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Dzialalnosc inwestycyjna gminy wlodowice w latach 2003-2005.Zarzadzanie kryzysowe praca
licencjacka.Wyrok zaoczny w postepowaniu w sprawach o wykroczenia i w procesie karnym.Motywowanie
pracownikow w urzedzie miasta i gminy dzialoszyn.Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy na
przykladzie elektrownia belchatow.Restrukturyzacja przedsiebiorstwa na przykladzie spolki pkp plk
s.a..Realizacja zalozen marketingu partnerskiego w x.Wycena mienia komunalnego w gospodarce
nieruchomosciami gminy miasta czestochowy.praca licencjacka budzet gminy .Gospodarka finansowa
jednostki budzetowej na przykladzie zespolu szkol im. Jana pawla ii w zdzieszowicach.Konkurencyjnosc
lancucha dostaw w przemysle obuwniczym..Wybor prawa wlasciwego w dziedzinie zobowiazan umownych
ze szczegolnym uwzglednieniem wyboru dorozumianego.Przywodztwo w systemie zarzadzania jakoscia na
przykladzie oddzialu regionalnego kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego w krakowie.System
motywacyjny w wojsku w wyniku zmian organizacyjnych.Mozliwosci wykorzystania budzetowania w
zarzadzaniu mikroprzedsiebiorstwem.Prace dyplomowe.Teoretyczna analiza wrazliwosci modelu blackascholesa..Proces zarzadzania systemem edukacji na przykladzie gminy konopiska.Rynek bankowosci
elektronicznej- dynamika rozwoju na przykladzie pko bp s.a.Analiza dzialalnosci kredytowej banku pko bp
s.a. w sektorze gospodarstw domowych..Teoretyczne i praktyczne aspekty oszustw
finansowych.Powstawanie i wygasanie zobowiazan podatkowych.Sadownictwo administracyjne
dwudziestolecia miedzywojennego rzeczpospolitej polskiej..Wplyw kosztow pracy na zagraniczne inwestycje
bezposrednie w polsce i na swiecie.Umowne prawo odstapienia.Analiza dzialan marketingowych na
zachowanie i satysfakcje klientow- na podstawie firmy uslugowej square 53..praca licencjacka budzet gminy
.Analiza portfela kredytowego banku pko bp s.a. w latach 2001-2004.Przestepstwo kazirodztwa w polskim
systemie prawnym.Gorecki- dariusz (1946- ). Red. - polskie prawo konstytucyjne .Rola i znaczenie
okresowych ocen pracowniczych w sadzie rejonowym w czestochowie..Wplyw polityki ludnosciowej na
zachowania prokreacyjne spoleczenstwa.Funkcjonowanie i rozwoj przedsiebiorstwa
rodzinnego.Ekonomiczna wartosc dodana jako metoda wyceny przedsiebiorstw.Wybrane aspekty
nieludzkiego postepowania w prawie miedzynarodowym i w prawie polskim.Efektywnosc wykorzystania
srodkow trwalych w przedsiebiorstwie x.Odpowiedzialnosc za szkody lowieckie..Strategia rozwoju firmy
transportowo- spedycyjno- logistycznej na przykladzie dhl express..Odroczony podatek dochodowy w
polskiej praktyce - badanie sprawozdan finansowych spolek publicznych w latach 2004-2005.Wahania
koniunktury gospodarczej a bezrobocie na przykladzie polski po roku 1990..Bezrobocie jego ograniczanie w
powiecie opoczynskim w latach 2006-2009.Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynku finansowym w
oparciu o analize techniczna..Model menedzera na podstawie analizy ofert pracy.praca licencjacka budzet
gminy .Anliza porownawcza dzialalnosci banku pko bp i ing bank slaski w zakresie udzielania kredytow
hipotecznych na cele mieszkaniowe.Wplyw turystyki narciarskiej na srodowisko przyrodnicze na przykladzie
szczyrku..Pisanie pracy magisterskiej cena.Rola strategii cenowej w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa na
przykladzie sklepu meblowego --abra s.a..Analiza kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiebiorstwa x w
latach 2006 - 2009.Zarzadzanie jakoscia dostawcow jako kluczowy element procesu zakupowego na
przykladzie fiat group purchasing poland..Wplyw inspekcji transportu drogowego na poprawe
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bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu drogowego..Marka jako narzedzie przewagi konkurencyjnej.Dowod z
zeznan swiadkow..Ekonomiczne i pozaekonomieczne czynniki motywacji pracownikow na przykladzie banku
pko s.a..Praca magisterska spis tresci.Zarzadzanie zadaniami publicznymi w gminie lazy..Podejmowanie
decyzji inwestycyjnych w oparciu o analize fundamentalna i techniczna na przykladzie spolki pko bp.Smierc
strony w procesie cywilnym.Zbiorowosci nieletnich przestepcow.Doskonalenie zawodowe jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacji.Analiza dochodow jednostek samorzadu terytorialnego w latach
2003-2007 na przykladzie wybranego powiatu wielun i gminy mokrsko.Zakup kontrolowany - prawo- etykapraktyka.Zalety i wady odpowiedniego stosowania konstrukcji pelnomocnictwa (art.103 kc i nast.) W
przypadku czynnosci prawnych dokonanych bez wlasciwej reprezentacji osoby prawnej (art.39
kc).Wewnatrzkrajowe srodki ochrony wolnosci i praw..Inwestycje z wykorzystaniem srodkow unijnych a
system zamowien publicznych na przykladzie gminy miasta belchatow.Rola analizy finansowej w procesie
naprawy przedsiebiorstwa..Postepowanie o stwierdzenie nabycia spadku..Problemy funkcjonowania malych i
srednich przedsiebiorstw sektora budowlanego w wojewodztwie opolskim..Pozyskiwanie srodkow na
inwestycje na przykladzie starostwa powiatowego w zawierciu.praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie metod motywacji w zarzadzaniu.Zarzadzanie marketingiem w przedsiebiorstwie
omega.Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa abc.Naduzywanie
pozycji dominujacej jako przyklad czynu naruszajacego konkurencje..Wplyw ustawy sarbanes oxley na
miedzynarodowy lad korporacyjny.Ocena kompetencji zawodowych pracownikow kasy
spoldzielczej.Marketing sportowy klubow pilkarskich.Proces kryminalny w nowym wisniczu w latach 16291665.Dochody i wydatki jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy bolimow w latach 20042007.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie konfliktow w organizacjach.Mobbing a jakosc
pracy.Projekt suchej zabudowy wnetrza domu mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 350 m2. Praca
inzynierska budownictwo.Wplyw procesow rynkowych i szarej strefy na realizacje funkcjii podatku
akcyzowego.Miessen- markus - koszmar partycypacji .Ograniczenie ryzyka walutowego w przedsiebiorstwie
za pomoca instrumentow pochodnych.Efektywnosc aktywizacji zawodowej osob bezrobotnych na
przykladzie powiatowego urzedu pracy w grajewie.Rozwoj infrastruktury na przykladzie gminy
kleszczow.Balanced scorecard w uniwersytecie lodzkim.Bankowosc internetowa jako forma swiadczenia
uslug bankowych na przykladzie banku bph s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Plany prac licencjackich.Ekonomiczne aspekty malzenstwa i kohabitacji.Analiza dochodow i wydatkow
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy karniewo.Bezpieczenstwo systemow
informatycznych zarzadzania..Budzet jednostki samorzadu terytorialnego jako instrument rozwoju lokalnego
na przykladzie gminy tykocin w latach 2009-2011.Znaczenie zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie.Trybunal stanu w swietle polskich rozwiazan ustrojowych.Podatek od towarow i uslug w
wymianie miedzynarodowej w swietle nowej ustawy o vat na przykladzie firmy biuro uslug inwestycyjnych
sp. Z o.o..Formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej.Walka ze stresem elementem promocji zdrowia w
miejscu pracy.Analiza bezrobocia w polsce w latach 2000-2014.Praca magisterska outsourcing.Wdrazanie i
rozwoj innowacji technologicznych na przykladzie sita czestochowa..Targi i ich rola w dobie komunikacji
globalnej.Zgodnosc analizy zdyskontowanych przeplywow dcf i ekonomicznej wartosci dodanej eva jako
metod wyceny spolki na przykladzie grupy kapitalowej barlinek s.a..Przestepstwo jako podstawa
dyscyplinarnego zwolnienia.Procedury przyznawania i monitoringu kredytow bankowych na przykladzie bph
i pko bp.Prace licencjackie informatyka.Problematyka przemocy domowej w rodzinie .praca licencjacka
budzet gminy .Analiza systemu szkolen w sluzbie celnej na przykladzie izby celnej w krakowie.Wplyw polityki
amortyzacyjnej przedsiebiorstwa na wynik finansowy..Procedura administracyjno – prawna i jej wplyw na
przebieg procesu budowlano – inwestycyjnego w polsce i wybranych krajach praca inzynierska
budownictwo.Systemy i techniki motywowania pracownikow na przykladzie spolki kghm polska miedz
s.a..Analiza podazy uslug bankowych banku spoldzielczego we wloszczowie w latach 2003-2006.Dyskusja w
pracy magisterskiej.Zrownowazona karta wynikow jako system zarzadzania firma oparty na kreowaniu
wartosci na przykladzie przedsiebiorstwa lexim.Rola i zadania organow nadzoru budowlanego w procesie
inwestycyjnym..Wplyw mobbingu na funkcjonowanie pracownikow w organizacji na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Efektywnosc rekrutacji wewnetrznej na przykladzie przedsiebiorstwa x.Cechy i formy
..
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nowoczesnego zarzadania przedsiebiorstwem.Czynniki warunkujace konkurencyjnosc regionu
gospodarczego (na przykladzie miasta i powiatu pabianice).Stan wyzszej koniecznosci (art.26 kodeksu
karnego).Determinanty rozwoju systemow transportowych na przykladzie przedsiebiorstwa minova
arnall.Strategie marketingowe duzej sieci handlowej.Rola i funkcje podatku rolnego w dochodach budzetu
gminy na przykladzie gminy rozprza w latach 2003-2006.Klamut- miroslawa (1944- ). Red. - spojnosc w
rozwoju regionalnym w polsce obecnie i w przyszlosci .Motywowanie jako funkcja zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet gminy .Festiwale krakowskie forma promocji
miasta.Ocena systemu zabezpieczeniaspolecznego w polsce..praca licencjacka budzet gminy
.Funkcjonowanie oplaty planistycznej i oplaty adiacenckiej w jednostce samorzadu terytorialnego na
przykladzie konstantynowa lodzkiego.Dochody wlasne i ich znaczenie dla budzetu miasta i gminy lask w
latach 2009-2011.praca licencjacka budzet gminy .Ceny transferowe jako metoda rachunkowosci
zarzadczej.Podstep i manipulacja w przesluchaniu podejrzanego.praca licencjacka budzet gminy .Prace
licencjackie lublin.Wplyw jakosci na lojalnosc klientow bankowych.Marketing samorzadow terytorialnych na
podstawie gminy mykanow.Niektore ograniczenia w swobodzie przeplywu towarow o skutku rownowaznym
do ograniczen ilosciowych w swobodzie przeplywu towarow.Dochody i wydatki gminy z uwzglednieniem
srodkow unii europejskiej na przykladzie gminy krzynowloga mala.Ocena dzialalnosci inwestycyjnej gminy
zgierz.Analiza wskaznikowa i jakosciowa w ocenie zdolnosci kredytowej przedsiebiorstw.Polityka kreowania
dochodow jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy myslenice w latach 20022008..Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej w procesie cywilnym.Wybory parlamentarne panstw
demokratycznych ze szczegolnym uwzglednieniem wyborow w republice czeskiej..praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw turystyki na ksztaltowanie marki miasta krosna.Analiza gospodarki finansowej w
przedsiebiorstwie duda s.a..Nadzor i kontrola jako instrument oddzialywania na budzet gminy. Analiza
budzetu na przykladzie gminy wasewo.Pozytywne motywowanie pracownikow oswiaty..Bugajski- marcin. projekty partnerskie a zamowienia publiczne .Syndrom wypalenia zawodowego w administracji
publicznej..Podstawy orzekania w arbitrazu handlowym.praca licencjacka budzet gminy .Komputery
kwantowe - bit a qubit. Rewolucja informatyczna..Rola ksiag wieczystych w obrocie na rynku
nieruchomosciami.Nowoczesny sprzedawca osobisty na przykladzie sieci mcdonald s.Analiza finansowa
spolek gieldowych branzy budownictwa.Miedzynarodowa analiza porownawcza struktury rocznych raportow
finansowych na przykladzie bankow polski- niemiec i stanow zjednoczonych.praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie zachowan niewerbalnych przez organy scigania.Wzmacnianie pozycji konkurencynej
przedsiebiorstwa uslugowego..Outsourcing jako innowacyjna forma zarzadzania przedsiebiorstwami w
polsce..Regionalna strategia innowacji w procesie rozwoju wojewodztwa slaskiego.Polityka rasowa w trzeciej
rzeszy.Kontratyp dzialalnosci artystycznej?.Materialny substrat bezprawosci w swietle ogolnej teorii
kontratypow.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rola europejskiego funduszu
rozwoju regionalnego w rozwoju opolszczyzny w latach 2007 - 2013..Wplyw funduszy unijnych na rozwoj
spoleczno - gospodarczy gmin powiatu strzeleckiego..Zmowa kartelowa w przemysle farmaceutycznym w
swietle ustawodawstwa i orzecznictwa unii europejskiej.Motywowanie pracownikow w przedsiebiorstwie
xyz..Koncepcja zarzadzania projektem budowy sieci informatycznej w firmie x.Gospodarcze korzysci
przystapienia polski do unii europejskiej w swietle pieciu lat czlonkostwa.Tematy magisterskie.Uzycie broni
palnej przez funkcjonariuszy policji .Praca magisterska pedagogika przedszkolna.Zastosowanie nowoczesnych
koncepcji i technik w zarzadzaniu sportem na przykladzie klubu pilkarskiego wisla krakow
ssa.Uwarunkowania zwiazane z funkcjonowaniem centrum logistyczno inwestycyjnego poznan.Zarzadzanie
jakoscia w procesach logistycznych w firmie famak..Strategia rozwoju gminy morawica.Analiza kondycji
finansowej przedsiebiorstwa przemyslowego - zaklad elektroniki przemyslowej profel sp. Z o.o. W latach
2001-2005.Miasto krakow jako marka turystyczna.Funkcjonowanie systemu kart platniczych w polsce.Tematy
pracy magisterskiej.Toloczko- aleksander. - dotacje dla kazdego przedsiebiorcy w okresie 2007-2013 ... Czyli o
tym- jak pozyskac oraz roz.Administracja gospodarcza krolestwa polskiego w okresie
konstytucyjnym.Aktywnosc miedzynarodowa sektora malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Odpowiedzialnosc za wypadek morski.Ogolna ocena bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ryzyka
zawodowego na przykladzie przedsiebiorstwa przetworstwa spozywczego goldegs zaklad przetworstwa
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jaj.Rola dyrektora w zarzadzaniu palcowka oswiatowa.Efektywny system ocen pracowniczych na przykladzie
urzedu miasta krakowa..Kredt hipoteczny jako zrodlo finansowania inwestycji developerskich..praca
licencjacka budzet gminy .Srodki zwalczania przestepczosci zorganizowanej.Konsekwencje naduzycia wladzy
rodzicielskiej w swietle obowiazujacych przepisow prawa w polsce.Oferta produktowa banku dla klientow
indywidualnych na przykladzie banku spoldzielczego w zawadzkiem..Gospodarka finansowa na przykladzie
firmy handlowej xx za lata 2004-2006.Opole.Karty platnicze jako produkt bankowy na przykladzie banku
pekao s.a..Dzialalnosc orzecznicza trybunalu konstytucyjnego na przykladzie orzeczen interpretacyjnych i
orzeczen odroczonych terminem wejscia w zycia..Miszczak- katarzyna. Red. - nowe paradygmaty gospodarki
przestrzennej = (new paradigms of spatial economy) .Ocena wplywow podatkowych jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy klobuck w latach 2003-2007.Ujawnianie i usuwanie brakow
dowodowych postepowania przygotowawczego w trybie artykulu 397 kodeksu postepowania
karnego.Marketing i pr jako narzedzia budujace zainteresowanie czytelnika- w ksiazkach o tematyce
politycznej.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze pomocowe w aktywizacji rynku pracy.Porod
anonimowy w swietle art. 8 europejskiej konwencji praw czlowieka.Instytucja obywatelstwa ze szczegolnym
uwzglednieniem procedury nabywania i utraty obywatelstwa w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza finansowa publicznej spolki akcyjnej.Analiza i ocena przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan
finansowych.Zatrudnianie kobiet na rynku pracy (analiza ofert pracy w gazecie wyborczej).Audyt wewnetrzny
a zarzadzanie ryzykien w grupie kapitalowej pbg w latach 2008-2011..Odpowiedzialnosc odszkodowawcza
biur podrozy 1997-2005..Realizacja zadan z zakresu pomocy spolecznej w gminach iwanowice i
trzyciaz..Technika i taktyka zadawania pytan (na przykladzie procesu amerykanskiego).Bank hipoteczny i
mechanizmy jego funkcjonowania na przykladzie rheihyp-bre bank hipoteczny s.a..Arbitraz jako sposob
rozstrzygania sporow w miedzynarodowym obrocie handlowym.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc
promocyjna centrum szkoleniowo -konferencyjnego pasja.praca licencjacka budzet gminy .Dozor
elektroniczny.Analiza dzialalnosci charytatywnej prowadzonej przez organizacje pozarzadowe na terenie
miasta czestochowy.Odroczenie i przerwa w wykonywaniu kary.Postepowanie zabezpieczajace w sprawach z
zakresu prawa wlasnosci intelektualnej.Koszt pracy licencjackiej.Zasady sporzadzania sprawozdan
finansowych w jednostkach sektora finansow publicznych oraz ich obowiazki w zakresie archiwizacji
sprawozdan na przykladzie archiwum panstwowego w opolu..Ogolna ocena poziomu bezpieczenstwa i
higieny pracy przedsiebiorstwa przemyslu spozywczego oraz analiza i ocena ryzyka zawodowego na
wybranym stanowisku pracy..Jarmolowicz- waclaw (1944- ). Red. - rynek pracy a koniunktura gospodarcza
.Laczenie sie bankow..Mandat parlamentarny.Swobodny przeplyw prawnikow na rynku wewnetrznym unii
europejskiej.System obciazen podatkowych oraz koszty pracy w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia na
przykladzie spolki intertom w latach 2002-2003..Skladki ubezpieczeniowe jako element funduszu
ubezpieczen spolecznych na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych.Przedmiot ochrony przepisow
prawa karnego skarbowego..Przykladowe prace magisterskie z pedagogiki.Pisanie prac.Zapobieganie
przestepczosci stadionowej. Europejskie dobre praktyki oraz polska i ukrainska polityka prewencyjna.praca
licencjacka budzet gminy .Jakosc w obszarze przyjec surowcow na podstawie przedsiebiorstwa
x.Opracowanie oraz wdrozenie systemu 5s w dziale jakosci firmy motoryzacyjnej.Pisanie prac magisterskich
cennik.praca licencjacka budzet gminy .Przestrzenne rozmieszczenie handlu e-commerce w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie lancuchem dostaw na przykladzie przedsiebiorstwa x..Mierzenie
efektywnosci inwestowania na przykladzie funduszy inwestycyjnych otwartych.Druga rewolucja
amerykanska.Motywacyjna funkcja planowania karier na przykladzie zolnierzy zawodowych.Unia europejska
wobec kryzysu strefy euro. Przyszlosc wspolnej waluty.Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie grupy polskie sklady budowlane s.a..Zarzadzanie relacjami z klientami
instytucjonalnymi na przykladzie przedsiebiorstwa telekomunikacyjnego.Metoda ankietowa jako badanie
opinii konsumentow na przykladzie wybranych osrodkow narciarskich w polsce i na slowacji.Skala i struktura
wsparcia funduszami strukturalnymi malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Sluzba celna w systemie
bezpieczenstwa panstwa.Rola domow kultury w tworzeniu zycia kulturalnego dzielnic na przykladzie
nowohuckiego centrum kultury.Pozyskiwanie pracownikow w firmach sektora msp.Analiza dystrybucji
wyrobow tytoniowych w firmie imperial tobacco polska s.a..Postrzeganie systemow zarzadzania przez
..
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pracownikow na przykladzie zakladu grupy icopal w zdunskiej woli.zrodla dochodow budzetow samorzadow
terytorialnych i ich ksztaltowanie sie w latach 2002-2005 na przykladzie gminy rzasnia.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza struktury wynagrodzen pracownikow samorzadowych na przykladzie gminy buczek w
latach 2006-2009.Ryzyko kredytowe i zdolnosc kredytowa jako elementy warunkujace uzyskanie kredytu
przez podmioty gospodarcze.Kredyty w polskiej bankowosci na przykladzie banku spoldzielczego w
sieradzu.System dystrybucji produktow na podstawie firmy jurajska spoldzielnia pracy.praca licencjacka
budzet gminy .Odpowiedzialnosc i kara za nieudzielenie pomocy..Zasady ustalania wyniku finansowego z
uwzglednieniem specyfiki rachunkowosci budzetowej.Komplementarnosc zapisow wybranych instrumentow
planistycznych sasiednich jednostek samorzadu terytorialnego w konurbacji katowickiej na przykladzie
bytomia- chorzowa- rudy slaskiej i swietochlowic..Fundusze pomocowe unii europejskiej w latach 2000-2006
jako zrodlo finansowania rozwoju gminy (na przykladzie gminy miejskiej lodz i gminy wiejskiej
parzeczew).Prezydent a szef rzadu we wspolczesnym panstwie demokratycznym. (prawno-ustrojowe relacje
w swietle rozwiazan francuskich- niemieckich i polskich).Umowa o zakazie konkurencji w kodeksie
pracy.Analiza kredytow preferencyjnych w sektorze rolnym na przykladzie banku spoldzielczego w
kowalu.Zarzadzanie marketingowe jako narzedzie w pozyskiwaniu klienta na podstawie przedsiebiorstwa
shell polska sp. Z o.o..Nowoczesne koncepcje motywacji pracownika na przykladzie firmy amrest..System
motywacji i ocen pracowniczych stosowanych w agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w
krakowie.Prywatyzacja przedsiebiorstw panstwowych.praca licencjacka budzet gminy .Granice
posluszenstwa wladzy monarchicznej.Analiza dochodow i wydatkow gminy gidle w latach 20032007.Odrzucenie pozwu.Projekt przekrycia sklepu ogrodniczego na drewniano-stalowych wiazarach
kratowych o rozpietosci 20 m. Praca inzynierska budownictwo.Logistyka jako determinanta efektywnosci i
wartosci przedsiebiorstw w warunkach konkurencji..praca licencjacka budzet gminy .Organizacja walnego
zgromadzenia w spolce publicznej w swietle nowelizacji kodeksu spolek handlowych z 5 grudnia
2008r..Neokonserwatyzm: wizja polityki zagranicznej.Oskarzony jako zrodlo dowodowe.Umowa dozywocia konstrukcja prawna i praktyczne zastosowanie.praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju gminy
bierawa.Deficyt snu a efektywnosc pracy na przykladzie grupy zawodowej prawnikow.Pisanie pracy
inzynierskiej.Mikrofinanse- jako instrument oferujacy podstawowe uslugi finansowe.Zarzadzanie ryzykiem
kredytow gospodarczych na przykladzie banku pko bp.Wzajemne relacje ryzyka i jakosci w projektach
informatycznych.Plan pracy licencjackiej wzor.Rekrutacja i selekcja personelu w administracji samorzadowej
na przykladzie urzedu gminy poraj.Churski- pawel (1967- ). Red. - zroznicowania regionalne w polsce =
(regional differentiations in poland) .praca licencjacka budzet gminy .Podatki i oplaty samorzadowe jako
element dochodow budzetu gminy wola krzysztoporska w latach 2005-2007.Dzialanie produktem na rynku
wyrobow tytoniowych na przykladzie firmy carmen.Specyfika zarzadzania finansami w przedsiebiorstwach
panstwowych na przykladzie lasow panstwowych.Czudecki- pawel. Red. - dylematy teorii rachunkowosci a
wyzwania praktyki .Wykonywanie pracy lub innych zajec zarobkowych przez dziecko.Ocena uslug
generowanych przez hotel linder..Wyroznij sie lub zgin. Innowacyjna reklama outdoorowa i jej
efektywnosc..Global brands conquering a local market.Analiza dzialalnosci kredytowej ing banu slaskiego
spolka akcyjna 2000-2006.Ocena dzialalnosci kredytowej banku pko bp w latach 2007-2011.Gmina i miasto
lowicz jako obszar funkcjonowania ubezpieczen gospodarczych na przykladzie powszechnego zakladu
ubezpieczen s.a..praca licencjacka budzet gminy .Postanowienia wstepne w postepowaniu
nieprocesowym.Partnerstwo publiczno-prywatne jako przyklad wspolpracy sektora prywatnego z sektorem
samorzadowym.Przyczyny wybuchu wielkiego kryzysu 1929 r. W stanach zjednoczonych.System ustrojowy i
instytucjonalny unii europejskiej w pbliczu reform dokonanych przez traktat z lizbony..Weryfikacja wadliwych
decyzji administracyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo oszustwa a rozwoj
technologiczny.Marketing relacji z klientem w firmie uslugowej (na przykladzie firmy x).Podatki lokalne jako
zrodlo dochodow budzetowych gminy nysa..Odpowiedzialnosc wspolnikow spolki cywilnej za
zobowiazania.System podatkow i oplat lokalnych oraz jego funkcjonowanie (na przykladzie gminy
pinczow).Srodowiska programistyczne bazodanowe oraz ogolnego przeznaczenia do tworzenia aplikacji
bazodanowych.Dzialalnosc policyjnych grup archiwum x w zakresie rozwiazywania spraw o zabojstwa sprzed
lat..Borowska- paula a. - prawo administracyjne : cwiczenia .Ubezpieczenie emerytalne w systemie
..

..
ubezpieczen spolecznych.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa brembo w latach 20072011..Wdrazanie e-administracji na przykladzie urzedu miasta lodzi.Organizacyjno-prawne aspekty statusu
pracownika w swietle regulacji ustawowych.Nowe trendy i wizje rozwoju logistyki w przyszlosci..praca
licencjacka budzet gminy .Polityka ekologiczna jednostek terytorialnych na przykladzie wojewodztwa
lodzkiego.Istota szkolen pracowniczych na przykladzie szkolen wstepnych w firmie xyz.Tematy prac
magisterskich bankowosc.Pisanie prac kielce.Ankieta do pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy
.Rola i znaczenie kawalerii w ii rzeczypospolitej.Wybrane zagadnienia finansow publicznych unii europejskiej
w orzecznictwie trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej.Uklady zbiorowe pracy w prawie polskim i
francuskim.praca licencjacka budzet gminy .Rola swiadczen rodzinnych w sprawozdaniu rzeczowo finansowym na przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej w koszecinie.Gadzety reklamowe - analiza
porownawcza ofert wybranych dystrybutorow.Przemiany wizerunku galerii handlowej na przykladzie galerii
tarnovia..Struktura pracy licencjackiej.Public relations jako instrument ksztaltowania wizerunku i tozsamosci
przedsiebiorstwa..Rola komunikacji interpersonalnej w funkcjonowaniu przedsiebiorstw.Analiza finansowa
jako narzedzie diagnozowania przedsiebiorstw zagrozonych bankructwem.Ocena wykorzystania funduszy
europejskich na przykladzie gminy lask i powiatu laskiego.Organizacja transportu miejskiego na podstawie
miasta glowna.Satysfakcja i lojalnosc klientow sklepu branzy artykulow chemicznych.Zarzadzanie
transportem w przedsiebiorstwie branzy przetworstwa owocowego..Mechanizm zawierania umow na rynku
regulowanym papierow wartosciowych..Kredyt jako zrodlo finansowania przedsiebiorstwa.Dochody gminy
praca magisterska.Rozwoj firmy i jej pracownicy w dobie globalizacji - globalne nadzieje i lokalne
obawy.Atrakcyjnosc inwestycyjna polski.Przestepstwa przeciwko zyciu w polskim prawie karnym xx
wieku.Zarzadzajacy szkola wobec globalizacji. Szkola w perspektywie edukacji globalnej..Zarzadzanie
systemami logistycznymi w przedsiebiorstwie budowlanym na podstawie firmy wlodar..Prawo pomocy a
prawo do sadu w postepowaniu przed sadami administracyjnymi.Analiza dochodow i wydatkkow gminy
redziny w latach 2006-2009.Analiza dochodow jednostki samorzadowej na przykladzie gminy goworowo w
latach 2003-2006.Pisanie prac magisterskich warszawa.Wydatki mieszkaniowe na tle wydatkow gminy biala
w latach 2008-2010.Pracoholizm jako uzaleznienie xxi wieku.Proces magazynowania jako czynnik budowania
pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstwa logistycznego.Prawa pacjenta psychiatrycznego.Ustanie czlonkostwa
w spolce partnerskiej.Realizacja planu budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
zawiercie w latach 2005-2009..Opcje-nowy instrument gieldowy. Czas dla nowych- poczatkujacych
inwestorow?.Zasady wyceny bilansowej wedlug polskich i miedzynarodowych zasad rachunkowosci (na
przykladzie wartosci niematerialnych i prawnych w tvn s.a.).Zarzadzanie ewidencja operacji gospodarczych w
malych i srednich przedsiebiorstwach na przykladzie firmy rudner w latach 2007-2009.Ryzyko kredytowe w
dzialalnosci miedzynarodowego banku.Profesjonalne pisanie prac.Dozwolony uzytek utworow na cele
publiczne.Kolektywna pozycja dominujaca w swietle europejskich regulacji prwnych oraz orzecznictwa.Prace
licencjackie gotowe.Pisanie prac szczecin.Organizacja panstwowego ratownictwa medycznego w
polsce.Kredyty pomostowe i fundusze poreczeniowe w polsce.Wplyw inwestycji przeprowadzanych przez
gmine na rozwoj lokalny gminy..Badania wariograficzne w polskim procesie karnym.Rozwoj agroturystyki na
terenie polskich bieszczad.Wplyw konfliktu na efektywnosc pracy pracownikow na przykladzie firmy
abc.Prace licencjackie informatyka.Wplyw zmian w organizacji na pracownikow na przykladzie firmy ferro tech sp. Z o.o..Zarzadzanie nieruchomosciami komunalnymi w gminie lipie.Analiza komparatywna
wybranych produktow i uslug bankowych na przykladzie bankow komercyjnych.Czyn ciagly i ciag przestepstw
w polskim prawie karnym..Podstawowe przeslanki odpowiedzialnosci materialnej pracownikow.Koszty pracy
w rachunkowosci jednostki budzetowej.Rozwoj kariery pracownikow pokolenia y.Prace licencjackie filologia
angielska.Potencjal dochodowy jednostek samorzadu terytorialnego- a mozliwosci finansowania zadan
oswiatowych..Wynagrodzenie pracownika jako koszt ponoszony przez przedsiebiorstwo w zwiazku z
przepisami kodeksu pracy.Nowoczesne technologie informatyczne we wspolczesnej logistyce.Wsparcie
promocji regionu z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego.Obsluga klienta jako czynnik budowania
pozycji rynkowej- na przykladzie firmy ikea.Linowski- krzysztof. - kontakty skazanych na kare pozbawienia
wolnosci ze swiatem zewnetrznym .Kredyt hipoteczny w polsce na przykladzie banku pko bp.Dyfuzja
rozwoju innowacji w sektorze t-s-l.Rozrachunki z pracownikami z tytulu wynagrodzen na podstawie spolki
..
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jawnej p.p.h.u. kost - bed.Rachunek kosztow zakladu ubezpieczen na przykladzie pzu zycie s.a..Teoria prawa i
systemow politycznych.Determinanty jakosci w procesie wytwarzania czesci samochodowych z tworzyw
sztucznych..Wisniewski- zenon (1950- ). Red. - zarzadzanie wiekiem w organizacjach wobec procesow
starzenia sie ludnosci .Zamki gotyckie jako produkt turystyczny wojewodztwa pomorskiego i warminskomazurskiego.Psychologiczne aspekty reklamy.Rekojmia wiary publicznej..Mapowanie procesow jako
narzedzie wspomagajace wdrazanie systemow informatycznych w przedsiebiorstwie.praca licencjacka
budzet gminy .Przewaga konkurencyjna centrum logistycznego zlokalizowanego na terenie portu morskiego (
na przykladzie zachodniopomorskiego centrum logistycznego).praca licencjacka budzet gminy .Analiza
techniczno-ekonomiczna wspolczesnych rozwiazan drzwi i okien praca inzynierska budownictwo.Rola banku
w wykorzystaniu srodkow unijnych na przykladzie banku spoldzielczego w plonsku.Mozliwosc wykorzystania
spa i wellness na terenie wojewodztwa malopolskiego do regeneracji sil psychofizycznych..Wielobranzowy
pawilon handlowy praca inzynierska budownictwo.Ksiezyk- marianna. Red. - uwarunkowania i realia
funkcjonowania gospodarki polskiej w unii europejskiej .Rekrutacja i selekcja kandydatow do pracy w policji
na przykladzie komendy powiatowej policji w zawierciu.Zarzadzanie finansowaniem dzialalnosci rolniczej na
przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.Dzialalnosc banku pko bank polski i bre banku sa
w zakresie finansowania nieruchomosci mieszkaniowych kredytem hipotecznym.Wplyw wybranych imprez
masowych na promocje miasta krakowa.Rola i funkcje rady nadzorczej w banku spoldzielczym (na
przykladzie banku spoldzielczego w skierniewicach).Zarzadzanie procesem wytworczym w przemysle
obuwniczym..Dzialalnosc posrednika na rynku nieruchomosci w czestochowie na przykladzie biura obslugi
nieruchomosci stryjewski .Exchange traded funds (etf) na polskiej gieldzie papierow
wartosciowych.Wykonywanie srodka poprawczego w postepowaniu w sprawach nieletnich.Fiskalizm a
wplywy z podatku dochodowego od osob fizycznych.Prawo unii europejskiej.Rola bankow spoldzielczych w
rozwoju przedsiebiorczosci i rolnictwa..Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie logistyki
zwrotnej. Badanie na przykladzie firmy hewlett packard.Analiza finansowa w jednostkach samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy w nowej brzeznicy.Merytoryczne i formalne wymogi ustanowienia
zadaniowego czasu pracy w swietle regulacji kodeksu pracy..Dzialania podnoszace jakosc uslug w
administracji publicznej na przykladzie urzedu miasta i gminy szczuczyn.Analiza strategiczna branzy
budowlanej polski i ukrainy na przykladzie wybranych firm.Bezrobocie jako czynnik motywujacy do pracy na
przykladzie firmy c.Ambasador marki jako narzedzie kreowania jej wizerunku.Skup- magdalena. Red. zrownowazony rozwoj : aspekty rozwoju spolecznosci lokalnych .Struktura organizacyjna urzedu gminy na
przykladzie trzech gmin.Prawne polozenie kosciola prawoslawnego w polsce..Proces neutralizacji odpadow
medycznych na przykladzie centrum onkologii w gliwicach.Emisja obligacji komunalnych jako sposob
pozyskiwania srodkow na finansowanie zadan wlasnych gminy.Uruchamianie malego przedsiebiorstwa uslug
transportowych na lokalnym rynku turystycznym..Motywowanie pracownikow na podstawie
przedsiebiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej..praca licencjacka budzet gminy .Promocja
turystyki na poziomie lokalnym - przyklad gminy kalety.Zarzadzanie oswiata- a rola wychowania i nauczania
we wspolczesnej szkole.Ocena urzedu miasta krakowa za pomoca metody caf.Analiza porownawcza
wykorzystania kredytu i leasingu w finansowaniu dzialalnosci inwestycyjnej.Przemowienia- wywiady i
konferencje prasowe w kampaniach public relations.Dzialalnosc kredytowa bankow na przykladzie banku
spoldzielczego.Ocena wybranego elementu zarzadzania jakoscia w odniesieniu do drukarni..Wsparcie i
promocja przedsiebiorczosci i samozatrudnienia w ramach dzialania 6.2 programu operacyjnego kapital
ludzki w wojewodztwie podlaskim w latach 2007-2013.Programowanie zwinne w zarzadzaniu sieciowym
projektem programistycznym.Wybrane kategorie bezrobotnych i dzialania na rzecz ich aktywizacji na
myszkowskim rynku pracy.zrodla finansowania inwestycji w gminie ozimek w latach 2007 - 2010..Sytuacja
osob niepelnosprawnych na rynku pracy w polsce..Wplyw koncepcji spolecznej odpowiedzialnosci biznesu na
dzialania marketingowe na podstawie hotelu radisson blu w krakowie.praca licencjacka budzet gminy
.Rozwoj innowacji automatycznej identyfikacji w procesach logistycznych.Posrednie inwestowanie na
polskim rynku nieruchomosci.Praktyka stosowania stylow dowodzenia w swietle badan w 1 pulku
specjalnym.Charakterystyka odpowiedzialnosci karnej lekarza za blad w sztuce lekarskiej popelniony przy
wykonywaniu czynnosci leczniczych.Renty strukturalne.Holdingi i ich skonsolidowane sprawozdania
..

..
finansowe sporzadzone wedlug regulacji msr i rachunkowosci polskiej.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej.Analiza i
ocena czynnikow motywacyjnych w przedsiebiorstwie na podstawie firmy swiatowit.Wplyw zarzadzania
jakoscia na pozycje konkurencyjna i rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie agencji ochrony osob i mienia
spartan sp. Z.o.o. Z bielska-bialej.Promocja jako najwazniejsze narzedzie marketingowej dzialalnosci
przedsiebiorstwa.Organizacja i zarzadzanie marketingiem w spoldzielni mleczarskiej na przykladzie osm
piatnica.Rekrutacja i selekcja w pkn orlen.The use of mobile marketing to promote a product or
service.Sadowa kontrola przestrzegania przez panstwa czlonkowskie przepisow dyrektywy rady 79/409/ewg
z dnia 2 kwietnia 1979 r. W sprawie ochrony dzikiego ptactwa.Opodatkowanie spolek osobowych w prawie
miedzynarodowym.Jak pisac prace dyplomowa.Poczta polska w okresie 1990 – 2013 – przeksztalcenia w
systemie zarzadzania oraz ksztaltowanie nowego wizerunku poczty polskiej na przykladzie placowek
pocztowych w krakowie..praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania wykorzystania radio frequency
identification w wybranych obszarach.System zaopatrzenia przedsiebiorstwa na przykladzie auchan
czestochowa..Ryzyko inwestowania w nieruchomosci na przykladzie mosir - u w myszkowie.Analiza sytuacji
ekonomiczno-finansowej grupy kapitalowej pkn orlen.Analiza sprawozdan budzetowych na przykladzie
gminy konopiska w okresie 2007/2009.Polityka regionalna i fundusze strukturalne unii europejskiej oraz ich
wykorzystanie w polsce na przykladzie powiatu kutnowskiego.Zatrudnienie w zakladach pracy chronionej
forma aktywizacji osob niepelnosprawnych na przykladzie spoldzielczosci inwalidow.Funkcjonowanie
bankowosci hipotecznej w polsce.Logistyka miejska jako czynnik ograniczajacy kongestie na przykladzie
miasta lodzi.Outsourcing w polskich przedsiebiorstwach na wybranym przykladzie.Analiza nowoczesnego
systemu magazynowania na przykladzie mobilnego magazynu firmy wincanton polska.Ocena systemu
motywacyjnego w organizacji.Zarzadzanie remontami w spoldzielniach i wspolnotach mieszkaniowych w
krakowie na tle stanu mieszkalnictwa.Narzedzia rachunkowosci zarzadczej w zarzadzaniu kontraktami
dlugoterminowymi na przykladzie przedsiebiorstwa alfa.Ocena wyniku finansowego przedsiebiorstwa na
wybranym przykladzie..Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do predykcji wybranych kluczowych
czynnikow rozwoju lokalnego miejskich gmin w polsce.Analiza finansowa w ocenie potencjalu wzrostowego
spolek gieldowych.Wplyw rozwoju logistyki na doskonalenie zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie
przedsiebiorstw w polsce i krajach zachodnich..Rolnictwo ekologiczne w prawie polskim.Analiza dzialalnosci
kredytowej na przykladzie esbanku banku spoldzielczego w latach 2007-2011..Pozycja ustrojowa trybunalu
konstytucyjnego rzeczypospolitej polskiej.Zamachy bombowe.Wplyw zrodel finansowania na sytuacje
majatkowo - finansowa przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Przestepczoscnieletnich w
polsce.Prawne aspekty naruszen prawa zamowien publicznych.Testy psychologiczne w procesie pozyskiwania
pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Jakosc uslug gastronomicznych.praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie narzedzi internetowych w budowaniu relacji z klientem na rynku uslug
turystycznych.Rekrutacja i dobor pracownikow na podstawie firmy xxx.Prawo do milczenia a prawo do
klamstwa w polskim prawie karnym i w ujeciu porownawczym.Praca licencjacka pomoc.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie stowarzyszeniem agroturystycznym.Reklama jako najwazniejszy element
promocyjnego mix w pozyskiwaniu klientow na przykladzie czestochowskiej gazety ogloszeniowej
posrednik.Rozwoj rynku dziel sztuki w polsce po 1989 roku na przykladzie wybranych instytucji..Seksualne
zachowania dewiacyjne. Studium kryminologiczne.Zryczaltowane formy opodatkowania w podatku
dochodowym od osob fizycznych..Odwolanie darowizny jako sankcja razacej niewdziecznosci
obdarowanego..Zarzadzanie marketingiem w sporcie na przykladzie klubu sportowego wisla krakow
s.a..Wspieranie malej i sredniej przedsiebiorczosci osob podejmujacych dzialalnosc gospodarcza w
polsce.Analiza porownawcza warunkow kredytow hipotecznych udzielanych przez banki uniwersalne i banki
hipoteczne w polsce.Uslugi telekomunikacyjne jako przyklad nowoczesnych rozwiazan w logistyce
przedsiebiorstw.Rynek uslug medycznych w polsce.Wdrozenie zintegrowanego systemu zarzadzania jako
element informatyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie pabianickiej fabryki narzedzi pafana spolka
akcyjna.praca licencjacka budzet gminy .Baza prac licencjackich.Wypalenie zawodowe a ocena szesciu
obszarow relacji z praca.Przydatnosc modeli predykacji bankructwa do oceny kondycji finansowej
przedsiebiorstwa.Stres zawodowy pracownikow firmy transprojekt.praca licencjacka budzet gminy .Strategia
..

..
marketingowa a przedsiebiorczosc w dzialalnosci stolzle czestochowa sp. Z o.o..Metody oceny zdolnosci
kredytowej przedsiebiorstw i czynniki okreslajace jej rozmiary.Reforma konstytucyjna w zjednoczonym
krolestwie wielkiej brytanii i irlandii polnocnej. Wybrane zagadnienia..Funkcjonowanie polskich
przedsiebiorstw w ramach jednolitego rynku wewnetrznego.Efektywnosc dzialan promocji sprzedazy w
branzy budowlanej.Rola mediow w kreowaniu wizerunku partii politycznej na przykladzie platformy
obywatelskiej.Tajemnica zawodowa lekarza w polskim procesie karnym.Elementy pelnej partycypacji w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi w hotelach sieciowych..Wykorzystywanie internetu w organizacjach kampanii
reklamowej.Logistyka miejska jako czynnik ograniczajacy kongestie na przykladzie miasta lodzi.Ocena
porownawcza polityki inwestycyjnej gmin olsztyn i mstow w zakresie turystyki..Zmiany w polskiej detalicznej
bankowosci elektronicznej na przykladzie multibanku i mbanku.Analiza finansowa przedsiebiorstwa dla
potrzeb oceny zdolnosci kredytowej.Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie procesu dystrybucji.
Badanie na przykladzie branzy kosmetycznej- odziezowej oraz dystrybucji ksiazek.Strategie wejscia
towarzystw ubezpieczeniowych do polskiego sektora ubezpieczen na przykladzie vienna insurance
group.Ksztalt europejskiego wymiaru uslug w ogolnym interesie gospodarczym i ich rola w tworzeniu
wspolnego rynku.Analiza systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy iso 9001:2008 na przykladzie firmy
bolarus s.a..Restrukturyzacja zatrudnienia na przykladzie samodzielnego publicznego zakladu opieki
zdrowotnej w rawie mazowieckiej.Zarzadzanie kapitalem obrotowym w przedsiebiorstwie produkcyjno
handlowym..Sprawozdawczosc budzetowa i finansowa w jednostkach sektora finansow publicznych na
przykladzie miejskiego osrodka sportu i rekreacji w ostrolece.Generalny inspektor informacji finansowej jako
organ wlasciwy w sprawach przeciwdzialania praniu pieniedzy i finansowaniu terroryzmu .Projekt
konkurencyjnosci powiatu zawiercianskiego.Strategie rozwoju rynku uslug logistycznych na przykladzie firmy
kurierskiej dhl..Koszty transportu i ich minimalizacja na wybranych przykladach.Analiza wizerunkow
internetowych wybranych polskich spolek gielodwych.Prace magisterskie zarzadzanie.Inwestycyje rzeczowe
w przedsiebiorstwie na przykladzie branzy farmaceutycznej.Zastosowanie instrumentow marketingu mix w
przedsiebiorstwie na przykladzie pkn orlen s.a..Kampania reklamowa jako narzedzie komunikacji
przedsiebiorstwa na przykladzie „hipnotyzujacej promocji” firmy netia.Marketingowe zarzadzanie obiektami
sportowymi na przykladzie stadionu slaskiego w chorzowie.Swiadczenie uslug w systemie umts.Ocena
kondycji finansowej na przykladzie gminnej spoldzielni --samopomoc chlopska w latach 2005-2007..Umowa
franchisingu w swietle europejskiego i polskiego prawa antymonopolowego.Polska- wytwornia papierow
wartosciowych s. A.. - technicznokryminalistyczne badania autentycznosci dokumentow publicznych :
materialy 5. Konfe.Wplyw standardow sektorowych na ksztaltowanie kompetencji progowych
pracownikow..Sadowa kontrola przestrzegania przez panstwa czlonkowskie przepisow dyrektywy rady
79/409/ewg z dnia 2 kwietnia 1979 r. W sprawie ochrony dzikiego ptactwa.Integracja jako narzedzie w
budowie zespolu w przedsiebiorstwie wielokulturowym.Koncesja na wydobywanie kopalin ze zloz.Wybor
zrodel finansowania rozwoju firmy ze szczegolnym uwzglednieniem funduszy unii europejskiej oraz
przeksztalcenia formy prawnej prowadzonej dzialalnosci.Wspomaganie ksiegowosci w firmie obslugujacej
platnosci w systemie paypal.Weryfikacja struktury czynnikowej kwestionariusza do badan stresu
organizacyjnego c.l. Coopera i s. Sloana dla grupy zawodowej strazakow.praca licencjacka budzet gminy
.Kampanie spoleczne w zarzadzaniu organizacjami roznych sektorow.Zielona energia w prawie wspolnot
europejskich.Polityka liberalna jako stymulator przemian gospodarczych w chinach..Wdrazanie systemu
zarzadzania jakoscia w pd-p naftochem sp. Z o.o..Wykorzystywanie outsourcingu w rozwiazywaniu
problemow firmy pgf urtica sp. Z o.o. We wroclawiu.Logistyczna i marketingowa obsluga klienta na
podstawie firmy ergom.Migracje zewnetrzne na obszarze polski w latach 1981-2006.Analiza umowy o
stworzenie i wdrozenie programu komputerowego na gruncie przepisow kodeksu cywilnego i prawa
autorskiego.Gospodarka przestrzenna samorzadow terytorialnych na przykladzie gminy popow.Polski rynek
pieniezny.Badanie poziomu satysfakcji klienta zewnetrznego na przykladzie urzedu miasta i gminy swiatniki
gorne..Praca licencjacka chomikuj.Akcje aktywizacji sprzedazy w sektorze bankowym na przykladzie banku
zachodniega wbk s.a..praca licencjacka budzet gminy .Norek- emil a. - prawo zamowien publicznych :
komentarz .Metodyka badania pelzania gruntow slabonosnych na przykladzie torfu. Praca inzynierska
budownictwo.Koncepcja struktury sieci komputerowej w firmie x ze szczegolnym uwzglednieniem
..
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funkcjonowania systemu ksiegowego.Substancje odurzajace i psychotropowe wystepujace w nielegalnym
obrocie.Analiza kondycji ekonomiczno - finansowej spolki wolczanka s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Granice dziennikarskiej wolnosci slowa a odpowiedzialnosc za znieslawienie ( wybrane zagadnienia
).Integracja ekonomicznej wartosci dodanej z rachunkiem kosztow dzialan w przedsiebiorstwie.Cap-andtrade: na pograniczu prawa ochrony srodowiska i prawa energetycznego unii europejskiej.Ocena dzialalnosci
finansowej przedsiebiorstwa victus w latach 2005 - 2007.Prace dyplomowe bhp.Ksztaltowanie sie zasady
panstwa prawnego w prawie polskim.Projekt konstrukcji trasu widokowego na wzniesieniu praca inzynierska
budownictwo.Prace licencjackie ceny.Ochrona wspolnikow w sytuacji laczenia sie spolek
kapitalowych..Funkcjonowanie systemu kart platniczych w polsce.Amnestie w polsce ludowej (1945 - 1989)studium historyczno - prawne.Infrastruktura drogowa a rozwoj regionalny.Fakultatywne i subsydiarne tryby
wzruszenia decyzji..praca licencjacka budzet gminy .Promocja produktow w branzy spozywczej na
przykladzie kopalni soli klodawa.Rozwoj sektora malych i srednich przedsiebiorstw na terenach wiejskich. Na
przykladzie zakladow przemyslu miesnego koniarek sp. Z o. O..Analiza cyklu koniunkturalnego w
polsce..Ocena sytuacji finansowej i majatkowej spolki jawnej na przykladzie przedsiebiorstwa ww dromech
sp.j..Klitgaard- robert e. - skorumpowane miasta : praktyczny przewodnik zwalczania i zapobiegania korupcji
.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa banku komercyjnego na przykladzie ing bank slaski
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Rola kredytu hipotecznego w finansowaniu rynku nieruchomosci.Rola
audytu finansowego w ograniczaniu kreatywnej rachunkowosci.Uwarunkowania sukcesu firmy trw
polska.Analiza zjawiska bezrobocia w powiecie wielunskim w 2004 roku.Temat pracy licencjackiej
zarzadzanie.Rola bezposrednich inwestycji zagranicznych w podwyzszaniu innowacyjnosci gospodarki
polskiej.Analiza kredytow inwestycyjnych i obrotowych dla malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
oferty wybranych bankow komercyjnych.Czynniki powstawania i rozwoju centrow logistycznych w powiecie
piotrkowskim.Rola szkolen w ksztaltowaniu karier pracowniczych na przykladzie opolskiej spoldzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej..Polityka kredytowa banku na przykladzie banku spoldzielcego w
glubczycach..Lojalny klient osiedlowych sklepow spozywczych na przykladzie sieci 34.Udzial podatku od
nieruchomosci w dochodach gminy kamiensk w latach 2006-2010..Rola systemu motywacyjnego w
zarzadzaniu organizacjami na przykladzie karrena sp. Z o.o..Pomoc publiczna organizacji miedzynarodowych
.praca licencjacka budzet gminy .Podatek liniowy jako alternatywa wobec opodatkowania
progresywnego..Wplyw metod amortyzacji na wynik finansowy w swietle prawa bilansowego i
podatkowego.Analiza poziomu i struktury dochodow wlasnych gminy wreczyca wielka.Analiza dochodow i
wydatkow jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy karniewo.Analiza bezrobocia i jego
redukcji na terenie powiatu czestochowskiego w latach 2006-2010.Ograniczenia w wykonywaniu prawa
wlasnosci zwiazanego z nieruchomoscia rolna w kontekscie ustaw „o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym” oraz „o ochronie gruntow rolnych i lesnych”..Tuzimek- rafal. - decyzje finansowe w spolkach
gieldowych a wartosc akcji .Wadium w orzecznictwie krajowej izby odwolawczej w latach 2009-2010..Prace
licencjackie europeistyka.Zarzadzanie innowacjami w polskim gornictwie.Wplyw dzialan
termomodernizacyjnych na wewnetrzne instalacje ogrzewcze w wybranym budynku praca inzynierska
budownictwo.Sobczyk- arkadiusz. - rady pracownikow : komentarz .Zakladanie i prowadzenie dzialalnosci
gospodarczej w polsce i irlandii.analiza porownawcza.Polityka budzetowa polski w latach 20052010.Dzialalnosc duszpasterska w srodowisku wieziennym.Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia wg
normy iso 9001:2000 w malych przedsiebiorstwach branzy budowlanej.Rola funduszy poreczen kredytowych
w finansowaniu dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw.Pisanie prac licencjackich poznan.Style
kierowania i ich wplyw na motywacje pracownikow na przykladzie spoldzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej.Radio krakow w obliczu transformacji systemowej w polsce. Wizerunek rozglosni w 2012
roku..Rola kultury organizacyjnej w ksztaltowaniu relacji interpersonalnych w organizacji.Analiza procedur
obslugi klienta na przykladzie przedsiebiorstwa handlowo - uslugowego odziezy ochronnej i
roboczej.Znaczenie potransakcyjnej obslugi klienta w ksztaltowaniu jego lojalnosci.praca licencjacka budzet
gminy .Zabezpieczenie kredytu bankowego na przykladzie hipoteki.Efektywnosc rekrutacji pracownikow w
przedsiebiorstwach turystycznych.Outsourcing uslug logistycznych w opiece zdrowotnej na przykladzie
wojewodztwa lodzkiego.Wykorzystanie sportu w komunikacji marketingowej przedsiebiorstw.Dzialalnosc
..
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kredytowa bankow komercyjnych na wybranych przykladach.Wplyw podatkow na wynik finansowy
przedsiebiorstwa na przykladzie bestmont s.a. w sieradzu.Wymiana handlowa miedzy polska i rosja w
okresie przed i po akcesji polski do ue.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Szkolenia jako element motywacji na przykladzie pge lodzkiego zakladu energetycznego s.a..Zastosowanie
innowacji w systemach informatycznych na tle serwisu allegro.Europejski nakaz aresztowania. Wybrane
problemy wspolpracy w ramach iii filaru unii europejskiej.Ekonomiczne aspekty agroturystyki w
wojewodztwie slaskim..Zarzadzanie relacjami z klientem przy wykorzystaniu systemow crm na przykladzie
firmy xyz..Ocena procesu pozyskiwania srodkow finasowych unii europejskiej w gminie i miescie polaniec w
latach 2007-2009.Swiadectwo pracy .Postepowanie przed sejmowa komisja sledcza. Aspekty
karnoprocesowe ze szczegolnym uwzglednieniem stosowania przepisow k.p.k. W tym
postepowaniu.Kierowanie personelem w domu pomocy spolecznej..Analiza starego teatru jako
przedsiebiorstwa.Lewis- walt - the criminal justice club : a career prosecutor takes on the media--and more
.Analiza ryzyka kredytowego z wykorzystaniem metody credit scoring na przykladzie banku pko bp
s.a..Wycena wartosci nieruchomosci dla potrzeb sektora bankowego..Ustawowe prawo pierwokupu
nieruchomosci rolnej.Frydman- roman - mechaniczne rynki a swiat realny : wahania cen- aktywow- ryzyko i
rola panstwa .Substancje odurzajace i psychotropowe wystepujace w nielegalnym obrocie.Budzet gminy
widawa w latach 2002-2004 analiza zmian.Ocena bankowych zrodel finansowania dzialalnosci gospodarczej
na przykladzie oferty banku pekao s.a..Male przedsiebiorstwa jako podstawa gospodarki
rynkowej.Niskokosztowe linie lotnicze w miedzynarodowym porcie lotniczym krakow-balice..praca
licencjacka budzet gminy .Dopuszczalnosc stosowania kary smierci z punktu widzenia standardow ochrony
praw czlowieka.Strategie inwestycyjne funduszy emerytalnych..Prezentacja w sprawozdaniach finansowych
rzeczowych aktywow trwalych wybranych spolek gieldowych w branzy spozywczej.Marketing terytorialny
praca magisterska.Techniki negocjacyjne - wplyw plci na wybor technik negocjacyjnych.Koncepcja strategii
marketingowych (na przykladzie krakowskiego szpitala specjalistycznego im. Jana pawla ii w
krakowie).Dzialania marketingowe na rynku nieruchomosci na przykladzie firmy best mirella
moszumanska.Polityka inwestycyjna jako narzedzie rozwoju lokalnego na przykladzie wybranej
gminy.Kredyty inwestycyjne w dzialalnosci bankow komercyjnych.Liberalna krytyka socjalizmu w mysli
politycznej ludwiga von misesa.Skutecznosc programow ochrony srodowiska na przykladzie gminy
trzebinia.Komunikacja wewnetrzna w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy produkcyjno-handlowej
pagen.Zarzadzanie szkola dla wszechstronnego rozwoju uczniow: rola postaw nauczycielskich wobec
wlasnego rozwoju a zaangazowanie w rozwoj zainteresowan mlodziezy.Analiza finansowa banku na
przykladzie pekao s.a..Zalety i wady odpowiedniego stosowania konstrukcji pelnomocnictwa (art.103 kc i
nast.) W przypadku czynnosci prawnych dokonanych bez wlasciwej reprezentacji osoby prawnej (art.39
kc).Funkcjonowanie organizacji dzialajacych na rzecz praw czlowieka.praca licencjacka budzet gminy
.Wybrane problemy terapii sprawcow pedofilnych.Funkcjonowanie zarzadu drog powiatowych jako jednostki
organizacyjnej starostwa powiatowego w piotrkowie trybunalskim.Zarzadzanie produkcja i jakoscia poltusz
wieprzowych w zakladzie miesnym.Analiza systemu dystrybucji i dzialan logistycznych firmy bmd
polska.Neural networks application to the change analysis of the value virtues on warsaw stock exchange
returns.Controlling jako system koordynacji dzialan w przedsiebiorstwie na przykladzie enion s.a. oddzialu w
czestochowie.Przestepczosc w zakladach karnych.Zespol pracowniczy wobec zmian w organizacji na
przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa komunikacyjnego w czestochowie spolka z o.o..Konflikty w szkole
wyzszej i sposoby ich rozwiazywania na przykladzie uczelni wyzszej.Podstawy odpowiedzialnosci za
przestepne wspoldzialanie w corpus iuris florence.Rozwiazanie umownego stosunku pracy bez
wypowiedzenia z winy pracwnika.Projekt konstrukcji wiezby dachu wielopolaciowego. Praca inzynierska
budownictwo.Wycena mienia komunalnego w gospodarce nieruchomosciami gminy miasta
czestochowy.Sprzedam prace magisterska.Produkty inwestycyjne dla klienta indywidualnego na podstawie
banku pekao s.a..Przywodztwo- wladza i autorytet menadzera na przykladzie lodzkiego centrum
doskonalenia nauczycieli i ksztalcenia praktycznego.Reklama jako narzedzie komunikacji z potencjalnym
klientem na podstawie aboz sp. Zo.o. W czestochowa.Strategia six sigma sposobem na poprawe wynikow
finansowych na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Obowiazek interpretacji prawa krajowego zgodnie
..
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z celami i brzmieniem prawa wspolnotowego.Elektroniczne instrumenty platnicze..Zarzadzanie projektem
eksploracji danych.Rozrachunki z pracownikami z tytulu wynagrodzen na przykladzie cz.p.b.p. przemyslowka
s.a..Sztywnosc plac nominalnych w polsce w latach 2002 - 2008.Czynniki konkurencyjnosci przedsiebiorstwa
na rynku tsl na przykladzie przedsiebiorstwa xyz.Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia w malych i srednich
przedsiebiorstwach przetworstwa tworzyw sztucznych jako przedmiot uslug konsultingu
technicznego..Dolegowski- tomasz. - rozwoj gospodarczy a wartosci wspolnotowe .Finansowanie
nieruchomosci komercyjnych za pomoca kredytu w banku hipotecznym.Spis tresci pracy
magisterskiej.Knight- joe (1963- ). - zyskowne zarzadzanie projektami : bezpieczny przewodnik- ktory
pomaga planowo realizowac proj.Rachunkowosc jednostek sektora malych i srednich
przedsiebiorstw.Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej adwokatow na przykladzie aig polska
t.u.s.a. oraz tryg polska t.u.s.a..Strategie konkurowania w sektorze dystrybucji lekow w polsce.Pozabankowe
instrumenty finansowe wspomagajace male i srednie przedsiebiorstwa.Prywatne firmy
wojskowe.Opodatkowanie liniowe i progresywne w konstrukcji podatkow dochodowych.Badanie zdolnosci
kredytowej malych i srednich przedsiebiorstw na wybranym przykladzie.Odpowiedzialnosc wekslowa.Pisanie
prac licencjackich lodz.Szczegolne uprawnienia skarbu panstwa oraz ich wykonywanie w spolkach
kapitalowych o istotnym znaczeniu dla porzadku publicznego lub bezpieczenstwa publicznego.Wplyw
podatkow majatkowych na dochody gminy..praca licencjacka budzet gminy .Rola postepowania nakazowego
i upominawczego w postepowaniu w sprawach gospodarczych..Praca licencjat.Status prawny
podejrzanego.Marketing jako element zarzadzania nowoczesnym centrum handlowym.Wplyw stylu
kierowania na motywowanie pracownikow- na przykladzie firmy vistalex s.a..Raburski- tomasz autonomizacja prawa wobec panstwa w sferze miedzynarodowej .Ocena dzialalnosci firmy izoplast systemy
okien i drzwi w swietle badan marketingowych.Strategia marketingowa instytucji kultury na przykladzie
szydlowieckiego centrum kultury..Komunikacja niewerbalna w negocjacach handlowych.Postepowanie
uproszczone.praca licencjacka budzet gminy .Ocena poziomu i kierunkow wydatkow gminy radomsko w
latach 2007-2011..Marketing mix uslug bankowych na przykladzie cetelem bank s.a..Rozwoj spolecznej
odpowiedzialnosci biznesu w wojewodztwie lodzkim.Wplyw samodzielnosci finansowej na dochody i
wydatki gminy na podstawie gmin wojewodztwa wielkopolskiego.Srodki pomocowe dla obszrow wiejskich i
ich wykorzystanie na przykladzie powiatu zambrowskiego.Migracja polakow po 2004 roku ze szczegolnym
uwzglednieniem wielkiej brytanii i niemiec..Implementacja nowoczesnych metod zarzadzania na przykladzie
logistyki.Status prawny ludnosci prawoslawnej w panstwie jagiellonow 1386-1572.Przeslanki i warunki
wykorzystania outsourcingu w procesie pozyskiwania pracownikow (na przykladzie zakladow przetworstwa
miesnego henryk kania s. A. W pszczynie).Dochody wlasne w gospodarce finansowej podstawowych
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy zelechlinek.Wycena nieruchomosci dla potrzeb
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu miasta lodzi.Organizacja rady ministrow.Calawacinkiewicz- ewelina. Red. - poland in the european context : selected legal- economic and political aspects
.Bukowski- andrzej - region tradycyjny w unitarnym panstwie w dobie globalizacji : przypadek wojewodztwa
malopolsk.Art. 101a ustawy o samorzadzie gminnym jako srodek zwalczania bezczynnosci administracji
publicznej.Pomoc w pisaniu prac magisterskich.Pozaprocesowa kontrola i utrwalanie rozmow.Zrodla
wynagrodzen za prace..Partycypacja zalogi w procesie wprowadzania zmian organizacyjnych. Na podstawie
wybranych firm.Swiadek jako osobowe zrodlo dowodowe w sprawach o wykroczenia.Oprogramowanie
wspomagajace realizacje funkcji logistycznych w przedsiebiorstwach na przykladzie zablocki-motozbyt sp. Z
o.o..Instytucja przetargu w swietle przepisow kodeksu cywilnego.Detektyw.teoria a praktyka.Koszty w
procesie ustalania wyniku finansowego i podatkowego na przykladzie puh hutsprzet.Uslugi agroturystyczne
na bialorusi.Dlubnianski park krajobrazowy i jego dziedzictwo kulturowe - plan marketingowy.Konstytucje
vaticanum secundum.Brytyjska partia narodowa. Proba rysu historycznego.Przestepstwo
niealimentacji.Strategia wprowadzania nowych produktow ich promocja na przykladzie pko bp s.a..Instytucja
lawnika w systemie prawa polskiego.Czynnosci sadu w postepowaniu przygotowawczym.Prace dyplomowe z
pedagogiki.Internet jako nowoczesne medium komunikacji spolecznej..Budowanie wizerunku marki w
oparciu o oddzialywanie na zmysly konsumenta..Ochrona gruntow rolnych i lesnych.praca licencjacka budzet
gminy .Kredyt konsumencki jako glowny produkt banku komercyjnego na przykladzie pko banku polskiego i
..
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grupy bre banku w latach 2007- 2011.Funkcjonowanie miedzynarodowego trybunalu karnego zalozenia a
praktyka.Rola doksztalcania nieformalnego nauczycieli w procesie nauczania.Akademickie inkubatory
przedsiebiorczosci w krakowie jako instrument rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.Aktywnosc kredytowa
bankow spoldzielczych w latach 2009-2013.Finasowanie inwestycji komunalnych w gminie kobiele wielkie w
latach 2005-2009.Polacy po 50. Roku zycia na rynku pracy - proba ich aktywizacji w ramach programu
solidarnosc pokolen.Wynik wyszukiwania.Swianiewicz- pawel - profesjonalizacja absorpcji funduszy :
beneficjenci samorzadowi centralnie zarzadzanych progra.Wykorzystanie strategii marketingowej w
dzialalnosci firmy na przykladzie rolimpex s.a. oddzial kochanowice.Budowanie wizerunku marki w oparciu o
oddzialywanie na zmysly konsumenta..Prawo urzednicze unii europejskiej..Gmina wadowice jako produkt
turystyczny w opinii mieszkancow i turystow.Specyfikacja procesu produkcji przedsiebiorstwa branzy
opakowaniowej na przykladzie firmy aquila radomsko..Wynagradzanie pozafinansowe jako sposob
motywowania pracownika do pracy.Zarzadzanie transportem zbiorowym (na przykladzie miasta piotrkowa
trybunalskiego).Analiza atrakcyjnosci inwestycyjnej spolki gieldowej rainbow tours s. A. W oparciu o
sprawozdanie finansowe.Funkcjonowanie systemu motywacyjnego w banku komercyjnym.Skutki prawne
ubezwlasnowolnienia.Alokacja podatku dochodowego w wielkiej brytanii i w polsce -analiza
porownawcza.Warunki kredytu zabezpieczonego hipotecznie - miedzybankowa analiza
porownawcza.Swoboda przeplywu towarow a zakazy i ograniczenia reklamy niektorych produktow.Uczenie
sie zachowan przestepczych w warunkach izolacji penitencjarnej - podkultura grypsujacych.Kryzys finansowy
w panstwach nadbaltyckich na przykladzie litwy.Ksztaltowanie wspolnej polityki zagranicznej i
bezpieczenstwa unii europejskiej.Reklama praca licencjacka.Ocena dzialalnosci marketingowej banku
komercyjnego na przykladzie banku millenium s.a. w latach 2005 - 2009.Karty platnicze praca
licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Ile kosztuje praca magisterska.Strategia rozwoju firmy
multimetal..Zapobieganie i zwalczanie zjawiska handlu ludzmi w ujeciu prawa unii europejskiej i prawa
polskiego..Czas sluzby w policji .Rola menedzera w kontekscie rozwoju przedsiebiorstwa
rodzinnego.Podstawowe zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej na przykladzie koncernu enion
s.a..Karty platnicze praca licencjacka.Analiza i ocena systemu wynagradzania w firmie kappahl spolka z
o.o..praca licencjacka budzet gminy .Analiza ekonomiczno - finansowa spolki galli poland w latach 2002 2004.Dowod z zeznan swiadka w postepowaniu karnym.Rola opinii bieglych w postepowaniach sadowych
dotyczacych przestepstw gospodarczych w polsce..Socjologiczne aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie urzedu gminy.Wplyw nowoczesnych technik zarzadzania na organizacje imprez masowych o
charakterze kulturalnym..Zbrojny atak jako odpowiedz na cyberterroryzm..Minimalizacja ryzyka
kredytowego w praktyce bankowej.praca licencjacka budzet gminy .Antoniuk- a. - vademecum beneficjenta dzialanie 3.4 zporr .Zatrudnianie cudzoziemcow w polsce.Marketing spolecznosciowy na portalu
facebook.Przywodztwo i wladza organizacyjna w przedsiebiorstwie turystycznym.Prace dyplomowe
architektura.Efektywnosc zarzadzania muzeum zamkowym w pszczynie oraz muzeum zamoyskich w
kozlowce..Analiza mozliwosci wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia iso 9001 na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa..Informacyjne aspekty polityki rachunkowosci na przykladzie spolki remont - tech.Bariery
rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie branzy kosmetycznej w bialymstoku.Wplyw
dzialalnosci inwestycyjnej na ocene biezacej sytuacji przedsiebiorstwa.Ocena oplacalnosci inwestycji w akcje
na przykladzie spolek notowanych na wgpw.Analiza funkcjonowania systemu rachunkowosci nadlesnictwa n
w latach 2001-2003.Kryteria i mierniki bankowej oceny zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa x
s.a..Problemy funkcjonowania wspolnot mieszkaniowych na przykladzie lodzi..Oplacalnosc w produkcji
rolnej..Lason- marcin (1978- ). Red. - miedzy kryzysem a wspolpraca gospodarcza : przyklady wyzwan i
problemow w stosunkach mi.Rynek pracy w powiecie zawiercianskim w latach 2000-2005.Strategia rozwoju
gminy lubrza na lata 2012-2020.Problem jakosci pracy w urzedzie miejskim w lublincu.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstw - koncepcja i jej
propagowanie.Postepowanie w sprawach celnych jako szczegolne postepowanie
administracyjne.Motywowanie pracownikow - analiza na przykladzie przedsiebiorstwa produkcji elementow
budowlanych kontener sp. Z o. O. W latach 2007-2008.Znaczenie kultury organizacji w funkcjonowaniu
urzedu gminy.Rolnicze ubezpieczenia w polsce na tle regulacji prawnych ubezpieczen spolecznych rolnikow
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wybranych panstw europejskich.System zarzadzania relacjami z klientem na przykladzie firmy almatur w
opolu..praca licencjacka budzet gminy .Orzeczenie sadu w postepowaniu apelacyjnym.System szkolen i ich
na rozwoj zawodowy pracownikow na przykladzie firmy x.Faktoring jako alternatywny dla kredytu
obrotowego sposob finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa..Wplyw przeksztalcen wlasnosciowych i
restrukturyzacji na konflikty interpersonalne w placowkach opieki zdrowotnej w olesnie.Starosc i starzenie
sie jako miernik spolecznej i cywilizacyjnej dojrzalosci. Wspomaganie adaptacji do starosci w teorii i
praktyce.Planowanie i alokacja zasobow ludzkich w bankach spoldzielczych.Strona postepowania
administracyjnego.Ocena pozyskiwania srodkow na rozwoj msp na przykladzie przedsiebiorstw branzy
obuwniczej w latach 2008-2010.praca licencjacka budzet gminy .Makroekonomiczne determinanty gieldy
papierow wartosciowych..Pion cywilny i polityczny polskiego panstwa podziemnego..Zasada bezposredniosci
w procedurach karnych wybranych kantonow szwajcarskich oraz w przyszlym szwajcarskim kodeksie
postepowania karnego.Narodowy bank polski jako kreator polityki pienieznej..Wykorzystanie wiedzy do
zarzadzania produkcja w hucie szkla stolzle..Stanowisko swiadka w polskim procesie karnym.Raporty
spolecznej odpowiedzialnosci biznesu w zarzadzaniu wspolczesnymi organizacjami.Analiza budzetu jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy czarnia.Ewolucja powszechnego systemu ochrony praw
czlowieka.Dzialalnosc kantorowa w polsce.Rola i znaczenie pracy menedzera w organizacji
wirtualnej.Swoboda wypowiedzi jako przeslanka legalnosci dowodu w procesie karnym.Analiza plynnosci
finansowej malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy gama.Wplyw podatku od towarow i uslug na
ksztaltowanie dochodow budzetowych.Analiza systemu zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie
produkcyjnym na przykladzie fabryki elektrofiltrow elwo s.a..Zarzadzanie przez jakosc jako metoda
motywowania pracownikow na przykladzie wybranej firmy z.a.p. obro - metal export - import.praca
licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka po angielsku.Przyklad pracy magisterskiej.Kapital obcy jako
zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw..Projekt fundamentow domu jednorodzinnego
posadowionego na weglu brunatnym praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy
.Dzialalnosc powiatowego urzedu pracy w brzezinach w zakresie przeciwdzialania i zmniejszania poziomu
bezrobocia na terenie powiatu brzezinskiego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Motywacyjna rola systemu zolnierzy zawodowych w jednosce wojskowej w chelmie.Profesjonalna obsluga
klienta na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych.Promocja miasta tarnowa.Umowy leasingu w prawie
bilansowym i podatkowym.Perspektywy rozwoju towarzystw ubezpieczen wzajemnych na polskim rynku
ubezpieczeniowym.praca licencjacka budzet gminy .Rola sprawozdawczosci w zarzadzaniu spolka
maxpol.Zabojstwa selektywne w prawie miedzynarodowym.Regionalne zroznicowanie inwestycji
mieszkaniowych w polsce w latach 2003-2008.Analiza przeplywow pienieznych w przedsiebiorstwie na
przykladach wybranych spolek gieldowych.Rola systemu ocen w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.praca
licencjacka budzet gminy .Czynniki i warunki uruchamiania dzialalnosci gospodarczej.Sprawozdania
finansowe jako podstawowe zrodlo danych do oceny pprzedsiebiorstw przez inwestorow.Zawieszenie
postepowania cywilnego.Ocena skutecznosci metod kontroli jakosci wyrobow z tworzyw sztucznych
stosowanych w spolce luxplast..Poglady wladyslawa sobolewskiego /1890-1937/ na balistyke w swietle
obecnych osiagniec.Posiedzenia sadowe.Zabojstwa przez otrucie - aspekty kryminalistyczne.Obowiazkowe
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej biur informacji gospodarczej w polsce..Nowoczesne koncepcje
logistyki produkcji w przedsiebiorstwie.Materialno-prawne aspekty odpowiedzialnosci za naruszenie
dyscypliny finansow publicznych.Wykorzystywanie metodologii zarzadzania projektami w uruchamianiu
dzialalnosci gospodarczej.Rola procedury niebieskiej karty w procesie przeciwdzialania przemocy w
rodzinie.Zasada kauzalnosci przysporzen.Podatek dochodowy od osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza.Dzialalnosc remontowa jako aspekt zarzadzania nieruchomosciami mieszkaniowymi na
przykladzie spoldzielni mieszkaniowej w klobucku.Proba usprawnienia zakladania oraz prowadzenia ksiag
wieczystych poprzez ich elektronizacje..Ekspansja miedzynarodowa malego przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy konsport.praca licencjacka budzet gminy .Ocena i wybor dostawcow w procesie zakupow w branzy
budowlanej na podstawie bpbp s.a..Turystyka industrialna jako regionalny produkt turystyczny wojewodztwa
slaskiego..praca licencjacka budzet gminy .Podatki lokalne i ich sciagalnosc na przykladzie gminy lazy w
latach 2005-2008.Wplyw rynku mieszkaniowego na rozwoj rynku kredytow hipotecznych.Czynniki
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determinujace rozwoj karier pracowniczych.praca licencjacka budzet gminy .Hipoteka kaucyjna jako
zabezpieczenie wierzytelnosci.Grupa kapitalowa ing jako przyklad organizacji..praca licencjacka budzet gminy
.Marketing wewnetrzny w podnoszeniu jakosci logistycznej obslugi klienta.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo dzialania na szkode spolek kapitalowych (art. 585 kodeksu
spolek handlowych).Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci w sektorze msp w wojewodztwie
opolskim..Zarzadzanie nieruchomoscia handlowo-uslugowa..Ocena kompetencji pracownikow na podstawie
szkolen wdrazanych przez firme x.Analiza technologii i wydajnosci w realizacjach obiektow zelbetowych
praca inzynierska budownictwo.Dobrowolska- malgorzata - employee and flexible forms of employment : a
theoretical analysis and empirical studies .Weresa- marzenna. Red. - poland - competitiveness report 2009 :
focus on human resources .Przeglad form testamentu w polskim kodeksie cywilnym przez pryzmat realizacji
celow ich restrykcyjnosci.Podejmowanie dzialalnosci gospodarczej i wybor form opodatkowania
dochodow..Wolne miasta na ziemiach polskich w xix wieku: gdansk i krakow - proba porownania.Projekt
systemu zarzadzania jakoscia zgodny z norma iso 9001:2009 w firmie amer sports sp. Z o.o..System
motywowania jako kluczowy czynnik ksztaltowania kapitalu ludzkiego.Rola komunikacji spolecznej na
przykladzie gazety lokalnej zycie pabianic.Pisanie prac z psychologii.Wybrane zrodla finansowania msp w
polsce na przykladzie firmy z branzy motoryzacyjnej.Indywidualne i zespolowe doskonalenie jakosci na
przykladzie projektu wzmacniania nadzoru pedagogicznego..Wplyw umiejetnosci menedzerow na
motywowanie przez nich pracownikow w przedsiebiorstwie.Technologia produkcji wybranej grupy osprzetu
elektrotechnicznego i badanie jakosci wyrobow..Racjonalnosc decyzji na przykladzie analiz ekonomicznofinansowych spolki x.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw zmian opodatkowania dochodu na wynik
finansowy msp.Zasadnosc uregulowania w polskim systemie prawa problematyki umow koncernowych o
porzadkowanie.Bariery inicjowania dzialalnosci innowacyjnej w polsce - analiza procesu inwestycyjnego
funduszu jci venture..Prawno-ekonomiczne instrumenty ochrony srodowiska.Plan zarzadzania jako narzedzie
realizacji celu wspolnoty mieszkaniowej.Wyrok w postepowaniu apelacyjnym.Kultury organizacyjne stanow
zjednoczonych i polski - roznice i podobienstwa.Zarzadzanie portami i ruchem lotniczym.Analiza plynnosci
finansowej przedsiebiorstwa (na przykladzie vistula group s.a.)..Dystrybucja jako element logistycznego
zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy emka meble w rawie mazowieckiej.Procesowe i
materialnoprawne skutki wniesienia powodztwa.Porownanie sytuacji obcych podmiotow praw pokrewnych
na gruncie umow miedzynarodowych obowiazujacych rzeczpospolita polske w tym zakresie.Egzekucja z
innych wierzytelnosci.Kultura organizacyjna jako strategiczny zasob warunkujacy dzialanosc przedsiebiorstwa
(nsa przykladzie firmy komtel sp. Z .o.o).Zastaw jako forma zabezpieczenia kredytu bankowego.praca
licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi- na
przykladzie bielskich zakladow obuwia befado.Swiadczenia przyslugujace z tytulu wypadkow przy
pracy.Tradycyjne i nowoczesne metody oceny aktywnego ryzyka kredytowego w procesie kredytowania
przedsiebiorstwa przez bank komercyjny.Uzytkowanie timesharingowe.Ofiary nieostroznego obchodzenia sie
z bronia palna.Wykorzystanie instrumentow pochodnych w transakcjach zabezpieczajacych polskich
przedsiebiorstw..Analiza skladnikow wynagrodzenia w jednostce budzetowej na przykladzie szkoly
podstawowej.Guzek- marian. - teorie ekonomii a instrumenty antykryzysowe .Outsourcing jako jedna ze
wspolczesnych metod zarzadzania organizacja.Biznesowe aspekty sportu- na przykladzie wisly krakow
s.a..Prace magisterskie z turystyki.Polsko-rosyjska wymiana gospodarcza w latach 1991-2007.Style
kierowania a ocena pracownikow w firmie transport towarowy i handel muskalscy.Straz miejska w nowym
saczu.praca licencjacka budzet gminy .Seminarium ii st. - katedra historii administracji i mysli
administracyjnej.Kultura organizacyjna instytucji oswiatowych w kontekscie przywodztwa.praca licencjacka
budzet gminy .Przegrani transformacji - psychospoleczna analiza przemian spolecznych po 1989 roku.Rola
stazu jako aktywnej formy walki z bezrobociem na przykladzie miasta ostroleka i powiatu
ostroleckiego.Dowod z przesluchania stron w polskim procesie cywilnym.Rozwoj logistyki miejskiej- a
reorganizacja transportu zbiorowego na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa komunikacyjnego w
lodzi.Macierzynstwo za kratami.praca licencjacka budzet gminy .Marketing uslug a satysfakcja klienta (na
przykladzie szkoly podstawowej nr 10 im. Jana pawla ii w ostrolece).Konstytucyjna zasada dwuizbowosci
parlamentu w latach 1921-1997.Historia administracji.Kreowanie atrakcyjnosci inwestycyjnej miast
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wojewodztwa malopolskiego powyzej 20 000 mieszkancow- z wylaczeniem miasta krakowa.Rola banku
centralnego w gospodarce na przykladzie europejskiego banku centralnego- narodowego banku polski oraz
rezerwy federalnej..Zarzadzanie jakoscia produkcji przy wytwarzaniu odziezy damskiej..Wplyw pary
walutowej eur/usd na indeks wig20.Problemy zarzadzania logistycznego w jednostkach samorzadu
terytorialnego (na przykladzie gminy sedziejowice).Przestepstwa przeciwko ochronie zwierzat przed
niehumanitarnym traktowaniem.Analiza punktow krytycznych w systemach wytwarzania lodzi klasy
optimist.Niektore ograniczenia w swobodzie przeplywu towarow o skutku rownowaznym do ograniczen
ilosciowych w swobodzie przeplywu towarow.Ryzyko na rynku nieruchomosci. Kryzys
amerykanski.Rekrutacja i szkolenie pracownikow-kluczowy element dynamicznego rozwoju oraz sukcesu
firmy na przykladzie agencji internetowej digital one.Zastosowanie marketingu mix na przykladzie
przedsiebiorstwa handlowo - uslugowego bo - mag.Umowa przedwstepna a umowa o prace.Przeslanki
wykreslenia zlikwidowanej spolki kapitalowej z rejestru.praca licencjacka budzet gminy .Miedzynarodowy
kryzys finansowy i jego skutki w gospodarce niemieckiej.Koncepcja i uwarunkowania funkcjonowania
strategii przedsiebiorstwa - na przykladzie polifarb-lodz sp. Z o.o. W lodzi.Zagadnienie konfliktu interesow w
polskich i amerykanskich etykach prawniczych.Placowe i pozaplacowe narzedzia motywowania na
przykladzie badan w kuratorium oswiaty w opolu..Praca magisterska zarzadzanie zasobami
ludzkimi.Efektywny system szkolen na przykladzie firmy lhoist polska.Finansowanie swiadczen realizowanych
przez kase rolniczego ubezpieczenia spolecznego..Rola kredytow preferencyjnych w finansowaniu
gospodarstw rolnych na podstawie banku spoldzielczego w blaszkach o/sieradz w okresie ostatnich czterech
lat.Dotacje dla mikro- malych i srednich przedsiebiorstw w ramach ii osi priorytetowej mrpo z malopolskiego
centrum przedsiebiorczosci.Wplyw pracowniczego systemu motywacyjnego na rozwoj firmy lubella
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Ocena wyplacalnosc przedsiebiorstwa w dlugim i krotkim
okresie.Szymanski- andrzej. - proces likwidacji dzialalnosci charytatywnej kosciola katolickiego w sferze
publicznoprawnej.Wolnosc prasy i jej ograniczenia .Procesy zwalniania pracownikow.Napoleon geniusz czy
zbrodniarz..Struktura kapitalowa i jej wplyw na efektywnosc ekonomiczna przedsiebiorstwa na przykladzie
spolek akcyjnych.Dzialalnosc efl w polsce w latach 2009-2014.Sposoby przeciwdzialania bezrobociu na
przykladzie gminnego centrum pracy w koniecpolu po wejsciu do unii europejskiej.Znaczenie analizy due
diligence w procesach polaczen i przejec kapitalowych.Fundusze europejskie na odnawialne zrodla
energii.Projekt wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia w firmie fj polska sp. Z o.o..praca licencjacka budzet
gminy .Postrzeganie i ocena wrazen z zarzadzania jakoscia przez klientow (pacjentow) przychodni medycyny
rodzinnej puls w kaliszu.Sprawozdania finansowe w ocenie kondycji przedsiebiorstwa.Uczestnicy aktywnych
programow zwalczania bezrobocia (na przykladzie powiatu ostroleckiego).Ocena sytuacji finansowej spolki
bakoma w kontekscie konkurencyjnosci przedsiebiorstw..Ochrona informacji niejawnych w
przedsiebiorstwie.Gestykulacja dloni oraz rak jako element modyfikujacy przebieg wywiadu
selekcyjnego..Pojecie zakazanej reklamy w prawie polskim.Niezawislosc sedziowska jako konstytucyjna
zasada wymiaru sprawiedliwosci.Analiza finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa gospodarki
mieszkaniowej pgm sp. Z o.o.- w latach 2004-2006.Ocena uslug bankowosci elektronicznej.Administrowanie
informacjami niejawnymi i ich ochrona.Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych na wybranych
przykladach.Analiza wskaznikowa narzedziem oceny zdolnosci kredytowej na przykladzie pphu spolka jawna
x.Ochrona mechanizmu konkurencji w polskiej ustawie antymonopolowej na przykladzie porozumien
antykonkurencyjnych.Wplyw polityki amortyzacyjnej przedsiebiorstwa na wynik finansowy..Transport miejski
a niepelnosprawnosc. Analiza problemu wystepowania i przezwyciezania barier technicznych i
architektonicznych w srodkach transportu zbiorowego i infrastrukturze na przykladzie lodzi.Kwalifikacja
prawna i charakter spolki cichej na tle przepisow regulujacych stosunek spolki cywilnej.Helienek- emil. international strategy of the british universities in 21st century .Zarzadzanie kontaktami z klientami na
przykladzie zautomatyzowanego portalu obslugi klienta w firmie xyz.Dzialalnosc marketingowa w
przedsiebiorstwie uslugowym na przykladzie sita czestochowa.Instytucje finansowe w globalizujacej sie
gospodarce.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji - problemy zarzadzania - na przykladzie szkoly
podstawowej w lubczycy krolewskiej.Wykorzystanie internetu w firmach logistycznych.Ocena efektywnosci
rzeczowych przedsiewziec inwestycyjnych.Zastosowanie planowania finansowego do formulowania strategii
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na przykladzie zakladu --lentex s.a..Seminariummagisterskie.Zaklad bukmacherski.Koncentracje wertykalne i
konglomeratowe w europejskim prawie ochrony konkurencji.praca licencjacka budzet gminy .Private equity
w przedsiewzieciach innowacyjnych.Szkolenia w terma-dom sp. Z o.o. Jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi.Skica- tomasz. - samorzady a rozwoj przedsiebiorczosci : instrumenty wspierania przedsiebiorczosci
przez sa.praca licencjacka budzet gminy .Wladza rodzicielska w swietle prawa rzymskiego i polskiego prawa
wspolczesnego.Opodatkowanie dzialalnosci gospodarczej w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.Minimalizacja ryzyka kredytowego (na przykladzie procedur banku spoldzielczego w
budziszewicach).Adaptacja gospodarcza polskich przedsiebiorstw na rynek unii europejskiej.Jarugowa- alicja
(1928- ). - miedzynarodowe standardy sprawozdawczosci finansowej (mssf msr) : nowe regulacje
.Seminarium ii r.niest. V r- zak.prawa finansowego.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych gminy
radomsko w latach 2009-2011.Czarny public relations jako przyklad nieetycznych dzialan w public
relations..Aplikacja wspomagajaca zarzadzanie osrodkiem pomocy spolecznej.Wplyw przyznania sie do winy
na dynamike procesu karnego.Patologie w srodowisku organizacji.Ocena poziomu bezpieczenstwa informacji
w zakladzie energetycznym lodz-teren s.a..Funkcjonowanie teatru tanca na przykladzie wybranych teatrow
tanca w krakowie.Analiza determinantow jakosci wyrobow ceramicznych..Srodki odwolawcze stosowane w
systematyce zamowien publicznych.Funkcjonowanie terapeutycznego systemu wykonywania kary
pozbawienia wolnosci na przykladzie aresztu sledczego w kielcach.Organizacja procesow magazynowych na
podstawie firmy s.praca licencjacka budzet gminy .Jastrzebska-smolaga- halina. Red. - ekonomiczne
podstawy negocjacji : pomiedzy prawem a moralnoscia .Zastosowanie baz danych w placowce opiekunczowychowawczej- domu dziecka.Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw na rynku
kapitalowym.Kredytowanie gospodarstw domowych w dzialalnosci banku pocztowego s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwach przemyslu tluszczowego.Elektroniczna
wymiana danych w logistycznym lancuchu dostaw.Prace magisterskie z administracji.Podatek od srodkow
transportowych jako element dochodow gminy na przykladzie gminy bedzin w latach 2007-2010.Analiza
dzialalnosci kredytowej oraz prawnych zabezpieczen kredytow (na przykladzie banku spoldzielczego w
lomzy).Dzialalnosc gospodarcza w sferze uzytecznosci publicznej na przykladzie gminy olkusz..Zatrudnianie
czlonkow zarzadu spolki kapitalowej.Outsourcing i jego rola w logistyce.Kultura prawna japonii.Weryfikacja
rzetelnosci i trafnosci teoretycznej „kwestionariusza do badan stresu organizacyjnego” c.l. Coopera i s.sloana
dla grupy pracownikow administracji publicznej – powiat tarnowski..Wykorzystanie sprawozdan finansowych
do oceny zdolnosci kontynuacji dzialania wybranej spolki gieldowej.Budzetowanie jako narzedzie zarzadzania
firma.Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow oraz wewnatrzwspolnotowa towarow w rozumieniu ustawy
o vat.praca licencjacka budzet gminy .Rynek rolny w polsce w swietle programow pomocowych unii
europejskiej.Odpowiedzialnosc za zaleglosci podatkowe spolek kapitalowych w swietle art. 116 ordynacji
podatkowej.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako zrodlo prawa
miejscowego.Konkurowanie cena i jakoscia na rynku uslug bankowych.Kredyty preferencyjne dla rolnictwa i
dzialalnosci ekologicznej.Wirtualne wyspy wiedzy - e-learning- czyli nowe trendy w ksztalceniu na
przykladzie wybranych platform zdalnego nauczania typu open source.Szanse i ryzyko plynace z prowadzenia
dzialalnosci kredytowej na przykladzie banku pekao s. A..Ewaluacja dzialan promujacych innowacyjnosc w
ramach funduszy strukturalnych unii europejskiej w okresie 2007-2013..Zagospodarowanie przestrzeni
magazynowej w magazynie wyrobow gotowych na przykladzie stora enso poland s.a. w ostrolece.Budzet
gminy jako instrument stymulowania rozwoju gminy gorzkowice w latach 2006- 2010.Wplyw dzialan
powiatowych urzedow pracy na stan i strukture bezrobocia w wojewodztwie lodzkim.Przykladowe prace
mgr.Poszukiwanie klientow jako jeden z etapow procesu sprzedazy - analiza i ocena na przykladzie
przetworstwa owocowo-warzywnego piomar..Instytucje kultury w procesie integracji europejskiej dzialalnosc wybranych instytutow polskich na terenie unii europejskiej.Wplyw manipulacji w reklamie
telewizyjnej na dzieci.Agencje posrednictwa pracy - nowymi formami pozyskiwania pracownikow.Prace
licencjackie filologia angielska.Emigracje zarobkowe wsrod studentow uniwersytetu opolskiego po wejsciu
polski do unii europejskiej..Zalozenie i prowadzenie pensjonatu na terenie krakowa.praca licencjacka budzet
gminy .Turystyka rowerowa na opolszczyznie - stan i wyzwania..praca licencjacka budzet gminy .Zmiana tresci
stosunku pracy..Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych na przykladzie kredyt banku
..

..
s.a..Uwarunkowania rozwoju turystyki motocyklowej w wojewodztwie lodzkim.Postepowanie odrebne w
sprawach gospodarczych - przepisy ogolne.Zaradca jako uczestnik rynku nieruchomosci.Karasinska- wanda. samochod a podatki 2009 : aktualne stawki za 1 km przebiegu pojazdu- definicja samochodu
osobow.Podejscie procesowe w zarzadzaniu jakoscia na przykladzie vistula s.a. w krakowie.Zarzadzanie
jednostka oswiatowa na przykladzie przedszkola samorzadowego nr 7 w bialymstoku.Rachunek kosztow jako
zrodlo informacji w zarzadzaniu gminna spoldzielnia samopomoc chlopska w krzepicach w latach 20062011.Uwarunkowania rozwoju funkcji turystyczno - rekreacyjnej na obszarze lgd stobrawski zielony
szlak..Czynniki efektywnosci zarzadzania wiedza.Funkcjonowanie rachunkow oszczednosciowo rozliczeniowych na przykladzie wybranych bankow..Zarzadzanie bezpieczenstwem publicznym w
miescie.Przestepstwo znecania sie w swietle badan w sadzie rejonowym w debicy i w sadzie rejonowym dla
krakowa nowej huty.Wyzwania reklamy w nowych mediach.Zasady pisania pracy magisterskiej.Wczesniejsze
emerytury w polsce.Umowy leasingu w prawie bilansowym i podatkowym.Kompetencje pracownikow w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie banku pko bp s.a..Biegly i jego opinia w postepowaniu
cywilnym.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w przedsiebiorstwie produkujacym lampy
samochodowe..Stosunki pracy w prawie prywatnym miedzynarodowym.Podpis elektroniczny.Etyka w
biznesie w okresie transformacji na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku.Negocjacje
umow zakupu towarow na przykladzie firmy hydrosolar sp. Z o.o. Spolka komandytowa.Testamenty wspolne
w prawie cywilnym i prawie prywatnym miedzynarodowym.Nieuczciwa reklama jako czyn nieuczciwej
konkurencji .Fisher- roger - dochodzac do tak : negocjowanie bez poddawania sie .Wplyw ulg w pit na
dochody budzetu panstwa na przykladzie urzedu skarbowego w pulawach.praca licencjacka budzet gminy
.Potencjal techniczno- organizacyjny jako obszar wdrazania innowacji w warunkach przedsiebiorstwa
przemyslowego..Harmonizacja prawa prywatnego w ramach unii europejskiej.Projekt kamienicy uslugowomieszkalnej w zabudowie plombowej w wybranym miescie praca inzynierska budownictwo.Fundusze unijne
jako zrodlo inwestycji w polsce.Wynagradzanie pracownikow w polskich przedsiebiorstwach na przykladzie
spolki skarbu panstwa.Sprawozdawczosc budzetowa i finansowa na przykladzie specjalnego osrodka szkolnowychowawczego nr 5 w czestochowie.Coaching jako metoda zarzadzania potencjalem i rozwojem
czlowieka.Gospodarka finansowa gminy tomaszow mazowiecki w latach 2009-2011.praca licencjacka budzet
gminy .Praca magisterska administracja.Audyt wewnetrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora
finansow publicznych.praca licencjacka budzet gminy .Sztuka uzytkowa- mozliwosci jej popularyzacji w
oparciu o wybrane przyklady polskie i brytyjskie..Analiza rozwoju turystyki medycznej w polsce na
przykladzie izby gospodarczej turystyki medycznej oraz spolki emc im.Ocena efektywnosci maszyn i urzadzen
na przykladzie huty szkla stoelzle..Wykorzystanie posrednikow w kanalach dystrybucji na rynku odziezowym (
na przykladzie firmy lee cooper kamex sp. Z o.o.).Przestepstwo korupcji w sporcie profesjonalnym na
przykladzie meczu pilki noznej.Analiza wskaznikowa w ocenie ryzyka inwestycji na rynku akcji.Konsekwencje
kwalifikacji zobowiazania jako zobowiazania wzajemnego.praca licencjacka budzet gminy .Polityka
depozytowa banku na przykladzie banku spoldzielczego..Charakterystyka zrodel dochodow budzetowych
gminy..praca licencjacka budzet gminy .Determinanty rozwoju systemow transportowych na przykladzie
przedsiebiorstwa minova arnall.Pre-accession support programme for small and medium enterprises (
przedakcesyjne programy pomocowe dla malych i srednich przedsiebiorstw).Ocena efektywnoci
zabezpieczenia przed ryzykiem kredytowym na przykladzie banku spoldzielczego w poczesnej.Analiza
porownawcza wykorzystania srodkow unijnych w gminach zarnowiec i golcza.Wizerunek silvio berlusconiego
jako osoby publicznej..Oferta produktowa banku dla klientow indywidualnych na przykladzie banku
spoldzielczego w zawadzkiem..Zarzadzanie jakoscia w starostwie powiatowym w wieruszowie.Dystrybucja
produktow i obsluga klienta na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno - handlowo - uslugowego
zdampol.Propaganda trzeciej rzeszy.Role i zadania kierownika w organizacji sportowej na przykladzie
automobilklubow.Pozyskiwanie oraz wykorzystywanie funduszy unijnych na przykladzie gminy kroczyce w
latach 2004-2006.Referendum lokalne jako instytucjonalny przejaw wladzy samorzadowej..praca licencjacka
budzet gminy .Wspolpraca miedzysektorowa w zakresie promowania i wspierania spolecznej
odpowiedzialnosci biznesu.Rozwoj logistyki polskich przedsiebiorstw w uwarunkowaniach europejskich i
globalnych.Wybrane aspekty ekonomii wlasnosci intelektualnej - transfer technologii.Miedzynarodowy
..
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trybunal karny dla bylej jugoslawii - ocena dotychczasowej dzialalnosci i wplyw na rozwoj
miedzynarodowego sadownictwa karnego.Piasecki- ryszard (ekonomia). Red. - polska w unii europejskiej :
proba bilansu : praca zbiorowa .Fundusze pomocowe unii europejskiej - ujecie w systemie rachunkowosci
gminy.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki redan s.a. w latach 2010-2012.praca
licencjacka budzet gminy .Crm jako podstawa relacji biznesowych.Wycena nieruchomosci przy zastosowaniu
metody porownywania parami na przykladzie nieruchomosci zlokalizowanej w kozieglowach przy ul.
Porajskiej 211.Rola spolecznego budownictwa czynszowego w zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych.Czynnosci operacyjno-rozpoznawcze zandarmerii wojskowej.praca licencjacka budzet gminy
.Finansowanie teatru ludowego i teatru laznia nowa w latach 2008-2009..Pozycja ustrojowa wielkiego
churalu panstwowego.Stres organizacyjny w grupie pracownikow biurowych. Porownanie pracownikow
banku z urzednikami miasta.Wyroznij sie lub zgin. Innowacyjna reklama outdoorowa i jej
efektywnosc..Korzeniowski- piotr - instytucje prawne ochrony srodowiska a proces inwestycyjno-budowlany
: studium prawno-administr.Eutanazja w polskim prawie karnym.Efektywnosc funkcjonowania otwartych
funduszy emerytalnych na przykladzie ofe ing nationale-nederlanden polska..Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa przez bank jako podstawa do udzielenia kredytu.Postepowanie nakazowe w prawie karnym
skarbowym i w prawie powszechnym.Analiza jakosci uslug hotelarskich ( na przykladzie hotelu holiday inn a
krakowie).Sadownictwo administracyjne w drugiej rzeczpospolitej.Zakres obowiazku lojalnosci wobec
pracodawcy a gwarancja ochrony jego interesow gospodarczych.Srodki ochrony prawnej w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego.Determinanty konkurencyjnosci regionow..Procedury zawierania umow
miedzynarodowych w prawie konstytucyjnym stanow zjednoczonych. Rozwazania na przykladzie traktatu o
utworzeniu nafta..Proces kredytowy w bankach komercyjnych (na przykladzie banku bgz s.a.).Ocena
zdolnosci kredytowej z wykorzystaniem analizy finansowej.Przestepstwo znecania w kodeksie karnym z 1997
r..Motywacyjna funkcja wynagrodzen na przykladzie malej firmy transportowej.Wplyw nowelizacji z dnia
10.01.2003 roku na czas trwania potepowania karnego- ze szczegolnym uwzglednieniem art. 335
k.p.k..Analiza zrodel finansowania mikro i malych przedsiebiorstw w powiecie kutnowskim.Zarzadzanie
zespolami pracowniczymi.Ocena wplywu realizacji projektow wspolfinansowanych ze srodkow ue na rozwoj
wybranych gmin woj. Slaskiego i opolskiego.Zmiany organizacyjne w percepcji pracownikow - na przykladzie
przedsiebiorstwa poczta polska.Reforma emerytalna w polsce. Charakterystyka ii i iii filaru na podstawie
firmy allianz.Czynniki warunkujace procesy migracyjne w wybranych krajach europejskich .Unikanie
podwojnego opodatkowania dochodow spolek kapitalowych.Przestepstwo lapownictwa w polskim wymiarze
sprawiedliwosci (poglady- rozmiary- zapobieganie).Kredyt jako zrodlo finansowania przedsiebiorstwa.Prace
magisterskie turystyka.Wykrywanie trucizn w zwlokach ludzkich.Zasady pisania pracy magisterskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Powodztwa prokuratora w postepowaniu cywilnym.Porozumienia ograniczajace
konkurencje.Prace licencjackie chomikuj.Bankowosc hipoteczna w polsce. Charakterystyka tworzenia i
dzialania banku hipotecznego oraz wplyw rynku nieruchomosci na jego kondycje..Uproszczone laczenia sie
spolek w swietle kodeksu spolek handlowych i dyrektyw unii europejskiej.Transport intermodalny jako
przyszlosc przewozow towarowych.Wspolczesne proby wyjasnienia fenomenu zachowan kierowanych
regula.Szkolenie i doskonalenie menedzerow podstawa kierowania zespolem pracowniczym.Marketing
elektroniczny w hotelarstwie – analiza jakosci.Dzialalnosc spoldzielni mieszkaniowej --nowe zycie w
tarnowie.Zasady transferu w klubach sportowych a prawo pracy/ze szczegolnym uwzglednieniem pilki
noznej/..Wspomaganie zarzadzania w firmie za pomoca systemu budzetowania.praca licencjacka budzet
gminy .Tworzenie spolki europejskiej w polsce..Bariery efektywnosci zespolow pracowniczych i ich
przezwyciezanie w swietle literatury przedmiotu.Zarzadzanie aktywami a plynnosc finansowa
przedsiebiorstwa.Kolodziejczyk- danuta. - rozwoj infrastruktury a cechy wiejskich spolecznosci lokalnych w
latach 2005-2011 .Product placement jako niekonwencjonalny sposob komunikacji z klientem.Ocena
systemu kontrolno- pomiarowego na podstawie stacji uzdatniania wody..Perspektywy rozwoju malego
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy ingram.Analiza bezrobocia na rynku pracy w latach 2005-2007 na
przykladzie powiatu ostroleckiego.Monopole w gospodarce wolnorynkowej.Dittmann- pawel (1950- ). prognozowanie w zarzadzaniu sprzedaza i finansami przedsiebiorstwa .Podatek od towarow i uslug zwroty.Instytucja zachowku w polskim prawie spadkowym.Realizacja komputerowych technologii sieciowych
..
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w globalnym marketingu.Wynagrodzenie jako element motywacji w szpitalu powiatowym w
zawierciu.Rekrutacja i selekcja pracownikow w przedsiebiorstwie.Nazarczuk- jaroslaw michal. - potencjal
rozwojowy a aktywnosc inwestycyjna wojewodztw i podregionow polski .Postrzeganie jakosci zabawek przez
pryzmat ich opakowania.Produkty kredytowe banku (na przykladzie banku pko s.a.).Klusownictwo w prawie i
praktyce.Perspektywy rozwoju turystycznego tatrzanskiego parku narodowego.Wspolna polityka rolna unii
europejskiej. Ochrona i promocja produktow regionalnych i tradycyjnych jako forma wsparcia regionalnych
tradycji rolniczych.Finansowe i pozafinansowe formy motywowania pracownikow.Rola miedzybankowych
systemow rozliczen w procesie integracji europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie
programow lojalnosciowych na rynku farmaceutycznym.Przeslanki i warunki rozwoju bankowosci
elektronicznej w polsce.Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Agresja wsrod mlodziezy szkolnej na
przykladzie gimnazjum w pyskowicach.Praca licencjacka plan.Fundusze strukturalne w dzialalnosci
organizacji pozarzadowych na przykladzie wybranych organizacji..Zarzadzanie produktem w branzy
farmaceutycznej.Sekurytyzacja jako jedna z przyczyn kryzysu finansowego w latach 2007 - 2009.Podzial i
realizacja podstawowych obowiazkow pracodawcy wobec pracownika tymczasowego poprzez agencje pracy
tymczasowej i pracodawce uzytkownika.Innowacyjnosc w procesach transportowych.Analiza determinantow
jakosciowo - tworczych procesu wytwarzania wybranego wyrobu branzy metalowej.Weresa- marzenna. Red.
- national and regional dimensions .Strategie dzialania firmy big stone-jeans na konkurencyjnym
rynku.Kaczmarczyk- michal - nieposluszenstwo obywatelskie a pojecie prawa .Odpowiedzialnosc
odszkodowawcza z tytulu naruszenia zobowiazania niepienieznego w projektowanej regulacji nowego
kodeksu cywilnego i jej ocena w swietle polskiego i europejskiego prawa umow oraz kryteriow optymalnej
regulacji.Ochrona domen internetowych w polsce.Instytucja dobrowolnego poddania sie odpowiedzialnosci
w polskim procesie karnym skarbowym.Roznice w zrodlach dochodow w gminie wiejskiej i
miejskiej.Wykorzystywanie narzedzi public relations w jednostkach budzetowych na przykladzie urzedu
marszalkowskiego wojewodztwa malopolskiego.Olszewski- leon (1940- ). Red. - dynamika dzialalnosci
gospodarczej w warunkach globalizacji .Praca magisterska z pedagogiki.Zrodla finansowania inwestycji na
przykladzie sektora msp na terenie opolszczyzny..Analiza bezrobocia i sposoby jego zwalczania w powiecie
lomzynskim w latach 2002-2005.Innowacyjne procesy magazynowania w systemie
logistycznym.Podejmowanie decyzji jako podstawa procesu zarzadzania w organizacji.Lobbing w
demokracji..Kowalski- jerzy - konstytucja federacji rosyjskiej a rosyjska i europejska tradycja konstytucyjna
.Pomoc publiczna i pomoc de minimis w aspekcie podatkowym jako forma pomocy horyzontalnej po akcesji
polski do unii europejskiej na przykladzie powiatu kutnowskiego.Dowod z dokumentu w postepowaniu
cywilnym.Znaczenie komunikacji niewerbalnej w kontaktach z klientem.Nowe narzedzia upowszechniania
historii przez instytucje kultury. Nowe technologie- przyklady dobrych praktyk- projekty i szanse dla polskich
placowek..Skarga konstytucyjna w prawie polskim.Analiza kondycji finansowejpzu s.a. w latach 20012005.Podatek dochodowy od osob fizycznych jako zrodlo wplywow do budzetu panstwa..Strategia rozwoju
przedsiebiorstwa (na przykladzie dromak sp. Z o.o.).praca licencjacka budzet gminy .Naduzycia finasowe w
dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstw..The part and consumers spokespersons tasks in the system of
consumers protection rights.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie platform komunikacyjnych w
zarzadzaniu wirtualnymi zespolami projektowymi.Ocena sytuacji ekonomicznej gieldowych spolek branzy
miesnej na przykladzie pkm duda s.a. i indykpol s.a..Analiza budzetu gminy pajeczno w latach 2005 2009.Zachowania i preferencje konsumentow na podstawie badan wlasnych..Kreatywnosc jako kluczowa
kompetencja pracownikow.Prawo i ekonomia: upadlosc z perspektywy teorii gier..Rola motywowania
pracownikow w zarzadzaniu wspolczesna firma.Safjan- marek - wyzwania dla panstwa prawa .Realizacja
standardow socjalno-bytowych wykonywania kary pozbawienia wolnosci w swietle regulacji polskich i
miedzynarodowych na przykladzie aresztu sledczego w kielcach.Problemy logistyczne budowy domow z
gotowych elementow..Postepowanie mediacyjne.Szara strefa rynku pracy i sposoby jej ograniczania w polsce
w latach 1998-2004.Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposob na efektywna realizacje zadan
publicznych.Procesy logistyczne w przedsiebiorstwie scrapena s.a. w herbach.Proces rekrutacji i selekcji w
sluzbach mundurowych na przykladzie policji.Podstawy analizy technicznej na wybranym przykladzie..Budzet
..
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gminy w systemie finansow publicznych (na przykladzie gminy lubien kujawski).Praca licencjacka
pedagogika.Prawo glosu na zgromadzeniu wspolnikow i walnym zgromadzeniu spolek
kapitalowych..Instytucja obywatelstwa w kontekscie uregulowan polskich i unii europejskiej.Gospodarka
finansowa gmin wiejskich.Sposob promocji polski na przykladzie wymiany erasmus.praca licencjacka budzet
gminy .Czy zhp jest postrzegana jako organizacja wypoczynkowa?.Otoczenie finansowe i pozafinansowe msp
w krajach unii europejskiej na poczatku xxi wieku.Znaczenie wypalenia zawodowego nauczycieli w
zarzadzaniu szkola.Zarzadzanie jakoscia w opiece zdrowotnej na przykladzie szpitala wojewodzkiego w
bielsku-bialej.Wybrane aspekty zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy w placowkach
oswiatowych.Niedozwolone klauzule umowne w umowach deweloperskich.Konstytucjonalizacja idei
prawnej ochrony zycia a zakaz stosowania kary smierci na przykladzie konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 2
kwietnia 1997 roku.Sponsoring sportowy jako forma promocji firmy.Analiza i ocena zjawisk dyskryminacji
kobiet na rynku pracy w polsce.Wybrane aspekty uchwal organow spolek kapitalowych - przyczynek do
rozwazan o zastosowaniu postanowien kodeksu cywilnego do stosunku spolki kapitalowej.Relacje miedzy
prezydentem a rzadem w systemie prlamentarnym (w wybranych panstwach).Cywilnoprawna ochrona
konsumenta w przypadku umow zawieranych na odleglosc.Wojewodztwo malopolskie i podkarpackie na tle
gospodarki polski..Dostosowanie polskiego prawa bankowego do norm ue.Cywilnoprawna charakterystyka
umowy leasingu na tle przepisow kodeksu cywilnego..Porownanie metod wykorzystania samochodu
osobowego w malej firmie.Wykorzystanie analizy wskaznikowej w ocenie sytuacji finansowej organizacji na
przykladzie malopolskiej hodowli roslin - hbp sp. Z o.o..Przejscie autorskich praw
majatkowych.Charakterystyka dochodow podatkowych gmin na przykladzie gminy biala..Gotowe prace
magisterskie licencjackie.Zarzadzanie konfliktem w organizacji..Zarzadzanie jakoscia w administracji
publicznej na przykladzie urzedu skarbowego.Dzialania powiatowego urzedu pracy w myszkowie w zakresie
zwalczania bezrobocia wsrod osob niepelnosprawnych.Rola doradztwa rolniczego w przygotowaniach
mieszkancow wsi do integracji z ue na przykladzie czterech powiatow: bialskiego- parczewskiegoradzynskiego i lukowskiego.Ocena kondycji finansowej spolki cersanit s.a. w latach 2001-2004.Miejsce
otwartych funduszy emerytalnych na polskim rynku kapitalowym.Idee praw czlowieka..Noga- marian kultura a ekonomia .Warszawa.Kreowanie wizerunku pracodawcy (na przykladzie firmy google).Analiza
finansowa przy przejsciu od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej.Inwestycje private
equity/venture capital na rynku polskim.Przedmiot i tresc sluzebnosci drogi koniecznej.Konferencja sedziow
izby karnej i izby wojskowej sadu najwyzszego - nowe technologie dowodowe a proces karny : konferencja
sedziow izby karnej i izby wojskowej s.Spis tresci praca licencjacka.Rekrutacja i selekcja
pracownicza.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w procesie ciaglego odlewania stali..Prawnokarne zwalczanie
recydywy w swietle francuskiego systemu prawnego.Rola samorzadu terytorialnego oraz organizacji
pozarzadowych w zarzadzaniu rozwojem regionalnym. Na przykladzie powiatu suskiego..Fundusze ue jako
zrodla finansowania projektow rozwojowych w wybranych gminach.Mowa ciala w procesie sprzedazy
bezposredniej.Czynniki stymulujace i ograniczajace zakres i skutecznosc wdrazania logistyki w
przedsiebiorstwach w polsce..Jakubecki- andrzej (1958- ). Red. - jus et remedium : ksiega jubileuszowa
profesora mieczyslawa sawczuka .Domy pasywne i ich ekonomika praca inzynierska budownictwo.praca
licencjacka budzet gminy .Przyklad pracy magisterskiej.Bala- pawel - konstytucyjne prawo do nauki a polski
system oswiaty .Skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia
jako system wzajemnie uzupelniajacych sie srodkow kontroli legalnosci orzeczen sadowych..Nowak- wojciech
andrzej. Red. - miedzynarodowy standard sprawozdawczosci finansowej dla malych i srednich jednostek :
istota.Obligacje komunalne emitowane w trybie publicznej subskrypcji jako forma pozyskania srodkow przez
jednostki samorzadu terytorialnego na realizacje zadan wlasnych.Wybrane narzedzia it wykorzystywane w
zarzadzaniu lancuchem dostaw.Uprawniony do nabycia prawa ochronnego na znak towarowy..Promocja
produktow w branzy spozywczej na przykladzie kopalni soli klodawa.Senauth- frank. - a morning of terror :
the london bombings on july 7th 2005 .Kredytowanie podmiotow gospodarczych w polityce banku
spoldzielczego w wodzislawiu slaskim..Monitoring elektroniczny.Rekrutacja i selekcja jako podstawa
gospodarowania potencjalem ludzkim na przykladzie przedsiebiorstwa xyz.Wdrazanie zintegrowanego
systemu zarzadzania na przykladzie przedsiebiorstwa wo-kar.Odrebna wlasnosc obiektow budowlanych w
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swietle rzadowego projektu zalozen projektu ustawy o odrebnej wlasnosci obiektow budowlanych z dnia 3
listopada 2010 r..Kapital obrotowy i jego znaczenie w zarzadzaniu plynnoscia finansowa.Ryzyko kredytowe na
przykladzie powiatowego banku spoldzielczego w kedzierzynie - kozlu..Postepowanie w sprawach o
naruszenie posiadania.Aktywna polityka rynku pracy na przykladzie powiatowego urzedu pracy w
gostyninie.Termin w umowie przedwstepnej.Systemy rachunkowosci zakladu budzetowego i
przedsiebiorstwa - komparatystyka.praca licencjacka budzet gminy .Czyyniki warunkujace rozwoj
przedsiebiorczosci na przykladzie gminy drzewica.Aspekty podatkowe zakladania oraz finansowania spolki z
o.o..Ocena efektywnosci dzialalnosci finansowej gminy na przykladzie gminy lipce
reymontowskie.Pozafinansowe motywowanie pracownikow na przykladzie firmy limal.Zatrudnienie
cudzoziemcow na terenie rzeczypospolitej polskiej.Lex commissoria.Dzialania promocyjne polski podczas
mistrzostw europy w pilce noznej uefa euro 2012™.Wypalenie zawodowe jako nastepstwo stresu w miejscu
pracy.Kredyty ratalne jako zrodlo kreowania popytu w gospodarce.Uregulowania prawne i wzorcowe
rachunkowosci w polsce na tle rozwiazan swiatowych.Promocja w sferze b2b na podstawie firmy
pasmatex.Tematy prac licencjackich pedagogika.Strategie public relations w organizacjach znajdujacych sie w
sytuacji kryzysowej.Pisanie prac na zlecenie.Wieliczka to nie tylko sol.Zjawisko handlu ludzmi-jego
zapobieganie i zwalczanie.Praca magisterska pedagogika przedszkolna.Analiza dochodow i wydatkow gminy
kleszczow w latach 2001-2008.Usilowanie w polskim prawie karnym.Prawo pomocy w postepowaniu
sadowoadministracyjnym w swietle europejskich standardow ochrony praw jednostki.Ocena kondycji
finansowej spolki lentex s.a. w latach 2003-2006.Ocena jastrzebskiej spolki weglowej s.a. na podstawie
sprawozdan finansowych..Wplyw polityki regionalnej na rozwoj gminy kadzidlo.Charakter prawny umow
swapowych.Finansowanie przedsiebiorstw z funduszy unii europejskiej.Prawa podstawowe jako
uzasadnienie ograniczen stosowania fundamentalnych swobod prawa wspolnotowego.Inwestycje rzeczowe
jako czynnik wzrostu i rozwoju przedsiebiorstwa.Prawo do ochrony zycia w polskim prawie konstytucyjnym i
prawie miedzynarodowym.Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki vat 2010 .Miedzynarodowa konferencja
ochrony prywatnosci i danych osobowych - prawo do prywatnosci - prawo do godnosci : 26 miedzynarodowa
konferencja ochrony prywatnosci.praca licencjacka budzet gminy .Wojewodztwo jako region w rozumieniu
prawa europejskiego.Polski trybunal konstytucyjny na tle sadow konstytucyjnych w europie srodkowo –
wschodniej – funkcje i kompetencje..Temat pracy licencjackiej.Zarzadzanie rozwojem regionalnym w unii
europejskiej na przykladzie euroregionu bug.Teoretyczne i praktyczne aspekty rekrutacji kandydatow do
pracy w zakladzie pracy.Utrzymanie maszyn i wplyw utrzymania maszyn na jakosc produkowanych wyrobow
betonowych..Kompleksowy system sterowania jakoscia.Szymanski- andrzej. - proces likwidacji dzialalnosci
charytatywnej kosciola katolickiego w sferze publicznoprawnej.Warunkowe umorzenie postepowania w
polskim prawie karnym.Rola zintegrowanego systemu zarzadzania jakoscia opartego na normach iso 900014000- 18000 na przykladzie przedsiebiorstwa z baranzy ceramicznej.Kryteria doboru przez kierownikow
czlonkow zespolu.Kluczowe czynniki sukcesu w pracy dyrektora personalnego..Przestepczosc zorganizowana i
jej zwalczanie.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy
.Obrona konieczna w ujeciu kodeksu karnego z 1997 r..Sposoby szacowania kosztow posrednich w kalkulacji
kosztorysowej wykonawcy budowlanego – teoria i praktyka. Praca inzynierska budownictwo.Europejska
wspolpraca polityczna - geneza i aktualny ksztalt..Rola sadu najwyzszego w funkcjonowaniu wymiaru
sprawiedliwosci..Prace doktorskie.Sposoby finansowania rynku nieruchomosci.Perspektywa wprowadzenia
waluty euro w polsce.Analiza skutecznosci wybranych metod analizy technicznej..praca licencjacka budzet
gminy .Rola rachunku kosztow w zarzadzaniu jednostka gospodarcza na przykladzie firmy grand dll sp. Z
o.o..Zarzadzanie naleznosciami jako integralna czesc zarzadzania plynnoscia finansowa
przedsiebiorstwa.Ekonomiczne i spoleczne determinanty rozwoju mieszkalnictwa.Ewidencja kosztow w
ksiegach rachunkowych banku na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.Plan pracy
licencjackiej.Reprezentacja skarbu panstwa w postepowaniu cywilnym.Rygor natychmiastowej
wykonalnosci.Pankratjew- renata. Oprac. - rzeszow : plan miasta : 1:20 000 .Praca magisterska
licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw cech negocjatora na przebieg negocjacji.Rozwoj
pracowikow i kariery pracownicze jako istotny element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie zespolu
szkol nr 1 w klobucku.Czynnik ludzki w zapobieganiu wypadkom przy pracy w hutnictwie.Faszyzm wloski w
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latach 1919-1939.Odpowiedzialnosc pracownicza i cywilnoprawna pracodawcy za niezgodne z prawem
rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia.Ewolucja rozwoju angielskiego systemu prawnego (od
sredniowiecza do wspolczesnosci - wybrane zagadnienia)..zrodla finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw ze szczegolnym uwzglednieniem pozyskiwania srodkow finansowych poprzez gielde
papierow wartosciowych.Ubezpieczenia majatkowe w rolnictwie.Pisanie pracy magisterskiej.Moralnosc czy
interes spoleczny? Prawo w procesie przemian spolecznych a hard cases.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Infrastruktura spoleczno-gospodarcza i jej wplyw na jakosc zycia
mieszkancow gminy lewin brzeski..Poziom jakosci i funkcjonowania organizacji na przykladzie urzedu
miejskiego.Podatek vat przed i po akcesji polski do unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie elementow marketingu-mix w branzy mleczarskiej na przykladzie lodzkiej spoldzielni
mleczarskiej w lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Audyt wewnetrzny a kontrola zarzadcza w gospodarce
finansowej jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w
radomsku..Krakowski unsound festival na tle dziejow muzyki elektronicznej.Satysfakcja klientow banku
internetowego (na przykladzie mbanku).Patologie i dysfunkcje w zarzadzaniu organizacja.Sprawozdanie
finansowe jako zrodlo danych charakteryzujacych kondycje finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie
przedsiebiorstwa rolno-spozywczego dubielak.Pozew w postepowaniu odrebnym w sprawach
gospodarczych.Fundusze publiczne w walce z bezrobociem na lokalnych rynkach pracy.Wczesniejsze
emerytury w polsce.Motywowanie funkcjonariuszy mundurowych na przykladzie komendy powiatowej
policji w sieradzu.Zasilki dla bezrobotnych i swiadczenia przedemerytalne jako formy pasywnej polityki
panstwa w lagodzeniu bezrobocia w polsce.Polityka rasistowska w trzeciej rzeszy w latach 1933-1945.Pisanie
prac licencjackich po angielsku.Praca licencjacka ekonomia.Perspektywy w badaniach kultury organizacyjnej.
Studium przypadku przedsiebiorstwa turystycznego.Policja panstwowa w ii rzeczpospolitej.Prawne polozenie
mulzumanskiego zwiazku religijnego w polsce..Ewolucja struktury organizacyjnej jako forma zmiany w
przedsiebiorstwie ( na przykladzie polskiego koncernu naftowego orlen s.a. ).Aktywne formy zwalczania
bezrobocia na terenie powiatu lodz-wschod w latach 2008-2009.Problematyka retroaktywnosci prawa w
procesach zbrodniarzy nazistowskich oraz wybrane zagadnienia.Rola roznicowania ofert w uzyskiwaniu
przewagi konkurencyjnej firmy - analiza i ocena na przykladzie mitsubishi sobczyk zbigniew autoryzowany
dealer.Status prawny agencji nieruchomosci rolnych skarbu panstwa.Zarzadzanie rozwojem przestrzennym w
swietle postepujacych procesow dezurbanizacji.Efektywnosc i trafnosc doboru pracownikow a decyzje
personalne.Stwierdzenie niewaznosci decyzji administracyjnej.Logistyka magazynowania w jednostkach
samorzadu terytorialnego (jst) na przykladzie powiatowego zarzadu drog i transportu w
lowiczu.Funkcjonowanie i finansowanie dzialalnosci oswiatowej na przykladzie miasta lubliniec w latach
2006-2008..Polska i polskosc w mysli jana pawla ii.Oszustwa ksiegowe i gieldowe.Podatek jako zrodlo
dochodu gminy..Prawo karne.Prace magisterskie turystyka.Analiza budzetow gmin oraz ilustracja empiryczna
na przykladzie wybranej gminy.Referendarz sadowy jako organ postepowania cywilnego.Spoleczne
uwarunkowania zachowan konsumenckich na przykladzie badan profili uzytkowania internetu.Zastosowanie
metod analizy dynamiki w logistycznym systemie produkcyjnym na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjnego.Przejscie zakladu pracy na innego pracodawce.Nowoczesne metody finansowania
dzialalnosci na przykladzie factoringu.Przekroczenie granic obrony koniecznej w swietle art. 25 k. K. I
orzecznictwa.Rozwoj osobisty menedzera.Wplyw merchandisingu na konsumenta..Nadzor nad samorzadem
gminnym sprawowany przez wojewode lodzkiego na przykladzie gminy miasta sieradz.Analiza wykonania
budzetu placowek oswiatowych gminy gogolin w latach 2008-2010.Zabezpieczenie logistyczne polskich misji
wojskowych w latach dziewiecdziesiatych xx wieku.Dualna rola logistyki w sytuacjach kryzysowych.Wplyw
rodzaju finansowania na plynnosc mikro--malych i srednich przedsiebiorstw.Herbst- krzysztof. - ruchy
nieformalne a kierunki rozwoju ekonomii spolecznej : rekomendacje dla polityk publicznych.Forty twierdzy
krakow szansa na wzbogacenie oferty turystycznej krakowa..praca licencjacka budzet gminy .Marketing
terytorialny na podstawie powiatu klobuckiego.Odpowiedzialnosc karna nieletnich.Bankowosc elektroniczna
jako nowoczesna forma sprzedazy uslug bankowych.System motywacyjny w policji na przykladzie komendy
powiatowej policji w radomsku.Zarzadzanie personelem w malej firmie na przykladzie p.h.u. dag-dar.Baza
prac magisterskich.Dale- margaret. - skuteczna rekrutacja i selekcja pracownikow .Przedsiebiorstwa rodzinne
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- specyfika funkcjonowania oraz istota zarzadzania zasobami ludzkimi.Struktura bezrobocia w powiecie
kutnowskim w latach 2005-2010.Wplyw struktury organizacyjnej na ocene wskaznikowa jednostki
gospodarczej.Ocena trafnosci odbytych szkolen na przykladzie centrum finansowo - ksiegowego
(cfk).Zarzadzanie awansem zawodowym nauczyciela - motywacja do rozwoju.Ochrona uchodzcow w swietle
unijnego prawa azylowego.Kahn- michael n. - analiza techniczna : wprowadzenie do analizy wykresow
gieldowych .Rekrutacja i selekcja jako sposoby zatrudniania pracownikow na podstawie mfne swiatowit
s.a..Wplyw strategii dystrybucji na wyniki finansowe firmy na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej
w olecku.Stanowisko swiadka w polskim procesie karnym.Zarzadzanie uslugami posprzdaznymi firmy cnh
polska sp z o.o. W plocku.Analiza rentownosci przedsiebiorstwa grupa kety s.a. w latach 2006-2010.Kryteria i
mierniki bankowej oceny zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa x s.a..Polityka innowacyjna polski. Celeinstrumenty i rezultaty.Tematy prac licencjackich.Wykonywanie prawa autorskiego w swietle art. 82 traktatu
ustanawiajacego wspolnote europejska.Jagiello- malgorzata e. - aktywnosc eksportowa polskich
przedsiebiorstw przemyslowych : wyniki badan ankietowych .Wypalenie zawodowe w pracy kuratorow
sadowych.Solidarna odpowiedzialnosc inwestora i wykonawcy za zaplate wynagrodzenia podwykonawcom
w swietle przepisow kodeksu cywilnego o umowie o roboty budowlane..Strategie marketingowe firm
uslugowych na przykladzie firmy dermed.Wartosc nieruchomosci a yzyko zabezpieczenia
hipotecznego..Realizacja projektu kolei duzych predkosci a osiagniecie celow programu ten-t.Specjalne strefy
ekonomiczne jako czynnik rozwoju regionow polski.Ewidencja funduszy unii europejskiej urzedu miasta
kalisza.Rola systemu motywowania w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie spolki alpla w ostrowi
mazowieckiej.Analiza dochodow budzetowych miasta piotrkowa trybunalskiego ze szczegolnym
uwzglednieniem podatku od nieruchomosci.Wspolpraca bankowo-ubezpieczeniowa na przykladzie kart
platniczych w pko bp sa.Skutecznosc reklamy telewizyjnej w oparciu o opinie studentow uniewrsytetu
jagiellonskiego.Wplyw stylow kierowania na komunikacje w przedsiebiorstwie x.Strategie zarzadzania
kapitalem obrotowym przedsiebiorstwa na przykladzie z.ch.police s.a..Promocja strategii marketingowej
firmy stosujacej sprzedaz bezposrednia..Przyczyny miedzynarodowego awansu bankow japonskich w latach
80. Xx wieku oraz ich pozycja obecnie..Rozwoj infrastruktury spolecznej w miescie bialystok na przykladzie
regionalnego programu operacyjnego 2007- 2013.Analiza i struktura wynagrodzen na przykladzie osrodka
doskonalenia kadr sluzby wieziennej w sulejowie w latach 2008-2010.Wsparcie logistyczne w zarzadzaniu
kryzysowym.Porozumienia akcjonariuszy.Budowa planu marketingowego ptrzedsiebiorstwa w warunkach
konkurencji rynkowej.Organizacja obslugi klienta na przykladzie biura podrozy triada..Prawnokarna ochrona
tajemnicy panstwowej.Rozwoj gospodarczy gminy a ruchy migracyjne na przykladzie gminy dobrodzien w
latach 1999-2006..Asertywnosc- jako podstawowy element komunikacji w biznesie. Analiza tematu na
podstawie srodmiejskiej spoldzielni mieszkaniowej..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw podstawowych
srodowisk wychowawczych na przestepczosc nieletnich..Szkolenie i doskonalenie jako forma rozwoju
pracownikow na przykladzie firmy elektron s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Prawne gwarancje dostepu do informacji.Funkcja personalna w przedsiebiorstwie --bazaltex.System
transportowy na przykladzie przedsiebiorstwa handlowo uslugowego olmet..Wykorzystanie wspolczynnika
tpm i pamco w zespole kociol - turbina..Fluktuacja kadrowa i jej wplyw na efektywnosc funkcjonowania
przedsiebiorstwa na rynku.Prace licencjackie socjologia.Projekt hali o konstrukcji stalowej o wymiarach
(30x60)m praca inzynierska budownictwo.Amortyzacja w swietle wymogow prawa bilansowego i prawa
podatkowego.Samowola budowlana.Bezrobocie i sposoby lagodzenia jego skutkow.Rola rachunkowosci
zarzadczej w zarzadzaniu jakoscia.Znaczenie -e-handlu w dzialalnosci dystrybucyjnej.Sources of legal
validity.Motywowanie placowe na przykladzie pss spolem w lowiczu.Centra logistyczne jako czynnik rozwoju
gospodarczego i przestrzennego w regionie (na przykladzie regionu lodzkiego).Ryzyko kredytowe i sposoby
jego minimalizacji na przykladzie banku pko bp s.a..Etyka w kulturze organizacyjnej w google i amway
corporation.Realizacja prawa wspolnoty lokalnej do kreowania ustroju wewnetrznego w gminie
myslenice.praca licencjacka budzet gminy .Motywacyjna rola kierownika - zalozenia i ich realizacja w
praktyce.Policja w systemie organow odpowiedzialnych za porzadek publiczny..Salihov- ali vajsovič. - kapital
ludzki i edukacja : cele- srodki i realia .Fundacje kultury jako wyraz inicjatywy spoleczenstwa
obywatelskiego.Tematy pracy magisterskiej.Wykorzystanie metod ciaglego doskonalenia w przedsiebiorstwie
..

..
na przykladzie zastosowania metodologii six sigma w procesie technologicznym.Banki spoldzielcze w
kredytowaniu sektora msp.praca licencjacka budzet gminy .Narzedzia motywowania pracownikow na
przykladzie firmy orange polska.Seminarium v roku - postepowanie administracyjne.Wsparcie dzialan z
funduszy unijnych na rzecz ochrony srodowiska w powiecie augustowskim .Wieckowski- marek. - pogranicze
polsko-slowackie : dostepnosc transportowa a turystyka .praca licencjacka budzet gminy .Formy
opodatkowania a konkurencyjnosc malych i srednich przedsiebiorstw.Tajemnica lekarza psychiatry na gruncie
polskiego postepowania karnego.Regionalne izby obrachunkowe jako organ nadzoru i kontroli dzialalnosci
samorzadu terytorialnego..Aktywizm sedziowski w polskich przepisach proceduralnych przy stosowaniu
prawa wspolnotowego.Uzytkowanie gornicze w prawie polskim i kazachstanskim.Dzialalnosc depozytowokredytowa banku komercyjnego na przykladzie efg eurobank ergasias s.a. oddzial w polsce.Wplyw coachingu
na prace w organizacji na przykladzie programu propozycja orange.Analiza porownawcza sytuacji finansowej
spolek pkn orlen i grupy lotos z uwzglednieniem sytuacji kryzysowej.Zarzadzanie jednostka samorzadu
terytorialnego na przykladzie wybranych gmin wojewodztwa slaskiego.Prawo do wlasnosci jako prawo
gwarantowane przez europejska konwencje praw czlowieka na tle problematyki sprawy o mienie
zaburzanskie.Organizacja dzialalnosci centrum logistycznego na przykladzie magazynu centralnego firmy
kaufland polska markety sp. Z o.o..Stec- piotr. Red. - wlasnosc intelektualna w przedsiebiorstwie : wybrane
problemy prawne i ekonomiczne .Hotel jako podmiot gospodarczy na tle systemu podatkowego w polsce
2010/2011.Zasada publicznosci w polskiej procedurze karnej.Guziejewska- beata. - zewnetrzne zrodla
finansowania samorzadu terytorialnego : teoria a praktyka .praca licencjacka budzet gminy .Struktura
funkcjonalno przestreznna nysy i jej przeobrazenia..Debinski- antoni (1953- ). Red. - nauki prawne pomiedzy
tradycja a wspolczesnoscia : prace dedykowane profesorowi romanowi l.Legalnosc aktow prawnych
nacjonalizacji w polsce w latach 1944-1947. Ujecie historyczno-prawne.praca licencjacka budzet gminy
.Kontrola celna i procedura skladu celnego.Ratajczak- marek (1954- ). Red. - polska transformacja : miedzy
teoria a praktyka .Lancuch wartosci: analiza dzialan i procesow w przedsiebiorstwie zpe zapel s.a..praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Niskokosztowe linie lotnicze w miedzynarodowym
porcie lotniczym krakow-balice..Wykorzystanie instrumentow pochodnych w zabezpieczeniu ryzyka
walutowego..Uwarunkowania rozwoju infrastruktury technicznej w gminie ( na przykladzie gminy
ozorkow).Systemy zarzadzania w turystyce i ich wplyw na ruch turystyczny.Rola bezposrednich inwestycji
zagranicznych w procesach fuzji i przejec w sektorze bankowym w polsce.Ogolna klauzula zapobiegajaca
unikaniu opodatkowania w prawie francuskim.Wspoltworczosc w prawie autorskim i w prawie patentowym
.Falszowanie dokumentow publicznych.Stosunki pomiedzy polska a hiszpania. Ukazanie roznic i podobienstw
w wybranych zagadnieniach.Ocena targow jako elementu komunikacji przedsiebiorstwa z rynkiem.Ocena
zasadnosci oparcia decyzji inwestycyjnej o kluczowy dokument informacyjny inwestora.Przestepstwo bojki
na gruncie polskiego prawa karnego.Rachunkowosc malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy
forte vita polska sp. Z o.o..Bezrobocie w powiecie ostroleckim w latach 2003-2005.Udzial w targach jako
forma komunikacji marketingowej firmy z rynkiem.Chuliganstwo stadionowe jako negatywne zjawisko
wywolujace zaklocenie porzadku publicznego.Polityka energetyczna unii europejskiej w zakresie
odnawialnych zrodel energii.Znaczenie i formy doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej i
administracyjnej.Promocja produktow firmy mlecovita- a zachowanie konsumenckie.Zastosowanie
miedzynarodowych standartow rachunkowosci w polsce i ich wplyw na rachunkowosc polska.Systemy
informatyczne w handlu elektronicznym.Obraz przestepstwa zabojstwa na podstawie badan akt postepowan
prowadzonych przez sad okregowy w krakowie w latach 2005-2009 zakonczonych prawomocnymi wyrokami
skazujacymi..Specyfika funkcjonowania i zarzadzania w malych i srednich przedsiebiorstwach.Metody
wykonania izolacji przeciwwilgociowych scian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych w budynkach
remontowanych praca inzynierska budownictwo.Model wywiadu skarbowego w polskim
ustawodawstwie.Przeksztalcenie spolki cywilnej w spolke z ograniczona odpowiedzialnoscia.Wykorzystanie
emocji w przekazach reklamowych.praca licencjacka budzet gminy .Wady oswiadczenia woli przy
sporzadzaniu testamentu.Doskonalenie zarzadzania jakoscia uslug gastronomicznych na podstawie
restauracji hotelu sympozjum..Zarzadzanie wspolpraca szkoly ze srodowiskiem lokalnym: opinie nauczycieli
na temat wartosci wspolpracy dla edukacji uczniow..Status prawny najwyzszej izby kontroli..praca licencjacka
..

..
budzet gminy .Motywy dzialalnosci studentow w kolach naukowych na przykladzie wydzialu zarzadzania
ul.Japonski system zarzadzania zasobami ludzkimi w globalnych korporacjach w percepcji europejskich
uczestnikow programu vulcanus.Systemy motywacyjne w unii europejskiej.Realizacja zadan z zakresu
pomocy spolecznej na przykladzie swiadczen rodzinnych udzielanych przez gminny osrodek pomocy
spolecznej w slomnikach..Wspomaganie gospodarki magazynowej poprzez systemy informatyczne i
nowoczesne technologie na przykladzie firmy tradis.Przyszle swiadczenia emerytalne studentow w systemie
ubezpieczen spolecznych w polsce (stan na i kwartal 2011 r.).Istota i zrodla rotacji pracownikow w urzedzie
miasta krakowa..Nastawienie pracodawcow otwartego rynku pracy wobec zatrudniania osob
niepelnosprawnych..Finansowe aspekty jakosci w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Ocena wykorzystania
funduszy strukturalnych w rozwoju gospodarstw rolnych wojewodztwa slaskiego.Postrzeganie jakosci
produktow mleczarni turek przez konsumentow indywidualnych.Pomoc spoleczna praca
licencjacka.Organizacja i finansowanie ubezpieczenia spolecznego rolnikow.Konkurencyjnosc malych i
srednich przedsiebiorstw na rynkach ue.Przemoc w rodzinie praca licencjacka.Adaptacja gospodarcza
polskich przedsiebiorstw na rynek unii europejskiej.Gotowe prace licencjackie za darmo.Rola wydzialu
gezodezji- kartografii- katastru i gospodarki nieruchomosciami starostwa powiatowego w zawierciu w
kontekscie inwentaryzacji powykonawczej budynku mieszkalnego.Ocena funkcjonowania zintegrowanego
systemu zarzadzania w wybranym przedsiebiorstwie..Organizacja pracy oraz system motywacyjny w
zespolach druzyn konduktorskich na przykladzie pkp.Skarga o stwierdzenie niezgodnosci z prawem
prawomocnego orzeczenia - charakterystyka instytucji..Srodki egzekucyjne zobowiazan pienieznych w
postepowaniu egzekucyjnym w administracji..Przygotowanie oferty przetargowej na wykonanie wybranego
obiektu budowlanego lub wybranych robot budowlanych praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw systemu motywacyjnego na efektywnosc pracy- w opinii pracownikow
przedsiebiorstwa x.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym..Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie firmy peuk s.a..Znaczenie akumulacji i transferu wiedzy technicznej w procesie realizacji
innowacji w przedsiebiorstwach produkcyjnych..Przestepstwa przeciwko ochronie informacji
niejwnych.Inwestycje kapitalowe w kontekscie analizy portfelowej.Dochody i wydatki w polityce
rachunkowosci gminy wielgomlyny w latach 2008-2010.Caputa- wieslawa. Red. - potencjal konkurencyjny
przedsiebiorstwa w warunkach globalizacji .Co czyni krola krolem- czyli o pozycji krola w ustroju
panstwowym na przykladzie angli od poczatku panstwowosci do konca epoki pierwszych
plantagenetow.Wykorzystanie monitoringu do oceny zachowania sie i bezpieczenstwa zapor nasypowych na
przykladzie zapory czorsztyn. Praca inzynierska budownictwo.Geneza i rozwoj bilateralnych stosunkow
polityczno - gospodarczych stanow zjednoczonych i europy do momentu jej integracji.Rynek produktow
mlecznych i jego uwarunkowania spoleczne na przykladzie powiatu wielunskiego.Pronobis- michal. - polska
w strefie euro .Wplyw innowacji na podejmowanie decyzji zakupowych przez konsumentow indywidualnych
na podstawie firmy tymbark.Dzialalnosc marketingowa banku na przykladzie banku pekao sa .Pomoc przy
pisaniu pracy magisterskiej.Prowokacja policyjna jako prosta czynnosc operacyjno-rozpoznawcza .Projekt
pracy magisterskiej.Znaczenie podatkow lokalnych regulowanych ustawa o podatkach i oplatach lokalnych w
dochodach gminy na przykladzie gminy konstantynow lodzki..Wykorzystanie europejskiego funduszu rozwoju
regionalnego na przykladzie wojewodztwa lodzkiego w swietle polityki regionalnej.Zarzadzanie
nieruchomoscia zabytkowa na przykladzie palacu w walewicach.Stymulowanie przedsiebiorczosci
indywidualnej z funduszy strukturalnych przydzielanych przez jednostki samorzadu terytorialnego.Warunki
podjecia aktywnosci handlowej na rynku federacji rosyjskiej na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa.Zarzadzanie rozwojem gminy na przykladzie gminy klobuck.praca licencjacka budzet gminy
.Rola foresightu w zarzadzaniu strategicznym w regionie..Proces zarzadzania przedsiebiorstwem
transportowym na przykladzie skat transport sp. Z o. O..Style kierowania w instytucji kultury na przykladzie
osrodka kultury w brzeszczach.praca licencjacka budzet gminy .Obsluga rynku nieruchomosci w polsce i
wybranych krajach europy.Minimalizacja konfliktow w negocjacjach na przykladzie firmy jaworowy
zdroj.Realizacja pomocy spolecznej w gminie poreba w latach 2001-2005..Analiza otoczenia organizacji na
przykladzie teatru bagatela im. Tadeusza boya - zelenskiego w krakowie..Wspolpraca organizacji iii sektora z
samorzadem i organizacjami biznesowymi na przykladzie towarzystwa przyjaciol lodzi.Uklad pracy
..

..
magisterskiej.Nowoczesne zarzadzanie miastem. Kurytyba - studium przypadku.Technologia i ekonomika
pokryc dachowych praca inzynierska budownictwo.Determinanty procesu formowania sie zeznan swiadka a
wybor taktyki przesluchania w postepowaniu przygotowawczym.Zmowa milczenia swiadkow. Problematyka
karnoprocesowa i kryminalistyczna..Ekonomiczne i prawne aspekty powstania nadplaty i jej zwrotu.Pojecie
zbrodni wojennej-zagadnienia wybrane.Rola komunikacji interpersonalnej w relacjach miedzy urzednikiem a
klientem na przykladzie urzedu gminy w lubochni..Motywacyjny system wynagradzania jako element
marketingu personalnego (na przykladzie spoldzielni inwalidow naprzod).praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo szpiegostwa.Rozwoj zrownowazony oraz ciagle doskonalenie
przedsiebiorstwa jako wyznacznik jakosci na przykladzie heineken n.v..Aktywny obywatel. Przejawy
wspolczesnego spoleczenstwa obywatelskiego na przykladzie miasta glubczyce..Wstrzymanie wykonania
decyzji w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Postepowanie o stwierdzenie nabycia spadku.Galicyjski
sejm stanowy oraz sejm wielkiego ksiestwa poznanskiego i ich rola w funkcjonowaniu prowincji.Przychody
linii lotniczych - wybrane aspekty sprawozdawcze i zarzadcze.Mobbing i molestowanie seksualne w miejscu
pracy.Analiza kosztow jako zrodlo informacji o przedsiebiorstwie..Szkolnictwo kosciola katolickiego w
rzeczypospolitej polskiej..Koszt wynagrodzen a wynik finansowy - na przykladzie firmy tedrive poland sp. Z
o.o. w latach 2007-2009..Prawo dostepu do informacji publicznej.Bezrobocie i formy jego zwalczania na
przykladzie miasta kalisza i powiatu kaliskiego w latach 2004-2006.Zasada koncentracji materialu
procesowego w polskim procesie cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Zroznicowanie atrakcyjnosci
turystycznej regionow w polsce.Menedzer i jego rola we wspolczesnym zarzadzaniu.Podatek od
nieruchomosci w systemie dochodow wlasnych gmin w polsce.Metody rekrutacji wykorzystywane przez
agencje doradztwa personalnego na przykladzie agencji abc..Analiza ofery kredytow hipotecznych na cele
mieszkaniowe na przykladzie wybranych bankow.Analiza przeplywow pienieznych i kapitalowych i jej
znaczenie w zarzadzaniu przedsiebiorstwem..Analiza ryzyka kredytu inwestycyjnego na przykladzie banku
pko s.a..Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego..Dziedziczenie autorskich praw
majatkowych.praca licencjacka budzet gminy .Instytucja obywatelstwa ze szczegolnym uwzglednieniem
procedury nabywania i utraty obywatelstwa w polsce.Strategia produktu na przykladzie dwoch koncernow
samochodowych: renault i citroen.Znaczenie kncepcji pedagogicznej dla zarzadzania wspolpraca nauczycieli i
rodzicow..Projekt technologii i organizacji robot remontowych i modernizacyjnych wybranego budynku
biurowego. Praca inzynierska budownictwo.Analiza problemow jakosciowych w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem rybackim..praca licencjacka budzet gminy .Przedsiewziecia w zakresie przygotowania
przedsiebiorstwa zenith-monami sp.zo.o. Do wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia..Serwis aukcyjny
allegro.pl jako jedno z najbardziej innowacyjnych narzedzi e-commerce w polsce.Sprawozdania finansowe w
ocenie efektywnosci ekonomicznej na przykladzie grupy hotelowej orbis s.a. w latach 2007-2011.Zaklady
pracy chronionej w problematyce gospodarczej.Tematy licencjackie pedagogika.Seminarium
magisterskie.Transakcje fuzji i przejec w sektorze bankowym oraz ich wplyw na efektywnosc zaangazowanych
podmiotow..Polityka monetarna banku centralnego stanow zjednoczonych- fed rozpatrywana w kontekscie
kryzysu finansowego 2008-2009.Analiza wydatkow budzetu gminy klobuck w latach 2007-2011.Gry
hazardowe jako dochodowy biznes w internecie.Opodatkowanie nieruchomosci w polsce. Stan obecny i
perspektywy zmian.Zazradzanie projektami w sektorze publicznym na przykladzie dwoch projektow
zrealizowanych przez starostwo powiatowe w limanowej.Dzialalnosc kredytowa banku na przykladzie banku
spoldzielczego w ilowie.Zmiany systemu ubezpieczen spolecznych w latach 1998-2005 na przykladzie
roznych form prawnych dzialalnosci gospodarczej.Fundusze strukturalne w procesach aktywizacji zawodowej
osob niepelnosprawnych.Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji zakladu produkcji spozywczej
jamar sp. J..Akt administracyjny i jego rodzaje..praca licencjacka budzet gminy .Zbrodnie miedzynarodowe mozliwosci karania sprawcow.Bezpieczenstwo panstwa.Odpowiedzialnosc za szkode wyrzadzona
niezgloszeniem wniosku o upadlosc.Podatek dochodowy od osob prawnych w polsce i krajach unii
europejskiej. Analiza porownawcza.Analiza obciazen podatkowych malych i srednich przedsiebiorstw w
warunkach polskiej gospodarki na przykladzie podatku dochodowego od osob prawnych i podatku od
towarow i uslug.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Koszt pracy
licencjackiej.Fundusz socjalny na przykladzie firmy xxx.System zarzadzania jakoscia na przykladzie
..

..
przedsiebiorstwa produkcyjnego..Analiza wplywu systemu motywowania na efektywnosc pracy personelu w
organizacji na przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Prace
magisterskie z turystyki.Finansowanie inwestycji w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy herby.Funkcjonowanie terapeutycznego systemu wykonywania kary pozbawienia wolnosci na
przykladzie aresztu sledczego w kielcach.Rola wizerunku w zarzadzaniu organizacja pozarzadowa na
przykladzie wybranych organizacji..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
urzedzie gminy wieruszow.Rola biznesplanow w pozyskiwaniu finansowania zewnetrznego.Uwarunkowania
stosowania reklamy ambientowej w polsce.Zmiany organizacyjne zwiazane z restrukturyzacja i
przygotowaniem do wejscia na gielde papierow wartosciowych na przykladzie opoczno s.a..Gardawskijuliusz - korporacje transnarodowe a europejskie rady zakladowe w polsce.Odpowiedzialnosc konstytucyjna i
polityczna rady ministrow.Uwarunkowania rozwoju struktur klastrowych w polsce..Prerogatywy prezydenta
rzeczypospolitej polskiej.Jednomandatowe okregi wyborcze - wady i zalety na przykladzie wybranych panstw
europejskich.Kotarski- hubert. - kapital ludzki i kapital spoleczny a rozwoj wojewodztwa podkarpackiego
.Wplyw pary walutowej eur/usd na indeks wig20.Proces oraz system ocen pracowniczych na przykladzie
banku x.Monitoring pozycji witryn firmowych w wyszukiwarkach internetowych przy uzyciu systemu
agentowego web ranker.Klauzule niedozwolone w umowie franchisingu.Analiza dochodow i wydatkow
budzetowych gminy radomsko w latach 2009-2011.praca licencjacka budzet gminy .Logistyka dystrybucji na
przykladzie firmy arctic paper kostrzyn.Markowski- tadeusz (1949- ). Red. - rewitalizacja a rozwoj funkcji
metropolitalnych miasta lodzi : praca zbiorowa .Analiza finansowa mleczarni jogser.Praca licencjacka
filologia angielska.Ochrona domen internetowych w polsce.Zbiorowosci nieletnich przestepcow.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w administracji
samorzadowej na przykladzie urzedu gminy morsko i urzedu gminy i miasta wielun.Analiza ulg w podatku
dochodowym od osob fizycznych na przykladzie gminy lowicz..Skarga kasacyjna jako sformalizowany srodek
odwolawczy.Wykorzystanie dzialan promocyjnych w ramach marketingu terytorialnego- analiza i ocena na
przykladzie wybranych miast..Stosowanie srodkow przymusu bezposredniego na przykladzie policji .Szlak
zamkow dolnego slaska jako obiekt promocji..Strategia aktywizacji sprzedazy (na przykladzie firmy
informatycznej ck zeto s.a.).Wplyw euro na funcjonowanie przedsiebiorstw.Przestepczosc zorganizowana w
polsce .praca licencjacka budzet gminy .System zarzadzania uslugami na przykladzie inspektoratu zus w
lublincu.Wybrane etapy zarzadzania kadrami (na przykladzie zakladu uslugowego --max).Bankowa analiza
zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa.Prace dyplomowe informatyka.Dziennikarz prasowy w polskim
systemie prawnym.Analiza rynku pasazerskich przewozow lotniczych w polsce w latach 1998-2006..Fundusze
strukturalne unii europejskiej i ich wykorzystanie w strategii rozwojowej gminy parzeczew.Tworzenie
warunkow dla rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w gminie zdzieszowice..Samodzielnosc a
niezaleznosc jednostki samorzadu terytorialnego.Strategie marketingowe przedsiebiorstw (na przykladzie
firmy bk business).Praca w godzinach nadliczbowych..Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii
europejskiej w gminie lubien kujawski.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie wspolnotami mieszkaniowymi.Mozliwosci finansowania jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy krasnystaw..Leasing w aspekcie podatkowym i
rachunkowym.Dopuszczalnosc wypowiadania terminowych umow o prace.Udzial prokuratora w sadowolekarskiej sekcji zwlok -jaki jest-jaki byc powinien..Gospodarstwa domowe na rynku kredytow
konsumpcyjnych i gospodarczych.Metody oceny zdolnosci kredytowej w bankach komercyjnych.Analiza
centrow zakupu w kontekscie marketingu przemyslowego - porownanie rynku polsko - ukrainskiego i
hiszpanskiego w branzy gorniczej - studium przypadku grupy kapitalowej fasing sa..Idea i prawne
uregulowanie ochrony rodzicielstwa w swietle polskiego prawa pracy..Polityka windykacyjna jako narzedzie
zarzadzania plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa..Seminarium v roku - postepowanie
administracyjne.praca licencjacka budzet gminy .Firma kurierska w lancuchu dostaw na przykladzie
przedsiebiorstwa tnt express wordwide poland.Cash flow jako element nowoczesnego raportu biznesowego
– proba modelu.Czynniki wzrostu eksportu produktow rolno - spozywczych w polsce na przykladzie sm
mlekpol .Ocena gospodarki magazynowej w przedsiebiorstwie na przykladzie trw polska w latach 20062009.Marka jako element przewagi konkurencyjnej firmy ubezpieczeniowej (na przykladzie pzu
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s.a.).Wykorzystanie internetu w zarzadzaniu na przykladzie wybranej jednostki.praca licencjacka budzet
gminy .Karta platnicza jako element krajowego systemu platniczego..praca licencjacka budzet gminy
.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako zrodlo prawa miejscowego.Gotowe prace
magisterskie.Dudek- mieczyslaw (ekonomia). Red. - polityka unijnej integracji : wybrane relacje zewnetrzne i
wewnetrzne .Problemy wdrazania systemow informatycznych klasy erp (enterprise resource planning) na
wybranym przykladzie.Reklama wprowadzajaca w blad..Gorynia- marian (1956- ). Red. - the influence of
poland’s accession to the euro zone on the international competitiveness and in.Komisja edukacji
narodowej.Postepowanie antydumpingowe w prawie unii europejskiej.Sektor malych i srednich
przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej. Wybrane formy finansowania dzialalnosci.Optymalizacja zapasow
zaopatrzeniowych w przedsiebiorstwie.Instytucja wznowienia postepowania administracyjnego.Rola i
znaczenie kredytow preferencyjnych w dzialalnosci banku spoldzielczego x.Rynek pracy a problem
zatrudnienia osob niepelnosprawnych w polsce w kontekscie integracji europejskiej..Analiza poziomu
bezrobocia oraz skutecznosci stosowanych form i metod minimalizowania jego skutkow w powiecie
czestochowskim w latach 2004 - 2008.Wybrane elementy marketingu wewnetrznego w dzialalnosci
przedsiebiorstwa z branzy wydobywczej na przykladzie poludniowego koncernu weglowego..Zarzadzanie
relacjami z dostawcami jako czynnik optymalizujacy efektywnosc lancucha dostaw.Zarzadzanie wizerunkiem
placowek edukacyjnych. Motywy wyboru wsrod uczniow krakowskich szkol ponadgimnazjalnych..Rozwoj
przedsiebiorstwa a fundusz unijny - sektorowy program operacyjny - wzrost konkurencyjnosci
przedsiebiorstw.Mazur- stanislaw (nauki ekonomiczne). Red. - panstwo integrujace zasoby - potencjal
rozwojowy a jakosc regulacji publicznych .Istota kosztow w przedsiebiorstwie.Zarzadzanie logistyczne na
przykladzie firmy raben polska sp. Z o.o..Analiza projektu budynku jednorodzinnego z punktu widzenie
zapotrzebowania na energie do ogrzewania praca inzynierska budownictwo.Istota ciaglego doskonalenia
procesu produkcyjnego w przedsiebiorstwie juka..Finansowanie rynku nieruchomosci mieszkaniowych w
polsce w latach 2008-2010..Inwentaryzacja towarow jako instrument wspomagania zarzadzania na
przykladzie przedsiebiorstwa handlowo-uslugowego omega.Dzialalnosc gospodarcza osob zagranicznych w
polsce.Projekt przepustu drogowego dla zwierzat hodowlanych praca inzynierska budownictwo.Proces
motywowania w przedsiebiorstwie sektora budowlanego na przykladzie wolimex.Marketing w mediach
spolecznosciowych na przykladzie facebooka.Zagospodarowanie przestrzenne gminy wielun.Dopuszczalnosc
uchylania tajemnicy zawodowej w polskim postepowaniu karnym.Metody konkurowania w grupie
strategicznej sokow owocowych na przykladzie grupy maspex.Rodzina pochodzenia a przemoc
domowa..Pozycja dominujaca i jej naduzywanie w prawie wspolnotowym na tle regulacji prawa
niemieckiego.Rola panstwa w opiece nad osobami niepelnosprawnymi.Tematy prac licencjackich
rachunkowosc.Wybrane elementy analizy finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie pkn
orlen.Gospodarowanie nieruchomosciami mieszkaniowymi na przykladzie gminy czestochowa.Wplyw
kultury organizacyjnej na socjalizacje i integracje pracownikow przedsiebiorstwa na przykladzie isd huta
czestochowa sp. Z o.o..Perspektywy optycznych nosnikow informacji w sieciach telekomunikacyjnych.Zwiazki
samorzadowe w latach 1928-2006..Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi w spoldzielni mieszkaniowej
strzecha w lublincu.Zamowienia publiczne w jednostkach budzetowych na przykladzie gminy
boronow.Poczta polska w okresie 1990 – 2013 – przeksztalcenia w systemie zarzadzania oraz ksztaltowanie
nowego wizerunku poczty polskiej na przykladzie placowek pocztowych w krakowie..Kultura organizacyjna a
poziom zaangazowania pracownikow.Rola reasekuracji w zarzadzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym w polsce
w latach 2000-2005.Trampingowe wyprawy przygodowe do krajow afrykanskich jako nowy produkt na
polskim rynku uslug turystycznych i alternatywa dla masowej turystyki.Specjalne strefy ekonomiczne jako
instrument realizacji polityki regionalnej na przykladzie sse shenzhen w chinach.Kara umowna.Targi ispo jako
narzedzie komunikacji marketingowej w branzy sprzetu i odziezy sportowej.Analiza kondycji majatkowej i
finansowej zakladow pracy chronionej na przykladzie spolki jawnej andex pawlowscy w
skierniewicach.Zadatek w stosunkach miedzy przedsiebiorcami.Funkcjonowanie banku centralnego w
gospodarce polskiej.Przedstawienie zarzutow i ich zmiana jako wyraz pociagniecia do odpowiedzialnosci
karnej.Analiza systemu logistycznego przedsiebiorstwa produkcyjnego na przykladzie zakladu
odlewniczego..praca licencjacka budzet gminy .Kasacyjny model sadownictwa administracyjnego na
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ziemiach polskich xix-xx wieku..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Sprawozdawczosc finansowa jako podstawowe zrodlo informacji w ocenie kondycji finansowej spolki
lentex..praca licencjacka budzet gminy .Podatki jako instrument polityki fiskalnej i zrodlo dochodow budzetu
panstwa w polsce w latach 2006-2009.Gospodarka finansowa osrodka pomocy spolecznej na przykladzie
osrodka pomocy spolecznej w gminie glubczyce..Sponsoring sportu jako narzedzie ksztaltowania wizerunku
marki na przykladzie firmy warka..Mechanizmy i konsekwencje wdrazania systemu zarzadzania przez jakosc
w przedsiebiorstwie.Instrumenty mieszanki marketingowej w dzialalnosci wspolczesnego
przedsiebiorstwa.Doktryna liberalna na ziemiach polskich w latach 1863-1939.Znaczenie funduszy
strukturalnych dla rozwoju powiatow grodzkich wojewodztwa podkarpackiego ( z wylaczeniem miasta
rzeszow ).Wykonanie zabiegu lekarskiego bez zgody pacjenta.Heiduk- günter. Red. - the role of openness in
china’s post-crisis growth strategy : implications for the eu .Kredyty konsumpcyjne w dzialalnosci banku pko
s.a. na przykladzie i oddzialu w dabrowie gorniczej w latach 2003-2005.Rozwoj specjalnych stref
ekonomicznych w polsce na przykladzie regionu lodzkiego..Rola zespolowa- a poczucie dopasiowania do
organizacji.Miejsce i zakres budzetu panstwa w systemie finansow publicznych w polsce.Rozwoj reklamy
spolecznej w polsce.Projekt technologii i organizacji budynku o przeznaczeniu uslugowym wykonywanym w
technologii ytong wraz z obliczeniem kosztow jego wykonania. Praca inzynierska
budownictwo.Wykorzystanie srodkow unjnych jako narzedzia przeciwdzialania bezrobociu w powiecie
klobuckim..Wplyw programow wsparcia dla firmy sektora msp na terenie wojewodztwa lodzkiego.Gotowe
prace licencjackie za darmo.Strategia marketingowa firmy pawis.praca licencjacka budzet gminy
.Miedzynarodowy komitet czerwonego krzyza straznikiem miedzynarodowego prawa humanitarnego.Formy
ewidencji ksiegowej w przedsiebiorstwie..Prawnokarne aspekty przestepczosci stadionowej ze szczegolnym
uwzglednieniem srodka karnego w postaci zakazu wstepu na.Implementacja modulu ifs produkcja
zintegrowanego systemu ifs applications jako czesc procesu wdrozeniowego aplikacji wspomagajacych
zarzadzanie w organizacji.Irlandzka armia republikanska..Rola menedzera swiatowej korporacji w aktualnych
przeobrazeniach w polsce na podstawie firmy orange tm.Prawa i obowiazki obywatelskie w konstytucji
marcowej i kwietniowej.Kluczowe cechy efektywnego handlowca a problemy rekrutacji do dzialu
handlowego.Analiza porownawcza zrodel finansowania malego przedsiebiorstwa na przykladzie pphu
tigers.Rola produktu jako narzedzia marketingu-mix w przedsiebiorstwie na przykladzie osm w
sieradzu.Ocena wplywu funduszy strukturalnych na rozwoj rolnictwa w polsce.Seminarium v - zak.prawa
koscielnego i wyznaniowego.Przewodzenie w procesie zarzadzania organizacja.Metody mierzenia
efektywnosci zarzadzania w jednostkach sektora publicznego na przykladzie instytucji kultury..praca
licencjacka budzet gminy .Przewaga konkurencyjna przedsiebiorstw przemyslu meblarskiego wojewodztwa
dolnoslaskiego..Materialne i pozamaterialne srodki motywacyjne oraz ich wplyw na efektywnosc
pracownicza.Struktura- rozwoj i funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiorstw w powiecie
oleskim..Marketing na rynku nowych produktow na przykladzie firmy ford polska sp. Z o.o..Analiza i ocena
form reklamy telewizyjnej w hiszpanii.Efektywnosc zastosowania reklamy w banku na przykladzie dominet
bank s.a..Anomalie kalendarzowe na rynku kapitalowym na przykladzie gieldy papierow wartosciowych w
warszawie.Naduzywanie instytucji tymczasowego aresztowania w polsce.Szkolenie jako element
wprowadzenia do pracy agentow ubezpieczeniowych.praca licencjacka budzet gminy .Transport miejski a
niepelnosprawnosc. Analiza problemu wystepowania i przezwyciezania barier technicznych i
architektonicznych w srodkach transportu zbiorowego i infrastrukturze na przykladzie lodzi.Kariery
zawodowe absolwentow szkol ekonomicznych.Status prawny zakladu doskonalenia zawodowego w
kielcach..Marketingowe strategie zarzadzania na przykladzie przedsiebiorstwa zugil s.a.Systemy
informatyczne w zarzadzaniu kryzysowym..Wplyw mikrofinansowania na eliminacje wykluczenia
spolecznego w krajach slabo i wysoko rozwinietych..Zarzadzanie dystrybucja w przedsiebiorstwie na
przykladzie firmy polmarkus sp. Z o.o..Bezrobocie w powiecie ostroleckim w latach 2003-2005.Aktywny
wypoczynek w okresie letnim szansa rozwoju turystyki w powiecie nowosadeckim.Kod czlowieka.Problemy
przezwyciezenia bezrobocia w powiecie myszkowskim na przykladach szkolen..Strategie ekspansji polskich
firm na rynki zagraniczne na przykladzie firmy x..Praktyki naruszajace zbiorowe interesy konsumentow.Zakaz
reformationis in peius w postepowaniu karnym.Ocena funkcjonowania systemu obrotu gieldowego wars
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et.Postepowanie antymonopolowe.praca licencjacka budzet gminy .Swiadek koronny w aspekcie
materialnym i procesowym na tle porownawczym.Fundusze unijne jako zrodlo finansowania inwestycji
gminy mykanow w latach 2006-2010.Finansowa ocena budzetu gminy olesno w latach 2005- 2009.Ocena
kondycji ekonomiczno-finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kutno w latach
2002-2006.Ubezpieczenia komunikacyjne obowiazkowe i dobrowolne na przykladzie firmy pzu s.a..Wplyw
funduszy strukturalnych na konkurencyjnosc przedsiebiorstw w uwarunkowaniach europejskich i
globalnych.Produkty kredytowe dla osob fizycznych w strategii marketingowej bankow.praca licencjacka
budzet gminy .Sposoby finansowania dzialalnosci deweloperskiej.Motywowanie pracownikow sluzby
zdrowia na przykladzie personelu wojewodzkiego szpitala specjalistycznego w czestochowie.Wybrane
problemy wdrozenia zitegrowanego informatycznego systemu zarzadzania implus bpsc w zakladzie
energetycznym czestochowa s.a..Zarzadzanie placowka budzetowa na przykladzie szkoly podstawowej nr 11
w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Leasing jako alternatywna forma finansowania (na
przykladzie tomaszowskich kopalni surowcow mineralnych biala gora sp.z o.o. W tomaszowie
mazowieckim.Analiza pozyskiwania i wykorzystania srodkow finansowych z unii europejskiej na przykladzie
muzeum narodowego w krakowie..Wplyw kontraktu psychologicznego na zaangazowanie w procesie
pracy..Wplyw polityki rachunkowosci na informacje prezentowane w sprawozdaniu finansowym i decyzje
jego uzytkownikow.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwa skarbowe jako rodzaj przestepczosci
gospodarczej.Ocena kryminologiczna bledow w sztuce lekarskiej.Skarga kasacyjna jako instytucja
zreformowanego sadownictwa administracyjnego realizujaca zasade dwuinstancyjnosci postepowania i
prawa do sadu.Budzetowanie w przedsiebiorstwie handlowym maxtrade s.a..Analiza finansowa p.c.
Jutrzenka s.a..Sprawcze formy popelniania przestepstwa.Mozliwosci zatrudnienia osob niepelnosprawnych
na rynku lokalnym w czestochowie..praca licencjacka budzet gminy .Struktura dochodow podatkowych w
polsce oraz w krajach skandynawskich. Trendy dlugookresowe i reakcja na kryzys finansowy.Zrodla
wynagrodzen za prace..Praca magisterska psychologia.Zarzadzanie wiedza w przedsiebiorstwie
turystycznym.Przesluchanie swiadka dziecka.Uprawnienia pokrzywdzonego w postepowaniu
jurysdykcyjnym..Systemy motywacyjne i ich rola w systemie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
starostwa powiatowego w radomsku.praca licencjacka budzet gminy .Analiza budzetu powiatu
kolnenskiego.Korporacje transnarodowe w przemysle samochodowym.Profesjonalizm posrednika
nieruchomosci w realizacji nowej roli zawodowej.Analiza ryzyka kredytowego osob fizycznych na przykladzie
banku x w latach 2006-2010.Analiza strategiczna jako narzedzie okreslenia celow strategicznych rozwoju
lokalnego na przykladzie powiatu myszkowskiego.Zarzadzanie kadrami ze szczegolnym uwzglednieniem roli
motywacji na przykladzie firmy tchibo.Politologia praca licencjacka.Prostytucja na przykladzie wojewodztwa
lubuskiego.Koszty wynagrodzen na przykladzie przedsiebiorstwa hutrem sp. Zo.o..Rola podatkow i oplat
lokalnych w finansowaniu zadan gminy na przykladzie gminy miejsko - wiejskiej opoczno oraz gminy wiejskiej
slawno.Prawne aspekty sekurytyzacji wierzytelnosci- ze szczegolnym uwzglednieniem sekurytyzacji
wierzytelnosci bankowych.Wozniak- michal gabriel (1949- ). Red. - nierownosci spoleczne a wzrost
gospodarczy. Modernizacja dla spojnosci spoleczno-ekonomicz.Audity wewnetrzne w doskonaleniu systemu
zarzadzania jakoscia.Charakterystyka sluzby cywilnej w polsce.Wplyw osobowosci menedzera na sukces
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie prezesa firmy limar.Pisanie prac licencjackich
warszawa.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa
powiatowego w plocku.Gancarczyk- marta. - wsparcie publiczne dla msp : podstawy teoretyczne a praktyka
gospodarcza .Rozwoj oraz wprowadzanie nowego produktu na rynek na podstawie firmy ccc.Negocjacje jako
skuteczny sposob dochodzenia do porozumienia na przykladzie wss im l. Rydygiera.Sila wyzsza w porzadku
prawnym polski i stanow zjednoczonych na tle rozstrzygniec jurystow rzymskich..Powstanie obowiazku
podatkowego w podatku od towarow i uslug.Jak napisac plan pracy licencjackiej.Tematy prac licencjackich z
pedagogiki.Wykorzystywanie srodkow unijnych w celu realizacji zadan gminy dzialoszyn.Efektywnosc
funduszy hedgingowych w okresie dekoniunktury.Wykorzystanie analizy ekonomiczno-finansowej do oceny
perspektyw rozwoju na przykladzie pge kwb belchatow s.a..praca licencjacka budzet gminy .Program
lagodzenia kar w polskim prawie ochrony konkurencji.Zarzadzanie ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy
procentowej..Analiza i ocena form ewidencji podatkowej malych przedsiebiorstw.Marketing wewnetrzny
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jako narzedzie budowania marki pracodawcy (na przykladzie uniwersytetu lodzkiego).Przywodztwo w
czasach generacji milenium.Polskie regulacje dotyczace terminowych umow o prace w swietle polityki
flexicurity.Rola podatku od towarow i uslug w ksztaltowaniu dochodow budzetu panstwa (na przykladzie
urzedu skarbowego w ostrolece).Rola hipotecznego w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych ludnosci na
przykladzie mbanku.Podporzadkowanie pracownika pracodawcy w umownym stosunku pracy.zrodla
finansowania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie phu tomir.praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw metodyki pracy nauczycieli akademickich na motywacje studentow wybranych kierunkow
studiow dziennych.Kredyt hipoteczny w programie rodzina na swoim jako instrument polityki panstwa na
rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego..Zarzadzanie personelem a stabilnosc emocjonalna
kurierow.Cena pracy magisterskiej.Wplyw motywacji na efektywnosc pracy na przykladzie spolki
korona.Szpital jako spolka kapitalowa..Atrakcyjnosc turystyczna- a zarzadzanie regionem.Ocena
funkcjonowania gminnej spoldzielni samopomoc chlopska w zdzieszowicach w latach 2009-2011..Analiza
systemu motywacyjnego w aspekcie kultury organizacyjnej na przykladzie przedsiebiorstwa x.zrodla
finansowania budzetowego gminy na podstawie gminy baruchowo.Praktyki religijne i poslugi religijne w
zakladach karnych i aresztach sledczych.Wybrane formy finansowania przedsiewziec
inwestycyjnych..Bankowosc prywatna i osobista.Wplyw prywatyzacji przedsiebiorstwa na motywowanie
pracownikow..Ocena rentownosci przedsiebiorstwa na przykladzie firmy jakard w latach 2004-2005.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza potrzeb gminy wielgomlyny i ich zaspokojenie z zastosowaniem funduszy
europejskich.Kredyty dla ludnosci w strategii produktowej bankow.Rodzaje i strategie zabezpieczen
antywirusowych w przedsiebiorstwach produkcyjnych..Ciezkie naruszenie podstawowych obowiazkow przez
pracownika jako przyczyna niezwlocznego rozwiazania umowy o prace przez pracodawce.Standard obslugi
klienta w poczcie polskiej.praca licencjacka budzet gminy .Rola marki w podejmowaniu decyzji zakupu.Rola
kierownika w procesie motywowania pracownikow na przykladzie dzialu eksportu w przedsiebiorstwie
x.Ochrona konsumenta w obrocie elektronicznym.Wojewodzka biblioteka publiczna - przyklad nowoczesnej
placowki.Analiza ryzyka kredytowego sektora msp nadwarcianskiego banku spoldzielczego w dzialoszynie w
latach 2005 - 2009.Prawo do wynagrodzenia autorow i artystow wykonawcow w swietle niemieckiej i
polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Wplyw ustawy sarbanes oxley na
miedzynarodowy lad korporacyjny.Teoretyczne i praktyczne aspekty systemu motywowania w procesie
zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy unilever polska s.a..Zarzadzanie gospodarka
magazynowa na przykladzie przedsiebiorstwa ikea..Zasiedzenie sluzebnosci gruntowej.Zarzadzanie
logistyczne w sferze transportu zewnetrznego na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w
myszkowie.Wplyw sytuacji finansowej przedsiebiorstwa mostostal kedzierzyn spolka akcyjna z siedziba w
kedzierzynie-kozlu na dostepnosc wybranych form finansowania dzialalnosci w latach 2007 2009..Bankowosc elektroniczna na przykladzie banku polska kasa opieki s.a..Jakosc zarzadzania i jej wplyw na
strategie dzialalnosci p.p.u.h wolimex..Nielegalne przerywanie ciazy jako przyczyny odpowiedzialnosci
karnej.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna czlonka korpusu sluzby cywilnej..Problem opodatkowania sektora
malych i srednich przedsibiorstyw w polsce.Sankcje wadliwosci czynnosci prawnych w prawie
cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Wylaczenie odpowiedzialnosci pracodawcy za szkode wyrzadzona
przez pracownika osobie trzeciej.Marketing rynku nieruchomosci na przykladzie agencji nieruchomosci
skzyneccy .Analiza mozliwosci inwestycyjnych przedsiebiorstw miedzynarodowych na terenie federacji
rosyjskiej..Wypalenie zawodowe - zrodla i sposoby przeciwdzialania.Instytucja separacji malzenskiej na
ziemiach polskich w xx wieku.Portale internetowe jako narzedzie rekrutacji pracownikow..Wplyw
zastosowania zasad wyceny produktow i zapasow na wynik okresu.Pisanie prac inzynierskich
informatyka.Menedzer przyszlosci. Nowe wymagania wobec kadry kierowniczej na przykladzie badan w
uzdrowisku ladek-dlugopole..praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie sektora rolnego w polsce ze
srodkow unii europejskiej.Specyfika gospodarowania gminnym zasobem nieruchomosci w miescie sredniej
wielkosci na przykladzie pabianic.Ocena oplacalnosci inwestycji w akcje na przykladzie spolek notowanych
na wgpw.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie produkcja wyrobow szklanych..praca licencjacka
budzet gminy .Prawa pacjenta psychiatrycznego.Narkotyki i narkomania w ujeciu karnowykonawczym
postepowanie z osobami uzaleznionymi.Poziom motywacji zawodowej przyszlych nauczycieli na przykladzie
..

..
studentow geografii akedemii pedagogicznej w krakowie.Ocena przebiegu procesu restukturyzacji
przedsiebiorstw komunalnych w wojewodztwie slaskim na przykladzie czestochowskiego przedsiebiorstwa
komunalnego sp. Z o.o..Diagnoza systemu motywacyjnego na przykladzie personelu centrali firmy ahold
polska sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw funduszy unijnych na rozwoj rolnictwa w
wojewodztwie podlaskim.Analiza wskaznikowa a ocena spolki na gieldzie.Pisanie prac po angielsku.Funkcje
doradcy zawodowego w powiatowym urzedzie pracy w olkuszu.Wykorzystanie franchisingu w procesie
rozwoju banku.Analiza wykorzystania i skutecznosc marketingu w uslugach ubezpieczeniowych (na
przykladzie polskiego towarzystwa ubezpieczen s.a. oddzial w ostrolece).Praca licencjacka
marketing.Wspoluczestnictwo jednolite.Karty platnicze w polsce - wybrane zagadnienia.Wplyw
zagospodarowania przestrzennego i procesu urbanizacji na poziom przestepczosci..Praca magisterska
podatki.Emisja obligacji przez miasto rybnik..Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie firmy
mieszko s.a. w latach 2001-2005.Golebiowski- janusz w. (1928- ). Red. - panstwa baltyckie w zintegrowanej
europie .Ewolucja pojecia koncesji i zakresu koncesjonowania w prawie polskim.praca licencjacka budzet
gminy .Czynnosci operacyjno-rozpoznawcze zandarmerii wojskowej.Analiza procedury kredytowej malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie pko bp.Polityka wspierania konkurencyjnosci malych i srednich
przedsiebiorstw na jednolitym rynku europejskim.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich
ogloszenia.Kreowanie wizerunku marki pracodawcy w mediach spolecznosciowych.Umowa sprzedazy akcji w
obrocie publicznym.praca licencjacka budzet gminy .Struktura dochodow i wydatkow budzetu gminy
bielawy.Uwarunkowania finansowe rozwoju polskiego rolnictwa na przykladzie powiatu
zawiercianskiego.Ocena sytuacji przedsiebiorstwa narzedziami analizy finansowej: teoria i zastosowanie
praktyczne..Partnerstwo publiczno-prywatne jako jeden ze sposobow realizacji inwestycji gminnych.Hipoteza
badawcza w pracy magisterskiej.Inwestycje jednostek samorzadu terytorialnego jako czynnik rozwoju
lokalnego na przykladzie gminy pawlow..praca licencjacka budzet gminy .Bezrobocie kobiet w powiecie
piotrkowskim w latach 2002-2007.praca licencjacka budzet gminy .Charakterystyka zasobu i atrakcji
turystycznych doliny ciemiegi i koncepcja ich wykorzystania dla celow wypoczynku podmiejskiego
lublina.Rozwoj budownictwa mieszkaniowego w wieluniu w latach 2000 - 2010.Systemy innowacyjne jako
zewnetrzne determinanty aktywnosci innowacyjnej przedsiebiorstw przetworstwa przemyslowego..Kredyty
inwestycyjne w polityce bankow unwersalnych.Analiza budzetu gminy na przykladzie gminy radomsko.Rivolipietra. - sladami t-shirta : o tym- jak pewna ekonomistka badala role rynku- wladzy i polityki w
handl.Zarzadzanie majatkiem obrotowym na przykladzie firmy colorado..Ochrona rodziny w kodeksie
pracy.Ocena plynnosci finansowej przedsiebiorstwa transportowego x w latach 2006-2008.Przywodztwo i
budowanie zespolu a zachowania pracownicze na przykladzie przedsiebiorstwa p.p.u.h. filplast - glogowek
sp. Z o.o..Organizacja prokuratury w polsce.Wywlaszczenie nieruchomosci..Najwazniejsze wyznaczniki
skutecznego komunikowania sie i negocjowania na podstawie stanowiska specjalisty windykatora.Rola
podatku vat w polskim systemie fiskalnym.Przeszlosc- terazniejszosc i przyszlosc krakowskiego kazimierza w
opinii mieszancow oraz turystow..Zmiany w systemie podatkowym po wejsciu polski do unii europejskiej na
przykladzie podatku od towrow i uslug.Instytucja prezydenta stanow zjednoczonych.Planowanie zatrudnienia
na przykladzie fundacji dla domu pomocy spolecznej dzieci gleboko uposledzonych w krakowie.Wdrozenie i
efektywnosc funkcjonowania systemu crm w malym przedsiebiorstwie na podstawie firmy
naima.Zarzadzanie lancuchem dostaw na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego trw polska sp.
Zo.o..praca licencjacka budzet gminy .Bezrobocie prace magisterskie.Plany prac magisterskich.Czynniki
sukcesu relacji outsourcingowych na podstawie branzy it&t.Sytuacja prawna antarktyki.Praca magisterska
psychologia.Incentive travel - nowoczesne narzedzie motywowania w zarzadzaniu.Prace licencjackie
bankowosc.Klauzula rebus sic stantibus w obrocie gospodarczym.Pranie pieniedzy w prawie unii europejskiej
na przykladzie prawa polskiego.Stosunki gospodarcze polski i rosji w latach 2004 - 2012 .Praca licencjacka
chomikuj.Etyka w biznesie w okresie transformacji na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w
radomsku.Zbywalnosc akcji i jej ograniczenia w spolkach prywatnych.Zarzadzanie utrzymaniem maszyn i
jakoscia przy produkcji wyrobow z tworzyw sztucznych..Przeciwdzialanie narkomanii jako przedmiot
wspolpracy miedzynarodowej i regionalnej oraz polityki wewnetrznej..Podatkowa grupa
kapitalowa.Pozyskanie srodkow unijnych na finansowanie zadan gminy kozienice.Nadzor nad rynkiem
..

..
finansowym w polsce na tle unii europejskiej.Wdrozenie systemu zintegrowanego ifs applications w firmie
aquatico na przykladzie modulu zakupy.Uslugi posprzedazowe w sektorze busines-to-busines na przykladzie
firmy nexwell engineering.Ocena dzialalnosci banku polskiej spoldzielczosci s.a. w warszawie i oddzial w
czestochowie filia w poraju za lata 2002 - 2003.Elektroniczny obieg dokumentow w lancuchu dostaw na
przykladzie firmy atlas.Lojalnosc klienta - znaczenie marki.praca licencjacka budzet gminy .Przygodzki- jacek.
Red. - spoleczenstwo a wladza : ustroj- prawo- idee .praca licencjacka budzet gminy .Wspolpraca
miedzyregionalna jako czynnik rozwoju wojewodztwa na przykladzie malopolski.praca licencjacka budzet
gminy .System rzadow izraela.Ryzyko kredytowe i jego ograniczenia na przykladzie banku pko bp.Standard
eurepgap jako narzedzie dostosowania dzialalnosci przedsiebiorstwa do wymagan klientow.Finansowanie
projektow inwestycyjnych ze srodkow unii europejskiej w gminie liskow w latach 2003-2005.Koszt pracy
licencjackiej.Mechanizmy zarzadzania przeciwdzialajace dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy.Instytucje
unii europejskiej i ich kompetencje.Rola kultury organizacyjnej w dzialalnosci korporacji
miedzynarodowych.Ubezpieczenie transakcji kredytowych na przykladzie kredytu kupieckiego.Dostarczanie
uslug it w przedsiebiorstwach przy uzyciu nowoczesnych systemow i metodologii zarzadzania.Rola rekrutacji i
selekcji kandydatow do pracy w realizacji funkcji personalnej w instytucjach publicznych (na przykladzie
urzedu miasta belchatowa).praca licencjacka budzet gminy .Wplyw podatku od osob prawnych na dzialalnosc
polskich przedsiebiorstw.Zasada federalizmu w systemie ustrojowym stanow zjednoczonych..Rekrutacja i
selekcja pracownikow jako element zarzadzania organizacja na przykladzie urzedu miejskiego.Aniolowie
biznesu i ich rola w finansowaniu rozwoju przedsiebiorstw ze szczegolnym uwzglednieniem firm z sektora
msp.Rola subwencji ogolnej i dotacji celowych w gospodarce finansowej powiatu.Ocena poziomu
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach na podstawie
przedsiebiorstwa przemyslu spozywczego..Praca magisterska pedagogika.Analiza skutecznosci systemu
haccp na podstawie frimy eksportujacej mieso antonio.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie
przedsiebiorstwa ubezpieczeniowego na przykladzie towarzystwa ubezpieczen i reasekuracji warta s.
A..Reklama porownawcza jako czyn nieuczciwej konkurencji.Udzielanie urlopow
wypoczynkowych.Transformacja logistyczna w aspekcie tworzenia wartosci w procesie produkcji na
przykladzie duzych przedsiebiorstw przemyslowych..Reorganizacja sieci placowek poczta polskiej w latach
2005/2006.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Problem bezrobocia na
przykladzie lokalnego rynku pracy w powiecie sieradzkim..Zabojstwo eutanatyczne na tle prawa polskiegoobcego i miedzynarodowego oraz w prawie europejskim.Analiza strukturalna budzetu gminy kruszyna w
latach 2004-2006..Polski model obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.Uznanie miedzynarodowe a
realizacja prawa narodow do samostanowienia..Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia jako sposob
budowania sprawnej i skutecznej administracji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta
krakowa..Skazanie bez rozprawy w polskim procesie karnym.System motywacyjny w spoldzielczej kasie
oszczednosciowo – kredytowej „wesola” - analiza- ocena i propozycje modernizacji.Stosowanie prawa
wspolnotowego przez sady i organy administracyjne panstw czlonkowskich ue.Rekrutacja i szkolenia
personelu jako czynnik sukcesu przedsiebiorstwa.Polityka pieniezna a inflacja w polsce w okresie
transformacji.Wykorzystanie wybranych instrumentow marketingu wewnetrznego na przykladzie firmy
humax poland sp. Z o.o..Jura krakowsko-czestochowska jako regionalny produkt turystyczny..Czynniki
wewnetrzne i zewnetrzne determinujace proces planowania budzetu gminy na przykladzie gminy
mykanow.Rola bieglych rewidentow w ograniczaniu naduzyc gospodarczych.Wynagrodzenie jako element
motywujacy pracownikow na przykladzie firmy kuznia batory spolka z o.o..Reklama i promocja miasta lodzi
na przykladzie euro 2012.Urlop wypoczynkowy.Zachowania inwestorow gieldowych oraz ich strategie
inwestycyjne w dobie kryzysu gospodarczego na swiecie.Kredyt mieszkaniowy i hipoteczny w dzialalnosci
banku.Reklama w biurach podrozy dzialajacych na polskim rynku turystycznym.Ruczkowski- piotr - ustawa o
zmianie imienia i nazwiska .Aktywizacja osob bezrobotnych na przykladzie powiatowego urzedu pracy w
opolu.System motywowania pracownikow a sprawna realizacja zadan w organizacji publicznej na przykladzie
nadlesnictwa swieradow.praca licencjacka budzet gminy .Ocena wykorzystania srodkow unii europejskiej w
dzialalnosci gminy slawkow w latach 2007-2011.Ogolna ocena poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy
wybranego przedsiebiorstwa przerobki drewna.praca licencjacka budzet gminy .Proces otwierania
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gospodarki w meksyku..Borkowska- stanislawa (1939- ). Red. - programy praca-zycie : z teorii i praktyki
.Marketing szeptany jako element budowania i kreowania wizerunku marki..Funkcjonalnosc oraz promocja
sklepow internetowych.Marketing terytorialny praca magisterska.Dostosowanie podatku od towarow i uslug
do standardow unii europejskiej oraz znaczenie efektywnosci kontroli podatkowej.Bryx- marek (1953- ). Red.
- rewitalizacja miast a przedsiebiorczosc .Certyfikacja na zgodnosc z normami iso i akredytacja podobienstwa i roznice na przykladzie szpitala.praca licencjacka budzet gminy .Skutecznosc kontroli
podatkowej w polskim systemie podatkowym.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw stylow kierowania na
komunikacje w przedsiebiorstwie x.praca licencjacka budzet gminy .Cel i instrumenty zarzadzania
panstwowym dlugiem publicznym..Marketing terytorialny na przykladzie promocji wojewodztwa
malopolskiego.Analiza finansowa praca licencjacka.Ocena ofert wycieczek do grecji i wloch na przykladzie
najwiekszych biur podrozy dzialajacych na terenie polski..praca licencjacka budzet gminy .Kontrakty
budowlane w kontekscie zarzadzania przedsiewzieciem praca inzynierska budownictwo.Prawne formy
zabezpieczenia kredytow bankowych udzielanych na dzialalnosc gospodarcza..Znaczenie kapitalu
intelektualnego w zarzadzaniu wspolczesna organizacja.Rola motywacji pracownikow w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi w firmie wielton s.a..Gotowe prace magisterskie licencjackie.Podatek
akcyzowy..Wieteska-rostek- malgorzata. Red. - polska w europie jutra : viii konferencja- 29 pazdziernika 2007
.Technologia realizacji i efektywnosc stosowania dodatkowych izolacji termicznych praca inzynierska
budownictwo.Srodki unijne a rozwoj na poziomie lokalnym na przykladzie miasta rybnik..Zgoda
wspoluprawnionego malzonka na dokonanie czynnosci prawnej..Etiologia samobojstw na przykladzie
powiatu prudnickiego w latach 2005-2009.praca licencjacka budzet gminy .Projekt wyposazenia mostu
betonowego jednoprzeslowego o rozpietosci przesla 18-00 m. Szerokosc pomostu 2-00 + 7-00 + 2-00 m.
Praca inzynierska budownictwo.Koszty logistyki w rachunkowosci firmy uslugowo-produkcyjnej na
przykladzie euro-eko serwis sp. Z o.o..Funkcjonowanie oplaty planistycznej i oplaty adiacenckiej w jednostce
samorzadu terytorialnego na przykladzie konstantynowa lodzkiego.Motywacyjna rola systemu wynagrodzen
zolnierzy zawodowych w jednostce wojskowej w chelmie.Skarga na bezczynnosc organu lub przewlekle
prowadzenie postepowania.Spolka cywilna - charakter prawny.Resocjalizacja penitencjarna doroslych
sprawcow i jej wymiar praktyczny w polsce.Rekrutacja - waznym elementem zarzadzania zasobami
ludzkimi.Rola i znaczenie sprawozdan finansowych w ocenie kondycji finansowej.Franczyza jako kanal
dystrybucji na rynku bielizny w polsce w latach 2010-2013 na przykladzie spolki esotiq & henderson
s.a.Czynniki ekspansji firmy zagranicznej na rynku polskim.Skutecznosc strategii momentum i contrarian na
rynku kontraktow terminowych futures na indeksy gieldowe.Prace magisterskie.Zarzadzanie logistyka
miejska w aspekcie transportu osob. Badanie na przykladzie miasta pabianice.Naruszenie praw autorskich w
internecie oraz ich cywilnoprawna ochrona.Zarzadzanie kariera zawodowa pracownikow socjalnych w
osrodkach pomocy spolecznej na przykladzie mops w krakowie oraz gops w gdowie..Analiza sytuacji
finansowej sadu rejonowego w skierniewicach.Szkolenie i doskonalenie pracownikow jako element
zarzadzania zasobami ludzkimina przykladzie firmy x.Egzekucja administracyjna naleznosci pienieznych z
nieruchomosci.Walne zgromadzenie w spolce komandytowo - akcyjnej.Mobbing w stosunkach prawa
pracy.Szablon pracy licencjackiej.Dobre praktyki w budowaniu stron internetowych oraz charakterystyka ich
konsumpcji w generacji „y” na przykladzie strony operatora sieci komorkowej plus.Wspolpraca spolki
dominujacej ze spolkami zaleznymi w strukturze holdingowej powstalej w wyniku restrukturyzacji polskich
kolei panstwowych.Promocja produktow bankowych na przykladzie banku pko bp.Kierowanie ludzmi w
organizacji.Instytucja polskiego podatku naliczonego w ramach wspolnotowego systemu vat.Uwarunkowania
konkurencyjnosci przedsiebiorstw w dobie globalizacji.Przebieg kariery zawodowej nauczyciela.System
komunistyczny a prawa i wolnosci polityczne w prl.Controlling jako instrument zarzadzania
przedsiebiorstwem.Rola reklamy w procesie komunikowania sie przedsiebiorstwa z rynkiem na przykladzie
firmy kosmetycznej beauty image sp. Z o.o..Rozwoj pracownikow jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi
w organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Korenik- stanislaw. Red. - kryzys finansowy a programowanie
rozwoju jednostek przestrzennych .Praktyka uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy w panstwach
czlonkowskich unii europejskiej- na podstawie dyrektywy 2005/36 oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza
dentysty..Biznesplan jako narzedzie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy
..
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.Przestepstwa karuzelowe.praca licencjacka budzet gminy .Urzadzenia i elementy zapewniajace
bezpieczenstwo na budowie. Praca inzynierska budownictwo.Podatek od towarow i uslug w transakcjach
krajowych na przykladzie jednostki produkcyjno-uslugowej.Rola zarzadcy w zarzadzaniu nieruchomosciami
komercyjnymi.praca licencjacka budzet gminy .Stan odurzenia narkotykowego jako przyczyna
przestepstwa.Analiza strumienia wartosci przy produkcji klamki aluminiowej..Realizacja i finansowanie zadan
oswiatowych w gminie blachownia.Wspolczesne formy polityki kulturalnej panstwa. Narodowa strategia
rozwoju kultury 2004-2013..praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc dyscyplinarna adwokatow w
polsce w xx wieku.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu
miasta w czestochowie..Procesy zakupow w przedsiebiorstwach - analiza i ocena na przykladzie zenith
monami.Dzialania promocyjne w telefonii komorkowej (na przykladzie wybranego operatora).Umowa
ramowa dla umow sprzedazy energii elektrycznej wedlug formularza wzorcowego opracowanego przez
european federation of energy traders.Funkcjonowanie podatku od wartosci dodanej na przykladzie
przedsiebiorstwa budowlanego bud-axer.Ryzyko klienta zwiazane z zaciagnieciem kredytu
walutowego.Negocjacje handlowe ze szczegolnym uwzglednieniem nowych form komunikowania sie - przez
internet- na przykladzie systemu e-sourcing.Stany wyzszej koniecznosci w prawie administracyjnym..Kolor w
marketingu.System zapewnienia jakosci wedlug norm iso serii 9000 na podstawie firmy fresenius kabi polska
sp. Z o. O..Wojewoda jako terenowy organ administracji rzadowej.praca licencjacka budzet gminy .Ocena
systemu informatycznego rachunkowosci na przykladzie systemu symfonia.Wplyw integracji polski z unia
europejska na rozwoj sektora msp..praca licencjacka budzet gminy .Strategia marketingowa malego
przedsiebiorstwa na podstawie firmy drink-pol.praca licencjacka budzet gminy .Lech- aleksandra. Red. przystapienie polski do unii ekonomiczno-monetarnej : perspektywy i uwarunkowania .Rodzaje i znaczenie
dochodow gminy jako zrodla jej finansowania na podstawie analizy porownawczej miejskiej i wiejskiej gminy
lowicz..Analiza dzialalnosci parkow etnograficznych- bedacych atrakcja turystyczna regionow- na przykladzie:
muzeum wsi kieleckiej w tokarni i muzeum wsi radomskiej w radomiu..Organizacja systemu rachunkowosci a
gospodarka finansowa w jednostkach sektora finansow publicznych na przykladzie urzedu miasta
czestochowy.Mediacja jako forma sprawiedliwosci naprawczej w sprawach karnych.Promocja uslg
bankowych na przykladzie banku przemyslowo-handlowego s.a..Metody mierzenia efektywnosci zarzadzania
w jednostkach sektora publicznego na przykladzie instytucji kultury..Digital marketing na przykladzie marki
odziezowej h&m..Praktyczne aspekty wykorzystania srodkow ue na ochrone srodowiska przez organizacje
pozarzadowe na przykladzie fundacji partnerstwo dla srodowiska.Marketing na rynku uslug transportowych
na przykladzie polbus-przedsiebiorstwa komunikacji samochodowej sp. Z o.o we wroclawiu.Ochrona danych
osobowych w ogolnym postepowaniu administracyjnym.Badanie opinii pracownikow w obszarze kultury
organizacyjnej na przykladzie würth polska sp. Z o.o..Zarzadzanie finansami otwartych funduszy
inwestycyjnych.Analiza zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na przykladzie wybranych stanowisk pracy w
przedsiebiorstwie produkcyjnym..Okazanie glosu i mowy.Polityka rownego traktowania kobiet i mezczyzn w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Zarzadzenia przewodniczacego w postepowaniu cywilnym.Pozyskiwanie
srodkow na realizacje zadan wlasnych w zakresie oswiaty w gminie poczesna.Analiza standardow unii
europejskiej na przykladzie p.h.u. maks sp. Z o. O..Rola rachunkowosci zarzadczej w zarzadzaniu
bankiem.Zapewnienie jakosci procesow produkcyjnych i logistycznych na przykladzie firmy poligraficznej
anro.Modelowanie i prognozowanie cen mleka w polsce w latach 2000-2011 na podstawie modelu
arima..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Europejski fundusz spoleczny i jego
wykorzystanie w doskonaleniu zawodowym lekarzy na przykladzie okregowej izby
lekarskiej.Gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi na przykladzie gminy olsztyn w latach 20052009.Charakterystyka i ocena dzialalnosci reklamowej radia lodz.Motywatory i demotywatory w ocenie
pracownikow roznych przedsiebiorstw - badania powiatu nowosadeckiego..Poziom jakosci i ocena
funkcjonowania systemu produkcyjnego przy wytwarzaniu obuwia..Ocena oplacalnosci inwestycji w
instrumenty rynku kapitalowego na przykladzie funduszy inwestycyjnych.praca licencjacka budzet gminy
.Startegia marketingowa firmy shadow poland.praca licencjacka budzet gminy .Ryzyko kredytowe w
dzialalnosci banku i jego skutki na przykladzie jednego z bankow.Stanowienie prawa powszechnie
obowiazujacego w rzeczypospolitej polskiej.Benchmarking w zarzadzaniu przedsiebiorstwem .Analiza i ocena
..

..
struktury kapitalowo-majatkowej wybranych spolek gieldowych branzy paliwowej w latach 20062009.Projekt szkolnej hali sportowej z zapleczem praca inzynierska budownictwo.Ocena sektora wybranych
czestochowskich organizacji srodkow finansowych unii europejskiej w latach 2007 - 2009.Instrumenty
bankowosci elektronicznej w obsludze osob fizycznych.Ustroj autonomicznego wojewodztwa slaskiego w ii
rzeczypospolitej.Ocena zarzadzania zadaniami publicznymi w zakresie ochrony pozarowej w gminie rawicz w
latach 2007-2009.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie przedsiebiorstwem a kreowanie wizerunku
firmy.Borkiewicz-liszka- malgorzata. - poradnik ryczaltowca : nowe limity w 2008 r.- sprawdz- czy mozesz
placic ryczalt- utrata p.Logistyka zapasow a rachunkowosc.Motywowanie pracownikow – teoria i
praktyka.Pisanie prac lublin.Sytuacje kryzysowe jako zrodlo rozwoju firmy w swietle analizy
przypadkow.Ksztaltowanie stosunkow unii europejskiej ze stanami zjednoczonymi. Rywalizacja czy
wspolpraca?.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym na przykladzie pko bp.Analiza systemu kredytowania
rozwoju rolnictwa przez bank spoldzielczy..System motywowania kadry kierowniczej w spolkach
kapitalowych.System motywowania pracownikow w nowoczesnym przedsiebiorstwie - analiza na przykladzie
firmy x.System podatkowy w polsce i w wielkiej brytanii. Analiza porownawcza.Koncepcja pracy
licencjackiej.Hipoteka umowana na udziale we wspolwlasnosci nieruchomosci.Znaczenie urzedu kontroli
skarbowej w realizacji polityki podatkowej panstwa..Zarzadzanie logistyczne w procesach obslugi klienta (na
przykladzie wybranych firm).Wyroki konczace postepowanie kasacyjne.praca licencjacka budzet gminy
.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie urzedu miejskiego w kaliszu.Pisanie pracy
magisterskiej.Promocja jako czynnik aktywizacji gminy (na przykladzie gminy poddebice).Rynek pracy i
przeciwdzialanie bezrobociu w powiecie piotrkowskim.Finansowanie nieruchomosci mieszkaniowych przez
banki w polsce na przykladzie alior banku s. A. W latach 2009-2012..Elektroniczna publikacja tekstow
prawnych.Dowody rzeczowe i sposob ich przeprowadzania.Renty strukturalne w rolnictwie..Dzialalnosc
sektora pozarzadowego na rzecz osob bezdomnych i zagrozonych bezdomnoscia na przykladzie realizacji
programu ministra pracy i polityki spolecznej powrot osob bezdomnych do spolecznosci w latach 20042006.Zarzadzanie w zlej sprawie na przykladzie ostatecznego rozwiazania kwestii zydowskiej w hitlerowskiej
trzeciej rzeszy..Garczarczyk- jozef. Red. - rynek uslug finansowych a koniunktura gospodarcza .Mozliwosc
ksztaltowania dochodow gminy na przykladzie gminy bierutow w latach 2006 - 2008..zrodla finansowania
inwestycji komunalnych na przykladzie gminy nowosolna.System motywowania pracownikow na przykladzie
firmy profim sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Dostep do informacji publicznej.Motywacyjne
aspekty zachowan interpersonalnych.Pozyskiwanie funduszy unijnych na rozwoj gminy klomnice..Logistyczna
obsluga klienta jako instrument budowania przewagi konkurencyjnej.Morawski- witold (socjolog). Red. powiazania zewnetrzne : modernizacja polski .Proces rekrutacji na pracownikow wyzszego szczebla.praca
licencjacka budzet gminy .Podatki praca magisterska.Rozwoj lokalny na przykladzie gminy przyrow w latach
2005-2009.Ochrona prywatnosci w internecie.Ocena zabezpieczen zwrotnosci kredytu na przykladzie ing
banku slaskiego s.a..Praca licencjacka z pielegniarstwa.Zasady i formy opodatkowania podatkiem
dochodowym malych i srednich przedsiebiorstw.Wdrazanie systemu haccp do przedsiebiorstwa..Eutanazja a
granice dopuszczalnej interwencji lekarskiej.Ochrona wlasnosci intelektualnej w instytucjach kultury w
polsce.Dyskryminacja ze wzgledu na plec kobiet w policji.Problemy wdrazania systemow powielarnych na
przykladzie firmy x.Wplyw procesow rynkowych i szarej strefy na realizacje funkcjii podatku
akcyzowego.Analiza outplacement-u jako narzedzia zwolnien grupowych na przykladzie tesco
polska.Doniosla rola autonomii nauczycieli dla zarzadzania szkola.praca licencjacka budzet gminy .Normy iso
9001:2000 w szkolnictwie wyzszym na przykladzie rozwiazan zastosowanych w wyzszej szkole ekonomicznej
w warszawie.Zarzadzanie klubem sportowym w warunkach komercjalizacji sportu na przykladze legii
warszawa.Ile kosztuje napisanie pracy licencjackiej.Zarzadzanie wybranymi procesami logistycznymi w
przedsiebiorstwie.Kierowanie pracownikami wiedzy na przykladzie organizacji z branzy it.Tortury: fakty i
teorie- a prawo.Szkolenia pracownicze jako istotny element podwyzszania jakosci zasobow ludzkich w
urzedzie gminy w mykanowie.praca licencjacka budzet gminy .Roszczenia pracownika w zwiazku z
wypowiedzeniem umowy o prace przez pracodawce..Innowacyjne uslugi bankowe jako czynnik ksztaltujacy
przewage konkurencyjna w bankowosci detalicznej.Zaklad bukmacherski.Sposoby osiagniecia wysokiej
pozycji w wyszukiwarce google.Mikrofinansowanie- ze szczegolnym uwzglednieniem
..
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mikrokredytow.Dzialania naprawcze w jednostkach sluzby zdrowia na przykladzie zespolu opieki zdrowotnej
w blachowni.Podatkowoprawne aspekty sprzedazy przedsiebiorstwa.Zarzadzanie i promocja walorow
zabytkowych wpisanych na liste swiatowego dziedzictwa unesco na przykladzie krakowa.Negocjacje jako
narzedzie rozwiazywania konfliktow w swietle badan wlasnych.Koncepcja organizacji uczacej sie. Studium
przypadku inicjatywy lodz europejska stolica kultury 2016..Style kierowania zasobami ludzkimi na
przykladzie makro cash & carry polska s.a. w opolu..Kontrola podatkowa jako element systemu
podatkowego..Franchising jako metoda finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Dysfunkcje
w procesie zmian w organizacji i ich wplyw na motywacje pracownicza.Wybrane problemy harmonizacji
rachunkowosci bankowej w dobie globalizacji na przykladzie pko bp.Przestepstwa internetowe na tle
europejskiej konwencji o cyberprzestepczosci.Przelew wierzytelnosci na zabezpieczenie.Polityka rynku pracy
w skali lokalnej. Wykorzystanie i efektywnosc instrumentow finansowych z funduszu pracy w powiecie
tarnogorskim..Konkurencja przedsiebiorstw na przykladzie kancelarii notarialnych w miescie lomza.Zwrot
sprawy do uzupelnienia postepowania przygotowawczego w sprawach karnych.Metody ksztaltowania
wizerunku w firmie philips.praca licencjacka budzet gminy .Zadania funduszu gwarantowanych swiadczen
pracowniczych i zrodla jego finansowania.Outsourcing obslugi produktow bankowych na przykladzie ceri sp.
Z o. O..Rola analizy finansowej w systemie ostrzegania przed upadloscia przedsiebiorstw na przykladzie
monnari s.a..Wybrane mozliwosci finansowania dzialalnosci podmiotow gospodarczych ze srodkow unii
europejskiej na przykladzie firmy gospodarstwo ogrodnicze tadeusz kusibab.Marketing szeptany jako
instrument promocji na przykladzie nasza-klasa.pl.Konwalidacja czynnosci prawnych zarzadu spolki
kapitalowej.Informacyjne aspekty kosztow uslug instytucji kultury na przykladzie domu kultury w
blachowni.Komunikacja interpersonalna przelozony-podwladny a relacje pracownicze na przykladzie w
urzedzie gminy panki..Ocena wspoldzialania w zespolach pracowniczych.Organizacja i funkcjonowanie
parkow narodowych w polsce na przykladzie pieninskiego i gorczanskiego.Ochrona interesow inwestorow w
swietle ustawy o szczegolnych uprawnieniach ministra wlasciwego do spraw skarbu panstwa oraz ich
wykonywaniu w niektorych spolkach kapitalowych lub grupach kapitalowych prowadzacych dzialalnosc w
sektorach energii elektrycznej- ropy naftowej oraz paliw gazowych.Sytuacja prawna urzadzen
przesylowych.Oddzialywanie euroregionow na rozwoj lokalny na przykladzie euroregionu slask
cieszynski..Szkolenie liderow na przykladzie organizacji non-profit.Kwalifikowane typy zabojstw w polskim
prawie karnym..praca licencjacka budzet gminy .Wspolpraca bankowo-ubezpieczeniowa na przykladzie
kredyt banku s.a. i grupy warta.Krytka libertarianskiej teorii sprawiedliwosci roberta nozicka we
wspolczesnej filozofii prawa.Czynniki konkurencyjnosci gospodarki polskiej w latach 2004-2012.Doktryna
urzadzen kluczowych (essential facilities) w europejskim i amerykanskim prawie konkurencji.Quality
management as a strategy of companies - example of roleski company.Sprzedam prace licencjacka.Instytucja
bezrobocia w swietle prawa administracyjnego..Uslugi gastronomiczne na opolszczyznie - stan i
wyzwania..Etyka zawodowa adwokatow na tle etyki ogolnej.Strategia rozwoju spoleczno - ekonomicznego
miasta i gminy praszka.Analiza porownawcza wybranych programow do tworzenia muzyki.Metody i techniki
ocen pracownikow - doswiadczenia bre banku i firmy spomasz.Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia
wolnosci.Sluzba wiezienna – wybrane zagadnienia .Zwalczanie piractwa morskiego i terroryzmu morskiego w
swietle prawa miedzynarodowego.Zaniechanie legislacyjne jako zrodlo odpowiedzialnosci odszkodowawczej
panstwa.Seminarium ii st. - katedra prawa ustrojowego prownawczego.Udzial bankowosci elektronicznej w
polskim systemie bankowym na przykladzie mbanku.Wplyw zarzadzania i kontroli na jakosc swiadczonych
uslug na przykladzie wybranych lodzkich przedszkoli.Marketing organizacji widowiska sportowego na
przykladzie wkret-met- domex azs czestochowa.Analiza jakosci produkcji podnosnikow do szyb
samochodowych..Pozyskiwanie i utrzymywanie klienta na przykladzie firmy pwpw ochrona.Akt
administracyjny-jego definicje- rodzaje oraz byt prawny..Kosztorys jako wstepna wycena inwestycji w
nieruchomosci na przykladzie kolektorow slonecznych.Technologia walcowania rur i metody kontroli
jakosci..Prace magisterskie stosunki miedzynarodowe.Zatrudnianie pracownikow tymczasowych .Wplyw
orzeczenia oceano a proceduralne aspekty dzialania sadu z urzedu.Przestepstwo zabojstwa typu
podstawowego i typy kwalifikowane .Sklep internetowy jako nowa forma realizacji sprzedazy na przykladzie
firmy gastromer..Zarzadzanie personelem w instytucji penitencjarnej na przykladzie aresztu sledczego w
..
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krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie wroclaw.Polityka regionalna ue wobec
niwelowania dysproporcji ekonomicznych - na przykladzie polski.Mozliwosci stosowania planow
strategicznych w dziedzinie rozwoju samorzadzu terytorialnego w powiecie klobuckim.Outsourcing
logistyczny- jako zrodlo poprawy efektywnosci funkcjonowania firmy- na przykladzie firmy app sp. Z
o.o..Ingerencja sadu rodzinnego w wykonywanie wladzy rodzicielskiej .praca licencjacka budzet gminy
.Funkcjonowanie controllingu w przedsiebiorstwie na przykladzie poczty polskiej.praca licencjacka budzet
gminy .Mobbing praca licencjacka.Uwarunkowania wdrazania iso 9001:2000 w przedsiebiorstwie
produkcyjnym multimetal..Zarzadzanie produkcja i jakoscia wyrobow dla firm budowlanych..Rola jasnowidza
w postepowaniu przygotowawczym.Bezposrednie inwestycje zagraniczne jako stymulator rozwoju
specjalnych stref ekonomicznych na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Wojewoda w
systemie ustrojowym drugiej rzeczypospolitej (1918-1939)..Praca licencjacka forum.praca licencjacka budzet
gminy .Udzial prokuratora w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym..Promocja miasta
praca magisterska.Znaczenie opakowania w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa.Projekt technologii
i organizacji budowy dwoch hal zelbetowych prefabrykowanych dwunawowych o murowanych scianach
szczytowych na siatce slupow 9-00 x 6-00 m praca inzynierska budownictwo.Bezrobocie w malych
aglomeracjach na przykladzie powiatu przasnyskiego w latach 2000-2006.Wplyw administracji publicznej na
akcjonariat bankowych spolek akcyjnych.Znaczenie analizy fundamentalnej w podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych na przykladzie zelmer s.a..Polityka inwestycyjna jednostek samorzadu terytorialnego na
przykladzie gmin dabrowa tarnowska i zabno w latach 2002-2006..Dzialalnosc deweloperska na rynku
mieszkaniowym..Istota i przeslanki stosowania warunkowego umorzenia postepowania karnego.Marka jako
autonomiczny generator finansowej wartosci firmy.Prace dyplomowe informatyka.Wykorzystanie
bankowosci elektronicznej na przykladzie banku peko s.a..zrodla finansowania dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie niepublicznego wielospecjalistycznego zakladu opieki zdrowotnej medicus
99.Rynek pracy w polsce w swietle integracji z unia europejska.Zarzadzanie wiedza jako niematerialnym
zasobem organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Logistyczna obsluga klienta na przykladzie firmy
transportowo-spedycyjnej bedmet logistic w opolu..praca licencjacka budzet gminy .Kreowanie wizerunku
firmy na przykladzie ikea.Miejsce wykonywania pracy w telepracy jako istota tej formy zatrudnienia.Praca
licencjacka socjologia.praca licencjacka budzet gminy .Motywacja materialna na przykladzie firmy sektora
ubezpieczeniowego.Odpowiedzialnosc karna osob o zaburzeniach psychopatycznych.Ocena skutecznosci
form zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym w banku spoldzielczym w limanowej w latach 2005 2009.Obejscie prawa podatkowego jako forma ucieczki przed opodatkowaniem.Znaczenie bezpieczenstwa
informacji w tworzeniu wizerunku przedsiebiorstwa na rynku logistycznym.Wplyw wielkosci i polozenia
otworow na oslabienie stropu zelbetowego. Praca inzynierska budownictwo.Organizacja i finansowanie
festiwali muzyki dawnej w polsce..Kierowanie zespolami ludzkimi na przykladzie kopalni wegla
brunatnego.Kreowanie wizerunku publicznej instytucji kultury na przykladzie opery krakowskiej.Dzialalnosc
inna niz podstawowa spoldzielni mieszkaniowej na przykladzie spoldzielni zlote lany w bielsku-bialej..praca
licencjacka budzet gminy .Ochrona mechanizmu konkurencji w polskiej ustawie antymonopolowej na
przykladzie porozumien antykonkurencyjnych.Reklama - podejscie komunikacyjne.Rola marketingu i
planowania w organizowaniu widowni teatralnej na przykladzie teatru laznia nowa w nowej hucie..Problemy
ograniczania deficytu budzetowego i dlugu publicznego w polsce w swietle programu konwergencji
2004.Nadzwyczajne zlagodzenie kary w kodeksie karnym skarbowym.Wiarygodnosc sprawozdan
finansowych rozpatrywana w kontekscie zmian na rynkach globalnych..Rekrutacja i selekcja pracownikow w
firmie sonion polska.Prasa lokalna jako pomost miedzy spolecznoscia lemkow a polakami.Portale
spolecznosciowe w procesie marketingowej komunikacji z klientem (na przykladzie facebooka)..Zarzadzanie
produkcja i jakoscia wyrobow elektroakustycznych..Zarzadzanie systemem ulg i zwolnien w podatku
dochodowym od osob fizycznych w latach 2005-2009.Analiza systemu motywowania w organizacji na
przykladzie przedsiebiorstwa z branzy spozywczej z sierpca.Zasady dobrych praktyk w nadzorze
korporacyjnym..praca licencjacka budzet gminy .Stosunki transatlantyckie - polski punkt
widzenia.Wielofunkcyjny rozwoj wsi. Analiza dzialan uslugowych z zakresu agroturystyki i turystyki wiejskiej
na przykladzie regionu kurpiowskiego.Gospodarka finansowa w ochronie zdrowia w polsce w latach 1999..
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2005 (na przykladzie szpitala wojewodzkiego w zielonej gorze).Projekt renowacji ulic i placu fragmentu
czesci zabytkowej miasta (miasto do ustalenia- rocznie 3 tematy). Praca inzynierska budownictwo.Polecenie
pracodawcy w umownym stosunku pracy.Przestepstwo korupcji w sporcie.Zagadnienie partycypacji
pracownikow ze szczegolnym uwzglednieniem regulacji dotyczacej spolki europejskiej..Zasady
funkcjonowania systemu ubezpieczen spolecznych.Ideologia panstwa totalitarnego na przykladzie faszyzmu
wloskiego- charakterystyka i krytyka..Analiza procesu tworzenia oraz funkcjonowania nowego ladu
monetarnego w unii europejskiej..Dadanska- katarzyna anna. - kodeks cywilny..Specyfika zapisu operacji
finansowych w powiatowych jednostkach budzetowych..Partnerska wspolpraca miedzy bankiem a klientem
korporacyjnym..zrodla finansowania inwestycji w malych i srednich przedsiebiorstwach.Ulgi i odliczenia w
podatku dochodowym od osob fizycznych nie prowadzacych dzialalnosci gospodarczej..Zarzadzanie
produkcja i jakoscia w przedsiebiorstwie produkujacym lampy samochodowe..Analiza portfelowa na rynku
akcji..Napisanie pracy licencjackiej.Rola marketingu -mix w ksztaltowaniu wizerunku hotelu europejskiego w
krakowie.Organizacja i funkcjonowanie firmy mp-trans na europejskim rynku uslug transportowych.Zasada
neutralnos vat.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw transakcji leasingowych na ksztaltowanie wyniku
finansowego i sytuacji majatkowej firmy.Opodatkowanie budynkow podatkiem od
nieruchomosci.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w procesie wytwarzania ozdob choinkowych..praca
licencjacka budzet gminy .Tworzenie sieci wspolpracy organizacji publicznych na potrzeby rynku pracy na
przykladzie wybranych instytucji powiatu limanowskiego..praca licencjacka budzet gminy .Obce zrodla
finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie kredyt bank s. A..praca licencjacka budzet gminy
.Wylaczenie sedziego.Postepowanie odrebne w sprawach gospodarczych po nowelizacji z 16 listopada
2006r..Outsorcing jako nowoczesne podejscie do zarzadzania procesami logistycznymi..Analiza budzetow
samorzadow terytorialnych oraz zasady ich finansowania na przykladzie gminy niegowa.Problem jawnosci w
arbitazu inwestycyjnym.Partie liberalne w polsce w latach 1989-2007..Atrakcyjnosc turystyczna miasta i
gminy ogrodzieniec.Kudlacz- tadeusz. Red. - teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki
przestrzennej .Porozumienie jako forma dzialania administracji publicznej..Marketing rynku nieruchomosci
na przykladzie agencji nieruchomosci skzyneccy .Wplyw gminy na wydajnosc podatku od
nieruchomosci.Polityka pieniezna banku centralnego w gospodarce rynkowej.System szkolenia pracownikow
na przykladzie xyza.Egzekucja z papierow wartosciowych w administracyjnym postepowaniu
egzekucyjnym.Funkcjonowanie- monitorowanie i ciagle doskonalenie wdrozonego systemu jakosci w
przedsiebiorstwie motoryzacyjnym berger sp z o.o..Mechanizm zakladania dzialalnosci gospodarczej.Rola
strazy granicznej w walce z przestepstwem nielegalnego przekraczania granicy.Wykorzystywanie
wspolczynnikow tpm i pamco do oceny efektywnosci wybranych maszyn i urzadzen w systemie
produkcyjnym frytek..Tematy prac licencjackich fizjoterapia.Praca magisterska z
pedagogiki.Odpowiedzialnosc z majatku wspolnego za zobowiazania jednego z malzonkow.Management
challenge: knowledge sharing in organization.Motywowanie jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie zpu chemekssp. Z o.o..Ksztaltowanie konkurencyjnosci na rynku uslug kurierskich w polsce w
oparciu o analize firm: dhl oraz ups.Polskie rolnictwo w procesie integracji z unia europejska..Monitoring
mediow w kontekscie naruszen prawa autorskiego.zrodla finansowania przedsiebiorczosci na obszarach
wiejskich wojewodztwa podlaskiego.praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie wzory.Istota
ciaglego doskonalenia procesu produkcyjnego w przedsiebiorstwie juka..praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Leasing jako alternatywny sposob finansowania dzialalnosci
przedsiebiorstw..Rekrutacja i selekcja pracownicza.praca licencjacka budzet gminy .Brdulak- halina. Red. tworzenie wartosci przedsiebiorstwa na rynku unii europejskiej : praca zbiorowa .praca licencjacka budzet
gminy .Seminarium ii nst. - prawo administracyjne.Znaczenie systemu ubezpieczen spolecznych na
przykladzie kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego w opolu..Newconnect jako zrodlo finansowania
rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw (na podstawie firmy odziezowej hurtimex s.a.).Seminarium ii
r.niest. V r- kat.prawa ustrojowego i porownawczego.Przedstawienie zarzutow i ich zmiana jako wyraz
pociagniecia do odpowiedzialnosci karnej.Kredytowanie i badanie zdolnosci kredytowej podmiotow
gospodarczych w banku spoldzielczym w mykanowie.Otwarte fundusze inwestycyjne jako forma
prowadzenia dzialalnosci inwestycyjnej na rynku papierow wartosciowych.Warunek si navis ex asia venerit w
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pismach prawnikow rzymskich.praca licencjacka budzet gminy .Kredyty bankowe dla osob fizycznych. Analiza
na przykladzie banku gospodarki zywnosciowej s.a. w kutnie w latach 2006-2009.Wplyw turystyki na
gospodarke i spoleczenstwo krajow rozwijajacych sie na przykladzie afryki wschodniej.Zarzadzanie zasobami
ludzkimi na podstawie firmy korona s.a..Ocena skutecznosci funkcjonowania systemu motywacyjnego w
przedsiebiorstwie zugil s.a..Wiezienia super maximum security w stanach zjednoczonych.Spersonalizowane
witryny internetowe- szansa na rozwoj internetu i e-biznesu.Analiza finansowa nadlesnictwa kolumna w
latach 2007-2010.Finansowanie i ewidencja inwestycji jednostek samorzadu terytorialnego (na przykladzie
gminy zawadzkie i kolonowskie).Zarzadzanie produkcja i jakoscia w przedsiebiorstwie wytwarzajacym
konstrukcje stalowe.Transgraniczne przeniesienie siedziby spolki krajowej w swietle swobody
przedsiebiorczosci.Rachunkowosc cen transferowych w obrocie krajowym i miedzynarodowym.Zaskarzanie
uchwal w procesie laczenia spolek kapitalowych.Jakosc i kontrola wizualna jako determinanty doskonalenia
procesow w przemysle samochodowym.Wyrok zaoczny..Funkcjonowanie systemu ubezpieczen spolecznych
w polsce w swietle literatury i ustawy..Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych na rynku uslug finansowych
na przykladzie bz wbk towarzystwo funduszy inwestycyjnych s.a..Posrednik na rynku nieruchomosci..Kryteria
ocen i doboru personelu do pracy w banku.Klasik- andrzej (1943- ). Red. - rola sektora kultury i przemyslow
kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji : praca zbiorowa .Zasada sukcesji uniwersalnej w polskim prawie
spadkowym.Instrumenty finansowe na rynku kapitalowym w polsce..Zastosowanie narzedzi jakosci na
przykladzie przedsiebiorstwa fideltronik imel.Procesy zakupow w przedsiebiorstwach - analiza i ocena na
przykladzie zenith monami.Proces motywowania pracownikow jako element marketingu wewnetrznego w
firmie mindshare.Widowisko sportowe w telewizji w prawie unijnym.praca licencjacka budzet gminy
.Polityka regionalna i jej wplyw na wyrownywanie dysproporcji regionalnych..Logistyka magazynowania jako
element strategii zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy lognet sp. Z o.o..System
zabezpieczenia emerytalnego w polsce.Rozwoj i plasowanie nowego produktu na rynku.Burzynski- jan. ryzyko w nowoczesnym swiecie : miedzy strukturalna determinacja a podmiotowa kreatywnosci.Wplyw stylu
kierowania na relacje pracownicze na przykladzie urzedu gminy.Wolontariat pracowniczy jako narzedzie
integracji zespolow pracowniczych.praca licencjacka budzet gminy .Jurysdykcja wylaczna wedlug kodeksu
postepowania cywilnego i rozporzadzenia rady we nr 44/2001.Projekty rozwojowe a swiadomosc i
zaangazowanie nauczycieli..Teoria wyboru konsumenta ( na przykladzie rynku
motoryzacyjnego).Bezprzewodowa technologia telefinii komorkowej 3g na tle nowych komunikacyjnych
mozliwoscio xxi wieku w turystyce..Dzialania promocyjne w gminie na przykladzie gminy
osjakow.Uwarunkowania skutecznego przywodztwa na przykladzie pododdzialu wojskowego.Perspektywy
handlu detalicznego przez internet.Rozwoj infrastruktury technicznej i spolecznej a wzrost warunkow
bytowych - przyklad gminy leczyca.Efektywnosc systemu wynagrodzen (na przykladzie urzedu miejskiego w
tuchowie).Bankowosc islamska jako alternatywny model w odniesieniu do bankowosci tradycyjnej..Czynniki
efektywnosci zarzadzania wiedza.Obowiazek udzielenia urlopu wypoczynkowego.Ocena efektywnosci
funkcjonowania przedsiebiorstwa pamapol s.a. w latach 2007 -2011.Technologiczny aspekt zarzadzania
kontaktami z klientami w firmie handlowo- uslugowej..Udzial parlamentow narodowych w tworzeniu prawa
unii europejskiej.Rola przedsiebiorcy w malej firmie.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w projektach na
przykladzie projektow realizowanych przez cittru uniwersytetu jagiellonskiego.Prawna problematyka
unieszkodliwiania odpadow medycznych oraz odpadow weterynaryjnych.Rola centrow logistycznych w
zarzadzaniu procesami logistycznymi na przykladzie polski i niemiec.Wplyw strategii podatkowych na
efektywne zarzadzanie przedsiebiorstwem.Organizacja i funkcjonowanie systemu penitencjarnego w
polsce.Prace magisterskie chomikuj.Promocja zatrudnienia i lagodzenie skutkow bezrobocia..Analiza
gospodarki budzetowej gminy sulmierzyce w latach 2005-2009.Zarzadzanie obiektem hotelarskim na
przykladzie hotelu prezydent w spale.Rola kapitalu w zarzadzaniu przedsiebiorstwem budowlanym danfuture sp. Z o.o..Analiza systemu kredytowania osob fizycznych na przykladzie banku bgz s.a w latach 2006 2010.Dzialalnosc inwestycyjna jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie skarzyskakamiennej..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich opole.Karkowski- tomasz. restrukturyzacja szpitali .Seminarium ii r.niest. V r- kat.prawa rolnego.Planowanie i realizacja badan
marketingowych w duzym przedsiebiorstwie na przykladzie stolbud wloszczowa s.a..Zlece napisanie
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pracy.Szczegolna ochrona stosunku pracy pracownikow nalezacych do zwiazku zawodowego.Rola
budzetowania kosztow i wynikow w zarzadzaniu przedsiebiorstwem romexs.Ocena atrakcyjnosci
infrastruktury zwiazanej z uprawianiem narciarstwa biegowego w polskiej czesci tatr.Klamut- miroslawa
(1944- ). Red. - spojnosc w rozwoju regionalnym w polsce obecnie i w przyszlosci .Finansowanie
stowarzyszen na przykladzie stowarzyszenia pracownia na rzecz wszystkich istot.Dyrektor szkoly w roli
menedzera.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw form reklamy na decyzje zakupowe klientow
aptek..Zarzadzanie ryzykiem finansowym w korporacji ze szczegolnym uwzglednieniem grupy kapitalowej
lotos s.a..Przetargowe tryby udzielania zamowien publicznych na roboty budowlane – teoria i praktyka praca
inzynierska budownictwo.Koncepcja systemu bezpieczenstwa narodowego wedlug bialej ksiegi
bezpieczenstwa narodowego rp.Wplyw ryzyka kursowego na finansowanie malych
przedsiebiorstw.Znaczenie komunikacji w organizacji w procesie motywacji pracownikow na przykladzie
spolem pss jednosc.Analiza przyczyn i skutkow inflacji- studium ukrainy..Analiza nowoczesnych narzedzi
reklamowych i ich zastosowanie w kampaniach marketingowych..Wplyw motywacji na wydajnosc pracy na
przykladzie odlewni zeliwa s.a. w zawierciu.Analiza produktu sportowo - rekreacyjnego pod katem jego
odbiorcow na przykladzie kompleksu dydaktyczno - sportowego solpark kleszczow sp. Zo.o..Swoboda
przeplywu pracownikow w unii europejskiej ze szczegolnym uwzglednieniem sytuacji polakow.Niepozadane
efekty higieniczne zwiazane z wadliwie prowadzona termomodernizacja zasobow mieszkaniowych. Praca
inzynierska budownictwo.Granice dozwolonej ingerencji w dobra osobiste obywateli na przykladzie ochrony
czci- prywatnosci i wizerunku.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie i metody szkolen pracowniczych na
przykladzie firmy vf polska.Zwalczanie zbrodni ludobojstwa na przykladzie rwandy.Szkolenia pracownikow
jako forma uzupelnienia luk wiedzy i jej rozwijania w przedsiebiorstwie..Strategia rozwoju zakladu sprzetu
elektroinstalacyjnego ospel s.a. w wierbce..Wspolpraca nauczycieli z rodzicami a zarzadzanie szkola.Spis
tresci praca licencjacka.Metody przeciwdzialania dyskryminacji kobiet w miejscu pracy.Odpowiedzialnosc
prawnokarna podmiotow zbiorowych.System wynagrodzen wyzszej kadry kierowniczej w sektorze
bankowym..Miejsce raklamy w strategii promocji.Europejski urzad policji.geneza-organizacja-podstawy
funkcjonowania i praktyczne przejawy dzialalnosci europolu.Perspektywy w badaniach kultury
organizacyjnej. Studium przypadku przedsiebiorstwa turystycznego.Wplyw zmian struktury wlasnosci
jednostki gospodarczej na wybrane wskazniki rentownosci oraz skladnikow aktywow.Rola rekrutacji w
procesie zarzadzania personelem w malym i srednim przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy
.Niepelnosprawni w okresie transformacji systemowej w polsce. Niepelnosprawnosc w badaniach
sondazowych na przykladzie miasta krakowa..Czynniki ksztaltujace wynik finansowy banku spoldzielczego w
bialej i ich wplyw na jego zmiane..Analiza kompetencji kierownika liniowego..System zarzadzania
bezpieczenstwem i higiena pracy w enion s.a..Pomoc dla polski w ramach funduszy
strukturalnych.Przetargowe tryby udzielania zamowien publicznych na roboty budowlane – teoria i praktyka
praca inzynierska budownictwo.Status prawny arktyki.Specyfika przekazow reklamowych w zaleznosci od ich
funkcji - analiza porownawcza w opaciu o wybrane media i nosniki.Bezrobocie w powiecie belchatowskim
(2000-2006).Tresc umowy franczyzy.praca licencjacka budzet gminy .Sadowa ochrona samodzielnosci
gminy.Ocena kryminologiczna zjawiska stalkingu.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane metody rekrutacji
i selekcji.Wyglad pracy magisterskiej.Prace licencjackie logistyka.praca licencjacka budzet gminy .Zlota akcja
skarbu panstwa- jako szczegolne uprawnienie w swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu
sprawiedliwosci i rozwiazan zastosowanych w polskim rezimie prawnym.Rola dochodow wlasnych w
budzecie gminy na przykladzie gminy radomsko.Inflacja i polityka antyinflacyjna banku centralnego w polsce
w latach 1999-2006.Specyfika dzialalnosci podmiotow leczniczych bedacych przedsiebiorstwami w obszarze
marketingu.Dozwolony uzytek publiczny na przykladzie prawa przedruku.Ekonomika dzialalnosci banku na
przykladzie jurajskiego banku spoldzielczego w niegowie w latach 2003-2005.Mobbing jako przyklad
patologii organizacyjnej.Bezrobocie i aktywne metody jego zwalczania w powiecie kutnowskim w latach
2007-2010.Przyczyny wybuchu wielkiego kryzysu 1929 r. W stanach zjednoczonych.Dokumentacja techniczna
budynku – teoria i praktyka praca inzynierska budownictwo.Rola strategii w zarzadzaniu rozwojem gminy na
przykladzie gminy niepolomice.Wybrane moduly komputerowego wspomagania zarzadzania
przedsiebiorstwem.Turystyka do obiektow lotow kosmicznych na polskim rynku turystycznym.Partnerstwo w
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przedsiewzieciach budowlanych praca inzynierska budownictwo.Ocena procesow restrukturyzacji grupy pkp
s.a..Zarzadzanie ryzykiem walutowym z wykorzystaniem instrumentow finansowych na przykladzie kghm s.a.
polska miedz.Motywowanie jako funkcja zarzadzania na przykladzie jednostki wojskowej w lasku.Strategy
implementation process with the use of balanced scorecard. Faculty of management- university of lodz
case.Pisanie prac forum.Koszty logistycznej obslugi klienta na przykladzie jednostki wojskowej..Naruszenie
zasad bezpieczenstwa w ruchu ladowym jako znamiona typu czynu zabronionego z art. 177 k.k..Produkt
turystyczny krakowa z perspektywy mlodych turystow wloskich.Rola strategii w zarzadzaniu rozwojem gminy
na przykladzie gminy niepolomice.Zarzadzanie kadrami na przykladzie branzy finansowej..Strategie
zarzadzania gmina ukierunkowane na tworzenie sprzyjajacych warunkow do rozwoju
przedsiebiorczosci..Praca magisterska chomikuj.Wplyw funduszy unii europejskiej na rozwoj regionu
brzeskiego w latach 2000 - 2009..Postepowanie grupowe w prawie unii europejskiej- wybranych panstw
czlonkowskich oraz usa.Ksztaltowanie sie rynku numizmatycznego w polsce ukazane przez pryzmat
srebrnych monet kolekcjonerskich emitowanych w latach 1995-2009..Rola zrzadzania stanowiskami
archeologicznymi w popularyzacji kultur swiata starozytnego..Prace inzynierskie.Wynik ekonomiczny jako
kryterium oceny efektywnosci przedsiebiorstwa na podstawie spolki zywiec s.a.Metodyka six sigma w
zarzadzaniu wspolczesnymi organizacjami.Zarzadzanie produkcja i jakoscia przy wytwarzaniu lamp
oswietleniowych..Rozrachunki w dzialalnosci przedsiebiorstwa- ich wycena i znaczenie dla statoil trade sp. Z
o.o..Rola funduszy strukturalnych w finansowaniu msp..Struktura funkcjonalna i funkcjonalno - przestrzenna
centrum miasta opola oraz koncepcje jej przeksztalcen..Budzet zadaniowy jako instrument realizacji
wydatkow lokalnych w miescie leczyca.Ocena pracownikow jako instrument marketingu personalnego na
przykladzie firmy reckitt benckiser.Praca licencjacka marketing.Dzialalnosc profilaktyczna w zakresie
przestepczosci mlodziezowej swietlicy socjoterapeutycznej dzialajacej przy strazy miejskiej w
czestochowie.Trendy rozwoju rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce.Prawo do odliczenia podatku
naliczonego vat w orzecznictwie sadow.Metody- techniki i narzedzia zapewnienia jakosci w projektach
informatycznych.Spoleczne uwarunkowania zachowan konsumenckich na przykladzie badan profili
uzytkowania internetu.Plany budowy lodzkiej kolei aglomeracyjnej.Kreowanie wizerunku miasta lodz w
swietle wykorzystania funduszy strukturalnych.Determinanty konsumenckich decyzji zakupowych na rynku
kosmetycznym.Sekty: manipulacja jednostka i destrukcyjne zjawisko spoleczne.praca licencjacka budzet
gminy .Systemy motywacji w jednostkach administracji publicznej na przykladzie urzedu gminy
zgierz.Zmeczenie chroniczne i symptomy zwiazane z deficytem snu w grupie studentow medycyny..Analiza
realizacji ii filaru reformy emerytalnej i jego wplyw na rozwoj rynku finansowego w polsce.Wspolpraca
miedzynarodowa jednostek samorzadu terytorialnego.Pisanie prac z pedagogiki.Kreowanie wizerunku firmy
jako element jej kultury organizacyjnej.Podejmowanie decyzji kredytowych w banku spoldzielczym w ruscu z
wykorzystaniem systemu informatycznego novum bank 4gl.praca licencjacka budzet gminy .Proces zakupu
nieruchomosci mieszkaniowej na przykladzie miasta lodzi.Geolokalizacja pracownikow i monitoring przy
uzyciu kamer uzytkowych w miejscu pracy jako nowe formy realizacji uprawnien kontrolnych pracodawcy w
swietle prawnej ochrony prawa pracownika do prywatnosci w miejscu pracy.Problemy placowych i
pozaplacowych kosztow pracy w polsce.Zachowek jako ograniczenie swobody testowania.Powstanie
obowiazku podatkowego w podatku od towarow i uslug.Pisanie prac lodz.Rola i znaczenie programu
operacyjnego kapital ludzki w zwalczaniu dlugotrwalego bezrobocia na przykladzie projektow realizowanych
przez powiatowy urzad pracy w kaliszu.Ograniczenia dodatkowego zatrudnienia nauczycieli
akademickich.Pisanie prac krakow.Strategia marketingowa firmy emen.Wplyw stresu na wypalenie
zawodowe na przykladzie raiffeisen leasing polska sa..Polityka ochrony srodowiska na terenie
gminy.Odpowiedzialnosc karna czlonkow organow spolek kapitalowych za dzialanie na szkode spolki - analiza
wynikow badan empirycznych.Kryteria nadzoru nad samorzadem terytorialnym.Instytucja swiadka a
konstytucyjne i kodeksowe zasady procedury karnej .Analiza wskaznikowa kondycji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie barry callebaut manufacturing polska sp. Z o.o..Szkolenie i doskonalenie
kadr jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie osrodka doskonalenia kadr sluzby
wieziennej w sulejowie.Logistyczne zarzadzanie lancuchem dostaw w przedsiebiorstwie produkcyjnym cgr
polska.Odpowiedzialnosc konstytucyjna prezydenta rzeczypospolitej polskiej.Dom toyoty w
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przedsiebiorstwie energetycznym..Planowanie dzialalnosci gospodarczej na rynku
turystycznym..Wykorzystanie activity based costing i activity based management dla potrzeb analizy
rentownosci i zarzadzania klientami.Prawne formy windykacji naleznosci.Analiza funkcjonowania programu
horyzontalnego ue - interreg na przykladzie polskich regionow.Navellier- louis. - mala ksiazeczka o
inwestowaniu w akcje wzrostowe .Potocki- arkadiusz. Red. - instrumenty i obszary przeobrazen i zmian
organizacyjnych w warunkach globalizacji .Uwarunkowania emisji akcji na gieldzie papierow wartosciowych
na przykladzie spolki x.Analiza i struktura wynagrodzen na przykladzie osrodka doskonalenia kadr sluzby
wieziennej w sulejowie w latach 2008-2010.Komuna otwock jako grupa alternatywna dzialajaca w ramach
trzeciego sektora.System motywowania pracownikow w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu
miasta w zawierciu.Dyrektor szkoly w roli menedzera.Wplyw zagospodarowania przestrzennego i procesu
urbanizacji na poziom przestepczosci..Principles and standards of transnational taxation.Sposoby
finansowania zakupu nowych mieszkan..Kredyt i leasing w finansowaniu dzialalnosci rozwojowej malych i
srednich przedsiebiorstw..Mason- thomas o. Red. - campaign finance and the citizens united supreme court
case .Rozne formy rozwoju jako potencjalne zrodla zdobywania przewag konkurencyjnych przedsiebiorstw w
sektorze odziezy ochronnej i roboczej w polsce na przykladzie firmy robostar..Leasing a kredyt jako zrodlo
finansowania dzialalnosci gospodarczej malych i srednich przedsiebiorstw.Wykorzystywanie funduszy unii
europejskiej w gminie godziesze wielkie.Stefanski- ryszard andrzej. Red. - ius novum .Procesy logistyczne w
firmie kurierskiej na przykladzie dhl express polska sp. Z o.o..Praca magisterska.Zakres pojecia wlasnosci na
gruncie konstytucji z 1997 r..Dzialalnosc profilaktyczna w zakresie przestepczosci mlodziezowej swietlicy
socjoterapeutycznej dzialajacej przy strazy miejskiej w czestochowie.Status obroncy w procesie
karnym.Efekty zastosowania systemu kanban na przykladzie przedsiebiorstwa x..Pinder- john - unia
europejska .Analiza dzialalnosci depozytowo-kredytowej banku pko bp s.a. w latach 2006-2010..Analiza
oferty produktow kredytowych dla msp na przykladzie banku x.Spoldzielnie mieszkaniowe i ich rola w
rozwoju rynku nieruchomosci.Telep- jerzy. - gospodarka polski przed i po wstapieniu do unii europejskiej
.Analiza finansowa dochodow i wydatkow budzetowych na przykladzie gminy klobuck.Wybrane problemy
rozpoczecia dzialalnosci gospodarczej na przykladzie firmy opticom.Prace magisterskie gotowe.Prace
licencjackie tanio.Analiza plynnosci finansowej fabryki materacy x w latach 2006-2008.Swoboda przeplywu
pracownikow w unii europejskiej.Konsument w nowej gospodarce.Przepisy paszportowe i wizowe
obowiazujace turystow polskich podrozujacych do stanow zjednoczonych ameryki w latach 20012012.Parlament europejski jako instytucja unii europejskiej..Prawo karne.Rywalizacja instytucji finansowych
na rynku kredytow samochodowych.Rachunkowosc rozliczen przedsiebiorstwa z bankiem w swietle polskich
regulacji prawnych.Rozwoj rzeszowa na tle przemian spoleczno-ekonomicznych zachodzacych w polsce po
1989 roku - badanie skutecznosci zarzadzania..Administracja w sprawach przemyslowych w latach 19271939.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie logistyczne w przedsiebiorstwie produkcyjnym na
przykladzie firmy zawmak.Rekrutacja- selekcja- derekrutacja jako narzedzia polityki personalnej na
przykladzie fmg pioma s.a. w piotrkowie trybunalskim.Restrukturyzacja w branzy turystycznej na przykladzie
pbp orbis sp.zo o..Problematyka samodzielnosci podatkowej gminy opoczno.Projekt termorenowacji
budynku jednorodzinnego praca inzynierska budownictwo.Problematyka ujecia srodkow trwalych przy
zastosowaniu mssf po raz pierwszy.zrodla finansowania inwestycji gminy makow mazowiecki.praca
licencjacka budzet gminy .Ekonomiczne modele osiagania ugody w sporach cywilnych.Korab-karpowicz- w.
Julian. - historia filozofii politycznej : od tukidydesa do locke’a : tradycja klasyczna i jej krytycy .praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Doradztwo finansowe na rynku nieruchomosci na
przykladzie firmy expander.Prace licencjackie z rachunkowosci.System zapewnienia jakosci uslug w
starostwie powiatowym w zgorzelcu.Prace licencjackie pielegniarstwo przyklady.Znaczenie funduszy unii
europejskiej w budzetach samorzadowych na przykladzie powiatu i miasta kalisza.Kapusta- franciszek. Red. agrobiznes a zrownowazony rozwoj obszarow wiejskich .Kredyt hipoteczny w ofercie polskich bankow.
Analiza porownawcza dostepnych ofert..Wybor zrodel finansowania rozwoju firmy ze szczegolnym
uwzglednieniem funduszy unii europejskiej oraz przeksztalcenia formy prawnej prowadzonej
dzialalnosci.Przemiany poziomu zamoznosci gospodarstw domowych w polsce po 1990 roku..Wizerunek
szkoly wyzszej - rola- wyznaczniki i wplyw na wybor uczelni na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu
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lodzkiego.Zarzadzanie wiedza - ujecie teoretyczne.praca licencjacka budzet gminy .Jakosc uslug oferowana
przez niepubliczne zaklady opieki zdrowotnej w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Analiza rentownosci
na przykladzie przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
kluczowymi klientami jako narzedzie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa.Formy
wspierania aktywnosci osob bezrobotnych w powiecie ostroleckim.Rola i znaczenie promocji mix w
komunikacji marketingowej w branzy dystrybucyjnej na rynku fmcg - analiza i ocena na przykladzie dzialan
hurtowni kramel..Instrumenty finansowe na rynku kapitalowym w polsce..Podatek jako narzedzie aktywnej
polityki fiskalnej.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka pielegniarstwo.praca licencjacka budzet
gminy .Wykorzystanie wynikow badania satysfakcji klientow w doskonaleniu uslug przedsiebiorstwa.praca
licencjacka budzet gminy .Budzet zadaniowy jako instrument zarzadzania nowoczesna gospodarka w
polsce.Analiza rynku przewozow multimodalnych w europie i polsce. Szanse dla rozwoju przewozow
multimodalnych w polsce..Zarzadzanie szkolnym schroniskiem mlodziezowym na przykladzie ssm podlasie w
bialymstoku.Guz- tadeusz (1959- ). Red. - polska- europa- swiat : korporacje transnarodowe .Wykorzystanie
cyklu konwersji gotowki w efektywnym zarzadzaniu plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy roan..Stawki podatkowe.Ocena pozycji rynkowej okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku na tle
rynku mleczarskiego w polsce.Warunki rozwoju gospodarczego podhala.Audit jako narzedzie oceny
skutecznosci systemu zarzadzania jakoscia.Zdolnosci przywodcze liderow we wspolczesnych
organizacjach.Organizacja i zrzadzanie obiektami hotelarskimi na przykladzie hotelu litwor w
zakopanem..Projektowanie strategii przedsiebiorstwa.Udzial polskich zolnierzy w misjach pokojowych poza
granicami panstwa..Zarzadzanie projektem inwestycyjnym na przykladzie przedsiebiorstwa karter sp. Z o.o.
.Krzeminski- zdzislaw. - kartki z dziejow warszawskiej adwokatury .Konfliktowosc i nastawienie do innych
osob pracownikow zakladow miesnych.Pomoc publiczna dla mikro- malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Gallikanizm. Zalozenia i rozwoj mysli od xix do xvii w..Inwestycje na rynku nieruchomosci
komercyjnych na przykladzie wybranego projektu..Promocja jako element ksztaltowania wizerunku miasta
na przykladzie miasta starachowice.Przestepstwa przeciwko wiarygodnosci dokumentow w kodeksie karnym
z 1997 r. .Sedzia w postepowaniu cywilnym.Fundusze unijne w finansowaniu inwestycji gminnych.Praca
dyplomowa przyklad.Budzet jako finansowy instrument reallizacji strategii rozwoju gminy..Rola i
mechanizmy oddzialywania reklamy.Standardy zarzadzania jakoscia a rozwoj przedsiebiorstwa handlowego (
na przykladzie czh s.a.).Wydajnosc podatku dochodowego od osob prawnych na przykladzie urzedu
skarbowego w prudniku..Zarzadzanie produkcja i jakoscia przy produkcji odziezy..Specyficzne determinanty
stresu zawodowego wsrod pracownikow jednostki ratowniczo-gasniczej panstwowej strazy
pozarnej..Znaczenie logistyki w procesach zaopatrzenia i realizacji kontraktow sprzedazowych w firmie ergon
poland sp. Z o.o..Obejscie prawa podatkowego.Motywacja i jej rola w systemie zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie polkomtel s.a..Praca magisterska spis tresci.Promocja jako instrument komunikacji z
rynkiem na podstawie agencji reklamowej the funny house.Style zarzadzania w malych i srednich
przedsiebiorstwach na przykladzie spoldzielni mleczarskiej alicja.Ocena przedsiewziec inwestycyjnych w
malych i srednich przedsiebiorstwach.praca licencjacka budzet gminy .Koncenctracja sektora bankowego w
polsce na tle panstw unii europejskiej.Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej na szczeblu
lokalnym podregionu czestochowskiego.Inwestycje z wykorzystaniem srodkow unijnych a system zamowien
publicznych na przykladzie gminy miasta belchatow.praca licencjacka budzet gminy .Konspekt pracy
magisterskiej.Pozycja ustrojowa sadu najwyzszego w rzeczypospolitej polskiej.Wplyw menedzera
personalnego na sukces firmy.Bezrobocie na obszarach wiejskich (bael 1992-2005).Zarzadzanie zasobami
ludzkimi a zalozenia strategii lizbonskiej w krajach unii europejskiej.Wznowienie sadowego postepowania
cywilnego..Ujecie osoby przez detektywa .Rola ubezpieczenia kredytu hipotecznego w rozwoju rynku
finansowania nieruchomosci..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie jednostka administracyjna na
przykladzie miasta kutna.Metody oceny i minimalizacji ryzyka kredytowego na przykladzie jurajskiego banku
spoldzielczego w niegowie.praca licencjacka budzet gminy .Wynagradzanie jako narzedzie motywowania w
firmach telekomunikacyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Finansowe czynniki motywacyjne na
przykladzie przedsiebiorstwa uslugowego.Sektor malych i srednich przedsiebiorstw w aspekcie
wykorzystania srodkow pomocowych z unii europejskiej.Ryzyko operacyjne w dzialalnosci bankowej na
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przykladzie banku spoldzielczego w otmuchowie..Ocena kondycji finansowo- ekonomicznej przedsiebiorstwa
kghm polska miedz s. A. Z wykorzystaniem analizy fundamentalnej i technicznej w ltach 2006 -2010.Strategie
finansowe wybranych spolek gieldowych.praca licencjacka budzet gminy .Orzeczenia sadu najwyzszego w
przedmiocie skargi kasacyjnej..Analiza jakosci uslug hotelarskich ( na przykladzie hotelu holiday inn a
krakowie).Oddzialywanie euroregionow na rozwoj lokalny na przykladzie euroregionu slask
cieszynski..Ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa wedlug procedur kredytowych bos sa.Wybor formy
opodatkowania podatkiem dochodowym od osob fizyzcznych na przykladzie wybranego
mikroprzedsiebiorstwa..Koncepcja pracy licencjackiej.Wplyw stylow kierowania na komunikacje w
wybranych przedsiebiorstwach.Podatek katastralny jako alternatywa dla polskiego systemu opodatkowania
nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy .Zwalczanie i zapobieganie przestepstwom o charakterze
korupcyjnym w parwie polskim. Wybrane aspekty.Ocena skutecznosci metod kontroli jakosci wyrobow z
tworzyw sztucznych stosowanych w spolce luxplast..Wplyw polityki przestrzennej gminy na dzialalnosc
gospodarcza przedsiebiorstw.Jakosc uslug dystrybucyjnych w sektorze farmaceutycznym.Wdrazanie
systemow zarzadzania jakoscia a ich oddzialywanie na funkcjonowanie urzedow na przykladzie urzedu miasta
krakowa..Kontrola skarbowa i podatkowa wobec osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow przemyslu cukierniczego mieszko
s.a...praca licencjacka budzet gminy .Doplaty obszarowe w powiecie klobuckim.Leasing jako forma
pozyskiwania srodkow trwalych na przykladzie biznes serwis sp. Z o.o..Bankowa analiza ryzyka kredytowego
przedsiebiorstwa.Istota i znaczenie motywowania w pracy zawodowej kobiet.Uwlaszczenie uzytkownikow
wieczystych.Pedagogika praca licencjacka.Rozumienie pojecia jakosci w edukacji przez nauczycieli- a ich
koncepcje roli zawodowej..praca licencjacka budzet gminy .Jakosc w edukacji akademickiej na przykladzie
politechniki czestochowskiej.System okresowych ocen pracowniczych i jego znaczenie w zarzadzaniu kadrami
na przykladzie firmy odl (oprogramowanie dla ludzi).Zroznicowanie procesow rekrutacji i selekcji
kandydatow do pracy na podstawie analizy firm prowadzacych dzialalnosc na terenie miasta
krakowa.Przestepstwa rozbojnicze w polskim prawie karnym.Pre-accession support programme for small and
medium enterprises ( przedakcesyjne programy pomocowe dla malych i srednich przedsiebiorstw).Abelroland (1975- ). - male i srednie przedsiebiorstwa w polsce i niemczech : finansowanie- internacjonalizacjazmi.Elementy marketingu-mix w sporcie na przykladzie klubu koszykarskiego azs opole..Bankowosc
spoldzielcza w polsce i jej perspektywy.Gra spoleczna w organizacji - analiza porownawcza dwoch
przedsiebiorstw.Atrakcyjnosc indywidualnych kont emerytalnych jako formy zabezpieczenia
spolecznego.Wzrost gospodarczy a bezrobocie na przykladzie regionu czestochowskiego w latach 19992008..Analiza wykorzystania srodkow unijnych w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju
regionalnego woj. Mazowieckiego w latach 2004-2006.Negatywne i pozytywne zjawiska w pracy nauczyciela
- zaangazowanie- wypalenie zawodowe i pracoholizm..praca licencjacka budzet gminy .Angielskie prawo
karne materialne w xviii wieku na podstawie commentaries on the laws of england williama
blackstona.Logistyka procesu dystrybucji (na przykladzie firmy husqvarna).Marketing spolecznosci lokalnych
w polsce (na przykladzie wybranych miast wojewodztwa swietokrzyskiego)..Marka jako narzedzie
budowania pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstwa.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na podstawie
sprawozdan finansowych firmy p.p.u. tomsoft sp. Z o.o. W latach 2001 - 2004.Strategia rozwoju gminy zgierz
i jej finansowanie.Gospodarka zasobami w systemie logistycznym na podstawie firmy z branzy
motoryzacyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kryzysu swiatowego na polski rynek finansowy i sfere
realna.Aktywnosc ekonomiczna kobiet w unii europejskiej..Marketingowe zarzadzanie uslugami bankowymi
na przykladzie ing banku slaskiego.Odpowiedzialnosc nabywcy przedsiebiorstwa lub zorganizowanej czesci
przedsiebiorstwa w prawie podatkowym.Analiza i ocena uslug swiadczonych przez banki spoldzielcze ze
szczegolowym uwzglednieniem kredytow na dzialalnosc rolnicza na przykladzie rejonowego banku
spoldzielczego w lututowie.Prace magisterskie pomoc.praca licencjacka budzet gminy .Makowski- kazimierz.
Red. - zarzadzanie zasobami ludzkimi a zdolnosci adaptacyjne przedsiebiorstw : trudne obszary..Realizacja
prawa do urlopu wypoczynkowego .Pisanie prac lublin.Alianse strategiczne na przykladzie ddm s.a. i bdm
s.a..Pochodne instrumenty finansowe istota- rola i znaczenie.Reforma konstytucyjna w zjednoczonym
krolestwie wielkiej brytanii i irlandii polnocnej. Wybrane zagadnienia..Stres organizacyjny i wypalenie
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zawodowe wsrod pracownikow instytucji publicznych.Zwierzchnictwo starosty wobec powiatowej
administracji zespolonej.Istota i charakter prawny umowy o arbitraz.Etiologia samobojstw na przykladzie
powiatu lublinieckiego w latach 2009-2011.Zasady ladu korporacyjnego na polsim rynku kapitalowym..Istota
nadzoru korporacyjnego - studium przypadku enron corporation.Jak pisac prace magisterska.praca
licencjacka budzet gminy .Wskazniki sluchalnosci a przychody z reklamy i wydatki reklamowe na przykladzie
radia lodz s.a..Polityka migracyjna unii europejskiej.Bezpieczenstwo i higiena pracy oraz ryzyko zawodowe na
wybranych stanowiskach pracy w otua w parzymiechach.Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki vat 2014
.Publiczno-prawne problemy pomocy panstwa.Cylk zycia instytucji na przykladzie teatru im.stanislawa
ignacego witkiewicza w zakopanem..Inwentaryzacja aktywow trwalych i wplyw na wynik finansowy gminy
leki szlacheckie.Ocena kondycji finansowej zakladu energetycznego czestochowa s.a. i porownanie jej ze
spolkami grupy konsolidacyjnej k - 5.Przeobrazenia struktury spoleczno - gospodarczej gminy
lambinowice..Zarzadzanie przedsiebiorstwem transportowym x. Analiza efektywnosci procesow
transportowych.praca licencjacka budzet gminy .Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstw i ryzyka
kredytowego w dzialalnosci banku needforcash.Samorzadowe prawo miejscowe..Wdrazanie i rozwoj
innowacji technologicznych na przykladzie sita czestochowa..Szczegolna ochrona pracownika w swietle
przepisow dotyczacych zwolnien grupowych.Policja w polskim procesie karnym .Formy opodatkowania a
konkurencyjnosc malych i srednich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Plan pracy
magisterskiej.Chojka- jan. Red. - rozwoj regionu podkarpacia po akcesji polski do unii europejskiej .Wplyw
cech negocjatora na przebieg negocjacji.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa w procesie
zabezpieczenia splacalnosci kredytow.Promocja czytelnictwa a franczyza na przykladzie instytutu ksiazki i
wybranych klubo-ksiegarni...

..

