicznego stali przeznaczonej na blachy..Opodatkowanie dziel sztuki w polskim prawie
podatkowym.praca licencjacka budzet gminy .Urzad statystyczny a urzad pracy - roznice w podejsciu do
bezrobocia.Proba oceny sytuacji dochodowej gospodarstwa rolnego u progu zmian ubezpieczeniowych i
podatkowych ( z wykorzystaniem danych fadn )..Zarzadzanie nieruchomosciami mieszkaniowymi przez
wspolnoty mieszkaniowe.Znaczenie procesu rekrutacji i selekcji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w strazy
miejskiej w lublinie.Reakcja na orzeczenia trybunalu sprawiedliwosci wydane w wyniku zadanych przez
polskie sady administracyjne pytan prejudycjalnych.Analiza tworzenia i rozwoju filii przedsiebiorstwa
miedzynarodowego na przykladzie przedsiebiorstwa daimler ag.Motywowanie pracownikow do pracy na
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..
przykladzie zespolu szkolno-przedszkolnego im. Jana pawla ii w rudnikach..Pisanie prac licencjackich
kielce.Szwajcaria a prawo unii europejskiej.Ewolucja najwyzszej izby kontroli po ii wojnie swiatowej..Wplyw
lidera na osiaganie celow przez zespol.praca licencjacka budzet gminy .Strona tytulowa pracy
licencjackiej.Ryzyko klienta zwiazane z zaciagnieciem kredytu walutowego.Administracja publiczna w
zarzadzaniu kryzysowym.Analiza i ocena zarzadzania wiedza w przedsiebiorstwie turystycznym.Zarzadzanie
jakoscia w przedsiebiorstwie ehazet..Strategia dystrybucji w przedsiebiorstwie produkcyjno handlowym na
rynku wyrobow ceramicznych.Outsourcing obslugi produktow bankowych na przykladzie ceri sp. Z o.
O..Analiza informacji w bezpieczenstwie.Roszkowska- sylwia. - kapital ludzki a wzrost gospodarczy w polsce
.Zasada demokratycznego panstwa prawnego.Dzialania marketingowe w branzy prasowej na przykladzie
dziennika polska.Strategiczny wymiar zarzadzania zasobami ludzkimi.Zarzadzanie finasami w projektach o
charakterze kulturalnym na przykladzie miedzynarodowego festiwalu filmowego etiuda & anima oraz
festiwalu jazz juniors realizowanych przez stowarzyszenie rotunda w krakowie..Polityka wspierania
konkurencyjnosci malych i srednich przedsiebiorstw na jednolitym rynku europejskim.praca licencjacka
budzet gminy .Papiery wartosciowe w obrocie gieldowym na rynkyu regulowanym.Wplyw dotacji unijnych
na budzet gminy kamienica polska w okresie 2006-2009.Ekstremalna turystyka motocyklowa jako przyklad
niszowego rodzaju turystyki w polsce. Prognoza i szanse na rozwoj.Struktura i funkcjonowanie rynku
kapitalowego w polsce.Osoby niepelnosprawne na rynkach pracy w powiecie koninskim i slupeckim - analiza
porownawcza.Sposoby redukcji kosztow logistyki w wyniku testowania transportu intermodalnego.Brozekbartosz - rationality and discourse : towards a normative model of applying law .Proces wdrozenia
innowacyjnego produktu na przykladzie firmy tempix ab.Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z
powodu ciezkiego naruszenia podstawowych obowiazkow pracowniczych.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wspieranie przedsiebiorczosci akademickiej
jako droga rozwoju kapitalu ludzkiego w polskiej gospodarce opartej na wiedzy.Gospodarka finansowa
powiatowej jednostki budzetowej na przykladzie powiatowego urzedu pracy w pajecznie.Planowanie
rozwoju marketingu partnerskiego w dzialalnosci firmy uslugowej na przykladzie hurtowni tkanin ultex-pol
sp. Z o.o..Wynagrodzenie jako element systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie na przykladzie
przedsiebiorstwa pkp energetyka s.a..Ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstw jako sposob minimalizacji
ryzyka kredytowego na przykladzie multibanku oddzialu bankowosci detalicznej bre banku
s.a..Wykorzystanie zasad domu produkcyjnego toyota w przedsiebiorstwie meblarskim..Zastosowanie
rachunku kosztow zmiennych standardowych w przedsiebiorstwie handlowo-uslugowym.Konkurencyjnosc
przemyslu tekstylnego na zintegrowanym rynku europejskim.Funkcjonowanie zarzadu drog powiatowych
jako jednostki organizacyjnej starostwa powiatowego w piotrkowie trybunalskim.Analiza i ocena wydatkow
budzetowych na dzialania proekologiczne na przykladach gmin gidle i radomsko na przestrzeni lat 2001 2005.Perspektywy zastosowan systemow wieloagentowych w wybranych organizacjach
gospodarczych..Procesy dostosowawcze sektora malych i srednich przedsiebiorstw do wymogow unii
europejskiej.Sposoby motywowania pracownikow w urzedzie kontroli skarbowej.System szkolen
wewnetrznych pracownikow produkcyjnych w wybranej firmie miedzynarodowej.Wplyw zaopatrzenia na
efektywnosc przedsiebiorstwa w kontekscie zarzadzania zapasami.Bancassurance jako nowy produkt
bankowy.Odpowiedzialnosc cywilna i karna spolki dominujacej za szkode wyrzadzona spolce
zaleznej.Wykorzystanie srodkow unijnych na zwalczanie bezrobocia w powiecie wielunskim w latach 20062009.Seminarium ii r.st. V r- zak.prawa finansowego.Weryfikacja doboru zawodowego na przykladzie
nauczycieli..Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rajow podatkowych.Kontrowersje wokol
zagadnienia aborcji w prawie polskim i zagranicznym.Efektywnosc gospodarowania srodkami trwalymi na
przykladzie przedsiebiorstwa zugil s.a..Instrumenty prawa miedzynarodowego wobec problemu
bezpanstwowosci.Prawa i obowiazki stron w umowie dzierzawy gruntow rolnych.Zastrzezenie terminu w
umowie przedwstepnej.Swiadek koronny w aspekcie materialnym i procesowym na tle
porownawczym.Wprowadzajace w blad oznaczenie przedsiebiorstwa jako czyn nieuczciwej
konkurencji.Motywowanie jako funkcja zarzadzania na przykladzie przedsiebiorstwa x.Funkcjonowanie
systemu produkcyjnego w przedsiebiorstwie wytwarzajacym polipropylen.Analiza kosztow sprzedazy na
przykladzie przedsiebiorstwa dobropasz- grupa rolimpex sp. Z o.o.Analiza ryzyka i jego dywersyfikacji w
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..
funduszach inwestycyjnych w latach 2007-2011..Cap-and-trade: na pograniczu prawa ochrony srodowiska i
prawa energetycznego unii europejskiej.Koszty obslugi projektow realizowanych przy udziale srodkow unii
europejskiej oraz ze zrodla ich finansowania na przykladzie budzetu samorzadu wojewodztwa
lodzkiego.Aktywnosc miedzynarodowa sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Public relations i
biuletyn informacji publicznej jako formy komunikowania i rozwoju przedsiebiorczosci w
gminie.Postepowanie pierwszoinstancyjne w sprawach wydawania zezwolenia na sprzedaz napojow
alkoholowych.Technologie informatyczne wspierajace efektywnosc funkcjonowania firm transportu
drogowego.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa na przykladzie spolki
zo.o. Ceramika paradyz w latach 2005-2010.Wyrok uwzgledniajacy skarge na decyzje.Wspomaganie
ksiegowosci w firmie obslugujacej platnosci w systemie paypal.Odpowiedzialnosc materialna pracownikow
za mienie powierzone z obowiazkiem zwrotu lub do wyliczenia sie.Blasiak- wojciech - pomiedzy centrum a
peryferiami na progu xxi wieku : geopolityka i ekonomika polski i europy sr.Seminarium ii st. - prawo pracy i
ubezpieczen spolecznych.praca licencjacka budzet gminy .Internet jako nowe medium we wspolczesnym
public relations na przykladzie agencji mediow interaktywnych redhand..Drucker- peter ferdinand - piec
najwazniejszych pytan dotyczacych twojej firmy .Tozsamosc kulturowa pracownikow na przykladzie
przedsiebiorstwa energetycznego systemy cieplownicze w czestochowie.Bankowosc elektroniczna w
obsludze detalicznej.Pelnomocnictwo w prawie prywatnym miedzynarodowym.Zasada podzialu wladz i
system hamulcow we wzajemnych relacjach kongresu i prezydenta usa.Traktaty i kontrakty w
miedzynarodowym prawie inwestycyjnym.Kontrolowanie jako funkcja zarzadzania.Logistyka zaopatrzenia i
dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego x..Machiavelli - utopia czy socjotechnika.Prace
magisterskie chomikuj.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w recznej myjni
samochodowej.Ochrona wierzycieli w kodeksie karnym.Marketing w rozwoju spoleczno - gospodarczym
miasta rawa mazowiecka.Menedzer w organizacji- jego rola i opodatkowanie.Mozliwosci zastosowania
badan psychologicznych w procesie rekrutacji i selekcji pracownikow w instytucji uslug
finansowych..Lencioni- patrick - odkryj sie : przypowiesc biznesowa o tym- jak pokonac trzy leki- ktore
niszcza zwiazek z.Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzezwosci lub pod wplywem srodka odurzajacego czyli
przestepstwo z art. 178a kodeksu karnego.Nadzor i kontrola dzialalnosci zawodowej rzeczoznawcow
majatkowych.Zarzadzanie nieruchomosciami lokalowymi oraz zaspakajanie potrzeb remontowych na
przykladzie spoldzielni mieszkaniowej kielnia w lodzi.Rachunkowosc bankowa na przykladzie banku ing bank
slaski s.a..Analiza i ocena kredytow mieszkaniowych i pozyczek hipotecznych oferowanych przez krajowe
banki.E-learning jako nowoczesna forma nauki na uczelniach wyzszych.Notariat w polsce - zagadnienia
administracyjnoprawne..Analiza sprawozdan finansowych przedsiebiorstwa na przykladzie agora s.a..Tematy
prac magisterskich zarzadzanie.praca licencjacka budzet gminy .Reklama praca magisterska.Prawo wlasciwe
dla spraw spadkowych w swietle projektu rozporzadzenia parlamentu europejskiego i rady z dnia 14
pazdziernika 2009 r..Wspomaganie finansowania zadan z zakresu polityki spolecznej w polsce przed akcesja
do unii europejskiej (lata 1990-2004).Znaczenie rekrutacji oraz skutecznosc placowych i pozaplacowych
technik motywowania pracownikow na przykladzie firmy tompol.Dziedzictwo kultury jako przedmiot
miedzynarodowej ochrony..Konstytucyjno-prawne aspekty akcji wyborczej solidarnosc.Odpowiedzialnosc
cywilna za blad w sztuce lekarskiej.Prowadzenie ksiag wieczystych.Obszary innowacyjnosci w
przedsiebiorstwie impel cleaning sp. Zo.o. W latach 2007-2010.Umowne przyjecie odpowiedzialnosci (art.
473) w kontekscie swobody umow na gruncie ustawodawstwa polskiego.Rola podsytemu logistyki
transportu przewozu materialow niebezpiecznych na przykladzie firmy transportowej x..Kreowanie marki
regionu na przykladzie bieszczad.Cymerman- joanna. - aktywna gospodarka nieruchomosciami w gminie :
prawo- instrumenty- dochody gmin .Ocena skutecznosci dzialan public relations w kreowaniu wizerunku
komendy powiatowej policji w olesnie..Marketing bankowy jako determinanta konkurencyjnosci
banku..Naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa- jako czyn nieuczciwej konkurencji.praca licencjacka budzet
gminy .Realizowanie zadan pomocy spolecznej na przykladzie osrodka pomocy spolecznej i powiatowego
centrum pomocy rodzinie w glubczycach w latach 2009-2011.Rozwoj i plasowanie nowego produktu na
rynku.Osrodek kultury im.c.k. Norwida - analiza programow edukacyjnych.System motywowania do pracy na
przykladzie komendy powiatowej policji w miechowie.Ocena samodzielnosci finansowej jednostki
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samorzadu terytorialnego na podstawie gminy strzelce opolskie.Tokarczyk- roman andrzej. - prawa narodzinzycia i smierci : podstawy biojurysprudencji .Polityka kadrowa w administracji publicznej na przykladzie
gminy opatow.Pisanie pracy magisterskiej.Restrukturyzacja przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow
chemicznych rudniki s.a..Cykl zycia organizacji na przykladzie fundacji dla uniwersytetu
jagiellonskiego..Wspieranie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw ze srodkow funduszu pracy (na
przykladzie powiatowego urzedu pracy w lowiczu).Ekspertyza palinologiczna i jej wartosc
dowodowa.Administracyjno- prawne instrumenty stosowane przez administracje publiczna w zapewnieniu
bezpieczenstwa w ruchu drogowym.Prace magisterskie z rachunkowosci.Miedzyzakladowa analiza kondycji
finansowej spolek kapitalowych.Wybrane aspekty prawne stosunku pracy tymczasowej.atypowosc i podzial
kompetencji..Motywacyjne znaczenie systemu wynagrodzen pracownikow na przykladzie badania
wlasnego.Regulacja odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzona rozpoczeciem lub prowadzeniem negocjacji z
naruszeniem dobrych obyczajow.Sposoby zwalczania przestepczosci zorganizowanej w polsce .Wzor pracy
magisterskiej.Szkolenia pracownicze jako istotny element doskonalenia zawodowego pracownikow na
przykladzie pko bp sa oddzial w czestochowie.Pozaplacowe motywatory w firmie pmp group.Perspektywy
rozwoju malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy ingram.Koncepcja logistycznej obslugi klienta w firmie
ceramika..Gospodarka zapasami - aspekt racjonalizacji..Rola funduszy unii europejskiej w finansowaniu
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Polityka spojnosci ue i fundusze europejskie.Kozera- andrzej zarzadzanie systemami bezpieczenstwa w jednostkach samorzadu terytorialnego : ochrona
zdrowia.Fundusze unijne w finansowaniu inwestycji gminnych.Problematyka konstruowania biznes planu na
podstawie planu biznesowego dla przedsiebiorstwa miejskie sieci cieplne w zdunskiej woli spolka z
ograniczona odpowiedzialnoscia..Ewolucja systemu obiegu dokumentow w firmie na przykladzie firmy
zeto.Ramy prawne swiadczenia przez bank uslug z zakresu bankowosci inwestycyjnej..Nowoczesne mierniki
dokonan - przydatnosc w dobie globalizacji.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc kredytowa banku
komercyjnego. Studium przypadku banku pko bp s.a..Zmowa milczenia swiadkow. Problematyka
karnoprocesowa i kryminalistyczna..Analiza procesu zatrudnienia na przykladzie starostwa powiatowego w
rawie mazowieckiej..Ochrona wynagrodzenia za prace..Czynnosci prawne pomiedzy jednoosobowa spolka z
ograniczona odpowiedzialnoscia a jej jedynym wspolnikiem (tzw. Czynnosci prawne z samym soba).Wzor
pracy licencjackiej z pedagogiki.Podatek rolny i lesny jako zrodlo dochodow gminy mykanow w latach 20062008.Wplyw naturalnych klesk zywiolowych oraz terroryzmu na miedzynarodowy ruch
turystyczny..Technologia produkcji i kontrola jakosci produktow wytwarzanych w firmie jolex s.c..Nielacznamaria. Red. - przestrzeganie praw osob pozbawionych wolnosci : o monitorowaniu jednostek
penitencjarnych .praca licencjacka budzet gminy .Seryjni zabojcy. Kryminalistyczne aspekty.Zabojstwo na
gruncie polskiego kodeksu karnego.Wykorzystanie internetu w promocji przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy jutrzenka s.a..praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj i innowacje w procesie produkcji
mebli..Gospodarka finasowa jednostki budzetowej na przykladzie szkoly policealnej nr 4 samorzadu
wojewodztwa lodzkiego im. Tytusa chalubinskiego w latach 2003-2005.praca licencjacka budzet gminy
.Projekt technologii i organizacji budowy dwoch budynkow mieszkalnych o scianach z cegiel ceramicznych
wraz z wycena. Praca inzynierska budownictwo.Kultura organizacyjna - jej wplyw na efektywnosc oraz
motywacje do pracy.Oddzialywanie terapeutyczne na skazanych uzaleznionych od srodkow odurzajacych i
substancji psychotropowych na przykladzie oddzialu terapeutycznego dla uzaleznionych w zakladzie karnym
rzeszow - zaleze.Sposoby podjecia ryzyka terroryzmu-doswiadczenia zagranicznego i polskiego rynku
ubezpieczen..Pisanie prezentacji.praca licencjacka budzet gminy .Ksiega przychodow i rozchodow jako
atrakcyjna forma prowadzenia uproszczonej rachunkowosci na przykladzie firmy x..Instrumenty pochodne i
ich charakterystyka.Dzialalnosc marketingowa firm ubezpieczeniowych funkcjonujacych na rynku
polskim.Jelonek- magdalena. - przyszle kadry polskiej gospodarki : na podstawie badan studentow oraz
analizy kierunkow ksz.Prace magisterskie wzory.Marketing w sporcie na przykladzie michaela jordana i
adama malysza.Analiza gospodarki finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie budzetu
gminy popow w latach 2006-2008.Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie i jego zapobieganie..Koszty
wynagrodzen a sytuacja kryzysowa przedsiebiorstwa.Motywowanie pracownikow na podstawie telefonicznej
obslugi klienta w banku..Wplyw funduszy europejskich na rozwoj msp na obszarze wiejskim na przykladzie
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powiatu klobuckiego.Bezrobotna mlodziez na rynku pracy - postawy i formy pomocy.Rownouprawnienie
kobiet i mezczyzn na rynku pracy w ramach prawa unii europejskiej..Analiza kosztow i ich wplyw na wynik
finansowy na przykladzie przedsiebiorstwa branzy hutniczej.Chuliganstwo stadionowe. Bezpieczenstwo na
stadionach w polsce.Harmonizacja procedur azylowych na tle wspolnej polityki azylowej unii europejskiej w
porownaniu ze standardami postepowania uchodzczego w prawie polskim.Analiza zrodel dochodow na
finansowanie inwestycji gminnych na przykladzie gminy konopiska w latach 2007-2009..Ocena wplywu
ryzyka bankowego na rentownosc banku x w strzelcach opolskich..Dochody gminy praca magisterska.Rola
fed w lagodzeniu procesow recesji gospodarczych w usa..Psychologiczne aspekty inwestowania na gieldzie
papierow wartosciowych.Metody oceny zagrozenia przedsiebiorstwa upadloscia.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Organizacja rolniczego ubezpieczenia spolecznego w swietle
przepisow o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow oraz finansowanie kasy rolniczego ubezpieczenia
spolecznego..Skutecznosc kampanii promocyjnych w swietle badan marketingowych na przykladzie firmy
p.u.h. trawers w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Wymuszenia rozbojnicze.Prewencja i
rehabilitacja w rolnictwie.Ulgi w splacie zobowiazan podatkowych.Srodki prawne w postepowaniu
egzekucyjnym..Gospodarka majatkiem trwalym na przykladzie przedsiebiorstwa izostal s.a. w
zawadzkiem..Wplyw funduszy strukturalnych unii europejskiej na rozwoj przedsiebiorczosci w woj. Slaskim w
latach 2004-2006.System dystrybucji przedsiebiorstwa na przykladzie huty szkla..Ocena mozliwosci
finansowania celow strategicznych gminy siewierz.Porownanie modelu strategii i zarzadzania na przykladzie
banku komercyjnego bz wbk s.a. i spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej skok.Dzialania panstwa na
rzecz aktywizacji zawodowej osob niepelnosprawnych na przykladzie spoldzielni inwalidow inmet w
kedzierzynie - kozlu..Klamut- miroslawa (1944- ). Red. - adjustment of polish economy to the eu
requirements .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie instrumentow
promocji przez przedsiebiorstwo polkomtel s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Funkcja ochronna prawa pracy a nawiazanie i rozwiazanie umownego stosunku pracy.Wizerunek
powszechnego towarzystwa emerytalnego jako zrodlo przewagi konkurencyjnej otwartego funduszu
emerytalnego.Opodatkowanie odsetek w prawie miedzynarodowym i europejskim.Praca magisterska
outsourcing.Przeslanki i tryb dokonywania zwolnien grupowych.Struktura i poziom uzdolnien w planowaniu
struktury organizacji.Baranowski- pawel (1981- ). - inflacja a mechanizmy aktualizacji cen : studium dla polski
.Analiza procesu odzyskania kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie arelan s.a...Kafeteryjne
metody motywowania pracownikow na przykladzie firmy posrednictwa finansowego.praca licencjacka
budzet gminy .Zdolnosc aportowa praw wlasnosci intelektualnej.Zarzadzanie zmiana organizacyjna w
przedsiebiorstwie turystycznym w czasie kryzysu..Bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w
powiecie wloclawskim.Zarzadzanie bezpieczenstwem publicznym przy udziale organizacji pozarzadowych na
wybranych przykladach w krakowie..Ryzyko w kredytowaniu hipotecznym osob fizycznych..Rola partycypacji
spolecznej w ograniczaniu syndromu nimby.Zabawka jako produkt kulturowy i rynkowy - przyklad lalki
barbie..Leasing nieruchomosci- jako forma finansowania nieruchomosci komercyjnych..Analiza finansowa
jako glowne zrodlo informacji o sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie spolki visteon.Kultura
organizacyjna jednostki administracji samorzadowej..Plynnosc finansowa jako kryterium oceny sytuacji
finansowej przedsiebiorstwa.Promocja kultury alternatywnej na przykladzie muzyki punk w jarocinie w
latach 1980-1989..Infrastruktura lecznictwa i stan zdrowia spoleczenstwa polski w ujeciu dynamicznym oraz
przestrzennym..Projektowanie strategii przedsiebiorstw.Banki spoldzielcze na rynku
kredytowym.Gospodarstwo rolne w postepowaniu egzekucyjnym.Logistyka produkcji szkla budowlanego na
przykladzie przedsiebiorstwa x.Pomoc w pisaniu pracy inzynierskiej.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie jakoscia w firmie bombardier transportation polska sp. Z o.o. W lodzi.Analiza rachunkow
bankowych malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie banku bp s.a..Jak pisac prace
dyplomowa.Charakterystyka systemu. Motywowanie pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa pge kwb
belchatow.Polityka kredytowania gospodarstw domowych - na przykladzie ing bank slaski..Wdrazanie eadministracji na przykladzie urzedu miasta lodzi.Motywacyjna rola systemow wynagrodzen pracowniczych
na przykladzie powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego w sieradzu..Uwarunkowania i
konsekwencje wypalenia zawodowego na przykladzie firmy delphi - oddzial zabierzow.Prace magisterskie
..

..
pielegniarstwo.Zarzadzanie informacjami prawnie chronionymi.Analiza i ocena portfela kredytowego na
przykladzie banku pko bp s.a..Umowa rachunku biezacego.Formy motywowania pracownikow w jednostkach
budzetowych na przykladzie urzedu statystycznego.Kontrola skarbowa jako element kontroli gospodarczej
przedsiebiorstwa.zrodla energii odnawialnej jako podstawowy element ekologistyki.Prawo europejskie.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Organizacyjno - finansowe aspekty zarzadzania w
gminie makow.praca licencjacka budzet gminy .Wypalenie zawodowe a jakosc uslug na przykladzie
pracownikow call center.Unia gospodarczo - walutowa jako poglebiony etap integracji. Skutki wspolnej
waluty z uwzglednieniem polski.Pisanie prac wspolpraca.Wplyw globalnego kryzysu na kondycje finansowa
sektora przedsiebiorstw w polsce.Dzialalnosc inwestycyjna jako element rozwoju przedsiebiorstwa na
przykladzie getin holding s.a..Dzialalnosc miejskiego osrodka sportu i rekreacji w czestochowie w latach
2003-2009..Prawa i wolnosci czlowieka i obywatela w swietle ii rozdzialu konstytucji z 2 kwietnia 1997
roku.Strategia marketingowa przedsiebiorstwa eastman kodak na polskim rynku..Rekrutacja i selekcja jako
podstawa procesu gospodarowania potancjalem ludzkim (na przykladzie masterlink sp. Z o.o.).Sytuacja
prawna apatrydow. Prawa i obowiazki.Funkcjonowanie spolki akcyjnej na gieldzie papierow wartosciowych
w warszawie na przykladzie grupy kapitalowej getin holding s.a..Samorzad powiatowy na przykladzie
powiatu bielsk podlaski.Praca licencjacka wstep.Czynniki wplywajace na proces motywowania na przykladzie
wybranych domow kultury.Analiza finansowa dzialalnosci firmy.Ochrona wolnosci sumienia i wyznania w
zawodzie lekarza.Zarzadzanie jakoscia w administracji samorzadowej. Doskonalenie systemu (na przykladzie
gminy niepolomice).Planowanie merketingu wewnetrznego w firmie maspex..Odpowiedzialnosc
dyscyplinarna urzednikow w administracji publicznej.Prace licencjackie lublin.Sytuacja emerytow na polskim
rynku pracy.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa firm na przykladzie fabryki farb i lakierow
sniezka s.a..Dzialalnosc hurtownikow w kanalach dystybucji - analiza i ocena na przykladzie hurtowni
materialow budowlanych domex - filia olesno.Kultura jako produkt turystyczny na przykladzie
turcji.Wypalenie zawodowe nauczycieli na przykladzie zespolu szkol ogolnoksztalcacych im. I. J.
Paderewskiego w lasku-kolumnie.Biegly w polskim procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Agencja
reklamy w procesie komunikacji marketingowej.Ksztaltowanie produktu turystycznego powiatu
lublinieckiego.Controlling personalny w przedsiebiorstwie na przykladzie hotelu park villa..praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Stosowanie umow cywilno-prawnych w miejsce zatrudnienia
prawniczego..Kariera czy dom – dylematy wspolczesnych kobiet.praca licencjacka budzet gminy .Roznice w
stylach reklamy prasowej na podstawie polskiej i amerykanskiej edycji magazynu playboy z 2004r..Placowe i
pozaplacowe formy motywowania pracownikow w przemysle metalurgicznym na podstawie firmy
x.Marketing uslug turystycznych na przykladzie biura podrozy almatur-czestochowa.Koszt pracy
licencjackiej.Rekrutacja i selekcja jako podstawa procesu gospodarowania kapitalem ludzkim.praca
licencjacka budzet gminy .Gotowe prace magisterskie licencjackie.Komunikacja z otoczeniem w
przedsiebiorstwie uslugowym na podstawie poczty polskiej.Odpowiedzialnosc za naruszenie praw autorskich
przez stosowanie odeslan (linkow) internetowych.Gwarancje bankowe.Community policing jako forma
rozwoju policji w polsce ze szczegolnym uwzglednieniem instytucji dzielnicowego.Zazalenie w ogolnym
postepowaniu administracyjnym.Analiza porownawcza wskaznikow rynkow pracy w polsce i innych krajach
unii europejskiej.Orzekanie i wykonywanie kary ograniczenia wolnosci przez sady rejonowe w krosnie i
krakowie krowodrzy w latach 2001-2006.Napisze prace magisterska.Wlasna dzialalnosc gospodarcza
gminy..Rozwoj stosunkow gospodarczych i politycznych unii europejskiej z federacja rosyjska.Polityka
kredytowa bankow internetowych oraz ich rola w systemie bankowym na przykladzie oferty kredytowej
mbanku.Pisanie prac licencjackich cena.Konstytucyjne ujecie obowiazkow obywatelskich.Analiza i ocena
zjawisk dyskryminacji kobiet na rynku pracy w polsce.E-commerce w internecie..Polaczenie spolek
kapitalowych w swietle prawa polskiego .Praca magisterska spis tresci.Koszty wynagrodzen a sytuacja
kryzysowa przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Proces bolonski jako czynnik rozwoju
szkolnictwa wyzszego w regionie opolskim..Analiza i ocena funkcjonowania bankowosci elektronicznej w
polsce na przykladzie banku handlowego w warszawie s.a. i banku pekao s.a. w latach 2007-2011.Podatkowe
aspekty stosowania cen transferowych.Ekonomiczne efekty gospodarki turystycznej w polsce w latach 20002008.Ryzyko banku w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego (na przykladzie pko bank polski
..
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s.a.).praca licencjacka budzet gminy .Obrona przed wrogim przejeciem spolki.Prace licencjackie
pielegniarstwo.praca licencjacka budzet gminy .Grupa interesu na terenie wojewodztwa
opolskiego..Motywowanie jako element zarzadzania na przykladzie pracownikow przedsiebiorstwa
start.Wyczerpanie prawa ochronnego do znaku towarowego w ujeciu europejskiego trybunalu
sprawiedliwosci.praca licencjacka budzet gminy .Ewidencja podatkowa malych i srednich przedsiebiorstw
..Zarzadzanie przez jakosc w jednostkach sluzby zdrowia.Unikanie podwojnego opodatkowania w stosunkach
gospodarczych miedzy polska a ukraina.Konstrukcja prawna umowy z narodowym funduszem
zdrowia..Pozycja ustrojowa i organizacja wewnetrzna senatu rp w latach 1989-97.Sposoby minimalizacji
ryzyka kredytowego ze szczegolnym uwzglednieniem kredytu hipotecznego na przykladzie nordea bank
polska s.a..Wybrane aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miejskiego w
poddebicach.Prawnokarne aspekty ograniczen wolnosci slowa na podstawie art. 256 i 257 kodeksu karnego
oraz art. 55 ustawy o instytucie pamieci narodowej – komisji scigania zbrodni przeciwko narodowi
polskiemu.Model wspolpracy sluzb ratowniczych na poziomie powiatu..Lichniak- irena. Red. - wyzwania
ekonomiczne w warunkach kryzysu : wybrane zagadnienia .Rachunkowosc zarzadcza w zarzadzaniu
jakoscia.praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska z pedagogiki.Nadzor wspolnika w spolce z
ograniczona odpowiedzialnoscia.Rola funduszy strukturalnych w rozwoju miasta krakowa.Aplikacje
wspomagajace zarzadzanie uslugami hotelarskimi.Europejski fundusz rozwoju regionalnego jako zrodlo
wsparcia turystyki w polsce na przykladzie powiatu elckiego .praca licencjacka budzet gminy .Pedagogika
tematy prac licencjackich.Kryminalistyczne aspekty kradziezy i oszustw w obrocie paliwami
stalymi..Odpowiedzialnosc cywilna zarzadcow laczacych sie spolek.Gospodarstwa domowe na rynku
kredytow konsumpcyjnych i gospodarczych.Ocena rentownosci na podstawie przedsiebiorstwa branzy
cieplowniczej.Rola instytucji wspierajacych sektor msp w polsce i w unii europejskiej..Orientacja na klienta
jako podstawa strategii matketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie praktiker polska sp. Z o.o..Bezrobocie
i jego ograniczanie w powiecie kutnowskim w latach 2000-2008.Decentralizacja finansow publicznych w
polsce w latach 1990-2004.Cien judasza - problematyka samobojstwa w kulturze i doktrynie
europejskiej.Management challenge: communication barriers as performance factor.Modelowanie
procesow innowacyjnych na przykladzie branzy metalowej..praca licencjacka budzet gminy .Charakterystyka
walorow turystycznych gminy bialy dunajec i ocena mozliwosci ich wykorzystania..Reklama jako jedno z
narzedzi marketingowych jej wplyw na sprzedaz produktu. Analiza na wybranym przykladzie..Audit
wewnetrzny jako instrument oceny i doskonalenia systemow zarzadzania na przykladzie firmy apipol - farma
sp. Z. O o ..Tajemnica zawodowa dziennikarza w procesie karnym.Szkolenia wprowadzajace narzedziem
adaptacji pracowniczej.Apelacja w prawie polskim i prawie francuskim.Dzialalnosc organizacji
pozarzadowych jako wyraz inicjatywy obywatelskiej. Na przykladzie wybranych organizacji..Stosowanie
zmiennej polityki cenowej przez obiekty hotelarskie na krakowskim rynku uslug noclegowych.Podatki
majatkowe- a tytul prawny do nieruchomosci (wlasnosc- a prawo uzytkowania wieczystego).Rada panstwa w
systemach organow prl.Odrebnosci postepowania uproszczonego w procesie cywilnym.Wplyw stylu
kierowania na komunikacje spoleczna w organizacji.Gospodarstwa rolne w polityce kredytowej bankow
spoldzielczych.praca licencjacka budzet gminy .Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zarzadzaniu
ryzykiem przedsiebiorstw..Analiza sprawozdan finansowych jako glowne narzedzie oceny zdolnosci
kredytowej przedsiebiorstwa na przykladzie pko bp s.a..Pisanie prac magisterskich lublin.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza przedsiebiorstwa produkcyjnego w kierunku poziomu stresu przy uzyciu
kwestionariusza osi.Jakosc zycia w organizacji jako problem teoretyczny i praktyczny.Rozwod a separacja w
prawie polskim .Porownanie parametrow mechanicznych betonow cementowych i plastobetonow na
kruszywach lamanych i otoczakowych. Praca inzynierska budownictwo.Policja - podstawowym elementem
systemu bezpieczenstwa narodowego i wewnetrznego.Kontrowersje wokol procesu legalizacji eutanazji na
swiecie. Zagadnienia etyczne- prawne i prawnomiedzynarodowe.Zapewnianie jakosci w produkcji
ksztaltownika cd 45..Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu rozbioru drobiu
abm-drob w ostrolece.Ksztaltowanie procesow logistycznych na przykladzie firmy x.Analiza komperatywna
pozycji banku na rynku finansowym /bre banku s.a. oraz bz wbk s.a./.Instytucje okolobiznesowe oraz
programy wspierania malych i srednich przedsiebiorstw z uwzglednieniem srodkow finansowych unii
..

..
europejskiej (na przykladzie wojewodztwa opolskiego)..Analiza porownawczoprawna ubezpieczenia na
wypadek bezrobocia w szwajcarii i w polsce.Sposoby komunikowania organizacji z klientem i ich wplyw na
ksztaltowanie jej wizerunku.Problem dystrybucji gazu w polsce.Zazalenie w postepowaniu karnym.Dotacje
dla mikro- malych i srednich przedsiebiorstw w ramach ii osi priorytetowej mrpo z malopolskiego centrum
przedsiebiorczosci.Ocena wykorzystania funduszy unijnych w rozwoju gminy wieruszow w latach 2002 2006.praca licencjacka budzet gminy .Analiza marketingowego wykorzystania stron internetowych firm o
roznym profilu dzialalnosci.Projekt stacji benzynowej wraz z pomieszczeniem handlowym praca inzynierska
budownictwo.Planowanie i kontrola realizacji budowy z wykorzystaniem programu ms projekt praca
inzynierska budownictwo.Rzeczowe aktywa trwale w swietle msr/mssf oraz regulacji ustawy o
rachunkowosci.Rozwoj procesu realizacji zamowien w przedsiebiorstwie emika w latach 2007-2011.Idea i
geneza powstania samorzadu powiatowego w polsce..System funkcjonowania kredytow hipotecznych w
polsce na przykladzie bos bank s. A..Pisanie prac na zlecenie.Kreowanie wizerunku pracodawcy (na
przykladzie firmy google).Strategia dzialania przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa
gracja..Ewolucja systemu bankowego w polsce po 1989 roku..Przestepczosc zorganizowana. Analiza zjawiska
w wybranych krajach unii europejskiej.Zachowania konsumpcyjne mlodziezy.Ryzyko kredytowe i formy
zabezpieczen kredytu w dzialalnosci banku na przykladzie banku spoldzielczego w koszecinie w latach 20062010.Wielostronne umowy miedzynarodowe dotyczace zmian klimatu.Analiza i ocena funkcjonowania
bankowosci elektronicznej w banku komercyjnym na przykladzie banku zachodniego wbk w latach 20032007.Plan marketingowy jako element strategii przedsiebiorstwa..Finansowanie inwestycji w jednostkach
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy herby.Analiza i ocena zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie boni fratres lodzienis sp. Z o.o. Szpital zakonu bonifratrow sw. Jana bozego w lodzi.Kredyt i
leasing jako zrodlo finansowania inwestycji.System szkolen i ich na rozwoj zawodowy pracownikow na
przykladzie firmy x.Ocena wizerunku marki na przykladzie przedsiebiorstwa vistula & wolczanka
s.a..Satysfakcja uslugobiorcow obowiazujacego ubezpieczenia komunikacyjnego z uslug swiadczonych przez
wybranych ubezpieczycieli.Finansowanie przedsiewziec innowacyjnych w polsce na przykladzie firm spinoff.Kreowanie wizerunku banku na podstawie pko bp s.a..Zarzadzanie informacja na przykladzie portali
internetowych poswieconych kulturze..Koszty pracy w strukturze kosztow dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa besta..Analiz finansowa firmy jako glowne narzedzie w
tworzeniu strategii finansowej przedsiebiorstwa (na przykladzie redan s.a.).Umowa o karte
platnicza.Natychmiastowa wykonalnosc wyroku.Wotum nieufnosci i wotum zaufania na gruncie ustawy
zasadniczej republiki federalnej niemiec z 23 maja 1949 r. Oraz konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 2
kwietnia 1997 r. Rozwazania w kontekscie racjonalizacji systemu parlamentarnego.Analiza dochodow
budzetowych w gminie zgierz w latach 2004-2007.Przeciwdzialanie bezrobociu na lokalnym rynku
pracy.Zagadnienie ustalenia tresci stosunku prawnego dla potrzeb okreslenia zobowiazania
podatkowego.Podatek od towarow i uslug w sektorze publicznym.Rekrutacja i selekcja jako sposoby
zaspkajania potrzeb zwiazanych z planowaniem zasobow ludzkich.Istota i zasady udzielania kredytow
hipotecznych na przykladzie getin bank s.a..Prace magisterskie uw.Wplyw globalizacji na systemy
bankowe.Doswiadczenia z produkcji obreczy kuto - walcowanych.Ochrona znakow towarowych na terenie
rzeczypospolitej polskiej.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie przyspieszone w postepowaniu
karnym i w postepowaniu w sprawach o wykroczenia.praca licencjacka budzet gminy .Elementy marketingu
we wspolczesnej dzialalnosci kosciolow na przykladzie wybranych parafii i gmin wyznaniowych.Rola policji w
organizacji i zabezpieczeniu imprez masowych .Odpowiedzialnosc karna za przestepstwa przeciwko
wirtualnemu mieniu w grach mmorpg.Ustroj i organizacjia sluzb specjalnych ii rp.Brdulak- halina. Red. tworzenie wartosci przedsiebiorstwa na rynku unii europejskiej : praca zbiorowa .Analiza budzetu gminy na
przykladzie gminy druzbice w latach 2005-2008.Walka o dostep i kontrole nad swiatowymi zlozami ropy
naftowej.Ocena dzialalnosci depozytowej banku spoldzielczego w slesinie oddzial babiak.Otoczenie malych i
srednich przedsiebiorstw w integrujacej sie europie.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj bankowosci
elektronicznej w polsce na przykladzie banku rozwoju eksportu.Wylaczenia grupowe dla porozumien
transferu technologii w unii europejskiej.Bocian- andrzej franciszek (1939- ). Red. - rozwoj regionalny a
rozwoj zrownowazony : praca zbiorowa .Wplyw formy opodatkowania na wynik finansowy i podatkowy
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malego podatnika na przykladzie ksiazki przychodow i rozchodow firmy xyz..Prace magisterskie
gotowe.Prywatyzacja przedsiebiorstw o istotnym znaczeniu dla gospodarki panstwa.Motywowanie
pracownikow na przykladzie firmy handlowej w rzeszowie..Marketing poprzez sport – teoria i
praktyka.Subkultura kibicowska - aspekty prawnokarne.Zastosowanie internetowych narzedzi public
relations w wybranych muzeach krakowskich.Rola funkcjonowania spolek skarbu panstwa w sporcie
kwalifikowanym.Style kierowania a ocena pracownikow w firmie transport towarowy i handel
muskalscy.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Communication policy on the
logistics market.Wplyw zarzadzania systemu bezpieczenstwa i higieny pracy na jakosc pracy na przykladzie
firmy cemex polska sp. Z o.o..Rola zakladow pracy chronionej w ograniczaniu zjawiska marginalizacji
spolecznej.Wewnetrzne public relations na przykladzie hz transport.Odpowiedzialnosc karna lekarza w
zwiazku z wykonywaniem zabiegow kosmetycznych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza
kapitalu intelektualnego spolek z branzy cukierniczej notowanych na warszawskiej gieldzie papierow
wartosciowych.Projekt systemu dystrybucji dla malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy justys - zakladu
ozdob swiatecznych.Leasing i kredyt jako formy finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa.Prawna
problematyka mobbingu w srodowisku pracy w polsce i unii europejskiej.Kontrakty dlugoterminowe w
prawie bilansowym i podatkowym.Postacie zjawiskowe popelnienia przestepstwa- ze szczegolnym
uwzglednieniem form sprawczych.Uwarunkowania realizaji procesu kadrowego na przykladzie barow
szybkiej obslugi.Praca licencjacka wzory.Analiza wskaznikowa i jej wykorzystanie w analizie sytuacji
finansowej przedsiebiorstwa.Ocena dochodow i wydatkow gminy skomlin w latach 2006-2010..Umowa
opcji.Wynik bilansowy na dzialalnosci finansowej a dochod w przedsiebiorstwie sektora msp.Fundusze
strukturalne i ich wplyw na restrukturyzacje i modernizacje polskiego rolnictwa..Marka jako element
wizerunku firmy (na przykladzie firmy commercial union).Zewnetrzne zrodla finansowania
przedsiebiorstwa.Analiza sposobow i metod promocji nowej huty w oparciu o jej dobra
turystyczne.Egzekucja z rachunku bankowego..Amortyzacja srodkow trwalych w swietle prawa podatkowego
i bilansowego.Seryjni mordercy.Instytucja zasiedzenia a wynikajace z niej problemy prawne.Zewnetrzne
formy finansowania sektora msp - egzemplifikacja.Prace licencjackie bankowosc.Charakter prawny umowy
franchisingu.Ekspertyza osmologiczna i jej aspekty prawne.Praca dyplomowa.Odszkodowanie i
zadoscuczynienie za zmarnowany urlop w prawie unii europejskiej i polskim.Planowanie jako instrument
zarzadzania w jednostkach organizacyjnych starostwa powiatowego w klobucku.Ewolucja kapitalu
zakladowego jako instytucji ochrony wierzycieli w spolkach kapitalowych..Aluminiowe konstrukcje oslonowe
przeszklone i analiza efektywnosci przy zastosowaniu w budynku ... Praca inzynierska budownictwo.Efekty
integracji polskiej oswiaty z oswiata w unii europejskiej na przykladzie programu socrates
comenius..Ekspertyza osmologiczna i jej aspekty prawne.Logistyka i transport na podstawie pkp cargo
s.a..Eko-innowacje jako czynnik warunkujacy zwiekszanie efektywnosci zarzadzania procesami logistycznymi
w przedsiebiorstwie.Analiza finansowa przedsiebiorstwa zrodlem oceny jego perspektyw rozwojowych.praca
licencjacka budzet gminy .zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy top w
tarnowskich gorach..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie handlowo - uslugowym promont
sp.j..Efektywnosc systemu wynagrodzen (na przykladzie urzedu miejskiego w tuchowie).Strategie rozwoju
dzialalnosci operatorow logistycznych na przykladzie ups..Bankowosc elektroniczna na przykladzie banku
polska kasa opieki s.a..Kotowski- wojciech. - prawo o ruchu drogowym : komentarz .Pojecie papieru
wartosciowego w prawie polskim.praca licencjacka budzet gminy .Legitymacja procesowa jednostek
samorzadu terytorialnego w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym.Realizacja
powszechnej ochrony trwalosci stosunku pracy w oparciu o klauzule generalne z art. 8 i 45 § 1 k.p..Reklama
praca licencjacka.Turystyka survivalowa w polsce - ocena jakosci uslug survivalowych.Kultura organizacji w
gospodarce opartej na wiedzy na przykladzie krakowskiego klubu szachistow.Sprawozdania zrodlem
optymalizacji zarzadzania srodkami publicznymi na przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej we
wreczycy wielkiej.Zarzadzanie czasem jako skladnik systemu motywacyjnego w pogotowiu
ratunkowym..Wykorzystanie intelektualnych mozliwosci pracownika. Z doswiadczen firmy coats polska sp. Z
o.o..Analiza finansowa kosztow i przychodow na przykladzie nadlesnictwa kalisz za lata 20052008.Alkoholizm - leczenie i rehabilitacja w panstwowym osrodku terapii uzaleznien.Dudek- mieczyslaw
..

..
(ekonomia). Red. - polityka unijnej integracji : wybrane problemy rynku wewnetrznego .Praca magisterska
spis tresci.Profil kultury organizacyjnej zakladow chemicznych police sa.Zuchowski- jerzy (1945- ). Red. - role
of innovativity in quality creation = rola innowacyjnosci w ksztaltowaniu jakosci .Roszczenia pracownika w
przypadku wadliwego rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracodawce.Przyklad pracy
licencjackiej.Finansowanie oswiaty w polsce na przykladzie gminy turawa..praca licencjacka budzet gminy
.Srodki ochrony prawnej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.praca licencjacka budzet
gminy .Projekt strategii spoleczno-gospodarczej.Wylaczenie sedziego na mocy postanowienia
sadu.Wprowadzanie systemu haccp i kontroli jakosci w sektorze gastronomicznym.Zablocka- adriana. niehoryzontalne polaczenia przedsiebiorstw a polityka konkurencji unii europejskiej = non-hor.Kontrola
panstwowa w swietle ustawy z 23.12.2010 r. O nik.Analiza bezrobocia w powiecie radomszczanskim w latach
2000-2006.Zakres i formy wspolpracy regionalnej i zagranicznej samorzadu terytorialnego.Pisanie prac
zaliczeniowych tanio.Prawo miedzynarodowe prywatne.praca licencjacka budzet gminy .Analiza firmy
sektora tsl- na przykladzie fm translogistic poland.Prawna analiza zbrodni katynskiej.Charakter i przeslanki
odpowiedzialnosci prospektowej.praca licencjacka budzet gminy .Pozyskiwanie srodkow unijnych na
finansowanie zadan samorzadow terytorialnych na przykladzie gminy opatowek.Leasing jako forma
finansowania przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Zieba-zalucka- halina (1952- ). Red. terroryzm a prawa czlowieka .Finansowanie sektora gospodarki komunalnej przedsiebiorstw uzytecznosci
publicznej na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa komunalnego.praca licencjacka budzet gminy
.Konsolidacja w polskim sektorze energetycznym - studium przypadku.Motywowanie do pracy na przykladzie
wybranych przedsiebiorstw.Ksztaltowanie wizerunku organizacji pozarzadowych na przykladzie fundacji dla
uniwersytetu jagiellonskiego.Motywacyjne aspekty zachowan interpersonalnych.Motywacja pracownikow
na przykladzie zawodu nauczyciela..Projekt konstrukcji restauracji z barem przy trasie szybkiego ruchu praca
inzynierska budownictwo.Kalinski- janusz (1942- ). Red. - z zagadnien transformacji i integracji gospodarczej
.Fiesta w pracy -pracownicy z kregu kultury latynoamerykanskiej w polskiej organizacji (na przykladzie
instytutu ksztalcenia iberoamerykanskiego el abanico).Prawno-ekonomiczna analiza efektywnosci
franchisingu na przykladzie przedsiebiorstwa pct patronic marzena szczepaniak w latach 20042007.Zabojstwo dzieci - analiza przypadku.Wspolpraca kulturowa pomiedzy krakowem a miastami
europejskimi na przykladzie norymbergi- mediolanu- edynburga i moskwy.Zarzadzanie dzialalnoscia
kredytowa bankow na przykladzie banku gospodarki zywnosciowej.Technologia i organizacja robot
wykonczeniowych w budownictwie mieszkaniowym praca inzynierska budownictwo.Wplyw wyboru formy
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na sposoby prowadzenia rachunkowosci.System motywacyjny w
policji na przykladzie komendy powiatowej policji w radomsku.Zjawisko inkoherencji ochrony praw
konsumenta ze szczegolnym uwzglednieniem problematyki umow zawieranych na odleglosc.Umowa
leasingu oraz okolicznosci prowadzace do jej zakonczenia.Licencjat.Dystrybucja jako element marketingu mix
w grupie zywiec..Pisanie prac licencjackich opinie.An expert system supporting warranty service
management in a furnace installation company.Ryzyko w zarzadzaniu projektami na przykladzie firmy
x.Ocena sytuacji finansowej gminy blachownia w latach 2005-2009.Znaczenie drogi ekspresowej s8 dla
regionu lodzkiego.Specyfika zarzadzania jakoscia w lotnictwie cywilnym na przykladzie polskich linii
lotniczych lot s.a..Wplyw reklamy telewizyjnej na zachowanie nabywcze studentow na rynku napojow
gazowanych.Kapusta- franciszek. Red. - agrobiznes a zrownowazony rozwoj obszarow wiejskich
.Modelowanie danych dla systemow informacji przestrzennej.praca licencjacka budzet gminy .Motywacja
jednym z elementow procesu kadrowego na przykladzie firmy zse ospel s.a. w wierbce.Europejskie i polskie
regulacje w zakresie obowiazkow informacyjnych spolek gieldowych z uwzglednieniem wplywu ich realizacji
na ceny akcji emitentow. Analiza prawno-ekonomiczna..Wypalenie zawodowe na przykladzie nauczycieli
szkol specjalnych i ogolnodostepnych.Opcje na polskim rynku instrumentow pochodnych.praca licencjacka
budzet gminy .Duze miasta polski - obraz spoleczno-demograficzny.Spoleczne- etyczne i prawne aspekty
eutanazji.Dmochowska- halina. Red. - polska w unii europejskiej = poland in the european union : 2004-2014
.Kultura ludowa we wspolczesnej polsce: zmierzch form tradycyjnych i ksztaltowanie sie form nowych.praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw struktury i poziomu uzdolnien na ksztaltowanie kariery zawodowej..Wplyw
portali spolecznosciowych na relacje miedzyludzkie.Analiza porownawcza zasad opodatkowania podatkiem
..

..
dochodowym od osob prawnych i fizycznych w polsce- czechach i niemczech..Podwyzszenie kapitalu
zakladowego spolki akcyjnej w granicach kapitalu docelowego.Przebieg postepowania przed sadem
polubownym.Wplyw systemu motywacyjnego na zadowolenie pracownikow.Polski projekt ustawy o
upadlosci konsumenckiej na tle prawnoporownawczym.Nowa jakosc w zarzadzaniu komunikacja miejska na
podstawie miasta krakow..Przestepstwa przeciwko wolnosci seksualnej i obyczajowosci.Dozor elektroniczny
w procesie karnym i mozliwosc jego recepcji w prawie polskim.Zasada neutralnosci podatku od towarow i
uslug w prawie wspolnotowym i polskim.Stres organizacyjny w grupie pracownikow administracji i handlu
alma market s.a. W krakowie.Adaptacja spoleczno-zawodowa nowych pracownikow.Zastosowanie
technologii rfid w procesach logistycznych przedsiebiorstw..Analiza procesu rekrutacji i selekcji pracowniko
na przykladzie firmy tesco w krakowie..Rola informacji dostarczanych przez rachunek kosztow w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem na przykladzie enion grupa tauron s.a. zaklad energetyczny
czestochowa.Miedzynarodowe postepowanie upadlosciowe.Od demokracji ku autorytaryzmowi - analiza
mysli politycznej obozu sanacyjnego.Model przebiegu sluzby oficera zawodowego i jego uwarunkowania na
przykladzie 1 pulku specjalnego.Zlozone czynnosci operacyjno-rozpoznawcze. Zakup kontrolowanywreczenie lub przyjecie korzysci majatkowej.Analiza rozwoju turystyki medycznej w polsce na przykladzie
izby gospodarczej turystyki medycznej oraz spolki emc im.Ocena mozliwosci rozwoju agroturystyki w
wojewodztwie slaskim..Znaczenie otoczenia przedsiebiorstwa na przykladzie uslug kurierskich emspocztex.praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie strategii marketingowej w przedsiebiorstwie
uslugowym na przykladzie zakladu wykonawstwa elektrycznego el-a-z spolka z o.o..Analiza finansowa banku
spoldzielczego na przykladzie banku spoldzielczego x.Analiza funkcjonowania wybranych produktow
bankowych w banku pko bp w latach 2005- 2009.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Zagadnienie realizacji funkcji personalnej w polskich przedsiebiorstwach w okresie transformacji
systemowej.Organizacja i kompetencje agencji bezpieczenstwa wewnetrznego.Opracowanie oferty
przetargowej wraz z dokumentacja i pakietem prezentacyjnym firmy budowlanej praca inzynierska
budownictwo.Zarzadzanie szkolnym schroniskiem mlodziezowym na przykladzie ssm podlasie w
bialymstoku.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu i jej wplyw na wizerunek firmy na przykladzie koncernu
bp.Diagnoza kondycji ekonomiczno - finansowej gminy pabianice w latach 2004 - 2006.Polska droga do
schengen..Efektywnosc pracy pracownikow samorzadowych na przykladzie urzedu gminy w golczy..Praktyka
wykorzystania zasad systemu produkcyjnego toyoty na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjnego.Inwestycje ekologiczne gminy myslenice..Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie x.Efekty integracji polskiej oswiaty z oswiata w unii europejskiej na przykladzie programu
socrates comenius..Jak pisac prace dyplomowa.Analiza efektywnosci transakcji leasingowych na przykladzie
firmy transportowej trans - dom.Statystyczna analiza i ocena spolecznosci zagrozonej ubostwem.Factoring
jako instrument finansowania dzialalnosci gospodarczej..praca licencjacka budzet gminy .Weryfikacja
struktury czynnikowej kwestionariusza osi autorstwa c. Coopera i s. Sloana - grupa zawodowa
farmaceuci..Wynagrodzenie godziwe jako kategoria prawa pracy.System crm jako metoda budowania
partnerskich relacji z klientem.Czynniki ograniczajace ryzyko kredytowe na przykladzie rejonowego banku
spoldzielczego w lututowie.Organizacja oddzialu koncernu miedzynarodowego ( na przykladzie abb elta sp. Z
o.o.).Analiza rozwiazan ergonomicznych przestrzeni miejskiej miasta czestochowy.Pisanie prac magisterskich
forum.Zakaz konkurencji w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Bogacz-wojtanowska- ewa. - modele
wspolpracy lokalnych instytucji a rozwiazywanie problemow rynku pracy .praca licencjacka budzet gminy
.Uwarunkowania pracy menedzera w erze informacyjnej.Analiza efektywnosci tfi arka w latach 2002 2006.Wykorzystanie nosnikow transmisji danych w elektroenergetyce.Doskonalenie jakosci uslug
medycznych.Organizacja uczaca sie w teorii i praktyce.Ocena kondycji finansowej banku bph s.a. w latach
2004-2006.Odpowiedzialnosc pracownicza i cywilnoprawna pracodawcy za niezgodne z prawem rozwiazanie
umowy o prace bez wypowiedzenia.Urlop w wymiarze proporcjonalnym .Polski model obywatelskiej
inicjatywy ustawodawczej.Kultura jako czynnik ksztaltujacy funkcjonowanie organizacji na przykladzie world
trans group ltd..Ocena kondycji finansowej spolki x w latach 2002-2006.Analiza finansowa przedsiebiorstwa a
ocena zdolnosci kredytowej..Konspekt pracy licencjackiej.zrodla finansowania dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie niepublicznego wielospecjalistycznego zakladu opieki zdrowotnej medicus
..
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99.Zarzadzanie projektem festiwalowym na przykladzie bielskiej zadymki jazzowej i festiwalu kompozytorow
polskich.Wplyw wyboru zrodla finansowania inwestycji na efektywnosc przedsiebiorstwa.Odpowiedzialnosc
czlonkow zarzadu spolek kapitalowych za zobowiazania podatkowe spolki w swietle art. 116 ordynacji
podatkowej.Zarzadzanie strategiczne w malych i srednich przedsiebiorstwach na przykladzie
przedsiebiorstwa nord-gaz.Zarzadzanie kosztami w przedsiebiorstwie na przykladzie bis multiserwis sp. Z
o.o..Wykorzystanie srodkow europejskiego funduszu spolecznego w walce z bezrobociem na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w przasnyszu.Umorzenie postepowania karnego z powodu niepoczytalnosci
sprawcy w chwili czynu zabronionego.Instrumenty rynku pracy jako glowny element promocji zatrudnienia i
lagodzenia skutkow bezrobocia na przykladzie dzialan powiatowego urzedu pracy w myszkowiewspolfinansowanych ze srodkow europejskiego funduszu spolecznego.Funkcjonowanie organizacji
pozarzadowych na przykladzie gminy kedzierzyn-kozle w latach 2006-2010.Istota systemu ocen pracownikow
w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi - na przykladzie urzedu wojewodzkiego w opolu..zrodla
finansowania przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich wojewodztwa podlaskiego.Prawa i obowiazki
spedytora.Rola coachingu w zarzadzaniu personelem.Dzialania promocyjne na przykladzie przedsiebiorstwa
deco sp. Z o.o..Technologia walcowania rur i metody kontroli jakosci..Sytuacja kobiet na rynku pracy w
polsce.Wplyw komunikacji wewnetrznej na rozwoj firmy w opinii pracownikow przedsiebiorstwa
meteor.Parteka- tomasz (1944- ). Red. - wymiar europejski regionu morza baltyckiego = (the european
dimension of baltic sea region) .Prognozowanie zapotrzebowania na energie elektryczna w polsce.Czynnosci
medyczne w prawie karnym.Rola samorzadu lokalnego we wprowadzaniu nowych produktow turystycznychna przykladzie geoparku..System motywacji - motywowanie pracownikow w malych i srednich
przedsiebiorstwach na podstawie badan w ppu --energetyk zaklad pracy chronionej.Wplyw plynnosci obrotu
na stopy zwrotu z akcji notowanych na gpw.Dzialania marketingowe firmy z branzy uslug
edukacyjnych.Europejskie zalozenia dopuszczalnosci zlotej akcji (zlotego weta) skarbu panstwa w spolkach
kapitalowych i ich realizacja w prawie polskim.Pisanie prac magisterskich forum.Naduzywanie pozycji
dominujacej przez gmine w prowadzonej przez nia dzialalnosci gospodarczej.Sejm rzeczypospolitej polskiej.
Sklad- struktura i funkcje sejmu rp.Pracownicy wobec zmian w przedsiebiorstwie.Analiza zarzadzania
wydatkami gminy drzewica w latach 2007-2008.Rada panstwa w systemach organow prl.System dystrybucji
w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy j&g.Rachunek kosztow celu jako narzedzie realizacji strategii
zorientowanej na wzrost wartosci przedsiebiorstwa.Ocena wykorzystywania srodkow z tytulu wydawania
zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych na przykladzie gminy sieradz w latach 2004-2006.Proces
produkcyjny zunifikowanego kraznika nosnego weryfikacja i regeneracja czesci.Kreowanie wizerunku miasta
lodz w swietle wykorzystania funduszy strukturalnych.Przestepstwo oszustwa w swietle badan aktowych na
przykladzie spraw nalezacych do wlasciwosci sadow rejonowych w krakowie.Wzor- wzor przemyslowy i wzor
wspolnotowy w sektorze mody.Analiza zarzadzania relacjami z klientem na przykladzie firmy cummins ltd.
Sp. Z o.o.Metody podejscia dochodowego w wycenie przedsiebiorstw.Rozwoj przedsiebiorstwa demar studium przypadku..praca licencjacka budzet gminy .Rynek ubezpieczen na zycie w polsce w procesie
integracji z unia europejska na przykladzie pzu zycie.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie zakladu
mleczarskiego dla uzyskania certyfikatu systemu haccp na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej we
wloszczowie..Porwania dla okupu.Ocena funkcjonowania ulg i zwolnien w polskim systemie podatkowym w
latach 2005-2009 na przykladzie urzedu skarbowego x..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Prace podyplomowe.Efektywnosc pracy obroncy z urzedu w postepowaniu karnym.Prace
dyplomowe pisanie.Zmiany strukturalne w przemysle woj. Slaskiego dla utrzymania miejsc pracy.Rozwoj i
organizacja agroturystyki w powiecie limanowskim..Strategie rozwoju spoleczno-gospodarczego gmin
zwierzyniec i szczebrzeszyn w ujeciu wielokryterialnej metody ahp.Nowe wymiary komunikacji wladzy z
obywatelem na przykladzie analizy stron internetowych wybranych miast..Wplyw pracy zmianowej na
deficyt snu i zmeczenie chroniczne.Gminny osrodek pomocy spolecznej jako element systemu pomocy
spolecznej w polsce..Kryminologiczne aspekty handlu kobietami.Wkladki multimedialne jako jedna z form
reklamy i promocji - analiza oraz ocena na przykladzie rynku prasowego.Wybrane przestepstwa rozdzialu xix
kodeksu karnego popelniane przez lekarzy.Kontrola jakosci edukacji. Rola dyrektorow szkol.Systemy
automatycznej identyfikacji na przykladzie firmy szer.Rola podatku vat i podatku akcyzowego w dochodach
..
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budzetu panstwa.praca licencjacka budzet gminy .Analiza warunkow pracy na wybranych stanowiskach w
odlewni staliwa..praca licencjacka budzet gminy .Katalog prac magisterskich.Wplyw policji i ochotniczej
strazy pozarnej na bezpieczenstwo mieszkancow w powiecie grajewskim.Wylaczenie odpowiedzialnosci
pracodawcy za szkode wyrzadzona przez pracownika osobie trzeciej.Gospodarka budzetowa gminy pleszew
w latach 2004-2007.Analiza wybranych funduszy inwestycyjnych w polsce w latach 2002-2006.Praca
licencjacka ekonomia.Metody finansowania inwestycji w nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza i ocena zastosowania marketingu internetowego na przykladzie wirtualnego biura podrozy
travelplanet.pl.Status prawny specjalnych stref ekonomicznych na przykladzie katowickiej specjalnej strefy
ekonomicznej.Wplyw specjalnych stref ekonomicznych na rozwoj regionu.Podstawowe instytucje
ratownictwa morskiego w swietle aktow prawa miedzynarodowego.Struktura bezrobocia na przykladzie
powiatu olesno w latach 2000 - 2004.Marketingowe strategie zarzadzania na przykladzie przedsiebiorstwa
zugil s.a.Zarzadzanie nieruchomosciami mieszkaniowymi w jednostkach samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy wreczyca wielka.Pisanie prac magisterskich bialystok.praca licencjacka budzet gminy
.Licencja ustawowa z art. 28 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - komentarz.Ocena kondycji
fianansowej przedsiebiorstwa metoda analizy dyskryminacyjnej.Negocjacje jako skuteczny sposob
dochodzenia do porozumienia na przykladzie wss im l. Rydygiera.Wycislak- slawomir. - efekt zarazania a
dzialalnosc organizacji .praca licencjacka budzet gminy .Podatek dochodowy od osob fizycznych w latach
2000 - 2003.Zmiany w zarzadzaniu gmina po wejsciu polski do unii europejskiej.Zakrzewska- agnieszka relacje miedzy strategia a struktura organizacyjna w przedsiebiorstwach sektora wysokich te.Kredyt i leasing
jako zrodlo finansowania dzialalnosci inwestycyjnych w przedsiebiorstwie..Parlament krolestwa
norwegii..Rola i funkcje zarzadcy nieruchomosci zakladu gospodarki mieszkaniowej towarzystw
budownictwa spolecznego w czestochowie w latach 2007-2009.Postepowanie administracyjne.Jajugakrzysztof (1956- ). Red. - inwestycje finansowe i ubezpieczenia : tendencje swiatowe a rynek polski .praca
licencjacka budzet gminy .Franchising.Rekrutacja i selekcja jako podstawa procesu gospodarowania
potencjalem ludzkim.praca licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza funkcjonalnosci wybranych
systemow obslugi magazynow.Analiza struktury organizacyjnej urzedu marszalkowskiego w lodzi w latach
2007-2009.praca licencjacka budzet gminy .Polityka szkolen posrednikow ubezpieczeniowych w zakladach
ubezpieczen na zycie.Miejsce- rola i zadania panstwowej strazy pozarnej w systemach zarzadzania
kryzysowego.Wspoldzialanie policji z gmina w zakresie bezpieczenstwa i porzadku
publicznego..Pelnomocnictwo procesowe do prowadzenia poszczegolnych spraw.Konsensualne metody
zakonczenia postepowania karnego.Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomosci poprzez kredyt
hipoteczny.Wplyw projektow drogowych wspolfinansowanych z funduszy unii europejskiej na rozwoj lokalny
na przykladzie powiatu tarnogorskiego.Filozoficznoprawne podstawy instytucji zwiazku partnerskiego..Staz i
praktyka za granica jako punkt wyjscia do budowania sciezek karier.Rozwoj doradztwa podatkowego w
swietle ustawy o doradztwie podatkowym..Dolzblasz- sylwia. - wspolpraca transgraniczna w polsce po
akcesji do ue .praca licencjacka budzet gminy .Analiza procesow fuzji i przejec w grupie zywiec s.a..Wydanie
decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej.Srodki ochrony prawnej wykonawcow w zamowieniach
publicznych przed i po zmianie dyrektywy odwolawczej praca inzynierska budownictwo.Kredyt jako zrodlo
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Praca licencjat.Pisanie prac.Roznice kursowe na przykladzie
przedsiebiorstwa uslugowo-handlowego sigma transport spolka jawna.Formy doskonalenia zawodowego i
ocena ich efektywnosci na przykladzie przedsiebiorstwa konserwacja zabytkow - kominki mikolajczyk..Pisanie
prac na zamowienie.Udzial prokuratora w postepowaniu administracyjnym.Spolki jako formy prawne
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.Wykup lewarowany (lbo) a zakaz finansowania przez spolke akcyjna
nabywania lub obejmowania emitowanych przez nia akcji.Projekt salonu meblowego z sala sprzedazy i
zapleczem socjalnym praca inzynierska budownictwo.Funkcjonowanie miedzynarodowej normy iso serii
9001:2001 w firmie uslugowej nitrex-htc sp. Z o.o..Rola transportu w dzialalnosci spedycyjnej w polsce na
przykladzie firmy k-ex.Kontrola podatkowa jako element poskiego systemu podatkowego.Opodatkowanie
sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce..Funkcjonowanie kontroli jakosci w systemie
outsorcingu..praca licencjacka budzet gminy .Funkcja emisyjna nbp.Pisanie prac z psychologii.Wplyw
wspolczesnego przemyslu czestochowskiego na rynek pracy.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania
..

..
rynku mieszkaniowego.Zarzadzanie wynikiem finansowym banku spoldzielczego na przykladzie banku
spoldzielczego w glownie..Dzialania marketingowe stosowane w krakowskich teatrach na przykladzie teatru
kto.Prace magisterskie pielegniarstwo.Badanie mozliwosci finansowania inwestycji przez gmine
lipie.Znaczenie rachunkowosci w zarzadzaniu firma na przykladzie rolniczej spoldzielni produkcyjnej
skrzypiec..Analiza wskaznikowa i jej wykorzystanie w ocenie zagrozenia upadloscia spolek gieldowych.praca
licencjacka budzet gminy .Dyjakowska- marzena. - crimen laesae maiestatis : a study of roman law influences
in old poland .Samorzad terytorialny w unii europejskiej na przykladzie gminy siepraw.Instrumenty rozwoju
kooprodukcji filmowych na przykladzie dzialalnosci funduszu rady europy eurimages.Karta kredytowa jako
produkt finansowy banku komercyjnego.Motywacyjny system placowy w sklepach top hi-fi.Rozwoj
gospodarczo-spoleczny gminy daleszyce na progu wejscia do wspolnoty europejskiej w latach 20042006..praca licencjacka budzet gminy .Spolka komandytowa z udzialem spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia jako komplementariuszem.Marketing uslug rynku pracy na przykladzie powiatowego
urzedu pracy w leczycy.Budzetowanie w jednostkach samorzadu terytorialnego - powiatach (na przykladzie
powiatu kolskiego).praca licencjacka budzet gminy .Dozwolona samopomoc w prawie rzeczowym.praca
licencjacka budzet gminy .Rola programow wychowawczo - profilaktycznych dla zarzadania szkola..praca
licencjacka budzet gminy .Ocena funkcjonowania systemu motywowania pracownikow w wybranej firmy
xxx.Owsiak- stanislaw (1946- ). Red. - przedsiebiorstwa wobec kryzysu finansowego : praca zbiorowa .praca
licencjacka budzet gminy .Problem przystapienia polski do konwencji waszyngtonskiej o miedzynarodowym
arbitrazu inwestycyjnym..Psychologiczne cechy dobrego menedzera.Polityka pieniezna w polsce w latach
1999-2010.Produkt jako czynnik wplywajacy na zachowania konsumenta..Polityka wydatkowa jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie gmin miejskich.Siec bezpieczenstwa na rynku bankowym..Wady i
zalety podatku liniowego. Koncepcja opodatkowania proporcjonalnego..zrodla wartosci firmy.Analiza
gospodarki srodkami trwalymi w podejmowaniu decyzji w przedsiebiorstwie wodociagow i kanalizacji
okregu czestochowskiego s.a. w czestochowie w latach 2007 - 2009.Ocena uslug biur rachunkowych a
potrzeby informacyjne przedsiebiorstw.Regulacje prawne i wzorcowe sprawozdawczosci finansowej w polsce
i na swiecie.Marksizm a socjalistyczna mysl prawna.Przedsiebiorczosc i predyspozycje studentow zarzadzania
do prowadzenia wlasnej dzialalnosci gospodarczej.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie
stahlschmidt & maiworm sp z o.o..Wspolpraca transgraniczna panstw czlonkowskich unii
europejskiej.Marketing bezposredni w dzialalnosci wytworcy dobr przemyslowych.Pisanie prac licencjackich
poznan.Prace dyplomowe pedagogika.Wykorzystanie sprawozdawczosci w zarzadzaniu przedsiebiorstwem
(na przykladzie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia)..Umowne przyjecie odpowiedzialnosci (art. 473) w
kontekscie swobody umow na gruncie ustawodawstwa polskiego.Dzialania gminy belchatow na rzecz
ochrony srodowiska naturalnego w latach 2005-2011..Funkcjonowanie banku centralnego w gospodarce
polskiej.Strategia przedsiebiorstwa.Dostosowania polskich przedsiebiorstw do wymogow ue w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.Zarzadzanie informacjami prawnie chronionymi.Nieruchomosci komercyjne
w lodzi na przykladzie biurowcow klasy a.Wybrane narzedzia rachunkowosci zarzadczej na przykladzie firmy
uslugowej - kino charlie w lodzi.Zagadnienia prawno-ustrojowe podzialu i laczenia spolek prawa handlowego
na tle wybranych regulacji prawnych.Ocena systemu wynagrodzen w przedsiebiorstwie geovita sp. Z o.o. W
warszawie.Dynamika i struktura bezrobocia oraz sposoby jego zwalczania w wojewodztwie swietokrzyskim w
latach 2000-2005.Zarzadzanie szlakiem architektury drewnianej wojewodztwa podkarpackiego - potencjalszanse- zagrozenia..Rozwoj firmy i jej pracownicy w dobie globalizacji - globalne nadzieje i lokalne
obawy.Zadania audytu wewnetrznego w jednostkach sektora finansow publicznych- a zadania
rachunkowosci zarzadczej na przykladzie uniwersytetu lodzkiego.Postepowanie przed sadem izby
gwiazdzistej za czasow krwawej marii- w jakim stopniu bylo postepowaniem inkwizycyjnym?.Analiza
kluczowych czynnikow sukcesu na przykladzie huty szkla jedlice w jedlicach..Posiedzenia sadowe.Technologie
wznoszenia i mikroklimat bioobiektow praca inzynierska budownictwo.Telepraca jako elastyczna forma
ztrudnienia.Przykladowe prace magisterskie.Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczacych
pracownikow.Proces kulturowej adaptacji korporacji do zarzadzania i dzalania w internecie.Ocena
funkcjonowania instytucji kontroli skarbowej w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Wybrane problemy
rozpoczecia dzialalnosci gospodarczej na przykladzie firmy opticom.Statystyczna kontrola procesu
..
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produkujnego w wybranym przedsiebiorstwie produkcyjnym..Gospodarka finansowa przedsiebiorstwa na
podstawie spolki z o.o. Pgkim w antoniowie.Rola konfliktow w srodowisku pracy..Leasing finansowy i
operacyjny jako forma finansowania przedsiebiorstw.Motywacja nauczycieli w swietle systemu awansu
zawodowego na podstawie szkol podstawowych w gminie wozniki.Zarzadzanie jakoscia w malym
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy --meblonowak.Wypalenie zawodowe nauczycieli praca
magisterska.Metody zapobiegania i zwalczania prania pieniedzy w ustawodawstwie wspolnotowym i
krajowym.Produkt turystyczny nowej huty.Rola i funkcje urzedow pracy w aktywizacji zatrudnienia.Przyklady
zarzadzania marketingowego na rynku krajowym na przykladzie przedsiebiorstwa komozja sp.j..praca
licencjacka budzet gminy .Zasady zwolnien grupowych .Stanowisko swiadka w polskim procesie
karnym.Wybrane aspekty fuzji i przejec w sektorze bankowym na przykladzie banku bph s.a..Klimiukzbigniew. - globalizacja systemow bankowych a bankowosc niemiecka- japonska i islamska : lata 90. I
pocz.Agencje pracy tymczasowej.Katastrofy lotnicze. Aspekty wykrywcze.Praca licencjacka pedagogika
wczesnoszkolna.Ocena konkurencyjnosci bankow polskich w obsludze rachunkow oszczednoscioworozliczeniowych.Ksiegowe aspekty rozliczania polaczen spolek.Usage of agent technology in supply chain
management.Problematyka kary smierci w polskich kodeksach karnych xx wieku.Wplyw zwiazkow
zawodowych na polityke przedsiebiorstwa na przykladzie spolki wola sp. Z o.o..Wykorzystanie metod analizy
finansowej w ocenie funkcjonowania przedsiebiorstwa t.c. Debica s.a w latach 2010-2012.Finansowanie
inwestycji w gminie szydlowiec w latach 2007 -2009.Analiza poziomu i struktury bezrobocia w skali lokalnej
(na przykladzie powiatu bialostockiego).Wymogi formalno-prawne postepowania upadlosciowego zagadnienia wybrane.Sposoby wynagradzania jako element motywacji pracownikow.praca licencjacka
budzet gminy .Sposoby pozyskiwania i oceniania pracownikow w firmie farmaceutycznej.Analiza ryzyka i
zarzadzanie ryzykiem bankowosci elektronicznej..praca licencjacka budzet gminy .Organizacja i
funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych w polsce..Bezpieczenstwo panstwa.Uruchamianie
dzialalnosci gospodarczej jako aktywna forma przeciwdzialania bezrobociu.Przyczyny rozwiazania spolek
handlowych powodujace utrate bytu prawnego spolki. Ocena na podstawie uregulowan kodeksu spolek
handlowych i orzecznictwa sadow polskich- ze szczegolnym uwzglednieniem znaczenia klauzuli generalnej
„waznej przyczyny”.Asertywnosc jako podstawowa cecha zachowan negocjatora.Zasady ogolne w
postepowaniu egzekucyjnym w administracji..Postepowanie przed prezesem uokik- postepowanie w
sprawach praktyk naruszajacych zbiorowe interesy konsumentow.Budowanie marki handlowej na
przykladzie grupy zywiec.Zarzadzanie jakoscia sprzetu medycznego.Dzialania sektora publicznego
wykorzystujace technologie informacyjne w komunikowaniu publicznym..Wojewoda jako organ nadzoru nad
jednostkami samorzadu terytorialnego..Ocena oferty kredytowej w wybranych bankach - studium
porownawcze.Globalne stosunki miedzynarodowe a zarzadzanie przedsiebiorstwem.Marketing uslug na
przykladzie hotelu grodek sieci donimirski boutique hotels.Rola funduszy europejskich w rozwoju malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie regionalnego programu operacyjnego wojewodztwa lodzkiego na
lata 2007-2013.Outsourcing jako innowacyjna forma zarzadzania przedsiebiorstwami w polsce..Pisanie prac
licencjackich tanio.Postepowanie protestacyjno-odwolawcze w prawie zamowien
publicznych.Odpowiedzialnosc za zaleglosci podatkowe spolek kapitalowych w swietle art. 116 ordynacji
podatkowej.Umowy konsumenckie w prawie prywatnym miedzynarodowym.Zarzadzanie produkcja
wyrobow o zwiekszonych wymaganiach.praca licencjacka budzet gminy .Pozycja prawna kosciola
starokatolickiego mariawitow w polsce.Konstrukcja prawna obowiazku alimentacyjnego.Popolizm w dobie
spoleczenstwa obywatelskiego..Przebieg postepowania zazaleniowego w postepowaniu cywilnym.zrodla
finansowania ponad gminnej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu
makowieckiego.Model coachingu achieve jako systematyczne podejscie do zadan executive
coachingu..Lencioni- patrick - przezwyciezanie pieciu dysfunkcji pracy zespolowej : praktyczny przewodnik
dla liderow- men.Leasing finansowy i operacyjny w ujeciu bilansowym na przykladzie firmy pekao leasing sp.
Z o.o..Tajemnica lekarza psychiatry na gruncie polskiego postepowania karnego.Konkurencyjnosc kredytu
mieszkaniowego w banku hipotecznym i banku uniwesraslnym.praca licencjacka budzet gminy
.Problematyka czasu pracy lekarzy oraz dyzurow medycznych w swietle polskiego prawa pracy z
uwzglednieniem regulacji europejskich.Stasiak- andrzej. Red. - wies polska dwa lata po wstapieniu do unii
..
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europejskiej ze szczegolnym uwzglednieniem tzw..Prawo do pogrzebu i pochowku w swietle prawa
kanonicznego i polskiego.Harmonizacja polskiego prawa srodowiskowego z rozwiazaniami unijnymi..Prawne
instytucje elektronicznej administracji w jurysdykcyjnym postepowaniu administracyjnym.Dobor
pracownikow w procesie selekcji i rekrutacji a prawidlowe funkcjonowanie zespolow..Planowanie projektu
europejskiego na przykladzie budowy centrum dydaktyczno - naukowego neofilologi uniwersytetu
slaskiego.Projekt salonu samochodowego z hala wystawowa z elementami w ksztalcie marki i czescia
serwisowa praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dochodow i wydatkow
gminy miedzno w latach 2002-2005.praca licencjacka budzet gminy .Wspolpraca sektora bankowego z
sektorem ubezpieczeniowym w oparciu o dzialalnosc banku pekao s.a. iii oddzial w lodzi..Placa jako element
systemu motywacji pracownikow na przykladzie nauczycieli szkol podstawowych w sosnowcu.praca
licencjacka budzet gminy .Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia w administracji publicznej na przykladzie
urzedu gminy z wojewodztwa lodzkiego.Ocena efektywnosci finansowej inwestycji rzeczowych na
przykladzie przedsiebiorstwa spedimpex sp. Z o.o..Przeslanki wznowienia postepowania
administracyjnego.Polityka zagraniczna unii europejskiej wobec stanow zjednoczonych..Zakres
odpowiedzialnosci podatkowej osoby fizycznej jako podatnika w ordynacji podatkowej.Zryczaltowane formy
wymiaru podatku dochodowego od osob fizycznych jako sposob opodatkowania przychodow z dzialalnosci
gospodarczej..Rola funduszy europejskich w zarzadzaniu gmina w polsce na przykladzie gminy
zegocina.Uwarunkowania pracy zespolowej.Rola kosztow jakosci w rachunkowosci zarzadczej.Tematy prac
magisterskich rachunkowosc.Ocena procesu kadrowego w szpitalu ( na przykladzie szpitala x w
czestochowie).Wdrazanie informatycznych systemow zarzadzania na przykladzie systemu qrezus.Tematy prac
magisterskich pedagogika.Prace dyplomowe informatyka.Bariery i progi w funkcjonowaniu malych i srednich
przedsiebiorstw.Jakby grupa jako nosnik podkultury przemocy.Venture capital w stanach zjednoczonych i w
krajach nadbaltyckich..Zarzadzanie pomoca spoleczna w gminie tykocin w latach 2010- 2013.Eutanazja.
Problematyka prawno-spoleczna.Analiza procesu szkoleniowego na podstawie firmie x.Marketing uslug
turystycznych na podstawie biura podrozy kolumb w wieluniu.Sektor malych i srednich przedsiebiorstw w
aspekcie integracji polski z unia europejska.praca licencjacka budzet gminy .Analiza narzedzi systemu
motywacyjnego na przykladzie energa-operator sa odzial w kaliszu.praca licencjacka budzet gminy
.Pelnomocnik procesowy w sadowym postepowaniu cywilnym.Logistyka w przedsiebiorstwie..Ocena
dzialalnosci kredytowej banku polska kasa opieki s.a. w latach 2003 - 2007.Wyroznij sie lub zgin. Innowacyjna
reklama outdoorowa i jej efektywnosc..Produkt ubezpieczeniowy na przykladzie ubezpieczenia na zycie pzu
s.a..Ulgi i odliczenia a podatek dochodowy od osob fizycznych opodatkowanych na zasadach ogolnych
wedlug skali podatkowej w latach 2001 - 2004.Pojecie i wymiar czasu pracy w prawie europejskim.Polityka
dywidendy a wartosc przedsiebiorstwa..Przestepstwa przeciwko panstwu w polskim prawie karnym xx
wieku.Systemy motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie diehl controls polska.Wykonanie
europejskiego nakazu aresztowania w polsce.Rozwoj budownictwa indywidualnego w miejscowosci „x”
praca inzynierska budownictwo.Wplyw finansowych i pozafinansowych czynnikow motywacji na poziom
satysfakcji pracownikow banku spoldzielczego w zgierzu.praca licencjacka budzet gminy .Dochody i wydatki
budzetowe podstawowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta i gminy przysucha w
latach 2001-2003.Oceny pracownicze- jako narzedzie marketingowej polityki personalnej na przykladzie
wybranego przedsiebiorstwa.Motywacyjne aspekty zarzadzania szkola jezykowa.System zarzadzania
kryzysowego w polsce.Sekurytyzacja nieruchomosci a globalny kryzys finansowy.Gospodarka finansowa
jednostki budzetowej na przykladzie zespolu szkol im. Jana pawla ii w zdzieszowicach.Wypalenie zawodowe
w pracy kuratorow sadowych.Czynniki determinujace zachowania nabywcow w procesie zakupu wody
mineralnej.Pojecie i przeslanki zdolnosci rejestrowej wzoru przemyslowego w prawie unii europejskiej na
przykladzie prawa polskiego.Analiza systuacji finansowej zakladu elektroniki przemyslowej elmat sp. Z o. O.
W latach 2005-2009.Finansowa ocena funkcjonowania banku pko bp sa w latach 2002-2006.praca licencjacka
budzet gminy .Dowod z opinii bieglych psychiatrow w postepowaniu karnym.praca licencjacka budzet gminy
.Ksztaltowanie efektywnosci systemu mikro-logistycznego przedsiebiorstwa stykmat..Lacznik miedzy
budynkami – konstrukcja stalowa praca inzynierska budownictwo.Odpowiedzialnosc karna w prawie
autorskim..Strategia rozwoju firmy rodzinnej (na przykladzie firm ferma niosek prawda oraz ovovita a.
..

..
Kurasik).Wplyw kierowania na relacje interpersonalne w organizacji na przykladzie urzedu gminy x i urzedu
gminy y - analiza porownawcza.Stres wsrod pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa pks s.a. w
czestochowie.Praca licencjacka plan.Zrodla dochodow gminy na przykladzie gminy miejsko-wiejskiej gorzow
slaski.Kary i srodki karne w kodeksie karnym.Guziejewska- beata. - zewnetrzne zrodla finansowania
samorzadu terytorialnego : teoria a praktyka .Prace dyplomowe z bhp.Ekonomiczna wartosc dodana jako
system zarzadzania i mierzenia wynikow w przedsiebiorstwie na podstawie spolki pgf s.a..praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Bezrobocie w gospodarce polskiej w latach 2005-2009.Model
podatkowego postepowania owolawczego..Skarga passing off w systemie prawnym wielkiej brytanii a
klauzula generalna w art.3 u.z.n.k..Szkolenia jako element rozwoju zawodowego pracownikow.Polska
regulacja niedozwolonych klauzul umownych w obrocie konsumenckim na tle prawodawstwa
wspolnotowego.Rola mody w satysfakcji nabywcy (na przykladzie szwedzkiej firmy odziezowej
h&m).Resocjalizacja nieletnich w warunkach zakladu izolacyjnego (ze szczegolnym uwzglednieniem
schroniska dla nieletnich w lancucie)..Podatek od spadkow i darowizn - wybrane problemy.Komunikacja w
organizacji i jej wplyw na motywowanie pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa x.Adaptacja
zawodowa jako obszar gospodarowania zasobami ludzkimi przedsiebiorstwa.Projekt budynku niskoenergochlonnego wielorodzinnego praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie obiektem hotelarskim na
przykladzie hotelu prezydent w spale.Placowe i pozaplacowe formy motywowania pracownikow na
przykladzie przedsiebiorstwa komunikacji samochodowej w jedrzejowie s.a..Strategie zarzadzania kapitalem
obrotowym przedsiebiorstwa na przykladzie z.ch.police s.a..Kazirodztwo w ujeciu prawnokarnym.Dzialalnosc kredytowa na przykladzie banku spoldzielczego w bialej.Strategia marketingowa na
przykladzie polmos sieradz.Prace dyplomowe architektura.Rola ubezpieczenia spolecznego w zarzadzaniu
jednostka gospodarcza.Stres organizacyjny a wypalenie zawodowe w swietle badan wlasnych.Rola
pracownika w ksztaltowaniu jakosci uslug ubezpieczeniowych.Public relations w internecie.Atrakcyjnosc
turystyczna- a zarzadzanie regionem.Regionalne zroznicowanie inwestycji mieszkaniowych w polsce w latach
2003-2008.Podstawienie procesowe.Procesy doboru pracownikow na przykladzie firmy geberit sp. Z
o.o..Polityka podatkowa na poziomie samorzadu. Podatki lokalne w gminie przasnysz.Analiza i ocena
struktury portfela kredytowego banku pko bp s. A..Problem zarzadzania czasem w logistyce magazynowania
na podstawie firmy eurofoam w zgierzu.Znaczenie zrodel finansowania dla rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie procesem rewitalizacji obiektow pofabrycznych
na przykladzie kompleksu manufaktura.Plynnosc finansowa w zarzadzaniu gospodarka finansowa
przedsiebiorstwa x w latach 2009-2011..Ochrona wierzycieli spolki europejskiej..Podniesienie
konkurencyjnosci polskich uzdrowisk poprzez wprowadzenie uslug spa & wellness. Przyklad
naleczow.Oszustwo jako przestepstwo w kodeksie karnym z 1997 roku i kodeksie karnym skarbowym z 1999
roku.Komercyjne wykorzystanie dobr osobistych w znaku towarowym.Europejskie reguly wiezienne z 2006
roku a polskie standardy traktowania.Zmiany w wykorzystywaniu dokumentacji sadowej w warunkach
elektronicznej ksiegi wieczystej.Zasady dziedziczenia testamentowego w ii rzeczypospolitej.praca licencjacka
budzet gminy .Kompetencje pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie banku pko bp
s.a..Prawne zabezpieczenia kredytow bankowych na przykladzie banku pocztowego s.a..Rosati- dariusz
kajetan (1946- ). Red. - euro - ekonomia i polityka .Gospodarka przestrzenna samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy klobuck.Analiza zarzadzania strategicznego nzoz-u na przykladzie prywatnego
szpitala.Immunitet sadowy i egzekucyjny w postepowaniu cywilnym.Analiza i ocena form reklamy
zewnetrznej w czestochowie.Dowolnosc i jej granice w wydatkowaniu srodkow funduszu swiadczen
socjalnych na przykladzie jednostek samorzadu terytorialnego..Kampanie reklamowe na rynku napojow na
przykladzie marki coca- cola.Dzialania promocyjne w telefonii komorkowej (na przykladzie wybranego
operatora).Marka jako narzedzie przewagi konkurencyjnej.Postepowanie odrebne w sprawach z zakresu
prawa pracy.Specjalne strefy ekonomiczne szansa rozwoju regionu na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy
ekonomicznej.Pozycja prawna narodowego banku polskiego w aspekcie integracji ze strukturami
europejskiego systemu bankow centralnych.Tajemnica korespondencji jako dobro osobiste oraz jej ochrona w
prawie cywilnym..Kalkulacja kosztow wlasnych jako podstawa ksztaltowania cen w przedsiebiorstwie
przemyslowym.praca licencjacka budzet gminy .Analiza produktu na przykladzie przedsiebiortwa
..

..
produkcyjnego kora.praca licencjacka budzet gminy .Zakaz konkurecji w kodeksie pracy..zrodla finansowania
zadan realizowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy lasowice
wielkie.Specyfika zarzadzania jakoscia w lotnictwie cywilnym na przykladzie polskich linii lotniczych lot
s.a..Tematy prac dyplomowych.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu praca magisterska.Polska i austriacka
regulacja przejscia zakladu pracy lub jego czesci w swietle prawa unii europejskiej.Zagospodarowanie doliny
wisly w obrebie miasta krakowa i mozliwosci jej turystycznego wykorzystania.Autor filmowy w
ustawodawstwach wybranych krajow czlonkowskich unii europejskiej- polski i stanow zjednoczonych.Proba
pogodzenia zasady swieckosci panstwa z wolnoscia praktykowania religii - porownanie rozwiazan przyjetych
w stanach zjednoczonych ameryki oraz w v republice francuskiej.Rozrachunki z tytulu wynagrodzen w
zakladzie gospodarki komunalnej w zawierciu w latach 2009 - 2011.Widowisko siatkarskie jako produkt
marketingowy na przykladzie azs-u czestochowa..Konkurencyjnosc ofert kredytow banku spoldzielczego
ziemi piotrkowskiej w gorzkowicach i banku pko bp s.a. oddzial w gorzkowicach.Analiza kosztow i ich wplyw
na wynik finansowy na przykladzie zakladu gospodarki komunalnej w zawierciu w latach 2007 - 2009.Ocena
kondycji finansowej spolki dystrybucyjnej w latach 2002 - 2006.Mechanizmy ochrony rynku gieldowego
przed insider trading.Adaptacja nowych pracownikow - oczekiwania zatrudnionych.Pomoc strukturalna unii
europejskiej dla sektora kultury ze szczegolnym uwzglednieniem kinematografii.System informatyczny gieldy
papierow wartoscowych w warszawie..Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna rozwiazania stosunku
pracy.Finansowanie i sprawozdawczosc podatkowa malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Logistyczny i
marketingowy wymiar opakowan.Zakres kognicji sadu polubownego (zdatnosc arbitrazowa) w prawie
polskim na tle innych systemow prawnych.Rola transportu wewnetrznego w gospodarce magazynowej na
przykladzie wozkow podnosnikowych.Status prawny radnego a posla..Problematyka praw czlowieka w
nauczaniu jana pawla ii..Konstrukcja podatkow od towarow i uslug i jego funkcjonowanie po wejsciu polski
do unii europejskiej.Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na przykladzie miasta zgierza.Ewolucja instytucji
prokuratury w prawie polskim na tle porownawczym..Andrzejewski- grzegorz (1970- ). Red. - edukacja
techniczna dla rynku pracy .Strumienie wartosci przy produkcji zaworow bezpieczenstwa.Wykorzystanie
porownawczej analizy finansowej w zarzadzaniu (na przykladzie przedsiebiorstw branzy cukierniczej).praca
licencjacka budzet gminy .Kryminalistyczne aspekty wykorzystania wariografu.Metody ustalania cen
transferowych w przedsiebiorstwach powiazanych na przykladzie spolki hutchinson poland.Zieba- stanislaw
(agrotechnika). Red. - polityka gospodarcza polski po akcesji do unii europejskiej .Seminarium ii r.niest. V rkat. Postepowania administracyjnego.Metody ocieplania scian zewnetrznych budynkow mieszkalnych
nowowznoszonych ze szczegolnym uwzglednieniem nowoczesnych rozwiazan praca inzynierska
budownictwo.Lokalne grupy dzialania na przykladzie lgd dorzecze wisly..Ocena kosztow administracyjnych
realizacji swiadczen pomocy spolecznej w gminie prudnik i glucholazy w latach 2006-2008.Podatki lokalne
jako zrodla dochodow budzetowych samorzadu gminnego.Rozwoj specjalistycznych uslug transportowych w
polsce..Wykorzystanie wskaznikow finansowych w ocenie efektywnosci funkcjonowania podmiotu
gospodarczego na przykladzie uniwersytetu opolskiego.Pozyskiwanie srodkow unijnych na realizacje
przedsiewziec inwestycyjnych na przykladzie gminy szczytna..praca licencjacka budzet gminy
.Odpowiedzialnosc spolek dominujacych i zaleznych za naruszenia unijnego prawa konkurencji.praca
licencjacka budzet gminy .Pomiar kapitalu intelektualnego na przykladzie grupy zywiec s.a..Uwarunkowania
rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Ambasador marki jako narzedzie kreowania jej
wizerunku.Przestepstwa przeciwko bezpieczenstwu i pewnosci obrotu elektronicznego.Negocjacje
miedzykulturowe - kluczowe problemy.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc za
zwierzeta.Instytucja tymczasowego aresztowania.Podmiotowe wylaczenia odpowiedzialnosci karnej w
prawie kanonicznym i polskim prawie karnym. Studium prawnoporownawcze.Nabycie dziela sztuki od
nieuprawnionego..Funkcjonowanie i kompetencje jednostek samorzadu terytorialnego w zakresie turystyki i
promocji regionu na przykladzie gminy zakliczyn- powiatu tarnowskiego i wojewodztwa
malopolskiego..Komunikowanie sie w organizacji na przykladzie dwoch jednostek organizacyjnych urzedu
miasta lodzi.Diagnoza systemu okresowej oceny pracownikow w firmie x.Wybrane aspekty zwiazane z
organizacja i zarzadzaniem osrodkiem wczasowym na przykladzie osrodka sloneczny kemping w
rowach.praca licencjacka budzet gminy .Cyfrowe makiety instrumentem doskonaleniaprocesu..Ocena
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sektora wybranych czestochowskich organizacji srodkow finansowych unii europejskiej w latach 2007 2009.Szkola austriacka wobec socjalizmu- interwencjonizmu i wspolczesnych problemow wolnego
rynku..Procesy o czary w polsce w xvi - xviii wieku.Sklad sadu arbitrazowego na gruncie prawa modelowego
uncitral oraz jego implementacji w prawie polskim i francuskim..Prawo handlowe.Franchising jako forma
finansowania przedsiebiorstwa w sektorze msp.Przestepczosc i demoralizacja nieletnich w powiecie
kedzierzynsko-kozielskim w latach 2000-2008.Powstanie- dzialalnosc i wplyw na bezpieczenstwo
wewnetrzne odrodzonej polski 10 pulku ulanow litewskich do zakonczenia kampanii
wrzesniowej.Zawislinska- izabela. Red. - wspolczesne panstwo a dlug publiczny : dylematy i mity .Status
prawny agencji nieruchomosci rolnych skarbu panstwa.Koszty obslugi administracyjnej w szkolach
obslugiwanych przez zespol obslugi i w szkolach samodzielnych na przykladzie wybranych gmin w latach
2001-2004.Prawo pierwokupu.Kobiety na polskim rynku pracy..Podjecie i prowadzenie dzialalnosci
gospodarczej w zakresie telekomunikacji we wspolnocie europejskiej.Niewolnictwo xxi wieku- czyli handel
ludzmi i ich eksploatacji - prawno-kryminologiczna analiza zagadnienia w kontekscie przestepczosci
zorganizowanej.Przykladowe prace dyplomowe.Proces dyfuzji innowacji technologicznych w logistyce systemy monitorowania pojazdow.Szczegolna ochrona trwalosci stosunku pracy.praca licencjacka budzet
gminy .Mysl polityczna feliksa mlynarskiego (1884-1972).Prawo do strajku w systemie prawa
polskiego.Analiza ryzyka kredytowego osob fizycznych na przykladzie banku bph s.a. w latach 20072011..Realizacja koncepcji customer relationship management na przykladzie firmy lafarge cement
sa..Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu w razie bezskutecznej egzekucji z majatku spolki z o.o..Ulgi w
podatku dochodowym od osob fizycznych nie prowadzacych dzialalnosci gospodarczej.praca licencjacka
budzet gminy .Marketingowe wykorzystanie serwisow spolecznosciowych na przykladzie
www.facebook.com.Transgraniczny obrot produktami leczniczymi-dopuszczenie produktow leczniczych do
obrotu w swietle prawa ue i ustawy prawo farmaceutyczne.Dzialalnosc marketingowa banku na przykladzie
banku pekao sa .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Konsulting jako proces
interakcji miedzy konsulatem a klientem.Plan marketingowy- atv polska- gadzety promocyjne.Motywy
emigracyjne studentow na podstawie badan studentow rzeszowa- krakowa i warszawy.Kryminalistyczne i
prawne aspekty kontroli operacyjnej na tle ustawy o policji.Problematyka praw pracowniczych w kodeksie
karnym z 1997r. (art.218 paragraf 1 k.k.).Sytuacja prawna destynariusza zakladu..Badanie efektywnosci
zarzadzania akcyjnymi funduszami inwestycyjnymi w polsce..Prawo studenta - obywatela unii europejskiej do pomocy finansowej na pokrycie kosztow ksztalcenia w przyjmujacym panstwie czlonkowskim.Fundusze
unijne a rozwoj gminy boronow.Niezawislosc sedziow i niezaleznosc sadow..Budzet jednostki samorzadu
terytorialnego jako narzedzie realizacji polityki inwestycyjnej na przykladzie gminy strzeleczki..praca
licencjacka budzet gminy .Sadowe przesluchanie swiadka.Wplyw migracji zarobkowej na tendencje rozwoju
wojewodztwa opolskiego.Zarzadzanie elementami strumienia wartosci produkcyjnej przy wytwarzaniu
wlokniny..Warunki dopuszczalnosci wniesienia skargi do wojewodzkiego sadu administracyjnego.Gotowe
prace zaliczeniowe.System motywowania pracownikow w wybranym przedsiebiorstwie branzy
transportowej..Pawlowski- bartosz. Red. - rola sejmu w unii europejskiej : seminarium dla nowo wybranych
poslow : vi kadencja .Znaczenie kapitalu zakladowego w spolkach kapitalowych.Decyzja kasacyjna w
postepowaniu administracyjnym.Cechy i umiejetnosci dyrektora jako istotny element efektywnego
zarzadzania szkola..Oznaczenia geograficzne pochodzenia towarow w swietle wybranego
orzecznictwa.Leasing jako podstawowe zrodlo finansowania inwestycji w przedsiebiorstwie.Uwarunkowania
rozwoju struktur klastrowych w polsce..Wplyw kryzysu swiatowego na polski rynek finansowy i sfere
realna.Product placement jako narzedzie promocji i jego wykorzystanie w polskiej kinematografii..Policja
panstwowa w xx-leciu miedzywojennym- z szczegolnym uwzglednieniem policji politycznej.Zakaz nakladania
cel- oplat o skutku rownowaznym do cel oraz podatkow dyskryminujajcych w traktacie o ustanowieniu
wspolnoty europejskiej.Namowa lub pomoc do samobojstwa ( art 151 kk).praca licencjacka budzet gminy
.Rozmiary wiktymizacji mezczyzn o orientacji homoseksualnej oraz biseksualnej.Ochrona prawna
konsumenta jako kredytobiorcy.Zarzadcze aspekty rachunku kosztow standartowych oraz rachunku kosztow
dzialan w przedsiebiorstwie stolarki budowlanej.Globalizacja a bezposrednie inwestycje
zagraniczne..Polityka kredytowa bankow w warunkach postepujacej konkurencji.Analiza logistyczna
..
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przewozow transportu szynowo-drogowego w porownaniu z transportem drogowym.Konstrukcja planu
marketingowego w przedsiebiorstwie uslugowym na przykladzie instalex w czestochowie.Wynagrodzenia i
narzuty na wynagrodzenia na przykladzie firmy petro remont sp. Z o.o. W latach 2005-2007.Ewolucja dobrej
wiary w art. 231 par. 1 kodeksu cywilnego jako przyklad kreatywnej wykladni sadowej.Rola menedzerow w
realizacji koncepcji zarzadzania logistycznego na przykladzie firmy.Wynik finansowy a dochod w
przedsiebiorstwie..praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena systemu dystrybucji w przedsiebiorstwie
na przykladzie firmy cefarm czestochowa s.a..Charakter prawny skargi o wznowienie postepowania w
procesie cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Ograniczanie bezrobocia w wojewodztwie wielkopolskim
w latach 2004-2007.Mamet- piotr (1956- ). Red. - business english readings : handbook .Dualizm systemowy
polskiej regulacji przymusowego wykupu akcji drobnych akcjonariuszy (squeeze out) w kontekscie wymagan
xiii dyrektywy w sprawie ofert przejecia.Piercing the corporate veil.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza a
pojecie wyboru medycznego..Ukierunkowane formy zarzadzania personelem i analiza procesu kadrowego na
przykladzie jednostek zarzadzajacych drogami.Czas pracy lekarza w prawie krajowym oraz wspolnotowym ze
szczegolnym uwzglednieniem problematyki dyzuru medycznego.Rachunek kosztow jako zrodlo informacji w
zarzadzaniu niepublicznym zakladem opieki zdrowotnej.Tematy prac licencjackich pedagogika.E-biznes jako
szansa dla polskich malych i srednich przedsiebiorstw.Bezrobocie kobiet na loklanym rynku pracy na
przykladzie powiatu kaliskiego.Biegly sadowy z zakresu historii prawa.Analiza systemu gospodarki
magazynowej na przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego
s.a..Doskonalenie jakosci obslugi klienta w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta
zory..Prawo pracy.Pisanie prac inzynierskich.Budzet jako narzedzie rozwoju gminy oksa w latach 20062010.Decyzje inwestycyjne na rynku nieruchomosci..Zastosowanie analizy finansowej w zarzadzaniu
strategicznym przedsiebiorstwem.Logistyczny systen gospodarki odpadami komunalnymi na przykladzie
gminy konskie.Fundusz pracy jako zrodlo wsparcia rozwoju przedsiebiorczosci w polsce..Zjawisko
przestepczosci nieletnich i prawna reakcja wobec niej.Rola innowacyjnosci w przedsiebiorczosci na
przykladzie grupy lotos s.a..Rola dzialalnosci szkoleniowej w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie na przykladzie mittal steel poland s.a. oddzial w dabrowie gorniczej.Ograniczenia swobody
kontraktowej w umowach licencji patentowych w swietle wspolnotowego i polskiego prawa
konkurencji.Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wypadkow przy pracy (na podstawie pn-n 18001:2004)federal - mogul gorzyce sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Ochrona konsumentow w prawie
prywatnym miedzynarodowym.Podstawy analizy technicznej na wybranym przykladzie..praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza procesu
produkcyjnego w przedsiebiorstwie wytwarzajacym meble..Walkowiak- ryszard. - zarzadzanie potencjalem
spolecznym organizacji .praca licencjacka budzet gminy .Wybrane aspekty funkcjonowania ubezpieczen
spolecznych w polsce.Pisanie prac licencjackich lublin.Europejska konwencja o ochronie praw czlowieka i
podstawowych wolnosci w praktyce i standardach polskiego porzadku prawnego.Specyfika gospodarowania
gminnym zasobem nieruchomosci w miescie sredniej wielkosci na przykladzie pabianic.Motywacja w
kontekscie stylow kierowania.Uprawnienia syndyka z art. 98 prawa upadlosciowego i
naprawczego.Gospodarka zapasami a wynik finansowy w przedsiebiorstwie handlowym na przykladzie
gminnej spldzielni sch.Wplyw pracownikow na konkurencyjnosc przedsiebiorstwa.Polityka innowacyjna w
polsce.Ocena ryzyka zawodowego wybranych stanowisk pracy oraz analiza i ocena bezpieczenstwa pracy w
przedsiebiorstwie produkcji urzadzaen wentylacyjnych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Wzor pracy licencjackiej.Relatywizm percepcji dlugu publicznego.praca licencjacka budzet
gminy .Napisanie pracy licencjackiej.Gospodarka magazynowa i zaopatrzeniena na podstawie
przedsiebiorstwa jurajska spoldzielnia pracy..Uklad pracy magisterskiej.Realizacja projektow inwestycyjnych
w jednostkach samorzadu terytoaialnego. Studium przypadku - gmina niepolomice..Znaczenie menagera
publicznego w zarzadzaniu zasobami ludzkimi we wspolczesnej szkole publicznej..praca licencjacka budzet
gminy .Konstytucyjna pozycja sadu najwyzszego stanow zjednoczonych ameryki polnocnej..Niezgodnosc
oferty ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia..praca licencjacka budzet gminy .Majatkowe i
gospodarcze aspekty przestepstwa oszustwa.Dozwolony uzytek prywatny w spoleczenstwie
informacyjnym.Innowacyjne produkty bankowe i ich promocja na przykladzie banku pekao s.a..Zarzadzanie
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..
duzymi obiektami sportowymi na przykladzie stadionu im. Henryka reymana w krakowie..Borowska- grazyna
- ksiegowosc i kalkulacja : podrecznik do nauki zawodu technik ekonomista- technik rachunkowo.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi na przykladzie firmy logistycznej x.Rola funduszy strukturalnych w rozwoju
przedsiebiorczosci na przykladzie wojewodztwa podlaskiego w latach 20007-2013.Tematy prac licencjackich z
pedagogiki.Wykorzystanie funduszy europejskich w rozwoju gminy krosniewice w latach 2007-2013.Analiza
techniczno-ekonomiczna systemow ogrzewania budynkow jednorodzinnych praca inzynierska
budownictwo.Praca licencjacka przyklad.Holding w prawie wspolnotowym.Egzekucja przez sprzedaz
przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego.Metodologia ocen pracowniczych w zarzadzaniu krakowska
spoldzielcza kasa oszczednosciowo kredytowa.Rozwoj przywodcow w aiesec.System motywowania do pracy
na przykladzie bot kwb belchatow s.a..Marketing terytorialny jako innowacyjna koncepcja zarzadzania
miastem.Charakter sankcji wobec sprzecznych z ustawa uchwal zgromadzen spolek kapitalowych.Praca
magisterska zarzadzanie.Zarzadzanie zasobami materialnymi i niematerialnymi w
przedsiebiorstwie..Ochrona konsumenta uslug turystycznych w unii europejskiej.Hobbes i spinoza: od stanu
natury do panstwa.Pozycja ustrojowa sadu najwyzzsego w polskim systemie prawa.Materialnoprawne
aspekty wywlaszczenia nieruchomosci.Liga narodow w ksztaltowaniu bezpieczenstwa i pokoju w
europie.Analiza zatrudnienia i wynagrodzenia w sluzbie zdrowia na przykladzie wybranych placowek
medycznych wojewodztwa slaskiego.Zastosowanie niematerialnych instrumentow motywowania w
bankach.Zdolnosci dostosowawcze sektora polskich firm transportowych po przystapieniu do unii
europejskiej na przykladzie firmy small-trans.Agencja pracy tymczasowej jako pracodawca.Rozwoj oraz
finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Dzialalnosc lokalnych grup dzialania na rzecz
rozwoju lokalnego na przykladzie lokalnej grupy dzialania piekna ziemia gorczanska.Marketing mix uslug
bankowych na przykladzie ing banku slaskiego.Zarzadzanie kontaktami z klientami w wybranym
przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Wylaczenie i ograniczenie prawa glosu w spolce
akcyjnej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie - ujecie teoretyczne.Zarzadzanie produkcja i
jakoscia wyrobow dzieciecych..Pozycja procesowa pracownika dochodzacego roszczen w sporze z
pracodawca w postepowaniu odrebnym z zakresu prawa pracy.Wplyw ksiegowych metod rozliczania
polaczen na wartosc przedsiebiorstwa.Prace licencjackie turystyka.Gomulowicz- andrzej - podatki a etyka
.Finansowanie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie agencji moto-pol..Tytuly prac
magisterskich.Podatek dochoodowy od osob fizycznych w polsce i w innych krajach unii europejskiej.analiza
porownawcza..Waligorski- michal a. - koncesje- zezwolenia i licencje w polskim administracyjnym prawie
gospodarczym .Wycena uslug dlugoterminowych w rachunkowosci przedsiebiorstwa
budowlanego..Usprawnianie logistycznej obslugi klienta w aspekcie przeplywu informacji. Badanie na
przykladzie banku handlowego w warszawie s.a..Plany prac licencjackich.Uwarunkowania polityki
budzetowej gminy.Zarzadzanie lancuchwem dostaw blach walcowanych na przykladzie isd huta czestochowa
sp.zo.o..Misala- jozef. Red. - polska w unii europejskiej : wstepny bilans czlonkostwa : praca zbiorowa
.Ewolucja podkultury wieziennej w polskich zakladach karnych.Prace magisterskie prawo.Wplyw sponsoringu
na wizerunek klubu sportowego.praca licencjacka budzet gminy .Gotowe prace.Decentralizacja finansow
publicznych w polsce w latach 1990-2004.Status prawny bankowego funduszu gwarancyjnego.Przemoc w
grach komputerowych: aspekty psychlogiczne i prawne.Metody elastyczne na podstawie metody
scrum..Gospodarowanie potencjalem ludzkim wg regul zzl-zalozenia i realizacja funkcji personalnej.Analiza
aspektow zwiazanych z bezpieczenstwem na przykladzie osob uprawiajacych narciarstwo zjazdowe.Seryjni
zabojcy.Jak napisac prace licencjacka.Dobor kadr i zarzadzanie nimi - czynnikami decydujacymi o sukcesie
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja a wspolczesne koncepcje
zarzadzania.Logistyka - zarzadzanie logistyczne w procesie rozwoju przedsiebiorstwa.Konflikty w
pracy.Metody podnoszenia jakosci i atrakcyjnosci transportu publicznego..Oprogramowanie wspomagajace
realizacje funkcji logistycznych w przedsiebiorstwach na przykladzie zablocki-motozbyt sp. Z o.o..Placa jako
element systemu motywacji pracownikow na przykladzie nauczycieli szkol podstawowych w
sosnowcu.Polityka spojnosci ue i fundusze europejskie.Analiza budzetu powiatu w suchej beskidzkiej w
latach 2002-2004.Proces wdrozenia innowacyjnego produktu na przykladzie firmy tempix ab.Charakter
sankcji wobec sprzecznych z ustawa uchwal zgromadzen spolek kapitalowych.Analiza finansowa i prognoza
..

..
przychodow w oparciu o sprawozdania finansowe spolki macrologic s.a..Jak napisac prace
magisterska.Efektywnosc sprzedazy naczep i przyczep na podstawie firmy wielton s.a..Pisanie prac na
zlecenie.Seminarium ii st. - zaklad prawa finansowego.Dzialalnosc europejskiego urzedu ds. Zwalczania
naduzyc finansowych w zwalczaniu naduzyc finansowych w unii europejskiej.Obsluga przychodow
budzetowych z wykorzystaniem systemow typu e-government.Wplyw programow unijnych na zarzadzanie na
przykladzie wyzszej szkoly zarzadzania w czestochowie.Projekt technologii i organizacji robot adaptacyjnych
wiezy cisnien na lokal gastronomiczny. Praca inzynierska budownictwo.Analiza jakosci uslug hotelarskich ( na
przykladzie hotelu holiday inn a krakowie).Zarzadzanie logistyczne w dystrybucji wyrobow
tytoniowych.Referendum lokalne jako forma demokracji bezposredniej..Kultura organizacyjna w instytucjach
samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu miasta w czestochowie..Marketing wewnetrzny w
budowaniu sukcesu organizacji.Zarzadzanie procesem zmian w organizacji na podstawie badan w nepentes
s.a. w warszawie..Internet jako nowoczesne medium komunikacji spolecznej..Znajomosc prawa wsrod
uczniow szkol ponadgimnazjalnych w kontekscie fikcji powszechnej znajomosci prawa.Korzysci i koszty
przystapienia polski do unii gospodarczej i walutowej w swietle badan ankietowych polskiego
spoleczenstwa.Ocena dzialalnosci ubezpieczeniowej spolki allianz w zakresie ubezpieczenia nieruchomosci
mieszkaniowych.Pawlowska-tyszko- joanna. Red. - zmiany systemu ubezpieczen spolecznych rolnikow a
finanse panstwa .zrodla kapitalow na rozwoj przedsiebiorstw rozpoczynajacych dzialalnosc
gospodarcza.Ochrona praw wlasnosci intelektualnej w swietle postanowien traktatow
inwestycyjnych.Naduzywanie pozycji dominujacej na rynku elektroenergetycznym w prawie unii
europejskiej.Organizacja dzialalnosci logistycznej w wybranej sferze dzialalnosci firmy (na przykladzie japan
tabacco international polska).Odroczony podatek dochodowy w regulacjach polskiego i miedzynarodowego
prawa bilansowego.Metody i techniki selekcji kandydatow do pracy wykorzystywane w pkn orlen
s.a..Wykonanie kary pozbawienia wolnosci w polsce na tle regulacji prawnych rady europy.Bankowosc
internetowa jako nowa forma swiadczenia uslug bankowych - analiza porownawcza.Analiza i ocena
bezpieczenstwa pracy w przedsiebiorstwie budowlanym ze szczegolnym uwzglednieniem prac
wysokosciowych..Umowny dzial spadku w prawie francuskim i polskim.Jak pisac prace licencjacka.Analiza
ergonomiczna pracy listonoszy na przykladzie rejonu belchatowa.Rekrutacja i selekcja jako narzedzie
zarzadzania zasobami ludzkimi stosowane w procesie pozyskiwania personelu na podstawie
przedsiebiorstwa zugil s.a..Zadania gminy z zakresu pomocy spolecznej.praca licencjacka budzet gminy .Rola
menadzera w motywowaniu pracownikow na przykladzie malego- sredniego i duzego
przedsiebiorstwa.Mierniki zarzadzania wartoscia przedsiebiorstwa.Proporcjonalne opodatkowanie dochodu
osob fizycznych prowadzacych pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza.Model sadowej kontroli administracji w
bulgarii.Siwinski- wlodzimierz (1939- ). Red. - globalny kryzys a jednoczaca sie europa .Prawa tworcy wzoru
przemyslowego.Analiza poziomu bezrobocia oraz form aktywizacji zatrudnienia w powiecie wielunskim w
latach 2005 - 2009.Zakres przejscia autorskich praw majatkowych z umowy.Przyklady prac
licencjackich.Finansowanie gospodarstw rolnych w polsce.Znaczenie innowacyjnosci przedsiebiorstw w
projektach realizowanych w ramach europejskiego funduszu rozwoju regionalnego.Migracje polakow po
wstapieniu polski do unii europejskiej. Ekonomiczne przyczyny i skutki.Prawo do zabezpieczen spolecznych w
unii europejskiej na przykladzie swiadczenia emerytalnego.Promocja krakowa jako produktu
turystycznego.praca licencjacka budzet gminy .Murzyn-kupisz- monika - dziedzictwo kulturowe a rozwoj
lokalny .Skutecznosc zabezpieczenia kredytow przez multibank.Wynagrodzenie jako element motywacji w
szpitalu powiatowym w zawierciu.Zarzadzanie logistyka zaopatrzenia w przedsiebiorstwie na przykladzie
zakladu metalurgicznego x..Zasady prawa zamowien publicznych.Problem kary smierci.Dyskryminacja
pozytywna w swietle przepisow unii europejskiej i polskiego porzadku prawnego.Reklama praca
licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Podatki dochodowe w systemie podatkowym polski i wybranych
krajach unii europejskiej.System zarzadzania jakoscia na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego..Wady
oswiadczenia woli testatora.Modele wektorowej autoregresji w analizie zwiazkow przyczynowych na
przykladzie rynku cukru w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Swoboda dzialalnosci gospodarczej jako
jedna z podstawowych wolnosci gwarantowanych przez konstytucje.Egzekucja z nieruchomosci w sadowym
postepowaniu egzekucyjnym.Pozyskiwanie srodkow na inwestycje na przykladzie starostwa powiatowego w
..

..
zawierciu.Poprawa poziomu komunikacji w urzedzie gminy w rzeczycy poprzez wprowadzenie nowoczesnych
narzedzi zarzadzania.Analiza kondycji ekonomicznej i fnansowej banku pko bp s.a. w latach 2005-2009.Kredyt
i leasing jako zrodlo finansowania dzialalnosci inwestycyjnych w przedsiebiorstwie..Bezposrednie inwestycje
zagraniczne w polsce po akcesji do unii europejskiej..Czlonkowie otwartych funduszy emerytalnych w polsce
w latach 2001-2005.Kosztorys ofertowy a rzeczywista wartosc robot budowlanych praca inzynierska
budownictwo.Wybor prawa w miedzynarodowym prawie zobowiazan.praca licencjacka budzet gminy
.Rozwiazanie umowy o prace za wypowiedzeniem..Analiza sprawozdan finansowych na przykladzie wybranej
jednostki gospodarczej.Motywowanie pracownikow w firmie safe trading blachowski sp. Z o.o..Obowiazki
przedsiebiorcy przy sprzedazy na odleglosc.Nadplata podatku w polskim prawie podatkowym.praca
licencjacka budzet gminy .Systemy komputerowe wspierajace czlowieka - rozwiazania aktualne i kierunki
rozwoju.Rola podatkow lokalnych jako zrodla finansowania gminy.Mosný- peter. Red. - reformná
optimalizácia výuèby dejín štátu a práva - nové výzvy pre 21. Storoèie : (zb.Koncepcja dzialalnosci
marketingowej w internecie na przykladzie przedsiebiorstwa kris.Aktywne formy ograniczenia bezrobocia na
przykladzie powiatowego urzedu pracy w wieluniu w latach 2003-2005.Przeslanki zwrotu wywlaszczonej
nieruchomosci.Znaczenie menagera publicznego w zarzadzaniu zasobami ludzkimi we wspolczesnej szkole
publicznej..Programy pomocowe ue dla obszarow wiejskich na przykladzie gminy klobuck.Prawo
miedzynarodowe wobec aktow terrorystycznych wymierzonych w srodki transportu publicznego.Analiza i
ocena funkcjonowania bankowosci elektronicznej w banku komercyjnym na przykladzie banku zachodniego
wbk w latach 2003-2007.Pisanie prac magisterskich po angielsku.Wplyw specjalnych stref ekonomicznych na
rozwoj regionu.praca licencjacka budzet gminy .Mechanizm zawierania umow na rynku regulowanym
papierow wartosciowych..Uwarunkowania wynikajace z zastosowania bankowosci elektronicznej w
polsce.Zarzadzanie konfliktem nauczycieli i uczniow na przykladzie placowki gimnazjalnej.Uwarunkowania
przystapienia polski do obszaru euro.Panstwowe i spoleczne organy nadzoru nad warunkami pracy w polsce i
w wybranych krajach unii europejskiej.Zarzadzanie marketingowe w organizacjach non-profit na przykladzie
krakowskiej fundacji partnerstwo dla srodowiska.Stefanski- ryszard andrzej. - prawo karne materialne : czesc
ogolna .Analiza dochodow i wydatkow ubezpieczen spolecznych.Stosunki panstwo-kosciol katolicki w austrii
i prusach w ii polowie xix wieku.Analiza rynku przewozow multimodalnych w europie i polsce. Szanse dla
rozwoju przewozow multimodalnych w polsce..Rodzaje kredytow i formy ich zabezpieczen stosowane w
bankach komercyjnych na przykladzie kredyt banku s. A..System oceny pracownikow w organizacjach na
przykladzie agencji rozwoju regionalnego marr s.a. w mielcu..Prace magisterskie z turystyki.Alokacja podatku
dochodowego w wielkiej brytanii i w polsce -analiza porownawcza.Ewolucja roli bankow centralnych we
wspolczesnym swiecie (na przykladzie systemu rezerwy federalnej)..praca licencjacka budzet gminy
.Controlling jako nowoczesne narzedzie zarzadzania przedsiebiorstwem.Dyfuzja systemow automatycznej
identyfikacji.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw wprowadzania standardu haccp na zarzadzanie
bezpieczenstwem i higiena zywnosci na przykladzie firmy serpol.Rozwoj ubezpieczen gospodarczych a sektor
msp.Pomoc spoleczna praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Wprowadzenie innowacji i zmian w
sredniej firmie.Kultura i klimat organizacyjny a stres w pracy.praca licencjacka budzet gminy .Ubezpieczenia
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Jak napisac prace licencjacka.Analiza porownawcza wyceny akcji
wybranymi metodami.Klauzule abuzywne we wzorcach umownych.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane
formy finansowania przedsiewziec inwestycyjnych..Wplyw kursow walutowych na dostepnosc kredytow
hipotecznych w polsce od 2000 roku..Wartosciowanie i ocena efektow pracy- jako podstawa polityki
placowej w jednostkach sluzby zdrowia na przykladzie wojewodzkiego szpitala specjalistycznego im. Wl.
Bieganskiego.Przeksztalcenie podatkowej ksiazki przychodow o rozchodow na ksiegi handlowe na podstawie
firmy handlowo uslugowej - przewodnik.Alternatywne zrodla finansowania przedsiebiorstw gospodarczych
na przykladzie leasingu.Nieruchomosci komercyjne w lodzi na przykladzie biurowcow klasy a.Problem kary
smierci.Centrum promocji nauk matematycznych i przyrodniczych jako przyklad nowatorskiej idei instytucji
muzealno-naukowo-rozrywkowej..Skarga na akty nadzoru nad dzialalnoscia organow jednostek samorzadu
terytorialnego.Integracja polityki rzadu z wytycznymi unii europejskiej dotyczacymi finansowego wsparcia
sektora malych i srednich przedsiebiorstw..Znaczenie malych i srednich przedsiebiorstw dla rozwoju
lokalnego.Wykorzystanie intranetu w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Ocena plynnosci finansowej jako
..

..
wyznacznik kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie drukarni czestochowskie zaklady graficzne
sp. Z o.o..Zabojstwo eutanatyczne w kodeksie karnym z 1997 r..Postepowanie nakazowe i
upominawcze.Czynniki ksztaltujace sytuacje finansowa szpitala publicznego.Rola i zadania zarzadcy
nieruchomosci na przykladzie gorniczej spoldzielni mieszkaniowej w jastrzebiu zdroju.praca licencjacka
budzet gminy .Zagospodarowanie turystyczne obiektow fortecznych krakowa.Praca magisterska
podatki.Status prawny nbp..Otoczenie i jego wplyw na rozwoj przedsiebiorstwa.Analiza finansowa budzetu
na przykladzie miasta lubliniec w latach 2007-2011..Rogut- anna. Red. - potencjal polskich msp w zakresie
absorbowania korzysci integracyjnych .Zarzadzanie projektami unijnymi na regionalnym rynku pracy na
przykladzie urzedu pracy powiatu krakowskiego.Uznanie i stwierdzenie wykonalnosci wyroku sadu
polubownego a skarga o jego uchylenie.Analiza wybranych mozliwosci finansowania projektow
innowacyjnych.Praca licencjacka pisanie.Bernaciak- arnold. - programowanie ochrony srodowiska w gminie
czyli jak skutecznie zaplanowac i wdrozyc gminny p.Busines angels w dziele wspierania rozwoju
przedsiebiorstw.Identyfikacja strumieni wartosci i jakosci w produkcji bloczka betonowego..Ekonomiczne
skutki wprowadzenia internetu w przedsiebiorstwie uslugowym.Postepowanie w sprawie o rozwod.Analiza
zagrozen i ocena ryzyka zawodowego w przedsiebiorstwie produkcyjnym znicze..Problematyka obciazen
skladkami ubezpieczen spolecznych wynagrodzen pracownikow.Organizacja euro 2012 jako czynnik rozwoju
polskich przedsiebiorstw.Specyfikacja uslug na przykladzie malego przedsiebiorstwa
gastronomicznego.Pozycja handlowej spolki osobowej w procesie cywilnym.Ksztaltowanie zrodel dochodow
budzetowych samorzadow terytorialnych na przykladzie gminy daszyna..Przeslanki zwalniajace
ubezpieczyciela z odpowiedzialnosci za szkode w umowie ubezpieczenia majatkowego.Realizacja funkcji
motywowania w malej firmie.Nowoczesne systemy zaopatrzenia i magazynowania w sieciach dostaw.Wplyw
wspolnej polityki rolnej na restrukturyzacje rolnictwa krajow unii europejskiej.Pisanie prac licencjackich
cena.Skulski- przemyslaw (nauki ekonomiczne). Red. - innovation as a factor of the development of the asiapacific region .Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki vat 2014 .Prace magisterskie gotowe.Zarzadzanie
gospodarka magazynowa oraz transportem wewnetrznym w przedsiebiorstwie x..Droga do pozyskiwania
funduszy z unii europejskiej na lata 2004-2006 przez jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy gostynin.Wykladnia prawa wspolnotowego a wykladnia prowspolnotowa.Zarzadzanie rozwojem
zasobow ludzkich w przedsiebiorstwie (na przykladzie p.p.u.h. galmet s.d.r.galara s.j. w flubczycach)..praca
licencjacka budzet gminy .Gdansk.Czynniki ksztaltujace rozwoj rynku bankowosci elektronicznej w
polsce.Zarzadzanie ochrona srodowiska w gminie strzelce opolskie w swietle gospodarki
odpadami..Odrebnosc pracy tymczasowej.Wspolnotowe i krajowe regulacje prawne odnosnie procedur
odwolawczych i srodkow ochronnych przyslugujacych podmiotom zainteresowanym w uzyskaniu
zamowienia publicznego.Wylaczenia grupowe dla porozumien wertykalnych w sektorze motoryzacyjnym w
prawie unii europejskiej.Lipiec-warzecha- ludmila. - ustawa o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny
finansow publicznych : komentarz .Znaczenie czynnikow motywacji pozafinansowej w systemie motywacji
pracownikow.Ocena zagrozenia kontynuacji dzialalnosci przedsiebiorstwa na podstawie spolki x.Nadzor nad
samorzadem terytorialnym w ii rzeczypospolitej..Rozwoj rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce na
przykladzie wojewodztwa lodzkiego i lodzi.Miedzynarodowe prawo wekslowe.Lis- stanislaw (1940- ). Red. kontrowersje wokol akcesji polski do unii gospodarczej i walutowej .Narod serbski: oprawca i ofiara.
Zbrodnie wojenne popelnione podczas wojen lat 1991-1995 ze szczegolnym uwzglednieniem roli jednostek
paramilitarnych.Zarzadzanie bezpieczenstwem imprez masowych w kontekscie chuliganstwa
stadionowego..praca licencjacka budzet gminy .Management challenge: employees motivation as a factor in
customer relationship management.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie portali i aplikacji
spolecznosciowych w dzialaniach promocyjnych firm (na przykladzie rynku gier)..Zakaz reklamy ukrytej w
prawie polskim i unijnym.Wplyw stresu na zachowania policjantow na przykladzie komisariatu x w
czestochowie.Powolanie prokurenta.Rentownosc jako kryterium oceny efektywnosci gospodarowania w
przedsiebiorstwie.Pr jako instrument kreowania wizerunku rynkowego firmy na podstawie mcdonalds w
polsce.Efektywnosc zarzadzania muzeum zamkowym w pszczynie oraz muzeum zamoyskich w
kozlowce..praca licencjacka budzet gminy .System finansowania ochrony srodowiska w polsce..Antoniuk- a. vademecum beneficjenta - dzialanie 3.4 zporr .Music production in windows environment.Projekt
..

..
mozliwosci technicznej modernizacji istniejacego budynku mieszkalnego w zakresie wykorzystania energii
slonecznej do przygotowania cieplej wody praca inzynierska budownictwo.Analiza i ocena wykorzystania
zrodel finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na rynku pierwotnym na przykladzie miasta
czestochowa.Analiza skutecznosci metod walki z bezrobociem w powiecie ostroleckim w latach 20062008.Diagnoza kultury organizacyjnej w jednostce oswiatowej na przykladzie szkoly podstawowej.Tortury:
fakty i teorie- a prawo.Determinanty jakosci sluzby strazaka ratownika na przykladzie funkcjonariuszy
panstwowej strazy pozarnej wojewodztwa slaskiego..Analiza porownawcza systemow podatkowych polski i
ukrainy.Dlugookresowa polityka innowacyjna polski i strategia regionalna wojewodztwa malopolskiego. Rola
klastrow biznesowych w innowacyjnym otoczeniu biznesu.Prace magisterskie ekonomia.Specyfika
marketingu bankowego na przykladzie pko bp s.a. oddzial w sieradzu.Przejscie z podatkowej ksiegi
przychodow i rozchodow na ksiegi handlowe..Analiza sytuacji finansowej firmy okna rabien sp. Z o. O..Polska
migracja zagraniczna po przystapieniu do unii europejskiej..Operacje pasywne i ich znaczenie dla plynnosci
bankow komercyjnych..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw polityki amortyzacyjnej przedsiebiorstwa na
wynik finansowy..Pisanie prac licencjackich po angielsku.Santarek- krzysztof. Red. - transfer technologii z
uczelni do biznesu : tworzenie mechanizmow transferu technologii .Tematy prac magisterskich z
administracji.Sylwetka i rola przedstawiciela handlowego w przedsiebiorstwie handlowym na przykladzie
carmen polska sp.zo.o.Profil i motywacja uczestnikow turystyki kwalifikowanej na podstawie
zeglarstwa.Analiza budzetu unii europejskiej w latach 2007-2011.Efektywnosc dzialalnosci kredytowej banku
na przykladzie banku spoldzielczego w mykanowie.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie gobi s.a. w latach 1999 - 2003.Rola i znaczenie gospdarki magazynowej na podstawie
przedsiebiorstwa x..Rola menedzerow w realizacji koncepcji zarzadzania logistycznego na przykladzie
firmy.Analiza i ocena dochodow i wydatkow jednostki budzetowej na przykladzie miejskiego osrodka
pomocy spolecznej w blachowni w latach 2006 - 2010.Wplyw zmian organizacyjnych na stosunki
interpersonalne pracownikow pgnig.Podejmowanie dzialalnosci i finansowanie malych i srednich
przedsiebiorstw.Wplyw rekalmy na pozycje malego przedsiebiorstwa na przykladzie zphu mexbud.praca
licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenia i ich ewidencja w przedsiebiorstwie branzy
wlokienniczej.Organizacja zakonu krzyzackiego w latach 1190-1525 oraz panstwa zakonnego w prusach.praca
licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja w przedsiebiorstwie uslug outsourcingowych - target
b.p.o.Wykorzystanie metod dyskontowych w ocenie inwestycji.Leasing jako forma finansowania
przedsiebiorstwa z perspektywy rachunkowosci (z ilustracja na przykladzie grupy futura prime s.a.).Prace
licencjackie z zarzadzania.Obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej biur informacji
gospodarczej w polsce..Znaczenie umiejetnosci zarzadzania soba dla wspolczesnego menedzera.Karta
uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osob prawnych..Rola i zadania samorzadu gminnego w
pomocy spolecznej.Odpowiedzialnosc spadkobiercow gospodarstwa rolnego za dlugi zwiazane z
prowadzeniem tego gospodarstwa.Dostepnosc produktow farmaceutycznych dla panstw rozwijajacych sie w
swietle postanowien porozumienia trips.Wozniak- michal gabriel. Red. - nierowosci spoleczne a wzrost
gospodarczy..Oddzialywanie zintegrowanego systemu zarzadzania w firmie ogp gaz-system s.a. oddzial w
tarnowie na efekty firmy.Pisanie prac dyplomowych.Szkolenia narzedziem rozwoju pracownika na
przykladzie instytucji bankowej.Poliandria w tybecie a prawna ochrona wartosci..Pozyskiwanie srodkow
unijnych na realizacje inwestycji w powiecie sieradzkim.Wieteska-rostek- malgorzata. Red. - rachunkowosc
instrumentow pochodnych a kryzys finansowy .Obowiazki celne i podatkowe w imporcie towarow.Formy
ewidencji podatkowej malych i srednich przedsiebiorstw..Pozapieniezne formy motywowania pracownikow teoria i praktyka.Jednostka w sytuacji administacyjnoprawnej miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego..praca licencjacka budzet gminy .Etyczne problemy w procesie negocjacji na przykladzie
firmy x nalezacej do grupy kapitalowej.Analiza finansowa w ocenie konkurencyjnosci wybranych
spolek.Analiza skutecznosci zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym na przykladzie ing banku slaskiego
s.a. w czestochowie.Wzor planu pracy magisterskiej.Analiza zarzadzania strategicznego nzoz-u na przykladzie
prywatnego szpitala.Noga- marian - kultura a ekonomia .Proba oceny strategii rozwoju gminy
kielczyglow.Wplyw motywacji na przykladzie firmy eads pzl warszawa-okecie s.a. w warszawie.Umowa bot w
inwestycjach budowlanych.Analiza kredytow preferencyjnych w sektorze rolnym na przykladzie banku
..
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spoldzielczego w kowalu.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie
spolki pge sa.Doskonalenie i rozwoj kompetencji zawodowych funkcjonariuszy policji w oparciu o szkolenia
zawodowe..Allegro - najpopularniejsza forma handlu elektronicznego.Strategie rozwoju firm
doradczych..Rozrachunki w ustawie o rachunkowosci i w miedzynarodowych standardach rachunkowosci na
podstawie spolki x.praca licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenia w polsce w wybranych branzach w latach
2005-2009.Naczelny sad administracyjny jako sad drugiej instancji.Aktywnosc sportowa a rozwoj
pracownika.Podatkowe konsekwencje prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w formie spolki
komandytowej.Wplyw zewnetrznych zrodel finansowania przedsiebiorstwa na wynik finansowy.Struktura i
poziom uzdolnien w planowaniu kariery zawodowej.Pomoc przy pisaniu pracy licencjackiej.praca licencjacka
budzet gminy .Struktura kapitalowa i jej wplyw na efektywnosc ekonomiczna przedsiebiorstwa na
przykladzie spolek akcyjnych.Oszacowanie wartosci zamowienia na roboty budowlane – teoria i praktyka.
Praca inzynierska budownictwo.Ksztalcenie a wymogi rynku pracy na przykladzie zespolu szkol
ponadgimnazjalnych w zelechowie.Zroznicowanie bezrobocia regionalnego w polsce w latach 20002007.praca licencjacka budzet gminy .Skutecznosc reklamy na bazie technik multimedialnych dla wybranych
instytucji..Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie lukas
bank sa.Przestepstwo szpiegostwa w polskim kodeksie karnym.Wplyw prezydenta na kompetencje i zasady
dzialania kongresu usa.Optymalizacja obciazen podatkowych w procesie decyzyjnym
przedsiebiorstw.Dobkowski- jaroslaw. Red. - student i absolwent kierunku administracja na rynku pracy :
praca zbiorowa .Zarzadzanie kariera zawodowa pracownikow socjalnych w osrodkach pomocy spolecznej na
przykladzie mops w krakowie oraz gops w gdowie..Mikrokredyt jako narzedzie walki z ubostwem na
przykladzie etiopskiego rynku mikrofinansow.praca licencjacka budzet gminy .Analiza techniczna jako sposob
wyceny spolki gieldowej- z ilustracja na przykladzie.Call center jako nowoczesna forma sprzedazy na
przykladzie multimedia polska s.a..Terminowe umowy o prace.Wspolczesne metody rekrutacji i selekcji jako
kluczowy obszar skutecznego zarzadzania zasobami ludzkimi..Efektywnosc szkolenia bezrobotnych na
przykladzie doswiadczen powiatowego urzedu pracy w wadowicach.System motywacji w przedsiebiorstwie
na przykladzie firmy feidal polska sp. Z o.o..Motywacja a rozwoj zawodowy pracownikow w odniesieniu do
szkolen na podstawie przedsiebiorstwa produkcyjnego ospel s.a..Wycena nieruchomosci zabytkowych.Model
przebiegu sluzby oficera zawodowego i jego uwarunkowania na przykladzie 1 pulku specjalnego.Zazalenie w
postepowaniu przygotowawczym.Specyfika opodatkowania dochodow i przychodow osob fizycznych
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Ocena strategii zrownowazonego rozwoju zakopanego.Zarzadzanie
projektami unijnymi na regionalnym rynku pracy na przykladzie urzedu pracy powiatu
krakowskiego.Rekrutacja i selekcja jako istotne elementy zarzadzania zasobami ludzkimi na podstawie firmy
feber.Podstawy powolania oraz utajnienia swiadka incognito i cofanie jego anonimizacji.Rola prowokacji w
reklamie..Niedozwolone klauzule umowne.Analiza przeplywow pienieznych jako element badania plynnosci
finansowej jednostki.Finansowa ocena budzetu gminy olesno w latach 2005- 2009.Zasada trojpodzialu wladz
a funkcjonowanie wladzy sadowniczej w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc
konstytucyjna w drugiej rzeczypospolitej na tle porownawczym.Hipoteczny kredyt mieszkaniowy w polsce na
przykladzie pko banku polskiego..Rola placy w motywowaniu pracownikow..Praca magisterska zarzadzanie
zasobami ludzkimi.Analiza gospodarki finansowej gminy kiernozia a mozliwosci wykorzystania funduszy
strukturalnych w rozwoju lokalnym.Rozwoj innowacji automatycznej identyfikacji w procesach
logistycznych.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj bankowosci elektronicznej w polsce.Prace dyplomowe
bhp.Rola turystyki w aktywizacji spoleczno-gospodarczej obszarow wiejskich na przykladzie gminy
rudziniec.praca licencjacka budzet gminy .Pozycja ustrojowa prezydenta republiki czeskiej.O dwoch
sposobach wykorzystania wynikow badan nad prawdopodobienstwem w rozwazaniach prawnych.Oferta
kredytowa powszechnej kasy oszczednosci bank polski s.a. dla sektora msp.praca licencjacka budzet gminy
.Perspektywy i konsekwencje przystapienia polski do strefy euro.Preferencyjne kredyty studenckie.Analiza
rozwoju zrownowazonego funduszu inwestycyjnego.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
paradoksami strategicznymi w przedsiebiorstwie turystycznym.Podstep w toku postepowania dowodowego
a zasada rzetelnosci procesu karnego.Fundusze strukturalne na przykladzie wschodnich niemiec.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena efektywnosci funkcjonowania pracowniczego systemu emerytalnego w
..
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polsce w latach 1999-2004.Uwarunkowania techniczne procesu zarzadzania lancuchem dostaw na
przykladzie przedsiebiorstwa poloplast..Doskonalenie procesu produkcyjnego w zakladzie branzy
elektrycznej.Wynik wyszukiwania.Role menedzera w warunkach wielokulturowosci .Skica- tomasz. samorzady a rozwoj przedsiebiorczosci : instrumenty wspierania przedsiebiorczosci przez sa.Pozycja
kortezow generalnych w krolestwie hiszpanii.Mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy.Bledny
wpis w rejestrze przedsiebiorcow o odpowiedzialnosci osoby wpisanej w spolkach handlowych.Tematy prac
dyplomowych.Pozyskiwanie srodkow transportu poprzez kredyt i leasing.Zarzadzanie logistyczne w
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy trw.Szariah-prywatnoprawna alternatywa dla systemu common law w
wielkiej brytanii.Projekt organizacji budowy wybranego obiektu lub zespolu obiektow. Praca inzynierska
budownictwo.Bezskutecznosc czynnosci prawnych upadlego.Ocena strategii rozwoju miasta i gminy lipsko
przy zastosowaniu kryterium ekologicznego..Badania wariograficzne w polskim procesie
karnym.Alternatywne techniki glosowania a realizacja konstytucyjnych zasad powszechnoscibezposredniosci- rownosci oraz tajnosci glosowania.Logistyka imprez masowych.Konflikt czamski w swietle
prawa miedzynarodowego.Znaczenie podatku od nieruchomosci dla finansow gmin..Polityka stop
procentowych a inflacja w polsce..Miejsce porozumien zbiorowych w systemie zrodel prawa pracy.Normy i
standardy jakosciowe w przedsiebiorstwach w kontekscie czlonkowstwa polski w unii europejskiej..Procesy
transportowe i metody ich optymalizacji w przedsiebiorstwie.Planowanie i realizacja badan marketingowych
w duzym przedsiebiorstwie na przykladzie stolbud wloszczowa s.a..Gospodarka finansowa przedsiebiorstwa
w warunkach kryzysu finansowego na przykladzie bedzin s.a..Eksploatacja maszyn i urzadzen przy produkcji
odziezy..Postawy wobec przedsiebiorczosci w spolecznosci studentow.Informacja finansowa zorientowana na
rynek nieruchomosci.Prace dyplomowe logistyka.Wielokryterialna ocena ofert w procedurach
przetargowych na wybranym przykladzie praca inzynierska budownictwo.Wybrane problemy zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa bis multiserwis w krapkowicach..Zasady przyznawania
prawa pomocy osobom fizycznym w postepowaniu przed sadami administracyjnymi.Ocena promocji
realizowanej w przedsiebiorstwie kross s.a..Doktryna panstwa w pogladach adolfa hitlera 1919-1939.Pozycja
prawna akcjonariusza w spolce komandytowo-akcyjnej.Charakterystyka prawa z patentu.Pozamaterialne
czynniki motywacji do pracy w organizacjach gospodarczych.Zarzadzanie srodkami finansowymi
pochodzacymi z funduszy unijnych na przykladzie przedsiebiorstwa p.p.u.h. trak sp.j..Stany nadzwyczajne zarzadzanie w sytuacjach szczegolnych zagrozen na przykladzie gminy konopiska.Topf- mel a. - a doubtful and
perilous experiment : advisory opinions- state constitutions- and judicial suprem.Charakter ochrony prawnej
informacji genetycznej.Sytuacja polskiego rolnictwa po przystapieniu polski do unii europejskiej.Aktywne
formy zwalczania bezrobocia na przykladzie polski i hiszpanii - analiza porownawcza.Ksztaltowanie
wizerunku firmy na przykladzie swarovski boutique.Kradziez rozbojnicza art 281.Motywowanie jako
podstawowa funkcja nowoczesnego menedzera..Przeciwdzialanie finansowaniu terroryzmu zagadnienia
wybrane.Proces automatyzacji prac magazynowych.Partnerstwo transatlantyckie po zakonczeniu zimnej
wojny. Specyfika relacji stany zjednoczone - unia europejska.Filozoficznoprawne podstawy instytucji zwiazku
partnerskiego..Rola rzecznika ubezpieczonych w polsce.Dowod z dokumentu w polskiej procedurze
cywilnej.Republika rzymska jako doskonaly ustroj mieszany i idea republiki w polskiej mysli politycznej xvi
wieku..Portal www.come2cracow.com jako przyklad wykorzystania internetu w promocji turystycznej
krakowa..Wyrok sadu polubownego.Analiza budzetu gminy zarki w latach 2006-2010.Strategie
marketingowe na wspolczesnym rynku turystycznym na przykladzie rainbow tours.Badanie satysfakcji
pracownikow w organizacji (na przykladzie zakladu produkcyjnego irga).Rola podsytemu logistyki transportu
przewozu materialow niebezpiecznych na przykladzie firmy transportowej x..Wadliwosc orzeczen sadowych.
Analiza przyczyn- postaci i skutkow..Strategia rozwoju powiatu raciborskiego..Planowanie a osiagniecie
celow przedsiewziecia informatycznego.Leszczynski- marek - bezpieczenstwo spoleczne a bezpieczenstwo
panstwa .Pomoc unii europejskiej dla polskiej policji w okresie przedakcesyjnym i po akcesji..Ocena
dzialalnosci miejskiego osrodka pomocy spolecznej w zawierciu w realizacji zadan gminy z zakresu pomocy
spolecznej.Wydatki jednostek samorzadu terytorialnego w systemie zamowien publicznych na przykladzie
gminy rzgow.Warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolnosci w polskim prawie
karnym.Relacyjnosc w lancuchu dostaw jako element integrujacy rynek b2c.Oleksiewicz- izabela. Red. ..
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ochrona praw jednostki a bezpieczenstwo panstwa .Podatki dochodowe w polsce- unii europejskiej i stanach
zjednoczonych.Rola elektronicznej wymiany danych we wzroscie konkurencyjnosci
przedsiebiorstw.Motywowanie pracownikow w malym i srednim przedsiebiorstwie na podstawie
przedsiebiorstwa x i y.Podolec- barbara. - aktywnosc ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw
domowych .Prawne i spoleczne problemy ochrony klimatu.Legitymacja procesowa w postepowaniu przed
trybunalem konstytucyjnym - na tle porownawczym.Wplyw gminy na wydajnosc podatkow i oplat lokalnych
jako zrodlo dochodow budzetowych (na przykladzie miasta opola)..Implikacje wynikajace z zastosowania
wybranych form finansowania rozwoju przedsiebiorstwa.Magisterska praca.Ochrona zdrowia w panstwie
dobrobytu - analiza porownawcza systemow zdrowotnych: niemiec- francji- wielkiej brytanii oraz stanow
zjednoczonych ameryki.Funkcjonowanie systemu kart platniczych w polsce.Kierowanie konfliktami w
organizacji.Przeobrazenia spoleczne i gospodarcze miasta i gminy zdzieszowice..Umowa o zakazie
konkurencji po ustaniu stosunku pracy.Promocyjne dzialania public relations na przykladzie firmy philips
polska s.a..Interes prawny jako podstawa legitymacji w postepowaniu administracyjnym i
sadowoadministracyjnym..Trybunal konstytucyjny. Funkcje i kompetencje.Zarzadzanie komunalnymi
zasobami mieszkaniowymi w gminie miejskiej brzeziny.praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja na rynku
pracy osob bezrobotnych po czterdziestym piatym roku zycia w powiecie wodzislawskim.Zarzadzanie
jakoscia pracy w hotelarstwie.praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie lublin.praca licencjacka
budzet gminy .Relacje miedzy sadem powszechnym a sadem polubownym na gruncie przepisow kodeksu
postepowania cywilnego.praca licencjacka budzet gminy .Przemysl papierniczy w polsce technologia- rynek szanse rozwojowe w perspektywie integracji europejskiej na przykladzie firmy intercell s.a..Proces
automatyzacji prac magazynowych.Nowoczesne technologie informatyczne w procesie magazynowania na
przykladzie przedsiebiorstwa makro cash& carry polska s. A..Zarzadzanie jakoscia uslug hotelarskich w
aspekcie normy iso 9001:2000.Ksztaltowanie norm kodeksowych prawa karnego materialnego przez
orzecznictwo trybunalu konstytucyjnego.Ochrona interesow finansowych unii europejskiej przed czynami
naruszajacymi prawo.Podstawy stosowania srodkow zapobiegawczych.Pozycja konkurencyjna
telekomunikacji polskiej s.a..Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa cukierniczego
jutrzenka s.a. w latach 1999-2003.Turystyka rowerowa w powiecie gorlickim jako element podnoszacy
atrakcyjnosc turystyczna regionu.Analiza form opodatkowania dochodow osob fizycznych prowadzacych
dzialalnosc gospodarcza.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie wybranych elementow systemu
logistycznego do optymalizacji dzialan firmy x.Wykonanie zobowiazania pienieznego.Wplyw wprowadzenia
systemu zarzadzania jakoscia iso 9001:2000 na poziom obslugi klientow urzedu gminy i miasta w
dobczycach.Zdolnosc kredytowa w dzialalnosci banku.Zastosowanie metod taksonomicznych w ocenie
kondycji finansowej przedsiebiorstw na przykladzie spolek branzy farmaceutycznej.Marketing mix uslug
bankowych na przykladzie cetelem bank s.a..Fundusze kapitalu ryzyka jako forma finansowania sektora
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Organizacja i funkcjonowanie dzialu personalnego na przykladzie
firmy contrain sp. Z o.o..Profilowanie jako metoda wykrywania przestepatw na przykladzie seryjnych
mordercow.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy chrzastowice.Bariery
w zatrudnianiu kobiet w policji.Sukces i fiasko wprowadzania nowego produktu na rynek na przykladzie
przedsiebiorstwa pamapol s.a..Plynnosc finansowa jako wazne kryterium oceny dzialalnosci
przedsiebiorstwa..System ocen okresowych jako element motywowania do pracy.Czy nalezy regulowac
faktoring jako typ umowy nazwanej w prawie polskim?.Polityka energetyczna unii europejskiej w zakresie
odnawialnych zrodel energii.Kultura rockowa w polsce.Diagnozowanie pamieci ejdetycznej z zastosowaniem
testow i gier w szkoleniu menedzerow.Kredyt konsumpcyjny jako produkt banku spoldzielczego w
zawadzkiem oddzial gorzow sl..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Motywowanie pracownikow w organizacji.Polskie systemy klasy erp - analiza porownawcza.Wplywy
napoleonskie na ksztaltowanie sie administracji w polsce..Dzialalnosc bankierow rzymskich w swietle
tabliczek pompejanskich i archiwum sulpicjuszy.Zabojstwo pod wplywem silnego wzburzenia jako typ
uprzywilejowany zabojstwa.Prawo cywilne.Polityka ekonomiczna w wielkiej brytanii i usa w okresie rzadow
margaret thatcher i ronalda reagana.Marketing uslug stomatologicznych.Rola e-administracji w
usprawnieniu obiegu dokumentow i obslugi petentow w jednostkach samorzadu terytorialnego na
..
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przykladzie starostwa powiatowego w czestochowie w latach 2007-2011..praca licencjacka budzet gminy
.Przykladowa praca licencjacka.Analiza marketingu firmy gastromer - dystrybutora maszyn i urzadzen
gastronomicznych.Prace zaliczeniowe.zrodla i przebieg konfliktow spolecznych w organizacjach
gospodarczych na przykladzie przedsiebiorstwa teriel w gostyniu.Instytucja referendum w polskim prawie
konstytucyjnym..Praca magisterska temat.Regulacje prawa pracy dotyczace kierowcow wykonujacych
transport drogowy..Analiza ekonomiczno-finansowa wybranej spolki.Mechanizm zawierania umow na rynku
regulowanym papierow wartosciowych..Riksze jako biznes i atrakcja turystyczna miasta krakowa.Organizacja
logistyki produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa x.Wplyw funduszy unii europejskiej na dzialalnosc
inwestycyjna na przykladzie miasta elk.Pisanie prac licencjackich cena.praca licencjacka budzet gminy
.Kumpialowska- agata. - skuteczne zarzadzanie ryzykiem a kontrola zarzadcza w sektorze publicznym
.Reklama spoleczna w polskiej prasie i telewizji.Wystepowanie deficytu snu wsrod pracownikow osrodkow
pomocy spolecznej w powiecie tatrzanskim z uwzglednieniem zmianowosci pracy oraz chronotypow
badanych.Implementacja systemu crm w firmie ikaria.pl.Wynagrodzenie jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi w firmie pol - hun.Zarzadzanie pomoca spoleczna w gminie tykocin w latach 2010- 2013.praca
licencjacka budzet gminy .Stosowanie umow cywilno-prawnych w miejsce zatrudnienia
pracowniczego.Pisanie prac licencjackich ogloszenia.Bezwzgledne przyczyny odwolawcze w polskim procesie
karnym.Rozwoj rynku faktoringowego w polsce.System terapeutyczny dla skazanych uzaleznionych od
alkoholu oraz jego funkcjonowanie na przykladzie oddzialu terapeutycznego dla alkoholikow odbywajacych
kare pozbawienia wolnosci w zakladzie karnym w jastrzebiu zdroju.Czas jako wyznacznik efektywnych dzialan
logistycznych przedsiebiorstwa.Wynagrodzenia jako miernik motywacji i oceny pracownikow na przykladzie
opolskiego urzedu wojewodzkiego.Rozwoj rynku faktoringowego w polsce.Ekonomiczne skutki
wprowadzenia internetu w przedsiebiorstwie uslugowym.Samorzadowe kolegia odwolawcze..Analiza
gospodarki budzetowej powiatu oleskiego w latach 2007-2011.Analiza zrodel kreowania projektow
innowacyjnych w warunkach wybranego przedsiebiorstwa przemyslowego.Infrastruktura drogowokomunikacyjna a rozwoj centrow i osrodkow logistycznych w regionie lodzkim.Zoller- elisabeth. introduction to public law : a comparative study .Prostytucja kobieca w polsce.praca licencjacka budzet
gminy .Strategia dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa twin.Przemiany w strukturze dochodowej i
wydatkowej gminy aleksandrow lodzki w latach 2004-2011 na tle procesow rozwoju
przestrzennego.Strategia rozwoju jako podstawowe narzedzie planistyczne na przykladzie gminy garbatkolenisko.Wypadki drogowe powodowane przez kierowcow samochodow ciezarowych.Teoretyczne
uwarunkowania i praktyczna realizacja dzialan motywacyjnych- na przykladzie przedsiebiorstwa
komunikacyjnego.Pokolenie y na rynku pracy - nadzieje i rozczarowania.Normatywne i kreatywne aspekty
rachunkowosci rozpatrywane w kontekscie celowych i nieswiadomych znieksztalcen sprawozdan
finansowych.Prawo do strajku.Analiza i ocena zrodel finansowania zadan samorzadow terytorialnych na
przykladzie miasta dabrowa gornicza.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie naleznosciami jako istotny
czynnik zachowania plynnosci finansowej zakladow chemicznych police spolki akcyjnej.praca licencjacka
budzet gminy .Pelnomocnictwo w polskim prawie cywilnym z uwzglednieniem instytucji prokury
.Przestepstwo zabojstwa(art 148 kk).Opodatkowanie dywidend podatkami dochodowymi.Zasada swobody
przeplywu uslug w transporcie samochodowym.Zasada zakazu dyskryminacji w orzecznictwie europejskiego
trybunalu praw czlowieka a prawo wspolnot europejskich.Analiza finansowa a potrzeby ksztaltowania
strategii rozwojowej spolki na przykladzie p.p.u.h.-- esbud sp. J..praca licencjacka budzet gminy .Strategia
obslugi klienta na przykladzie restauracji mcdonalds.Promocja jako instrument komunikacji z rynkiem
bankow spoldzielczych wojewodztwa opolskiego..Egzakucja z rachunkow bankowych.Determinanty
bezpieczenstwa handlu elektronicznego.Tendencje rozwojowe w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi.Przykladowe tematy prac licencjackich.Zasady niezawislosci i niezaleznosci sadow..Przyczyny i
skutki bezrobocia oraz ocena efektywnosci metod zwalczania bezrobocia w powiecie
sieradzkim.Odwolawcze postepowanie podatkowe.Zmiany kondycji finansowej spolek po ich wejsciu na
gielde papierow wartosciowych w warszawie w 2003 roku..Pozycja ustrojowa prezydenta rzeczypospolitej
polskiej w swietle konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku.Ekonomiczno-organizacyjne czynniki uruchomienia
nowej dzialalnosci gospodarczej w branzy internetowej.Public relations jako narzadzie kreowania wizerunku
..
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administracji publicznej na przykladzie gminy pawlow.Podstawowe konstrukcje procesowe w postepowaniu
administracyjnym ogolnym i podatkowym.Starzynska- waclawa. Red. - european integration - sectoral and
social approaches .Zarzadzanie strategiczne w organizacjach non-profit na przykladzie europejskiego forum
studentow aegee-krakow.Prace magisterskie spis tresci.Analiza czynnikow wplywajacych na dzialalnosc
biblioteki publicznej w czestochowie.Polityka pieniezna banku centralnego - analiza na przykladzie
narodowego banku polskiego w latach 2004-2006.Rola i znaczenie kultury organizacyjnej w jednostkach
administracji samorzadowej..Leasing jako zrodlo finansowania dzialalnosci gospodarczej.praca licencjacka
budzet gminy .Ekonomiczno - spoleczne konsekwencje bezrobocia na przykladzie rynku pracy powiatu
nyskiego..Zaleglosci podatkowe z tytulu podatku od towarow i uslug w polsce w latach 1996-2004.Logistyka
miejska jako czynnik ograniczajacy kongestie na przykladzie miasta lodzi.Uslugi publiczne swiadczone w
dzialalnosci miasta zawiercia.Integratory transmisji danych stosowane w systemach informatycznych w
przedsiebiorstwach..Status prawny cudzoziemca w polsce.Zarzadzanie ryzykiem w ubezpieczeniach..Piatekzbigniew. Red. - przygotowania obronne w dzialaniach administracji rzadowej .Problematyka zarzadzania
lokalizacja centrum logistycznego w aspekcie infrastrukturalnym na przykladzie firm z wojewodztwa
lodzkiego.praca licencjacka budzet gminy .Motywacja pracy a zadowolenie klienta wewnetrznego i
zewnetrznego na przykladzie firmy partner w limanowej.Wspolpraca miedzysektorowa w zakresie
promowania i wspierania spolecznej odpowiedzialnosci biznesu.praca licencjacka budzet gminy
.Pelnomocnictwo rzekome i wybrane. Instytucje pokrewne w polskim prawie cywilnym.Podatek dochodowy
od osob fizycznych w polsce na tle krajow nalezacych do unii europejskiej.Status prawny spolki
komandytowej i jej wspolnikow na tle obowiazujacych regulacji prawnych.praca licencjacka budzet gminy
.Technologia wytwarzania wybranych elementow w branzy metalowej na podstawie firmy
multimetal..Rachunek efektywnosci inwestycji na przykladzie sempertrans belchatow spolki akcyjnej.Tematy
prac magisterskich resocjalizacja.Bazylea iii - regulacje pokryzysowe w systemie bankowym i
finansowym.Placowe i pozaplacowe czynniki motywacji pracowniczej na przykladzie cukrowni lesmierz
s.a..Ochrona inwestorow w swietle dyrektywy 2004/39/we w sprawie rynkow instrumentow finansowych
(mifid).Wozniak- leszek. Red. - ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania msp .Podzial nieruchomosci
gruntowej w mysl ustawy o gospodarce nieruchomosciami.Analiza marketingowa firmy budowlanej re-bau
sp. Z o.o..Strategie cenowe w przedsiebiorstwie produkcyjno - handlowym na przykladzie firmy ceramik
s.j..Zarzadzanie obiektem hotelarskim na przykladzie hotelu prezydent w spale.Dyskryminacja kobiet w
miejscu pracy.Rola motywatorow w aparthotelu spatz w krakowie.Doreczenia w postepowaniu
cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Ocena stanu bezpieczenstwa na wybranych stanowiskach w
przedsiebiorstwie produkujacym opakowania ze szkla..Restrukturyzacja i outsourcing kompetencji w slaskich
przedsiebiorstwach..Analiza procedury tworzenia i realizacji budzetu gminy wreczyca wielka w latach 2007 2011.Prace magisterskie bankowosc.Analiza i ocena kanalow dystrybucji na przykladzie firmy x..Pisanie prac
inzynierskich.Dzialalnosc domow maklerskich na wybranych przykladach.Strategia rozwoju na przykladzie
gminy skoroszyce..Sluzba cywilna w administracji publicznej - wybrane problemy teoretyczne i
dogmatyczne.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie nakazowe jako sposob przyspieszenia
rozpoznawania spraw w procesie cywilnym.Ocena zdolnosci finansowej przedsiebiorstwa mechanizacji
rolnictwa w przyworach na podstawie analizy finansowej w latach 2006-2008.Nadzor bankowy w polskim
systemie bankowym..Ocena pracownikow jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi.Aktywny wypoczynek
ow okresie letnim szansa rozwoju turystyki w powiecie nowosadeckim.Sprawnosc komunikacji w grupie jako
wyznacznik interakcji pracowniczych na przykladzie firmy x..praca licencjacka budzet gminy .Gospodarka
budzetowa jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy czerwin.Analiza finansowa i
ekonomiczna przedsiebiorstwa srubex s.a..Ewolucja liberalnej teorii sprawiedliwosci johna
rawlsa.Zarzadzanie produkcja i jakoscia przy produkcji odziezy..Gospodarcze i jurydyczne aspekty eliminacji
prawa uzytkowania wieczystego z systemu prawnego.praca licencjacka budzet gminy .Projektowanie zmian
w malym i srednim przedsiebiorstwie..Dzialalnosc finansowa przedsiebiorstwa boc gazy sp. Z o.o. W okresie
od 01.10.2003 do 30.09.2005.Zmieniajaca sie rola- zadania i funkcje ksiegowego (sluzb ksiegowych) w
przedsiebiorstwie na przykladzie polska miedz s.a..Pomoc przy pisaniu pracy magisterskiej.Strategie
produktowe w procesie budowy przewagi konkurencyjnej firmy na przykladzie reckitt benckiser.Plynnosc
..
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finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej firmy.Instrumenty przewagi konkurencyjnej firmy na rynku
uslug logistycznych na przykladzie dhl.Rola systemow informatycznych w pracy osrodkow pomocy spolecznej
na przykladzie gops w dobryszycach.Koordynacja dzialan marketingowych i procesow produkcyjnych w
firmie samanta..Aspekty logistycznej obslugi klienta na przykladzie przedsiebiorstwa orsay.Rozwoj kapitalu
intelektualnego w ramach programu operacyjnego kapital ludzki na przykladzie politechniki
czestochowskiej.Status prawnoustrojowy i rola prezesa urzedu zamowien publicznych a prawna regulacja
instytucji zamowien publicznych .Odpowiedzialnosc cywilna w prawie ochrony srodowiska.Sektor uslug
przewozow kolejowych w polsce po uzyskaniu czlonkostwa w unii europejskiej.Zgoda dysponenta dobra
prawnego w polskim prawie karnym ze szczegolnym uwzglednieniem kontratypow zawierajacych jej
znamie.Korenik- stanislaw. Red. - kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych
.Egzekucja wierzytelnosci z przesiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Kontratyp obrony koniecznej w
polskim prawie karnym.Instytucja malego swiadka koronnego w polskim systemie prawa karnego.Dzialania
marketingowe w bankowosci elektronicznej.Strategiczna karta wynikow w swietle doswiadczen
zagranicznych i polskich.Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w polsce.Wykorzystanie marketingu
partnerskiego w przedsiebiorstwach na przykladzie dgs spolka akcyjna z wloclawka.Analiza porownawcza
hipoteki i záložného práva jako instytucji sluzacych zabezpieczeniu wierzytelnosci.Powolanie jako podstawa
nawiazania stosunku pracy w dobie wspolczesnej.Analiza rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce w
latach 2006-2011..Wplyw dzialan podejmowanych przez powiatowy urzad pracy na ksztaltowanie sie
bezrobocia w powiecie ostroleckim.Pomoc malym i srednim przedsiebiorstwom ze srodkow zagranicznychpublicznych i prywatnych.Marketingowe funkcje i ocena skutecznosci bloga na przykladzie bloga
tematycznego x.pl firmy y s.a..Spoleczna misja przedsiebiorstw na przykladzie sektora firm
farmaceutycznych..Prawo do nabycia akcji pracowniczych w spolkach z udzialem skarbu panstwa.Bankowa
analiza zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa.Przestepstwa przeciwko kobietom jako malzonkom na terenie
prokuratury rejonowej w opolu w latach 2004-2009..Prace dyplomowe logistyka.Mediacja w procesie
karnym jako idea sprawiedliwosci naprawczej. Stan obecny i perspektywy rozwoju mediacji w
polsce..Przeksztalcenia polityki pienieznej w okresie transformacji systemowej w polsce.Integracja systemow
zarzazania jakoscia- srodowiskiem i bhp na przykladzie srubex lancut.Mediacja w polskim postepowaniu
karnym.praca licencjacka budzet gminy .Polskie rolnictwo po przystapieniu do unii europejskiej.Fundusze
kapitalu zalazkowego jako narzedzie finansowania innowacyjnej przedsiebiorczosci..Przestepstwo
szpiegostwa w polskim kodeksie karnym.Ochrona oprogramowania w swietle polskiego orzecznictwa problemy i wyzwania wspolczesnosci.Analiza fundamentalna akcji i metody ich wyceny na przykladzie
polskiego rynku kapitalowego..Fundusze unijne dla rolnictwa i sposob ich wykorzystywania przed i po
wstapieniu polski do ue.Analiza procesu inwestycyjnego na przykladzie projektu obiektu mieszkalnego –
teoria i praktyka. Praca inzynierska budownictwo.Porownawcza analiza sytuacji majatkowo-finansowej
podmiotow gospodarczych na podstawie sprawozdan finansowych wybranych przedsiebiorstw branzy
cukierniczej.Efektywnosc procesu produkcyjnego w warunkach huty szkla..Motywujaca funkcja placy w ppup
poczta polska.Operacje pokojowe onz - aspekty prawnomiedzynarodowe.Wadliwosc orzeczen sadowych.
Analiza przyczyn- postaci i skutkow..Analiza kosztow zintegrowanego systemu zarzadzania jakosciasrodowiskiem- bezpieczenstwem i higiena pracy w elektrowni belchatow..praca licencjacka budzet gminy
.Odroczony podatek dochodowy w polskiej praktyce - badanie sprawozdan finansowych spolek publicznych
w latach 2004-2005.Zarzadzanie potencjalem spolecznym organizacji-komunikacja jako najwazniejsze
narzedzie zarzadzania..Znaczenie zintegrowanego systemu zarzadzania bhp w organizacji prac w
gornictwie.Walka z handlem ludzmi z perspektywy prawa miedzynarodowego.Rola mediow jako nosnik
reklamy na przykladze telewizji..Prace podyplomowe.Zarzadzanie interakcja czlowiek - komputer: historiaterazniejszosc- przyszlosc.praca licencjacka budzet gminy .Rezerwy w ustawie o rachunkowoscimiedzynarodowych standardach rachunkowosci i prawie podatkowym.Analiza finansowa przedsiebiorstwa
na przykladzie pgl lp nadlesnictwo kup..Proces humanitaryzacji prawa karnego od drugiej polowy xviii wieku
do poczatkow wieku xix w swietle dotychczasowych badan historyczno-prawnych.Odpowiedzialnosc
wspolnikow za zobowiazania w spolkach osobowych.Finansowa ocena funkcjonowania gminy turawa w
latach 2003-2007.Rola marki produktu na rynku koncentratow deserow spozywczych.praca licencjacka
..
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budzet gminy .Bancassurance. Zwiazki bankowo-ubezpieczeniowe.Satysfakcja klienta jako determinanta
sprzedazy w leroy merlin polska.Ochrona tajemnicy przedsiebiorstwa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji..Polityka inwestycyjna jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gmin dabrowa
tarnowska i zabno w latach 2002-2006..Prawnomiedzynarodowa pozycja konsula honorowego.Pisanie pracy
magisterskiej cena.Statuty samorzadu terytorialnego w polsce..Pedagogika prace licencjackie.Przestrzenne
zroznicowanie poziomu zycia ludnosci w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc
prawnokarna mysliwego zagadnienia wybrane.Analiza warunkow bhp ochrony srodowiska przy produkcji
energii elektrycznej w elektrowni lagisza..Mechanizm funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w latach
2002-2007.Szajt- marek. - aktywnosc innowacyjna a wzrost gospodarczy polski : analiza statystycznoekonometryczna .Wykorzystanie srodkow unijnych dla rozwoju spolecznego i gospodarczego gminy
libiaz..Rynek kapitalowy w polsce w warunkach czlonkostwa w unii europejskiej.Logistyczna obsluga klienta
na przykladzie firmy kramel..Stwierdzenie niewaznosci decyzji administracyjnej wydanej bez podstawy
prawnej lub z razacym naruszeniem prawa.J.w.construction holding s.a. jako developer na lodzkim rynku
mieszkaniowym.praca licencjacka budzet gminy .Zakas tortur w prawie karnym - wspolczesne kierunki
dyskusji.Marketing relacyjny w branzy targowej i wystawienniczej.Fundusze strukturalne unii europejskiej a
sektor msp w polsce (z uwzglednieniem perspektywy finansowej na latach 2014-2020).Rola fed w lagodzeniu
procesow recesji gospodarczych w usa..Rynek outsourcingu w polsce i na swiecie.Kanaly komunikacji
marketingowej na rynku uslug bankowych (na przykladzie banku pekao s.a.).Funkcjonowanie bankowosci
elektronicznej na przykladzie banku spoldzielczego w glownie.Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku
uslug bankowych na przykladzie banku bph s.a..Zarzadzanie finansami w projektach kulturalnych
wspolfinansowanych ze srodkow unii europejskiej..Polska regulacja dostepu do informacji publicznej. Analiza
krytyczna wybranej problematyki.Zakres i formy zabezpieczenia spolecznego w polsce..Rozwoj
przedsiebiorstwa a fundusz unijny - sektorowy program operacyjny - wzrost konkurencyjnosci
przedsiebiorstw.Wschodni wymiar wspolnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa unii europejskiej.Analiza
dzialalnosci banku gospodarki zywnosciowej s.a. w zakresie kredytow hipotecznych w latach 20032007.Analiza finansowa spoldzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej na podstawie sprawozdan
finansowych za lata 2007/2008..Kara umowna w polskim prawie cywilnym.Przypisy w pracy
licencjackiej.Grzegorczyk- pawel. - jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa wlasnosci przemyslowej
.Zasady podatku od towarow i uslug w polsce i wybranych krajach unii europejskiej.Portale finansowe www i
ich miejsce na rynku pieniadza..Ocena ryzyka zawodowego z uwagi na stres funkcjonariuszy ochrony i dzialu
penitencjalnego.Podstawy odpowiedzialnosci za przestepne wspoldzialanie w corpus iuris florence.praca
licencjacka budzet gminy .Strategia jako instrument polityki rozwoju lokalnego na przykladzie gminy
strykow.Komplementarnosc zapisow wybranych instrumentow planistycznych sasiednich jednostek
samorzadu terytorialnego w konurbacji katowickiej na przykladzie bytomia- chorzowa- rudy slaskiej i
swietochlowic..Analiza oferty kredytow hipotecznych banku uniwersalnego i hipotecznego.Wplyw
instrumentow przeciwdzialania bezrobociu na rynek pracy w radomsku w latach 2002-2006.Agencje
reklamowe i domy mediowe oraz ich dzialalnosc.Czynnosci prawne pomiedzy jednoosobowa spolka z o.o.
Reprezentowana przez jedynego wspolnika a tym wspolnikiem.Konflikty na tle komunikacji na przykladzie
produkcji filmowych.praca licencjacka budzet gminy .Rozrachunki z pracownikami z tytulu wynagrodzen na
przykladzie jednostki sektora finansow publicznych.Ocena rentownosci przedsiebiorstwa dla potrzeb
zarzadzania.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy wytworni
wyposazen samochodow..Reklama placowek sluzby zdrowia w gazetach i magazynach.Proces pozyskiwania
pracownikow (na przykladzie zakladow azotowych w tarnowie - moscicach spolka akcyjna)..Seminarium ii st.
- prawo cywilne- prawo rolne- gospodarka nieruchomosciami.Europejski fundusz rozwoju regionalnego i
formy jego wykorzystania przez przedsiebiorstwa.Przeslanie reklamowe zawierajace erotyczny wizerunek
kobiety - studium przypadku na przykladzie reklamy prasowej.Umowa developerska..Prace
podyplomowe.Przeobrazenia spoleczno - ekonomiczne i przestrzenne w gminie pakoslawice..Nieruchomosc
jako zrodlo dochodow gminy.Wniosek o ogloszenie upadlosci.Obciazenie obrotow przedsiebiorcow
podatkiem od towarow i uslug (ewidencja i obowiazki podatnika).Fundusze kapitalu zalazkowego jako
narzedzie finansowania innowacyjnej przedsiebiorczosci..Analiza funkcjonowania wydatkow panstowej
..
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strazy pozarnej w latach 2005-2007.praca licencjacka budzet gminy .Srodki egzekucyjne naleznosci
pienieznych.Impeachment w ustroju federalnych stanow zjednoczonych.Zaawansowane edi jako narzedzie
optymalizacji lancucha dostaw.Odpowiedzialnosc osob trzecich za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania.Wygasniecie stosunku pracy .Turystyczno - rekreacyjne aspekty :ogolnej strategii
zrownowazonego rozwoju dabrowy gorniczej do roku 2006.Marketing w dzialalnosci firm ochroniarskich na
polskim rynku.Zasady ksztaltowania portfela uslug bankowych na przykladzie banku zachodniego wbk
s.a..Administracyjno- prawne instrumenty stosowane przez administracje publiczna w zapewnieniu
bezpieczenstwa w ruchu drogowym.Struktura dochodow podatkowych w polsce oraz w krajach
skandynawskich. Trendy dlugookresowe i reakcja na kryzys finansowy.Walka z bezrobociem w swietle
funduszy unijnych na przykladzie powiatowego urzedu pracy w pabianicach.Produkt jako czynnik wplywajacy
na zachowania konsumenta..Apelacja w postepowaniu uproszczonym.Wykorzystanie technologii mobilnych
w medycynie.Analiza i ocena sytuacji ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykladzie bioton s.a. w latach
2005-2007.Miejskiej praca inzynierska budownictwo.System ubezpieczen rolniczych na przykladzie kasy
rolniczego ubezpieczenia spolecznego oddziale regionalnym w opolu.Ocena wizerunku polityka na
podstawie opinii studentow politechniki czestochowskiej i akademii im. Jana dlugosza o a. Lepperze.Squaty
jako instytucje kultury niezaleznej w polsce i za granica..Obligacje komunalne zrodlem finansowania
inwestycji samorzadu terytorialnego.Analiza taksonomiczna poziomu rozwoju spoleczno-ekonomicznego
powiatow w polsce w latach 2005-2008..System bankowy a wybrane uslugi bankowe dla studentow.Szanse
rozwoju turystyki biznesowej w wojewodztwie swietokrzyskim na przykladzie miasta kielce.Prawo do
odliczenia podatku naliczonego vat w orzecznictwie sadow.Wplyw plynnosci na rentownosc w
telekomunikacji polskiej s.a. w latach 2003-2005.Zbywalnosc akcji w prawie polskim i jej ograniczenia.Analiza
systemow motywacyjnych w instytucjach publicznych.praca licencjacka budzet gminy .Dojrzalosc szkolna
praca magisterska.Systemy motywacyjne w bankach.Praca menadzera kultury w realiach kryzysu kultury i
sztuki.Polityka unii europejskiej wzgledem nielegalnej imigracji.Postepowanie w przedmiocie udzielenia
zamowienia publicznego w swietle ustawy: prawo zamowien publicznych na tle prawa wspolnotowego i
postanowien porozumienia w sprawie zamowien rzadowych swiatowej organizacji handlu.praca licencjacka
budzet gminy .Aspekty finansowania ryzyka zawodowego na przykladzie katowickiego holdingu weglowego
s.a. w katownicach.Praca magisterska chomikuj.Planowanie jako funkcja zarzadzania.praca licencjacka
budzet gminy .Ocena ryzyka kredytowego na przykladzie kredytow konsumpcyjnych banku spoldzielczego w
lubnianach..Czuprynski- szymon cyprian. Red. - wspolpraca miedzynarodowa a rozwoj regionalny
.Funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarzadzania w przedsiebiorstwie wytwarzajacym powloki
ochronne.Poziom kosztow logistycznych i przejawy ich racjonalizacji na swiecie.Powiazania funkcjonalne
wewnatrz miasta na przykladzie opola.Motywacja w przedsiebiorstwie na przykladzie fphu
wisniowski.Zastosowanie modeli kompetencji i ich wplyw na wzrost efektywnosci zarzadzania kapitalem
ludzkim w banku centralnym.Analiza finansowa firmy florian centrum s.a. przed i po wstapieniu polski do
unii europejskiej.Pawlowicz- leszek (1951- ). Red. - interwencjonizm a kryzysy na rynkach nieruchomosci i
kredytow hipotecznych .Shockvertising. Przekraczanie granic moralnosci we wspolczesnej reklamie..Wplyw
przedakcesyjnej i akcesyjnej pomocy unijnej na inwestycje na obszarach wiejskich.Opodatkowanie
dochodow osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie produkcja wyrobow o podwyzszonych wymaganiach
jakosciowych..Przyczyny- skala i ekonomiczne skutki piractwa komputerowego w polsce.Wybrane
wspolczesne wyzwania wobec polityki personalnej w organizacjach po akcesji polski do unii
europejskiej.Koncepcje motywacji pracowniczej we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Prawne formy
windykacji naleznosci.Promocja uslug bankowych na przykladzie banku pekao s.a..Transformacja ustrojowa a
bezrobocie w polsce..Pedagogika prace magisterskie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Sankcje za naruszenie zasady rownego traktowania w zatrudnieniu.Analiza plynnosci
finansowej przedsiebiorstwa wytworczego.Postepowanie zabezpieczajace.Odpowiedzialnosc podatkowa
osob trzecich za zaleglosci podatkowe spolek.Wprowadzenie do pracy jako element procesu kadrowego na
przykladzie stanowiska agenta ubezpieczeniowego.Systemy motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie
diehl controls polska.Wybrane zewnetrzne zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w
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polsce.Fsadni- marika. Red. - creating innovative working arrangements : through the support of public
employment services for.Formy ewidencji dzialalnosci gospodarczej w malych przedsiebiorstwach na
przykladzie branzy uslugowej.Znaczenie marketingu dla rozwoju uslug turystycznych na przykladzie
dzialalnosci hotelu wentzl w krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Koszty wynagrodzen i ich wplyw na
wynik finansowy jednostki - ewidencja- prezentacja- analiza kosztow wynagrodzen.Instytucja zobowiazania
do zwrotu bezprawnie uzyskanej korzysci majatkowej w prawie karnym (art. 52 k.k.).Prace
dyplomowe.Zarzadzanie marka- estetyka oraz wizerunkiem firmy na przykladzie marki bmw.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wspolczesne zarzadzanie kryzysowe w wielkich
korporacjach na przykladzie toyoty motor corporation.Srodki egzekucyjne naleznosci pienieznych.praca
licencjacka budzet gminy .Strategie zatrudnienia panstw czlonkowskich ue. Analiza porownawcza..Ocena
kondycji banku na przykladzie banku komercyjnego x.Pozycjonowanie stron internetowych w swietle
prawa.System motywowania pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa pro-ha-rem sp. Z o.o..Pisanie
prac informatyka.Czynniki ksztaltujace ceny produktow informacyjnych w polsce..Pomoc finansowa ze
srodkow unijnych dla przedsiebiorstw w polsce.Ograniczenia dewizowe jako przejaw reglamentacji panstwa
w sferze obrotu dewizowego.Rola srodmiesc w rozwoju gospodarczym miast.Specyficzne wymagania
jakosciowe klientow niemieckiego przemyslu motoryzacyjnego na przykladzie koncernu
volkswagena.Legalne formy zmniejszania obciazen podatkowych w podatku dochodowym od osob
fizycznych.Polityka regionalna i jej wplyw na wyrownywanie dysproporcji regionalnych..Kalinowski- tomasz
bartosz. - innowacyjnosc przedsiebiorstw a systemy zarzadzania jakoscia .Wplyw zmiany na organizacje
malej firmy.Zarzadzanie presonelem jako jeden z podstawowych elementow zarzadzania przedsiebiorstwem
hotelarskim.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac cennik.Proces rekrutacji na pracownikow wyzszego
szczebla.Migracja polakow po 2004 roku ze szczegolnym uwzglednieniem wielkiej brytanii i niemiec..Rola
konsultingu w zarzadzaniu przedsiebiorstwami.Motywacja jako element procesu zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie firmy x.Rola motywowania pracownikow w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi..Zarzadzanie zintegrowane infrastruktura transportowa na przykladzie powiatu
wielunskiego.Analiza kapitalu pracujacego przedsiebiorstwa formaplan polska sp. Z o.o..Wplyw parametrow
finansowych na wartosc opcji..Znaczenie procesu rekrutacji i selekcji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na
przykladzie badan przeprowadzonych w firmie cuprod sp. Z o.o..Teleedukacja jako alternatywna forma
ksztalcenia..Pisanie prac licencjackich cena.Ocena procesu dystrybucji towarow w wybranym
przedsiebiorstwie..Uniwersal polaniecki. O poczatkach administracji wiejskiej w powstaniu
kosciuszkowskim.Behawioralne aspekty inwestowania wystepujace na rynku finansowym i rynku
nieruchomosci.Efektywnosc zarzadzania transportem samochodowym w przedsiebiorstwie x.Ewolucja
systemu konstytucyjnego republiki senegalu.Pozyskiwanie srodkow z funduszy unii europejskiej na realizacje
zadan gmin ( na przykladzie gminy turawa )..Projekt studni startowej do mikrotunelowania praca inzynierska
budownictwo.Stosunek sluzbowy funkcjonowania policji..praca licencjacka budzet gminy .Wierzytelnosc jako
szczegolny przedmiot wkladu do spolek kapitalowych.Czynnosci niecierpiace zwloki (dochodzenie w
niezbednym zakresie).Wykorzystywania nowoczesnych form komunikacji w funkcjonowaniu spolki
akcyjnej..Polityka rynku pracy a problem bezrobocia na przykladzie powiatu rawskiego.Prace licencjackie z
pielegniarstwa.Ekonomika dzialalnosci banku na przykladzie jurajskiego banku spoldzielczego w niegowie w
latach 2003-2005.Srodki zapobiegania i zwalczania przestepczosci nieletnich.Zagrozenia wynikajace z obecnej
struktury finansowania swiadczen emerytalnych w polsce..Praca licencjacka badawcza.Naklady na b+r a
innowacyjnosc polskiej gospodarki.Marketing w mediach spolecznosciowych..Podatek dochodowy i
efektywnosc ekonomiczna firm funkcjonujacych na rynku miedzynarodowym.Sedziowski nadzor
penitencjarny.Przypozwanie w procesie cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Kapital obrotowy w
zarzadzaniu finansami przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Rola i zanczenie malych i srednich
przedsiebiorstw w regionalnej gospodarce rynkowej na przykladzie wybranych krajow unii
europejskiej.Organizacja systemu franczyzowego sposobem na rozwoj przedsiebiorstw.Analiza finansowo ekonomiczna przedsiebiorstwa na przykladzie oficyny wydawniczej x w latach 2007-2010.Wplyw statusu
spolecznego i ekonomicznego rodzicow na edukacje dzieci.Koszt pracy licencjackiej.Analiza porownawcza
wynikow finansowych sp zoz w myszkowie i sp zoz w zawierciu w latach 2006-2008.Wykonywanie
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warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolnosci.Pisanie pracy inzynierskiej.Prawne formy
zabezpieczenia kredytow i windykacja naleznosci bankowych na przykladzie banku pekao s.a..Analiza
narzedzi systemu motywacyjnego na przykladzie energa-operator sa odzial w kaliszu.Sekurytyzacja
wierzytelnosci w prawie francuskim i polskim.Prawa i obowiazki malzonkow w polskim systemie
podatkowym.Socjologia prace magisterskie.Wplyw wielkosci i polozenia otworow na oslabienie stropu
zelbetowego. Praca inzynierska budownictwo.Kryminologia srodowiskowa oraz sytuacyjne zapobieganie
przestepczosci (sklepy wielkopowierzchniowe jako obiekty ataku przestepnego).Pomoc przy pisaniu pracy
magisterskiej.Prawo do laczenia rodzin w unii europejskiej.Rekrutacja i selekcja do sluzby w policji w
aspekcie tworzenia zespolow pracowniczych na przykladzie wybranej komendy policji.Model sieciowy
przebiegu przedsiewziecia budowlanego na wybranym przykladzie praca inzynierska
budownictwo.Zarzadzanie logistyka miejska w aspekcie transportu osob. Badanie na przykladzie miasta
pabianice.praca licencjacka budzet gminy .Sprawcze formy popelniania przestepstwa.Dzialania z zakresu
spolecznej odpowiedzialnosci przedsiebiorstw na przykladzie firmy emerson.Rozwoj gminnych inwestycji
drogowych w gminach wiejskich w latach 2008-2010 na wybranych przykladach.Promocja sztuk plastycznych
w polsce - projekt instytucji.Przestepstwa nieuczciwej konkurencji wsrod przedsiebiorcow.Skup- magdalena.
Red. - zrownowazony rozwoj : aspekty rozwoju spolecznosci lokalnych .Przeciwdzialanie praniu brudnych
pieniedzy w polsce.Marketing uslug turystycznych na podstawie biura turystycznego lena w
lowiczu.Gospodarcze i jurydyczne aspekty eliminacji prawa uzytkowania wieczystego z systemu
prawnego.Rozwoj polskiego rynku funduszy inwestycyjnych nieruchomosci na przykladzie bph funduszu
inwestycyjnego zamknietego sektora nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy .Motywacyjne aspekty
zarzadzania kadrami na przykladzie zus oddzial w plocku.Budzet jako narzedzie zarzadzania w gminie
ladzice.Logistyka zaopatrzenia i jej znaczenie w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Reklama w
ksiazkach telefonicznych jako forma reklamy drukowanej na przykladzie ksiazki telefonicznej sukces.Analiza
dzialalnosci miejskiego osrodka pomocy spolecznej w czestochowie w latach 2007-2009.Uwarunkowania
podejmowania dzialalnosci gospodarczej na przykladzie grup mlodziezy i studentow.Zarzadzanie zespolami
wirtualnymi ze szczegolnym uwzglednieniem problemow zwiazanych z zaufaniem- konfliktami i
przywodztwem.Komunikacja jako element kultury organizacyjnej na przykladzie firmy konsalnet inowopol
sp. Z o.o..Firma vos logistics polska na rynku przewozow samochodowych.Specyfika procesu kadrowego w
sluzbach mundurowych na przykladzie kwp krakow..Ocena sytuacji finansowo - majatkowej spoldzielni
spolem pss w belchatowie.Czynniki wplywajace na zachowanie konsumentow na rynku kosmetykow.Projekt
konstrukcji trasu widokowego na wzniesieniu praca inzynierska budownictwo.Wykorzystanie emocji w
przekazach reklamowych.Ryzyko operacji czynnych banku na przykladzie banku pekao s.a..Wypadki drogowe
na przykladzie powiatu brzeskiego w latach 2007 - 2010.Szkolenia jako element rozwoju zawodowego
poracownikow.Wplyw stylu zarzadzania na efektywnosc podleglych menedzerowi pracownikow.Gospodarka
zapasami w polityce rachunkowosci na przykladzie zakladow przemyslu cukierniczego otmuchow
s.a..Efektywnosc gospodarki magazynowej na przykladzie badanego przedsiebiorstwa.Prace magisterskie z
ekonomii.Franchising - forma finansowania przedsiebiorczosci.Wybor wolnej pozycji jako opcja plasowania
widowiska sportowego.Ocena skutecznosci funkcjonowania systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie
zugil s.a..Bezrobocie oraz sposoby jego ograniczania w polsce (na przykladzie powiatu zgierskiego).Samonekaleksandra. Red. - teoria prawa : miedzy nowoczesnoscia a ponowoczesnoscia .Brodzinski- marian g. spoldzielnie- ich czlonkowie i samorzady jako kapital warunkujacy przezwyciezenie kryzys.Praca
magisterka.Planowanie kariery zawodowej uczniow - zastosowanie teorii j. Hollanda.Administracja w trzeciej
rzeszy.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu wsrod wybranych spolek.Polskie wojewodztwa w relacjach
miedzynarodowych. Zarys problematyki.Znaczenie kontroli wizualnej przy wytwarzaniu wyrobow o
podwyzszonym poziomie jakosci.Poreczenie za dlug przyszly.Dochody i wydatki budzetu gminy na
przykladzie gminy myszyniec w latach 2004-2006.Analiza podazy uslug bankowych na przykladzie banku pko
bp s.a. w latach 2001 - 2004.Praca magisterska pedagogika wczesnoszkolna.Rola doboru pracownikow w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Poziom satysfakcji pracownikow z
pracy a poziom stresu u pracownikow firmy handlowo-produkcyjnej.Wplyw zmian w zakresie podatku od
towarow i uslug w latach 2007-2011 na efekty dzialalnosci handlowej na przykladzie sklepu
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ogolnospozywczego --ola.Rachunkowosc bankowa.Prace dyplomowe logistyka.Wplyw struktury kapitalu na
wartosc przedsiebiorstw.Pisanie prac poznan.Zastaw rejestrowy na akcjach w obrocie
tradycyjnym.Wykorzystanie srodkow europejskiego funduszu regionalnego w powiecie
czestochowskim.Instytucje demokracji bezposredniej w konfederacji szwajcarskiej..Pisanie prac
magisterskich cena.Funkcjonowanie przedsiebiorstwa ubezpieczeniowego na przykladzie towarzystwa
ubezpieczen i reasekuracji warta s. A..Wspolpraca organizacji pozarzadowych z samorzadem lokalnym w
zakresie realizacji zadan publicznych na przykladzie czestochowy.Prace licencjackie i magisterskie...
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