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Akcja paulianska w regulacjach kodeksu cywilnego oraz prawa upadlosciowego i naprawczego.Konstytucyjna
pozycja narodowego banku polskiego..Logistyka w strategii rozwoju miasta glowna.Rynek uslug medycznych
w polsce.Analiza budzetu wojewody lodzkiego w latach 2005-2010.Rola srodkow zewnetrznych w realizacji
inwestycji publicznych w gminie klobuck w okresie 2002-2005.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa
na przykladzie huty stali czestochowa.Wplyw sposobu dystrybucji na lojalnosc klientow.Dror- yehezkel zdolnosc do rzadzenia : raport dla klubu rzymskiego .Role of motivation in human resource management.
Case study of the qubus hotel in cracow.Szanse i zagrozenia wynikajace z wejscia polski do strefy
euro.Wykorzystanie funduszy unijnych w tworzeniu marek miast w malopolsce.Konferencja sedziow izby
karnej i izby wojskowej sadu najwyzszego - nowe technologie dowodowe a proces karny : konferencja
sedziow izby karnej i izby wojskowej s.Kultura hip-hopowa jako towar.Gielda papierow wartosciowych jako
instytucja rynku kapitalowego.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w malym przedsiebiorstwie..Rekrutacja i
selekcja w organizacjach pozarzadowych.Tworzenie warunkow dla rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw
w gminie zdzieszowice..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kryzysu finansowego na sytuacje
ekonomiczna spolek gieldowych branzy bankowej. Analiza ekonometryczna..Analiza czynnikow
wplywajacych na jakosc uslug na przykladzie samodzielnego zespolu publicznych zakladow opieki zdrowotnej
w ostrolece.Kompetencje i rola rady wierzycieli w polskim postepowaniu upadlosciowym.Elastyczne formy
zatrudnienia praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Dopuszczalnosc wypowiadania terminowych umow o prace.praca licencjacka budzet gminy .Struktura
handlu zagranicznego polski przed i po przystapieniu do struktur unii europejskiej.Rola komunikacji
interpersonalnej w rozwoju konfliktow w kontekscie pracy zespolowej na przykladzie firmy pkp plk s.a. w
czestochowie.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa bio - pal w latach 2006-2010.Zakres
dzialalnosci gospodarczej jednostek samorzadu terytorialnego.Prace dyplomowe chomikuj.Proste czynnosci
operacyjno-rozpoznawcze.Analiza i ocena form przeciwdzialania bezrobociu w polsce w latach 20072011.Rynek pracy w polsce. Korzysci i koszty wynikajace z czlonkostwa polski w unii
europejskiej.Wspoldzialanie prezydenta rp i rady ministrow w swietle konstytucji rp z 1997r..Analiza rynku
nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie wybranych miast w polsce w latach 2006 - 2009.praca
licencjacka budzet gminy .Specyfikacja i uwarunkowania zarzadzania procesami innowacyjnymi w kontekscie
zastosowania koncepcji open innovation..Obrona konieczna praca magisterska.Analiza doboru zurawia
montazowego na przykladzie budowy hali warsztatowo-magazynowej. Praca inzynierska
budownictwo.Glowacki- robert. - poradnik dla czlonkow komisji bezpieczenstwa i porzadku .Procesy
umiedzynaradawiania przedsiebiorstw.Klauzula rebus sic stantibus w obrocie gospodarczym.Leasing jako
forma obrotu nieruchomosciami lokalowymi.Elementy podmiotowe instytucji obrony koniecznej.Dostep do
informacji publicznej..Dzialalnosc kredytowa banku na przykladzie pekao s a.Przeciwdzialanie praniu
brudnych pieniedzy w polsce.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analizy
dyskryminacyjne w przewidywaniu bankructwa podmiotow - w dobie kryzysu.Praca magisterska pedagogika
przedszkolna.Zarzadzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym miasta czestochowa w latach 20082010.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym na przykladzie dzialalnosci banku bgz s.a..Krajowe regulacje
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monopolistyczne w swietle uregulowan prawnych unii europejskiej na przykladzie monopoli alkoholowych w
szwecji i finlandii.Analiza i ocena systemu kontroli w spoldzielniach mieszkaniowych..praca licencjacka
budzet gminy .Dzialania promocyjne na przykladzie wybranych kin krakowskich..Logistyka realizacji projektu
na przykladzie konferencji naukowej.Potocki- arkadiusz. Red. - instrumenty i obszary przeobrazen i zmian
organizacyjnych w warunkach globalizacji .Kryminologiczna problematyka stalkingu.Bezrobocie i jego
ograniczanie w powiecie kutnowskim w latach 2000-2008.Nadzor i kontrola nad przestrzeganiem prawa
pracy..Wypalenie zawodowe a jakosc uslug na przykladzie pracownikow call center.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zmiana skladu osobowego w spolkach osobowych.praca licencjacka
budzet gminy .Promocja regionu warminsko-mazurskiego.Praca licencjacka wstep.Naczelne organy
administracji panstwowej drugiej rzeczypospolitej..Pankratjew- renata. Oprac. - rzeszow : plan miasta : 1:20
000 .Towarzystwo funduszy inwestycyjnych- tworzenie i funkcjonowanie.Machnicka- agnieszka a. przedkontraktowe porozumienia : umowa o negocjacje i list intencyjny : studium
prawnoporownawcz.Kontrola zarzadcza w placowkach oswiatowych na przykladzie szkoly podstawowej nr 34
w czestochowie.Bankowosc spoldzielcza jako zrodlo kredytowania sektora malych i srednich
przedsiebiorstw.Nieuczciwa reklama na tle prawa polskiego i europejskiego.zrodla finansowania srodkow
trwalych na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego..Rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw w polsce
po 1989 roku na przykladzie zakladu wyrobow kaletniczych martex.Przepisy antydyskryminacyjne w kodeksie
pracy ze szczegolnym uwzglednieniem rozkladu ciezaru dowodu.Praca licencjacka z administracji.Zbrodnie
miedzynarodowe - mozliwosci karania sprawcow.Ambukita- eric. Red. - wiedza a przedsiebiorczosc
.Stymulacja rozwoju gminy- na przykladzie gminy mogilany..Biznesplan przedsiewziecia inwestycyjnego na
przykladzie firmy farmaceutycznej alfa-farm.System motywacyjny w lasach panstwowych na przykladzie
nadlesnictwa nowogrod.Wolnosc w pogladach xix- wiecznych anarchistow.Analiza umowy o stworzenie i
wdrozenie programu komputerowego na gruncie przepisow kodeksu cywilnego i prawa
autorskiego.Funkcjonowanie procesow dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa x.praca licencjacka
budzet gminy .Specyfika zarzadzania zespolami pracowniczymi w malych organizacjach na przykladzie firm
przemyslu meblowego.Satysfakcja klientow na rynku uslug bankowych na przykladzie alior banku.Polityka
kulturalna regionu podhala na przykladzie miedzynarodowego festiwalu folkloru ziem gorskich w
zakopanem..Radca prawny w polsce ludowej w latach 1945-1982.Zarzadzanie nieruchomosciami wspolnot
mieszkaniowych.studium porownawcze sytuacje w polsce i we francji..praca licencjacka budzet gminy
.Umowa o prace na czas okreslony .Audyt technologiczny jako narzedzie zarzadzania jakoscia wyrobow
aluminiowych w przedsiebiorstwie produkcyjno - uslugowym alplast..Praca magisterska spis tresci.Analiza
dzialalnosci funduszy inwestycyjnych w polsce w latach 2000-2007..Praca licencjacka pedagogika
przedszkolna.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci w systemie programowanego oddzialywania.praca
licencjacka budzet gminy .Inspiracje ideowe oraz podstawy marksizmu i leninizmu.Polska skarga
konstytucyjna na tle modelu austriackiego- hiszpanskiego i niemieckiego..Praca magisterska zarzadzanie
zasobami ludzkimi.Strategia lizbonska elementem dochodzenia do sukcesu gospodarczego unii
europejskiej.Sukces i fiasko wprowadzania nowego produktu na rynek na przykladzie przedsiebiorstwa
pamapol s.a..Analiza czynnikow warunkujacych rozwoj centrow logistycznych w polsce - na przykladzie
centrum dystrybucji ikea.Pisanie prac poznan.Odpowiedzialnosc domu aukcyjnego wobec nabywcy dziela
sztuki.Procedury i efekty nowelizacji ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych.Podatek dochodowy od osob
prawnych jako instrument polityki gospodarczej w polsce.Komunikacja w przedsiebiorstwie na podstawie
pracownikow urzedu pocztowego.Wlasciwosc miejscowa sadu w postepowaniu cywilnym.Prawa czlowieka w
rpa w konstytucji i orzecznictwie sad konstytucyjnego - analiza porownawcza.Bazowe systemy emerytalne w
krajach unii europejskiej-na przykladzie niemiec-szwecji i wloch.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
zroznicowania standardow rachunkowosci na ocene rentownosci przedsiebiorstwa.Sledztwo prowadzone
przez prokuratora instytutu pamieci narodowej - komisji scigania zbrodni przeciwko narodowi
polskiemu.Struktura dochodow i wydatkow budzetow lokalnych. Weryfikacja i analiza empiryczna na
przykladzie gminy rzekun.Podatek katastralny.Analiza finansowa przedsiebiorstwa w kontekscie bankructwa
na przykladzie grupy kapitalowej jutrzenka holding s.a.Analiza dzialalnosci kredytowej banku na przykladzie
pko bp s.a. w latach 2001-2004.Rola i znaczenie analiz finansowych w zarzadzaniu
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przedsiebiorstwem.Struktura kapitalu w spolkach akcyjnych..Obciazenia fiskalne przedsiebiorstw na tle
systemow podatkowych panstw unii europejskiej..Marketing jako podstawa turystyki przyjazdowej do
polski.praca licencjacka budzet gminy .Mediacja w sprawach cywilnych.Struktura organizacyjna urzedu gminy
na przykladzie trzech gmin.Niepoczytalnosc- poczytalnosc ograniczona w polskim prawie
karnym.Przekroczenie granic obrony koniecznej. Eksces intensywny oraz eksces ekstensywny w polskim
prawie karnym..praca licencjacka budzet gminy .System programowanego oddzialowywania.Praca
licencjacka chomikuj.Ewolucja polskiego rynku pracy po akcesji polski do unii europejskiej np. Powiatu
wyszkowskiego.Miejsce gieldy papierow wartosciowych w europie srodkowo - wschodniej (tlo historyczne i
stan obecny)..Rola analizy rachunku przeplywow pienieznych w zarzadzaniu firma.Stwierdzenie niewaznosci
decyzji w kodeksie postepowania administracyjnego.Wypowiedzenie umowy o prace zawartej na czas
nieokreslony.praca licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie dziel sztuki w polskim prawie
podatkowym.Zarzadzanie przez podatki na przykladzie gminy mycielin w latach 2004-2007.Zasada podzialu
wladz i jej realizacja w konstytucji rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.Prawne regulacje
sekurytyzacji aktywow bankowych.Leasing w aspekcie podatkowym i rachunkowym.Znaczenie
komunikowania sie dla zarzadzania jakoscia w szkole..Analiza odwroconych obligacji wymiennych na
przykladzie rynku niemieckiego.Ocena techniczno – ekonomiczna rozwiazan stosowanych w rozliczaniu
kosztow ogrzewania mieszkan w starym i nowym budownictwie mieszkalnym. Praca inzynierska
budownictwo.Ogolna charakterystyka zasad odpowiedzialnosci karnej i karania w chinskim kodeksie
karnym.praca licencjacka budzet gminy .Makro i mikroekonomiczne aspekty kosztow pracy..Umowa o
podroz.Miejsce prewencji i profilaktyki spolecznej w roli zawodowej nauczyciela a zaangazowanie nauczycieli
w realizacje zadan z tego zakresu..Monteskiuszowska mysl polityczna a prawo ustrojowe iii
rzeczpospolitej.Rachunek kosztow dzialan jako narzedzie zarzadzania w firmie produkcyjnej.Ocena zaleznosci
miedzy produktywnym utrzymaniem maszyn a poziomem jakosci wyrobow metalowych na przykladzie firmy
metalplast- czestochowa.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc domu aukcyjnego wobec
nabywcy dziela sztuki.Aktywne formy zatrudnienia jako srodek lagodzacy skutki bezrobocia.Funkcjonowanie
malej firmy na rynku zaawansowanych technologii.Logistyka dystrybucji paliw plynnych na przykladzie stacji
pkn oreln s.a..Ocena dzialalnosci inwestycyjnej gminy herby w latach 2007 -2009.Controlling w firmie.praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie analizy finansowej w zarzadzaniu finansami
przedsiebiorstwa..Przeslanki zawiazania spolki akcyjnej..Postrzeganie jakosci przez pracownikow sieci
sprzedazowych biedronka.Standardy przeciwdzialania procederowi prania pieniedzy z perspektywy
miedzynarodowej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza warunkow prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez male i srednie przedsiebiorstwa na przykladzie polski i slowacji.Proba oceny
zdolnosci kredytowej nadlesnictwa turawa.Podstawy bezpieczenstwa rp.Zarzadzanie malym
przedsiebiorstwem - a jakosc obslugi klienta na przykladzie marketu budowlanego format..Niepomyslny
przebieg leczenia jako podstawa odpowiedzialnosci karnej lekarza - poglady pismiennictwa i doktryny na tle
porownawczym.Analiza struktury i dynamiki kosztow rodzajowych przedsiebiorstwa x w latach 2007 2009.Motywacyjna rola wynagrodzen w malej firmie..Marketingowe i logistyczne aspekty dystrybucji
produktow w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa branzy chemii budowlanej.Specyfika pracy w sluzbie
wieziennej - wypalenie zawodowe i konflikt wartosci.Ogolne warunki umowy w umowie
ubezpieczenia.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka plan.praca licencjacka budzet gminy
.Regulacje miedzynarodowe a praktyka panstw osciennych wobec uchodzstwa z krajow totalitarnych - na
przykladzie uchodzcow z korei polnocnej.Srodki trwale w regulacji ustawy o rachunkowosci i prawa
podatkowego.Koncesja jako forma reglamentacji dzialalnosci gospodarczej.Postepowanie w sprawie o
rozwod.praca licencjacka budzet gminy .Bazowe systemy emerytalne w krajach unii europejskiej-na
przykladzie niemiec-szwecji i wloch.praca licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci kredytowej banku
ochrony srodowiska s.a. na przykladzie klientow indywidualnych.Analiza kosztow produkcji okien na
przykladzie firmy rodzinnej glear sp.j. W latach 2006-2010.Kobieta na rynku pracy. Diagnoza sytuacji kobiet w
zarzadzaniu..praca licencjacka budzet gminy .Spoleczne aspekty restrukturyzacji personalnej w
przedsiebiorstwie na przykladzie rafinerii nafty glimar s.a. w gorlicach.Porwanie osob dla okupu ( art252
kk).Wewnetrzne public relations przedsiebiorstw dystrybucyjnych na przykladzie mclane polska sp. Z
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o.o..Pozycja prawna kosciola ewangelicko-augsburskiego w polsce..Analiza roli aktywnych form zwalczania
bezrobocia w powiecie opoczynskim w latach 2006-2008.praca licencjacka budzet gminy .Ocena mozliwosci
zbudowania etyki prawniczej w oparciu o zalozenia etyki maxa schellera.Bocian- andrzej f.. Red. - rozwoj
regionalny a rozwoj spoleczny : praca zbiorowa .Graficzna identyfikacja wizualna sukcesem w branzy
turystycznej..Motywowanie pracownikow w firmie safe trading blachowski sp. Z o.o..Prace magisterskie
licencjackie.Efektywnosc form przeciwdzialania bezrobociu w powiecie koninskim w latach 2005-2011.Gielda
papierow wartosciowych w urynkowionej gospodarce polskiej i jej glowne instrumenty finansowe.System
motywowania wolontariuszy na przykladzie malopolskiego hospicjum dla dzieci..Rola szkolen w
ksztaltowaniu kapitalu intelektualnego na przykladzie pierwszego urzedu skarbowego w opolu.Lemkowskamalwina. - fuzje i przejecia a wartosc zakladu ubezpieczen .Dzialalnosc malego przedsiebiorstwa branzy
budowlanej na przykladzie z.p.u. stolarstwo..praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie opoczno s.a. w opocznie.Funkcjonowanie systemu ubezpieczen
emerytalnych w polsce.Model postepowania sadowoadministracyjnego w polsce.Analiza wplywu wybranych
czynnikow ksztaltujacych srodowisko pracy na bezpieczenstwo pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym hucie szkla guadrian..Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu .Firma na rynku globalnym. zrodla
sukcesu.Prawo gospodarcze publiczne.Podatkowe aspekty zdarzen zwiazanych z nabyciem prawa wlasnosci
nieruchomosci.Dobrowolne poddanie sie odpowiedzialnosci w prawie karnym skarbowym.Idea slusznego
odszkodowania na potrzeby wywlaszczenia na podstawie ustawodawstwa polskiego i wybranych krajow unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Perspektywa uczenia sie i rozwoju z uwzglednieniem kapitalu
intelektualnego na przykladzie uniwersytetu medycznego w lodzi.Zarzadzanie finansami jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy rzasnia.Analiza wyplywu funduszy unii europejskiej na
finansowanie zadan gminy mykanow.Analiza poziomu i struktury wplywow i wydatkow gminy wloszczowa w
latach 2000 - 2003.praca licencjacka budzet gminy .Problemy w readaptacji do studiowania na uczelni
macierzystej po powrocie ze stypendium w ramach programu erasmus..Zatrzymanie
karnoprocesowe.Analiza procesu produkcyjnego wyrobow metalowych..Style kierowania pracownikami na
przykladzie firmy pro - pricing herman- dziurok sp. J..Ochrona renomy osoby prawnej.Dobrowolne poddanie
sie odpowiedzialnosci w prawie karnym skarbowym.Zasady funkcjonowania sportu w swietle nowych regul
prawnych.Dostosowanie spolki pkp cargo s.a. do wymogow unii europejskiej .strategia i jej rozwoj..Komisje
parlamentarne i ich rola w wybranych panstwach europejskich.Kredyty mieszkaniowe i ich funkcjonowanie
na przykladzie pko bp s.a..Reklama porownawcza w prawie polskim i w prawie wspolnotowym.Technologie
obnizania natezenia halasu w rejonie drogowych przejsc dla zwierzat praca inzynierska budownictwo.Dobor
pracownikow w procesie rekrutacji i selekcji na przykladzie firmy profil sp. Z o.o..Przejawy rozwoju oraz
wdrazania i zarzadzania logistycznego w skali przedsiebiorstw i rynku w krajach zachodnich i w
polsce..Konkurencyjnosc sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie powiatu
kutnowskiego.Ocena rozwoju przedsiebiorstwa w aspekcie nowych rynkow.Technologia lakierowania profili
aluminiowych i kontrola jakosci powlok..Kompetencje policji w zakresie przeciwdzialania przemocy w
rodzinie.Prawnokarna ochrona dziecka poczetego.Sadownictwo konstytucyjne w dobie absolutyzmu
francuskiego.praca licencjacka budzet gminy .Przepisy antydyskryminacyjne w kodeksie pracy ze
szczegolnym uwzglednieniem rozkladu ciezaru dowodu.praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie
miernikow nie-finansowych w analizie przedsiebiorstwa na podstawie balanced scorecard.Bezrobocie kobiet
w powiecie belchatowskim.Postepowanie o uchylenie lub zmiane ubezwlasnowolnienia.Rola i zadania
centrum dystrybucyjnego na przykladzie centrum dystrybucyjnego kaufland..praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie logistyczne w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie badanego
przedsiebiorstwa.Prace magisterskie chomikuj.praca licencjacka budzet gminy .Wiek emerytalny jako
przyczyna ustania stosunku pracy .Analiza techniczna jako element wspierajacy decyzje inwestycyjne na
gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Rozwoj dzialalnosci gospodarczej na przykladzie malych i
srednich przedsiebiorstw w gminie praszka..Innowacyjne procesy magazynowania w systemie
logistycznym.Automatyzacja procesu wytwarzania cementu.praca licencjacka budzet gminy .Firma jako
oznaczenie identyfikujace przedsiebiorce jednoosobowego.Osrodki innowacji jako zrodlo wspierania rozwoju
przedsiebiorstw.Finansowanie nieruchomosci mieszkaniowych kredytem hipotecznym na podstawie banku
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pko bp.Rewitalizacja miast w polsce i w europie.praca licencjacka budzet gminy .Rozwiazywanie konfliktow
za pomoca technik negocjacyjnych na przykladzie urzedu skarbowego lodz - polesie.Perspektywy rozwoju
spoldzielczosci bankowej w polsce na przykladzie banku spoldzielczego w krzepicach..Ekonomiczno spoleczne koszty absencji chorobowej w polsce w latach 2000-2006..praca licencjacka budzet gminy
.Znaczenie -e-handlu w dzialalnosci dystrybucyjnej.Przyczyny wzrostu nierownosci dochodowych w usa od
polowy lat 70 xx wieku..Analiza dochodow jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu miasta
czestochowy.Wybrane problemy opodatkowania wspolnikow spolek osobowych.praca licencjacka budzet
gminy .Projektowanie systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie turystycznym na przykladzie hotelu
novum..Analiza dzialan rekrutacyjno-selekcyjnych na przykladzie spolki metro group z siedziba w
polsce.Liberalizacja a konkurencyjnosc rynkow unii europejskiej. Trzeci pakiet energetyczny.Przyklad pracy
licencjackiej.Mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy.praca licencjacka budzet gminy .Prace
magisterska.Uznanie miedzynarodowe a realizacja prawa narodow do samostanowienia..Prace dyplomowe z
logopedii.Dorosle dzieci - analiza zjawiska.Reklama niekonwencjonalna jako sposob pozyskiwania
klienta.Wplyw kontraktu psychologicznego na zaangazowanie w procesie pracy..praca licencjacka budzet
gminy .Ekonomiczne i prawne aspekty powstania nadplaty i jej zwrotu.Kobieta na rynku pracy. Wybrane
przejawy nierownego traktowania kobiet i mezczyzn na polskim rynku pracy. Gwarancje rownosci w swietle
przepisow prawa konstytucji rp z dnia 2 kwietnia 1997 r. Oraz ustawy prawo pracy z dnia 26 czerwca 1974r.- a
rzeczywiscie odczuwany przez kobiety stan faktyczny.Postepowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia
spadku.Ocena jakosci systemow dystrybucji produktow bankowych.System motywowania pracownikow
powiatowych instytucji kultury na przykladzie muzeum okregowego w sieradzu.Monitoring wizyjny a
zapobieganie przestepczosci.Proces wprowadzania do kultury dzieci i mlodziezy na poziomie
gimnazjum.System autostrad w aglomeracji berlinskiej.Standardy ochrony mniejszosci w kosowie.Kredyt jako
zrodlo finansowania rozwoju przedsiebiorstwa.Logistyczna obsluga klienta jako determinanta przewagi
konkurencyjnej przedsiebiorstwa.Zastosowanie instytucji spolki jednoosobowej w procesach
gospodarczych.Rekrutacja i selekcja pracownikow jako element strategii rozwoju kapitalu ludzkiego (na
przykladzie firmy ubezpieczeniowej inter polska s.a.).Specyfika opodatkowania dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw..Organizacja szkolnictwa w drugiej rzeczypospolitej..Umowa o prace i umowa agencyjna jako
formy zatrudnienia pracownikow w rozwijajacym sie przedsiebiorstwie.Wydanie wyroku zaocznego.Analiza
lancucha dostaw w firmie mbl poland.Praca magisterska cena.Rozstrzygniecia sadu odwolawczego w
postepowaniu sadowoadministracyjnym.Gwarancje prawne istnienia cmentarzy wyznaniowych w polsce na
tle porownawczym.Przewaga konkurencyjna przedsiebiorstw w polskim przemysle farmaceutycznym..Ryzyko
i sposoby jego minimalizacji w dzialalnosci inwestycyjnej.Atrakcyjnosc oferty kulturalnej dla dzieci w nowej
hucie w opinii rodzicow i ocenie dzieci..Analiza marketingowa srodkow do mebli tapicerowanych przy
wprowadzaniu na rynki zagraniczne.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza skarbu panstwa za szkody
wyrzadzone wadliwa decyzja administracyjna lub brakiem decyzji.Zachodnioeuropejskie koncepcje integracji
europejskiej w xx wieku i na poczatku xxi wieku.Plynnosc finansowa jako podstawa oceny kondycji
finansowej na podstawie przedsiebiorstwa pamapol s.a..Umowa dozywocia -konstrukcja prawna i praktyczne
zastosowanie.praca licencjacka budzet gminy .Systemy zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie firmy
henczke - budownictwo sp. Z o. O. ).Obowiazek alimentacyjny wobec niesamodzielnego dziecka..Analiza
opodatkowania dochodow malych i srednich przedsiebiorstw.zrodla finansowania rozwoju przedsiebiorstw
gieldowych.Wplyw stylu kierowania na poziom stresu pracownikow w wybranej firmie.Status prawny
radnego a status posla..Sprzedam prace licencjacka.Ocena funkcjonowania zintegrowanego systemu
zarzadzania jakoscia wybranej firmy..Metody prezentacji ofert bankowych w aspekcie sprzedazy osobistej na
przykladzie banku polskiej spoldzielczosci spolka akcyjna i oddzial w czestochowie filia w poraju.Atrakcyjnosc
turystyczna egiptu w opinii polakow.Pozycja i znaczenie francji w strukturach zjednoczonej europy.Praca
magisterska z pedagogiki.Wolnosc slowa a karnoprawna ochrona godnosci i czci osob publicznych.Wplyw
kosztu wynagrodzen na ksztaltowanie wyniku finansowego na przykladzie przedsiebiorstwa sedal spolka z
o.o..Fundusze strukturalne jako nowe zrodlo dofinansowania projektow w sektorze rolno - spozywczym.Rola
i struktura budzetu miasta na przykladzie piotrkowa trybunalskiego.Mobbing w prawodawstwie polskim i
miedzynarodowym.Polski trybunal konstytucyjny na tle wybranych europejskich sadow
..
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konstytucyjnych.Konteksty prawne zasady pomocniczosci..Wykorzystanie metody smed w optymalizacji
przezbrojen maszyn i urzadzen..Dochody gminy praca magisterska.Doskonalenie zasobow ludzkich na
przykladzie banku.Restrukturyzacja przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow chemicznych rudniki s.a..Z
problematyki reklamy ukrytej oraz product placement.Brytyjska partia narodowa. Proba rysu
historycznego.Kara smierci w polskim ustawodawstwie karnym xx wieku.Zasada niezmiennosci skladu
osobowego w spolkach osobowych i jej ograniczenia.Technologie informatyczne wspierajace efektywnosc
funkcjonowania firm transportu drogowego.Projekt inwestycyjny wspolfinansowany ze zporr jako instrument
rozwoju lokalnego i regionalnego na przykladzie malopolski..Niepozadane efekty higieniczne zwiazane z
wadliwie prowadzona termomodernizacja zasobow mieszkaniowych. Praca inzynierska
budownictwo.Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnychw polsce w latach 1999-2004.Miejsce
zamieszkania w polskim prawie prywatnym miedzynarodowym i w common law.Kondycja grupy kapitalowej
w swietle analizy finansowej na przykladzie grupy kapitalowej impel.Powiazania miedzy podatnikami jako
przeslanka stosowania przepisow o cenach transferowych.praca licencjacka budzet gminy .Prace
magisterskie z administracji.Wykorzystanie metody fmea w praktyce produkcyjnej..praca licencjacka budzet
gminy .Sluzba wiezienna wobec wyzwan wspolczesnosci.Zachowanie kierownika a motywacja pracownikow
na przykladzie firmy powszechna spoldzielnia spozywcow zorza w radomsku..Zasady funkcjonowania
logistycznego systemu informacji w przedsiebiorstwie matrix..Ocena targow jako elementu komunikacji
przedsiebiorstwa z rynkiem.Rola innowacyjnosci w przedsiebiorczosci na przykladzie grupy lotos s.a..Analiza
ryzyka kredytowego malych i srednich przedsiebiorstw w banku pekao spolka akcyjna.Rola doradcy
bankowego w procesie udzialania kredytu hipotecznego na przykladzie ing bank slaski w
czestochowie.Ocena pozornosci czynnosci cywilnoprawnych przez organy podatkowe.Regulacja opcji
walutowych w prawie polskim w kontekscie umownej asymetrii nienaturalnej oraz toksycznosci
opcji.Wstapienie spadkobiercy na miejsce wspolnika spolki osobowej.Ocena decyzji inwestycyjnych w
rachunkowosci zarzadczej na przykladzie firmy anwil s.a..Froeb- luke m. - ekonomia menedzerska .Marketing
w mediach spolecznosciowych..Analiza wskaznikowa i jej ograniczenia na przykladzie przedsiebiorstwa
jutrzenka s.a. w latach 2005-2007.Praca magisterska.Analiza rynku nieruchomosci komercyjnych w
wojewodztwie malopolskim.Od legacji do oblaty. Wybrane zagadnienia sejmowego procesu
uchwalodawczego w polowie xvii wieku.Prawo konsumenta do informacji z uwzglednieniem prawnych
aspektow reklamy.Nieruchomosci jako zrodlo dochodow gminy na przykladzie gminy bukowno w latach
2008-2010.Uzytkowanie wieczyste - przyszlosc instytucji w polsce.Konkurencyjnosc kredytu mieszkaniowego
w banku hipotecznym i banku uniwesraslnym.Herbst- krzysztof. - ruchy nieformalne a kierunki rozwoju
ekonomii spolecznej : rekomendacje dla polityk publicznych.Global strategy management - red bull case
study.Szpringer- wlodzimierz. - spoleczna odpowiedzialnosc bankow : miedzy ochrona konsumenta a oslona
socjalna .Wizerunek osoby powszechnie znanej.Narkotyki i narkomania w ujeciu karnowykonawczym
postepowanie z osobami uzaleznionymi.Czynniki wplywajace na skuteczna dzialalnosc marketingowa w
internecie.Analiza finansowa grupy kapitalowej pkn orlen s.a. w latach 2006-2008.Program operacyjny
kapital ludzki 2007-2013 na przykladzie projektow wojewodzkiego urzedu pracy w krakowie.Prace
licencjackie tematy.Regionalne konsekwencje integracji z unia europejska dla sektora malych i srednich
przedsiebiorstw (msp) studium przypadku regionu tureckiego.praca licencjacka budzet gminy .Spoleczne i
ekonomiczne warunki zachowan nabywcow polski po wejsciu do unii europejskiej - analiza kierunkow
zmian.Pozycja i znaczenie francji w strukturach zjednoczonej europy.Bak- henryk. Red. - gospodarka polski w
unii europejskiej w latach 2004-2006 : wybrane zagadnienia .Powstawanie i wygasanie zobowiazan
podatkowych.Metody budowania zaufania spolecznego przez jednostke samorzadu terytorialnego na
wybranym przykladzie.Wlasciwosc i sklad sadu w sprawach o wykroczenia i przestepstwa.Rekrutacja i
selekcja kadr jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie gminnego centrum pracy w
koniecpolu..Analiza efektywnosci gospodarowania majatkiem przedsiebiorstwa.Instytucje wspierajace
rolnictwo w procesie integracji gospodarki z ue w powiecie czestochowskim.Czynniki wplywajace na roznice
w opodatkowaniu dochodow w polsce i w niemczech.Instytucja pytan prawnych w postepowaniu
karnym.Swoboda testowania w prawie spadkowym.Unijna polityka spoleczna i procesy dostosowawcze w
polsce.Umowa o dzielo.Prawne formy zabezpieczenia kredytow bankowych.Przeslanka powagi rzeczy
..
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osadzonej w polskim postepowaniu karnym.Finansowanie nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie
kredytow hipotecznych banku ochrony srodowiska s.a. w latach 2008-2011.Spoleczno - ekonomiczne
konsekwencje dla polski po przystapieniu do strefy schengen..Personel pokladowy pasazerskich linii
lotniczych. Doswiadczenie stewardesy.Zarzadzanie plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa lamela sp. Z
o.o..Transport kolejowy w polsce i wybranych krajach europejskich.Polityka kulturalna regionu podhala na
przykladzie miedzynarodowego festiwalu folkloru ziem gorskich w zakopanem..Zapobieganie przestepstwom
przeciwko mieniu.Naleznosci pieniezne w postepowaniu administracyjnym..Pisanie pracy mgr.Wplyw
srodkow budzetowych i pozabudzetowych na rozwoj gminy bierutow.Czartoryski- witold. Tl. - wzrost
gospodarczy czy bezpieczenstwo socjalne? : w strone konkurencyjnego modelu spoleczno-e.Wajda- pawel. efektywnosc informacyjna rynku gieldowego .Realizacja systemu zarzadzania jakoscia w mpk- lodz spolka z
o.o.( na przykladzie zakladu eksploatacji tramwajow nr 1).Prawne podstawy stwierdzania
smierci.Zamowienia publiczne w swietle nowej regulacji prawnej ze szczegolnym uwzglednieniem procedury
przetargu nieograniczonego.Organizacja i sterowanie procesami produkcyjnymi na przykladzie
przedsiebiorstwa filter service sp. Z o.o..Wybory prezydenta rzeczyposolitej polskiej .Strategia rozwoju firmy
rodzinnej (na przykladzie firm ferma niosek prawda oraz ovovita a. Kurasik).praca licencjacka budzet gminy
.Wdrasanie systemu ocen pracowniczych metoda 360 stopni na przykladzie urzedu miasta w brzesku..Analiza
sytuacji majatkowo-finansowej zakladu gospodarki mieszkaniowej.Sprzedaz bezposrednia jako element
polityki promocji na przykladzie przedsiebiorstwa netia s.a..Swoboda przedsiebiorczosci w orzecznictwie
trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej.problematyka przeniesienia siedziby spolki z elementem
transgranicznym.Proces legislacyjny w polskim parlamencie..Zatrudnianie pilkarzy profesjonalnych oraz
zmiana ich przynaleznosci klubowej.Praca magisterska z administracji.Miasto na prawach powiatu na
przykladzie miasta czestochowa.Wycena instrumentow pochodnych na przykladzie kontraktow terminowych
i opcji notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Status prawny doradcy
podatkowego.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie prywatnoskargowe w polskim procesie
karnym.Waznosc i skutecznosc uchwaly o przymusowym wykupie drobnych akcjonariuszy.Kredyt hipoteczny
jako zrodlo finansowania budownictwa mieszkanowego w polsce.Analiza funkcjonowania systemu
rachunkowosci nadlesnictwa n w latach 2001-2003.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena
funkcjonowania obiektu technicznego w przedsiebiorstwie produkcyjnym..Klauzule abuzywne w umowie o
wycieczke turystyczna zawieranej w obrocie jednostronnie profesjonalnym.Wybrane aspekty ksztaltowania
cen uslug bankowych na przykladzie krakowskiego banku spoldzielczego.Outsourcing.Cena pracy
licencjackiej.Oddzialywanie inwestycji na wizerunek miasta..Zawieranie umow w handlu
elektronicznym.Mobbing w przedsiebiorstwach w opinii czestochowskich pracownikow.Organizacja
sadownictwa powszechnego w polsce .Styl kierowania jako wyznacznik pracy kierownika.Glowacki- robert. poradnik dla czlonkow komisji bezpieczenstwa i porzadku .System informatyczny w przedsiebiorstwie
spedycyjno-transportowym jako zrodl wartosci dodanej-stan obecny i mozliwosci rozwoju.Pierwszenstwo
nabycia. Charakter prawny i konsekwencje naruszenia..Analiza kredytu studenckiego na przykladzie banku
pekao s.a..Naduzycie prawa w polskim prawie cywilnym.Zarzadzanie finansowaniem dzialalnosci rolniczej na
przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.Spoleczno-ekonomiczna dzialalnosc powiatu
brzezinskiego w latach 2002-2005.Standardy etyczne w zarzadzaniu jednostkami administracji samorzadowej
na przykladzie urzedu starostwa powiatowego w radomsku.Uwarunkowania przedsiebiorczosci na
przykladzie wybranych malych przedsiebiorstw wojewodztwa podlaskiego.Bezrobocie prace
magisterskie.Wykorzystanie srodkow europiejskiego funduszu spolecznego w ograniczaniu bezrobocia.
(studium przypadku powiatowy urzad pracy w tomaszowie mazowieckim)..praca licencjacka budzet gminy
.Dyskryminacja pracownika w zatrudnieniu.Pisanie prac licencjackich.Rekrutacja i selekcja kadr jako element
wspolczesnego zarzadzania zasobami ludzkimi.Zarzadzanie logistyczne a gospodarka magazynowa na
przykladzie przedsiebiorstwa pekaes..Postepowanie zakladu mleczarskiego dla uzyskania certyfikatu systemu
haccp na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej we wloszczowie..Budzet jako roczny plan gospodarki
finansowej jednostki samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy lapy w latach 2009-2012).Zrodla
finansowania rolnictwa na przykladzie gminy zarnow.Logistyka dystrybucji w aspekcie obslugi zamowien - na
przykladzie analizowanej firmy x.Motywowanie pracownikow. Teoria i praktyka.Karta kredytowa jako
..
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produkt finansowy banku komercyjnego.Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w polityce
regionalnej na podstawie miasta swidnicy.Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikow samorzadowych
.Efektywne wspoldzialanie w grupowych formach organizacji pracy na przykladzie ceramiki nowa
gala.Rekojmia wiary publicznej ksiag wieczystych..praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie narzedzi
informatycznych w zarzadzaniu logistycznym przedsiebiorstwa x..Zarzadzanie srodkami pienieznymi w
przedsiebiorstwie na przykladzie spolki informatycznej.Metody szacowania indeksow na gieldzie papierow
wartosciowych w warszawie.Samobojstwo jako problem kryminalistyczny.Wplyw inwestycji turystycznych na
atrakcyjnosc regionu nowotarskiego.Fuzje i przejecia: analiza kosztow i korzysci dla
przedsiebiorstw.Kredytowanie rolnikow indywidualnych na przykladzie banku spoldzielczego.Bankowosc
elektroniczna na przykladzie banku pko bp.Koordynacja polityk gospodarczych w unii europejskiej.Ochrona
prawna przed dzialalnoscia w cyberprzestrzeni.Szanse i zagrozenia stosowania e-learningu w procesie
ksztalcenia na poziomie akademickim.Prace inzynierskie.Rola menedzerow w realizacji koncepcji zarzadzania
logistycznego na przykladzie firmy.Proces informatyzacji w urzedzie gminy w skoroszycach..Prawne skutki
okreslenia podpisu elektronicznego w ustawie z 2001r.Rachunkowosc budzetowa w teorii i praktyce na
przykladzie gminy pabianice.praca licencjacka budzet gminy .Patologie w srodowisku organizacji.Przejawy
oportunistycznego oddzialywania na przebieg procesu karnego.praca licencjacka budzet gminy .Identyfikacja
obszarow powstawania niezgodnosci w przedsiebiorstwie posiadajacym system zarzadzania jakoscia wedlug
iso 9001:2000 na przykladzie branzy motoryzacyjnej..Konsekwencje naruszenia obowiazku wystapienia z
pytaniem prejudycjalnym do trybunalu sprawiedliwosci wspolnot europejskich.praca licencjacka budzet
gminy .Nieuwenhuijzen- marcel c. A. Van den. Red. - financial law in the netherlands .praca licencjacka
budzet gminy .Zroznicowanie kulturowe a wspolpraca na przykladzie wloskiego przedsiebiorstwa rio tinto
italy.Prawna instytucjonalizacja homoseksualnych zwiazkow partnerskich w polsce.Fikcja prawna w prawie
pracy.Rola syndyka w postepowaniu upadlosciowym.Nadzor wspolnika w spolce z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Trwale uchylenie sie od sluzby wojskowej ( art 339 kodeksu karnego).Badanie i analiza
zdolnosci kredytowej na przykladzie banku x w strzelcach opoloskich..Gospodarowanie nieruchomosciami
komunalnymi na przykladzie gminy wozniki.Analiza i ocena systemu zarzadzania jakoscia zgodnego z norma
iso 9001:2000 w zakladzie walcownia blach grubych huta stali czestiochowa sp.zo.o..Realizacja zasad
postepowania karnego w postepowaniu dyscyplinarnym wobec studentow.Przymus adwokacko-radcowski w
procesie cywilnym.Reorganizacja sieci placowek poczta polskiej w latach 2005/2006.Podwyzszenie kapitalu
zakladowego w spolce z o.o..Optymalizacja zapasow zaopatrzeniowych w przedsiebiorstwie na przykladzie
firmy dell.Organizacja procesow magazynowania i transportu wewnetrznego na przykladzie przedsiebiorstwa
x.Podatek akcyzowy w polsce na tle unormowan unii europejskiej.Koncepcja i uwarunkowania
funkcjonowania strategii przedsiebiorstwa - na przykladzie polifarb-lodz sp. Z o.o. W lodzi.Zasady
obowiazywania ustawy karnej co do czasu- miejsca i osob .Lacka- irena. - wspolpraca technologiczna polskich
instytucji naukowych i badawczych z przedsiebiorstwami jak.praca licencjacka budzet gminy .Integracja
obywateli panstw trzecich w unii europejskiej.Problematyka prawna inwestycji liniowych..Wybrane
problemy zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa bis multiserwis w
krapkowicach..Marketing na obcasach. W jaki sposob komunikowac do kobiet..Zdolnosc
upadlosciowa.Analiza budzetu powiatu myszkowskiego.Polityka kryminalna panstwa wobec przestepcow
niealimentacji..Rozwiazywanie konfliktow powstalych w wyniku wprowadzania zmiany w przedsiebiorstwie
na przykladzie doswiadczen firmy cardco sp. Z o.o..Renta rodzinna jako zabezpieczenie bytu czlonkow
rodziny zmarlego.Implementacja nowoczesnych metod zarzadzania na przykladzie logistyki.Zarzadzanie
przeksztalceniami obszarow pokolejowych w krakowie.Ogolne zasady postepowania
administracyjnego..Prostytucja - charakterystyka zjawiska ze szczegolnym uwzglednieniem wybranych
przestepstw przeciwko seksualnosci i obyczajnosci..Rachunkowosc zarzadcza zakladow opieki zdrowotnej na
przykladzie samodzielnego publicznego zespolu opieki zdrowotnej w zdunskiej woli.Dziedziczenie
majatkowych praw autorskich.Obowiazek alimentacyjny w prawie prywatnym miedzynarodowym..Jakosc
uslug bankowych na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Klastry w regionie lodzkim a konkurencyjnosc
regionu.Umowa przekazania gospodarstwa rolnego nastepcy.Odpowiedzialnosc osob trzecich za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania.Skutki smierci osoby fizycznej prowadzacej
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samodzielnie dzialalnosc gospodarcza w swietle zobowiazan publicznoprawnych.Promocja jako istotne
narzedzie w rozwoju regionu na przykladzie gminy lubien..Ograniczenia w odliczaniu naliczonego podatku od
towarow i uslug.Stres a spiralny efekt nastepczy w czasie kontroli sluzb sanitarnych w placowkach
handlowych.Zwiazanie sadu nizszego rzedu wykladnia sadu wyzszego rzedu w postepowaniu
cywilnym.Wartosci i zagrozenia wsrod dzieci i mlodziezy szkolnej w polsce w latach 2000-2005..Zatrudnienie
straznika gminnego .Proba oceny sytuacji finansowej miasta tarnow..praca licencjacka budzet gminy
.Wspolczesne rozwiazania konstrukcyjne w zakresie scian w obiektach przemyslowych praca inzynierska
budownictwo.Zasada jawnosci w postepowaniu cywilnym.Finansowa ocena efektywnosci funcjonowania
grupy kapitalowj pamapol s.a..Prace dyplomowe przyklady.Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa
chemeks w latach 2006-2008..Prawo do sadu jako konstytucyjna gwarancja ochrony wolnosci i praw
czlowieka.Wszczecie postepowania egzekucyjnego.I sekretarz ze slaska. Ocena dziesiecioletnich rzadow
edwarda gierka.Funkcjonowanie przedsiebiorstw komunalnych w zakresie gospodarki lokalowej - na
przykladzie mieszkaniowego zasobu gminy-miasto tomaszow mazowiecki.Kredytowanie gospodarstw
domowych w dzialalnosci banku pocztowego s.a..Wplyw inspekcji transportu drogowego na poprawe
bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu drogowego..Heffner- krystian (1951- ). Red. - rozwoj obszarow
wiejskich w polsce a polityka spojnosci unii europejskiej : stare problemy i.Porownawcza analiza struktury
ofert kredytowych bankow (na przykladzie krakowskiego banku spoldzielczego- kredyt banku i ing banku
slaskiego)..Sposoby motywowania pracownikow w malej firmie na przykladzie pthu agatom.Podatek
dochodowy od osob fizycznych w polsce na tle podatku indywidualnego w niektorych panstwach
europy.Powstawanie oraz rozwoj grup producentow rolnych w polsce (na przykladzie wojewodztwa
opolskiego)..Rozwoj sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przestrzeni lat 2000-2009.Wspolczesny
homo oeconomicus - wplyw migracji zarobkowej.Wina i okolicznosci ja wylaczajace w unormowaniu polskich
kodeksow karnych xx w. Na tle wczesniejszych wybranych unormowan kodyfikacyjnych..Prawne aspekty
przeciwdzialania przemocy w rodzinie.Podstawowe problemy etyczno-prawne zwiazane z transplantacja
organow.Projekt domu mieszkalnego w technologii szkieletu drewnianego. Praca inzynierska
budownictwo.Rola call center w budowaniu efektywnego modelu logistycznej obslugi klienta na przykladzie
raben sp. Z o.o..Tabaszewska- edyta. Red. - zarzadzanie wiedza a inne koncepcje zarzadzania : problemy
integracji .Czarny public relations jako przyklad nieetycznych dzialan w public relations..Prognozowanie
powodzenia zawodowego srudentow w przedsiebiorczosci - interkulturowe studium porownawcze.Analiza
zewnetrznych zrodel finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie pss spolem olesno w latach
2000 - 2004.Skarga indywidualna do europejskiego trybunalu praw czlowieka - znaczenie w europejskim
systemie ochrony praw czlowieka.Stosowanie przepisow o pelnomocnictwie w spolkach
kapitalowych.Ekstradycja na podstawie europejskiej konwencji o ekstradycji z 1957 r..Procedury audytu
wewnetrznego na przykladzie urzedu miejskiego w leczycy.Polityka finansowa samorzadu terytorialnego w
warunkach wejscia polski do unii europejskiej.Zmiany struktury zatrudnienia w polsce w latach 20032007.Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa produkcyjnego w obliczu wzmozonej ekspansji
chin na polski rynek tekstylno-odziezowy - na przykladzie firmy 2x2.Swiadek koronny w procesie
karnym.Podstawy do wniesienia apelacji..Odpowiedzialnosc prawnokarna mysliwego zagadnienia
wybrane.Egzekucja z bankowego rachunku wspolnego malzonkow.Policja w polskim procesie karnym
.Wybrane moduly komputerowego wspomagania zarzadzania przedsiebiorstwem.Wplyw roznych form
opodatkowania na dochod jednostki na przykladzie x w latach 2007 - 2009.Model sieciowy przebiegu
przedsiewziecia budowlanego na wybranym przykladzie praca inzynierska budownictwo.Pozyskiwanie
srodkow unijnych na realizacje zadan gminy lambinowice..Praca licencjacka marketing.Marketing
terytorialny miasta lodz.Rachunkowosc uslug i dostawa towarow w regulacjach podatku od towarow i uslug
oraz dyrektywie unijnej 2006/112 we.praca licencjacka budzet gminy .Migracje zarobkowe polakow na
wyspy brytyjskie po 1 maja 2004.Praca licencjacka pedagogika przedszkolna.Determinanty doskonalenia
jakosci pracy przez wprowadzenie tqm w przedsiebiorstwie inzynieryjnym polas sp. Z o.o..Ocena
funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych na polskim rynku kapitalowym na przykladzie ofe
bankowego.Opodatkowanie zakladu w swietle modelu konwencji oecd i umowy o unikaniu podwojnego
opodatkowania z niemcami.Umowa o prace i umowa agencyjna jako formy zatrudnienia pracownikow w
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rozwijajacym sie przedsiebiorstwie.Prace licencjackie gotowe.Rola banku w finansowaniu przedsiebiorstw na
wybranych przykladach.praca licencjacka budzet gminy .Zarys problematyki wykonywania kary pozbawienia
wolnosci w irlandii..Jak napisac prace magisterska.Zarzadzanie wiekiem.praca licencjacka budzet gminy
.Procedura rekrutacji i selekcji personelu na przykladzie gminy krzepice oraz gminy klobuck - analiza
porownawcza.Lancuch dostaw w przemysle spozywczym na przykladzie przedsiebiorstwa dystrybucyjnego
x.Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie grupy polskie sklady budowlane
s.a..Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci mieszkaniowych w polsce na przykladzie
banku pekao s.a..praca licencjacka budzet gminy .Podatki jako zrodlo dochodow budzetowych powiatu
grodzkiego na przykladzie miasta lodzi.Komitet audytu w radzie nadzorczej spolki akcyjnej.Drozdz- dominika.
- interwencje humanitarne a suwerennosc panstwa : realizowanie utopii - usprawiedliwianie
uzyc.Planowanie strategiczne we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Wartosc nieruchomosci w cyklu
koniunkturalnym.Polityka rolna unii europejskiej w aspekcie srodkow unijnych na przykladzie agencji
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie fmg
pioma s.a. w latcha 2002-2004.Wplyw systemu nagrod i kar na motywacje do pracy pracownikow urzedu
skarbowego w tarnowskich gorach.Konkurencyjnosc przemyslu tekstylnego na zintegrowanym rynku
europejskim.Zatrudnienie osob niepelnosprawnych prawnie w polsce w latach 2007-2011..Young- antony jak zarobic na komunikacji marketingowej : zasady z inwestycji marketingowych .Budzet gminy podstawa
organizacji i finansowania placowek oswiatowych na przykladzie gminy kadzidlo.Nielegalne przerywanie
ciazy jako przyczyny odpowiedzialnosci karnej.praca licencjacka budzet gminy .Piwowarski- juliusz. fundamentalizm islamski a terroryzm w xxi wieku .Pisanie prac licencjackich cennik.praca licencjacka budzet
gminy .Uprawnienia panstwowej inspekcji pracy w swietle ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. O panstwowej
inspekcji pracy.praca licencjacka budzet gminy .Systemy motywacyjne w bankach.Analiza dzialalnosci
finansowej gminy na przykladzie budzetu gminy sokolka.Dzialalnosc logistyczna i marketingowa w rozwoju
przedsiebiorstw uslugowych na przykladzie banku pko bp.Gospodarowanie gminnymi zasobami
nieruchomosci na przykladzie gminy wreczyca wielka.Techniczne i organizacyjne uwarunkowania telepracy
na rynku uslug..Ocena systemu produkcyjnego w oparciu o zasady toyoty..praca licencjacka budzet gminy
.Zalozenia strategii gminy kleszczow na lata 2000 - 2013.Analiza rynku pasazerskich przewozow lotniczych w
polsce w latach 1998-2006..Rola bankow spoldzielczych w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw
(na przykladzie powiatowego banku spoldzielczego w tomaszowie maz. Oddzial w wolborzu).Kredyt
bankowy jako sposob pozyskania kapitalu przez mala firme na przykladzie oferty kredytowej
multibanku.Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi w spoldzielni mieszkaniowej strzecha w
lublincu.Komunikacja formalna i nieformalna w organizacji na przykladzie organizacji x.praca licencjacka
budzet gminy .Pomoc w pisaniu pracy inzynierskiej.Wplyw panstwa na rozwoj rynku mieszkaniowego w
polsce.Zasada bezposredniego skutku dyrektyw w krajowym porzadku prawnym panstw
czlonkowskich.Swiadomosc pracownikow w kontekscie zarzadzania jakoscia na przykladzie przedsiebiorstwa
plastbud..System ochrony praw podstawowych rady europy..Kredyty mieszkaniowe w finansowaniu
gospodarstw domowych na przykladzie banku pko bp sa.Fung- victor k. - konkurowanie w plaskim swiecie :
budowanie przedsiebiorstw przystosowanych do plaskiego swi.Prywatny detektyw..Strategia rozwoju
powiatu prudnickiego..Kredyt hipoteczny w dzialalnosci getin banku s.a..Dzialania marketingowe banku na
przykladzie banku spoldzielczego w krasnosielcu.Wspolczesne rozwiazania konstrukcyjne w zakresie scian
metalowo szklanych mocowanych punktowo. Projekt przeszklenia i fragmentu konstrukcji nosnej sciany.
Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wspolna
polityka transportowa unii europejskiej a rozwoj infrastruktury transportowej w polsce przez pryzmat euro
2012.Formy prawne sankcjonowania uczestnictwa w porozumieniach ograniczajacych konkurencje w polsce i
unii europejskiej.Analiza leasingu jako formy finansowania przedsiebiorstwa w polsce na podstawie
dzialalnosci firmy car-max..Budzetowanie jako narzedzie wspomagajace zarzadzanie w malej firmie
produkcyjno-handlowej.Atrakcyjnosc inwestycyjna powiatu krapkowickiego..Prace magisterskie stosunki
miedzynarodowe.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w malej firmie odziezowej.Logistyczno-marketingowe
potencjaly i efekty w zarzadzaniu lancuchem dostaw..Problemy stosowania tymczasowego aresztowania w
polskiej procedurze karnej..Wplyw standardow wspolnotowych na pozycje konsumenta krajowego rynku
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turystycznego.Ogolna charakterystyka podatku vat..praca licencjacka budzet gminy .Rachunkowosc
bilansowa a rachunkowosc podatkowa - problemy ewidencyjne na przykladzie firmy prowadzacej dzialalnosc
gospodarcza w formie spolki prawa handlowego.Opodatkowanie dywidend otrzymywanych przez osoby
prawne w rzeczypospolitej polskiej oraz republice federalnej niemiec.Turystyka na obszarach prawnie
chronionych opolszczyzny..Rozwoj sadownictwa w sprawach ubezpieczenia spolecznego na ziemiach polskich
w xx wieku.Realizowanie innowacyjnych projektow typu startup..Zbieg egzekucji administracyjnej i
sadowej.Elektroniczne monitirowanie przestepcow.praca licencjacka budzet gminy .Ewolucja wybranych
partii politycznych w polsce w latach 1989-1997.Znaczenie komunikowania sie w motywowaniu
pracownikow i ksztaltowaniu postaw pracowniczych.Dziecko jako przedmiot czynu zabronionego w ujeciu
przestepstwa kazirodztwa.Zbieg roszczen odszkodowawczych (art. 443 k.c.)- stosunek obu rezimow
odpowiedzialnosci ze szczegolnym uwzglednieniem odpowiedzialnosci lekarza.Aktywizacja zawodowa
bezrobotnej mlodziezy poprzez dzialania powiatowego urzedu pracy w zawierciu.Fluktuacja a szkolenia
pracownicze.Zasady pisania prac dyplomowych.Pisanie prac inzynierskich.praca licencjacka budzet gminy
.Konkurencja ustawodawcza w europejskim prawie spolek.Koncepcja aktow spolecznych w fenomenologii
prawa adolfa reinacha..Problematyka ochrony srodowiska w kontekscie planowania przestrzennego na
szczeblu gminy.Reklama i produkt jako glowne instrumenty marketingu mix w dzialalnosci uslugowej lukas
banku.Procedury udzielania kredytow hipotecznych na przykladzie banku x.Zawarcie malzenstwa przed
kierownikiem urzedu stanu cywilnego..Wplyw wypalenia zawodowego na poziom kompetencji
nauczycieli.praca licencjacka budzet gminy .Status prawny obywatela nalezacego do mniejszosci narodowej
w republice czeskiej.System wynagradzania pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa budowy maszyn
drogowych madro sp. Z o.o..Bezrobocie oraz formy aktywizacji zawodowej ludzi mlodych w powiecie
kaliskim.Zarzadzanie procesem produkcji rur z tworzyw sztucznych.Jakosc w funkcjonowaniu
przedsiebiorstwa uslugowego (na przykladzie oddzialu dzieciecego szpitala w przasnyszu).Wybrane
determinanty rozwoju przedsiebiorstwa komunalnego w gospodarce rynkowej na przykladzie zakladu
komunikacji miejskiej w zawierciu.Renoma i klientela jako dobra prawne przedsiebiorcy.praca licencjacka
budzet gminy .Plynnosc finansowa jako wazne kryterium oceny dzialalnosci przedsiebiorstwa..Motywowanie
pracownikow ze szczegolnym uwzglednieniem systemow wynagradzania.Sklepy internetowe w polsce jako
kanal dystrybucji produktow i uslug.Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia w polskich
kodyfikacjach karnych od 1932 roku.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw migracji na rozwoj gminy
ozimek..Restrukturyzacja przedsiebiorstwa na przykladzie ec iii w lodzi..Promocja jako jedno z narzedzi w
pozyskiwaniu nowych klientow firmy.Kultura zydowska w polsce: losy- pamiec- wspolczesne formy
obecnosci.Populizm - korzenie oraz proba zrozumienia.Wrogie przejecie publicznej spolki akcyjnej w swietle
prawa polskiego.Budzetowanie operacyjne jako narzedzie rachunkowosci zarzadczej na przykladzie zf
nycomed pharma sp. Z o.o..Ewaluacja programu bezpieczny krakow na przykladzie programu
wspolpracujemy - zaspakajanie potrzeb spolecznych mieszkancow w zakresie bezpieczenstwa.Prace
licencjackie stosunki miedzynarodowe.Gospodarowanie majatkiem obrotowym i jego wplyw na wynik
finansowy w spolce --lentex s.a. w latach 2005-2007.Przeslanki wylaczenia odpowiedzialnosci czlonkow
zarzadu za zobowiazania spolki z o.o..Rola pracownikow jako nosnika kapitalu intelektualnego.Planowanie
kariery zawodowej na przykladzie uczniow z technikum architektury krajobrazu w zakopanem.Zarzadzanie
dlugiem publicznym na przykladzie gminy lubniany..Aliza eksploatacji maszyn i urzadzen w przemysle
metalowym..Postepowanie w stosunku do nieobecnych.Identyfikacja czynnikow generujacych niska
efektywnosc eksploatacji maszyn i jakosci wyrobow spozywczych..Analiza zarzadzania zasobami ludzkimi (na
przykladzie domu pomocy spolecznej --pod klonami w dzbancach.Wzrost zamoznosci spoleczenstwaa rozwoj
private banking w polsce..Alternatywne formy finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Srodki
dowodowe w sredniowiecznym procesie polskim.Zarzadzanie przez podatki na przykladzie gminy mycielin w
latach 2004-2007.Praca dyplomowa przyklad.Przemiany polityczne we francji w latach 1814-1848.Nabycie w
dobrej wierze od upadlego mienia nalezacego do masy upadlosciowej.Stefanski- ryszard andrzej. Red. - ius
novum .Projekt fundamentow domu jednorodzinnego posadowionego na weglu brunatnym praca
inzynierska budownictwo.Mlynarczyk- zygmunt (geograf). Red. - uwarunkowania i plany rozwoju turystyki :
praca zbiorowa..Wplyw woli indywidualnej na ksztalt umownego stosunku pracy.Bednarczyk- jan l. (1950- ).
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Red. - mechanizmy i zrodla wzrostu gospodarczego : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy .praca
licencjacka budzet gminy .Organizacja i funkcjonowanie hurtowni danych..Ocena wplywu wykorzystanych
srodkow unijnych na rozwoj gminy kleszczow..Praca magisterska o bezrobociu.Pisanie prac licencjackich
lodz.Prace licencjackie informatyka.Dzialalnosc promocyjna firmy reebok w opinii mieszkancow
krakowa.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa ruch
s.a..Zdolnosc aportowa praw wlasnosci intelektualnej.Prace licencjackie z pedagogiki.Charakterystyka
dzialalnosci kulturalnych organizacji pozarzadowych na przykladzie wybranych fundacji warszawskich..praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw podatkow dochodowych na budzet panstwa w latach 2000-2004.Analiza
strategiczna przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow miesnych aleksandria.Wplyw polityki personalnej na
rozwoj przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Przejscie zakladu pracy a prawa
pracownika.Stwierdzenie niewaznosci decyzji administracyjnej w swietle przepisow kodeksu postepowania
administracyjnego.Znaczenie zdolnosci odrozniajacej znakow towarowych dla ich ochrony- ze szczegolnym
uwzglednieniem prawa unii europejskiej.Narzedzia motywowania pracownikow w malych i srednich firmach
(na przykladzie firmy bean sp. Z o. O. W radomsku).Uwlaszczenie uzytkownikow wieczystych.Przywrocenie
uchybionego terminu do dokonania czynnosci procesowej w postepowaniu cywilnym.Uslugowe
prowadzenie ksiag rachunkowych jako sposob organizacji rachunkowosci jednostki z ilustracja na
przykladzie.praca licencjacka budzet gminy .Witkowski- stanislaw aleksander (1947- ). Red. - sukces w
zarzadzaniu kadrami : elastycznosc w zarzadzaniu kapitalem ludzkim..Idee francuskich socjalistow utopijnych
xix wieku.Innowacje jako element sukcesu przedsiebiorstwa.Placowe i pozaplacowe formy motywowania
pracownikow.Sposoby osiagniecia wysokiej pozycji w wyszukiwarce google.Bliskosc bankow spoldzielczych z
lokalna spolecznoscia..praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja na rynku pracy i sposoby zwalczania
bezrobocia absolwentow szkol w polsce w zwiazku z czlonkostwem w unii europejskiej..Coaching jako
technika szkolenia.Odpowiedzialnosc materialna pracownikow za mienie powierzone z obowiazkiem zwrotu
lub wyliczenia sie.Marketing szeptany jako narzedzie komunikacji rynkowej.praca licencjacka budzet gminy
.E-zarzadzanie turystyczna marka miasta krakowa..Obciazenia podatkowe osob fizycznych.Informacje z
systemu rachunkowosci jako instrumenty wspomagania logistycznego w zarzadzaniu firma- na przykladzie
fabryki maszyn precyzyjnych cnc.Aktywnosc polityki depozytowej a stabilnosc bankow komercyjnych.Audyt
wewnetrzny w jednostkach sektora finansow publicznych na przykladzie urzedu miasta lodzi.Analiza kosztow
kredytu hipotecznego na przykladzie oferty ing bank slaski.General wladyslaw anders jako organizator
oddzialow polskich w latach 40. Xx w..Analiza wynagrodzen pracownikow na przykladzie miejskiego
przedszkola x w gminie czestochowa w latach 2006-2008.Aspekt kulturowy inicjatyw
prospolecznych..Swiadek koronny w procesie karnym.Znaczenie bankowosci wirtualnej w rozwoju
bankow.Wycena bilansowa wedlug znowelizowanej ustawy o rachunkowosci rozpatrywana na tle
miedzynarodowychstandardow rachunkowosci/miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci
finansowej.Zastosowanie technologii sieci komputerowych w organizacjach wirtualnych.Aktywne formy
zwalczania bezrobocia w powiecie zdunskowolskim.Straze gminne w polsce – problematyka funkcjonowania
.Zmiany w postrzeganiu pracy w przedsiebiorstwie panstwowym i po jego prywatyzacji - casus producenta
elektrod.Eksmisja lokatorow z lokali mieszkalnych.Efektywnosc gospodarowania srodkami trwalymi na
podstawie przedsiebiorstwa yawal s.a..Male i srednie przedsiebiorstwa w gospodarce armenii..Obiektywna i
subiektywna postrzegalnosc stanu nietrzezwosci w przypadku przypisywania odpowiedzialnosci za
popelnienie czynu zabronionego z art. 178a § 1kk wybrane aspekty.Fundusze strukturalne jako instrument
rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw w wojewodztwie podlaskim.Podatek akcyzowy w
procesie harmonizacji z unia europejska..Analiza kosztow przedsiebiorstwa przemyslowego.Jedrzejczykwaldemar. - intuicja jako kompetencja menedzerska w teorii i praktyce zarzadzania przedsiebiorstwem
.Problematyka kosztow logistyki przedsiebiorstwa handlowego - metody wyodrebniania i obnizania
kosztow.Rozwiazanie ergonomiczne w procesie pracy biurowej.Koncepcja rozwoju przedsiebiorstwa na
przykladzie przedsiebiorstwa rodzinnego x..Procedury audytu wewnetrznego w banku spoldzielczym
x..Rozwoj instrumentow bankowosci elektronicznej w polsce.Praca licencjacka z administracji.Szkolenie jako
element doskonalenia potencjalu ludzkiego.Prace licencjackie chomikuj.Kontrolowanie jako funkcja
zarzadzania.Ograniczenia dewizowe jako przejaw reglamentacji panstwa w sferze obrotu dewizowego.Wplyw
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obywateli na funkcjonowanie aparatu panstwowego w polsce..Innowacje w procesach komisjonowania oraz
skladowania w aspekcie analizy wydajnosci w magazynie.Dyskryminacja osob niepelnosprawnych na rynku
pracy.Opowiedzialnosc za mobbing wspolpracownika - sprawcy. Roszczenia poszkodowanego.Zakaz
porozumien ograniczajacych konkurencje.Etyka zawodowa adwokatow na tle etyki ogolnej.Struktura budzetu
gminy na przykladzie wybranej gminy.Prace podyplomowe.Rola podatku rolnego w budzecie gminy na
przykladzie gminy rozprza.Praca licencjacka rachunkowosc.Analiza procesu realizacji projektow w zakresie
odnawialnych zrodel energii finansowanych ze srodkow ue.Stosunek wiezniow- studentow prawa oraz osob
losowo wybranych co do sposobu karania za najczesciej popelniane przestepstwa.praca licencjacka budzet
gminy .Pozycja konsumenta jako strony umowy elektronicznej.Nabor pracownikow do organizacji studium
przypadku art-dom m.m. zielinscy spolka jawna..praca licencjacka budzet gminy .Przyczyny- skala i
ekonomiczne skutki piractwa komputerowego w polsce.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w obliczu zmian
organizacyjnych na przykladzie rt hotels s.a..praca licencjacka budzet gminy .Wiktymologiczne aspekty
mobbingu.Wyjasnienia oskarzonego jako srodek dowodowy.Internet jako kanal dystrybucji uslug
turystycznych..Ocena zdolnosci kredytowej klienta stosowana przez bank.Wprowadzenie portalu
handlowego na polski rynek.Praca zawodowa w oczach przedstawicieli pokolenia x i y.Analiza cash flow a
tradycyjna analiza wskaznikowa w ocenie sytuacji finansowej przedsiebiorstwa.Praca menedzera na
przykladzie projektu fabryki kultury na terenech pofabrycznych na zablociu..Prac licencjackich.Jakosc
energetyczna i ceryfikacja energetyczna budynkow praca inzynierska budownictwo.Pancer-cybulska- ewa. transport lotniczy a regionalne rynki pracy w polsce = the impact of air transport on regional l.Kredyt
hipoteczny jako produkt banku komercyjnego na przykladzie nordea bank polska s.a..Wplyw kultury
organizacyjnej na zarzadzanie zasobami ludzkimi..Materialne i niematerialne srodki zachety jako instrumenty
motywacji na przykladzie strazy miejskiej w lodzi.Znaczenie infrastruktury transportu dla rozwoju centrow
targowych w okolicach rzgowa i tuszyna.Zabezpieczenia kredytow bankowych.Pisanie pracy licencjackiej
cena.Lus legatum jako jeden z atrybutow panstwowosci.Zachowanie sie ludzi w sytuacjach
konfliktowych.Analiza poziomu i struktury wplywow i wydatkow gminy wloszczowa w latach 2000 2003.Matwiejczuk- wieslaw. - zarzadzanie kapitalem ludzkim a konkurencyjnosc przedsiebiorstwa
budowlanego : podstawy teo.Orzecznictwo europejskiego trybunalu praw czlowieka w swietle postanowien
art. 10 europejskiej konwencji praw czlowieka - ograniczenia swobody wypowiedzi.Uznanie administracyjne.
Granice swobody organow administracyjnych i zakres jej kontroli w ramach uznania
administracyjnego..Determinanty atrakcyjnosci opakowan kosmetykow.Szkolenia kadry menedzerskiej pkp
polskie linie kolejowe s.a..Promotion activities and their standardization level in global
businesses.Efektywnosc eksploatacji maszyn w przetworstwie tworzyw sztucznych..Rola komunikacji
spolecznej na przykladzie gazety lokalnej zycie pabianic.Pomoc przy pisaniu pracy licencjackiej.Dyplomacja
kulturalna a europie na przykladzie francji..Nabycie uzytkowania wieczystego.praca licencjacka budzet gminy
.Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiebiorstwa x w latach 2008-2010..Znaczenie
tuneli srednicowych dla systemu komunikacji na przykladzie wybranych miast.Gospodarka finansowa
przedsiebiorstwa na podstawie spolki z o.o. Pgkim w antoniowie.Kradziez z wlamaniem w swietle
kryminologii srodowiskowej.Logistyka produkcji i dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa przemyslu
spozywczego..Kompetencje negocjacyjne prawnika.Gospodarka finansowa gminy na przykladzie gminy
koluszki 2000-2006.Wplyw sytuacji finansowej przedsiebiorstwa mostostal kedzierzyn spolka akcyjna z
siedziba w kedzierzynie-kozlu na dostepnosc wybranych form finansowania dzialalnosci w latach 2007 2009..Pisanie prac doktorskich cena.Analiza uproszczonych form opodatkowania dochodow osob fizycznych
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Ograniczenia w prawie do odliczania podatku od towarow i
uslug.Wplyw internetu na elementy marketingu mix na przykladzie wybranych studiow przypadkow volvo/
lexus.Umowa o dozywocie.Status prawny i zawodowy zarzadcy nieruchomosci na przykladzie nieruchomosci
mieszkaniowych..Marketing uslug w ubezpieczeniach naleznosci (na przykladzie grupy euler hermes).Analiza
kredytow preferencyjnych w sektorze rolnym na przykladzie banku spoldzielczego w kowalu.praca
licencjacka budzet gminy .Efektywnosc funkcjonowania gminnych osrodkow kultury na przykladzie gminnego
osrodka kultury w kamienicy i gminnego osrodka kultury w lacku..Walne zgromadzenie akcjonariuszy spolki
akcyjnej - organizacja i wiazace sie z nim prawa akcjonariuszy w swietle dyrektywy 2007/36/we w sprawie
..

..
wykonywania niektorych praw akcjonariuszy spolek notowanych na rynku regulowanym.Struktura i
funkcjonowanie spoldzielni mieszkaniowej w polsce na przykladzie wielunskiej spoldzielni mieszkaniowej w
wieluniu.Logistyczna obsluga klienta w branzy ubezpieczeniowej- na przykladzie firmy pzu zycie s.a. i pzu
s.a..Wykorzystanie marketingu partnerskiego w przedsiebiorstwach na przykladzie dgs spolka akcyjna z
wloclawka.Wykorzystanie wsparcia unijnego we wdrazaniu systemow zarzadzania z serii iso w sektorze msp
na przykladzie firmy talento - fundusze europejskie.Zatrudnienie cudzoziemcow na terenie rzeczypospolitej
polskiej.Dostep do informacji publicznej a ochrona danych osobowych.Partie polityczne - definicje- genezainstytucjonalizacja i podzialy.Biznesplan jako instrument efektywnego uruchomienia nowej dzialalnosci
gospodarczej o charakterze handlowym na przykladzie sklepu internetowego z odzieza.Porownanie rynkow
polski i niemiec w perspektywie globalnej..Dzialalnosc marketingowa samorzadow lokalnych w warunkach
integracji polski z unia europejska na przykladzie gminy czerniewice.Pozyskiwanie i szkolenia personelu w
banku polskiej spoldzielczosci s.a..Prawo cywilne.Badania i ocena jakosci uslug hotelarskich na przykladzie
hotelu ibis katowice - zbrze.Analiza organizacji pracy w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu
miasta i gminy w strykowie.Marketing w handlu detalicznym na przykladzie rynku dystrybucji kosmetykow w
polsce.Wyglad pracy licencjackiej.Formy ewidencji a obciazenia z tytulu podatku dochodowego w malych i
srednich przedsieibiorstwach na przykladzie piekarni ptys.praca licencjacka budzet gminy .Spoleczna
odpowiedzialnosc biznesu praca magisterska.Mniejszosc zydowska i jej organizacje we wspolczesnej polsce
w obliczu przemian w polityce wewnetrznej i zagranicznej panstwa po 1989..Analiza mozliwosci
wykorzystania internetu w firmach sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Koncesje na wydobywanie
kopalin ze zloz..Kanaly dystrybucji w wybranym segmencie rynku na przykladzie firmy p.h.u mikrus..Analiza
wykorzystania metody pozostalosciowej podejsica mieszanego dla potrzeb inwestora.Przestepstwo bojki i
pobicia w kodeksie karnym z 1997r.Bron - aspekty prawne i kryminalistyczne.Wplyw sejmu na dzialalnosc
samorzadu terytorialnego..praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc promocyjna jako czynnik rozwoju
przedsiebiorstwa handlowego (na przykladzie hurtowni farmaceutycznej hurtap s.a. w leczycy).Opakowania
transportowe w procesach logistycznych na przykladzie przedsiebiorstwa xyz.Pozycja prawna kosciola
polskokatolickiego w rzeczypospolitej polskiej.Motywowanie pracownikow w miejskim osrodku pomocy
spolecznej w czestochowie.Outsourcing jako strategia obnizania kosztow i zwiekszania efektywnosci
przedsiebiorstwa tp s.a..Przejecie zakladu pracy przez innego pracodawce.Burgos- david. - marketing to the
new majority : strategies for a diverse world .Doskonalenie organizacji poprzez stosowanie wspolczesnych
metod i technik zarzadzania w korporacjach miedzynarodowych.Prawno-podatkowe aspekty opodatkowania
nieruchomosci.Prace naukowe.Sposob funkcjonowania osrodka lig i obrony kraju w zawierciu.Rola
samorzadu lokalnego w procesie wspierania przedsiebiorczosci na przykladzie miasta plock.Ocena
produktow kredytowych na przykladzie banku pko bp sa w latach 2007-2011..Ocena efektywnosci aktywnych
metod przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatu pajeczanskiego w latach 2000 2004.Wskaznikowa ocena budzetu miasta na prawach powiatu czestochowy w latach 2005- 2009.Kampanie
spoleczne w zarzadzaniu organizacjami roznych sektorow.Status prawny arktyki.Standardy i metody wyceny
przedsiebiorstw na przykladzie comarch s.a..Ogolnopolska konferencja naukowa pt. zagadnienia aktuarialne
- teoria i praktyka - zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka : materialy na ogolnopolska konferencje
naukowa.Wykorzystanie srodkow z funduszy unii europejskiej na dzialalnosc inwestycyjna w gminie strzelce
wielkie w latach 2006-2010.Proces szkolenia w organizacjach pozarzadowych na przkladzie zhp na poziomie
hufca.Efekty motywowania pracownikow w pge kwb belchatow s.a..Wydatki budzetu panstwa i kierunki ich
racjonalizacji.Wykorzystanie funduszy strukturalnych w wojewodztwie lodzkim.Pozycja prawna kosciola
ewangelicko-augsburskiego w polsce..Wspolpraca organizacji pozarzadowych z jednostkami samorzadowymi
na przykladzie stowarzyszenia razem na wyzyny..Dzierzawa nieruchomosci rolnych..Komuna otwock jako
grupa alternatywna dzialajaca w ramach trzeciego sektora.Analiza budzetu gminy wierzchlas w latach 20032007.Integracja systemow zarzadzania jakoscia- srodowiskiem oraz bezpieczenstwem i higiena pracy jako
element budowy przewagi konkurencyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie instrumentow
marketingu mix na rynku uslug na przykladzie biura rachunkowego audyt s.a w wolbromiu.Sadownictwo
polubowne.Orzekanie i wykonywanie kary ograniczenia wolnosci na terenie sadow powiatowychw
wadowicach i w nowym saczu w latach 1970 - 1974.praca licencjacka budzet gminy .Aktywne formy
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zatrudnienia jako srodek lagodzacy skutki bezrobocia.Strategia rozwoju malego przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy baltictest.Rola komunikacji w zarzadzaniu organizacja wielokulturowa..Problemy
ograniczania deficytu budzetowego i dlugu publicznego w polsce w swietle programu konwergencji
2004.Management challenge: business cooperation.Pedofilia - studium sprawcy.praca licencjacka budzet
gminy .Bozyk- pawel (1939- ). Red. - stosunki gospodarcze polski ze wschodem : praca zbiorowa .Wylaczenie
sedziego w procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Standard sprawozdawczy rachunku wynikow w
praktyce polskich spolek gieldowych.praca licencjacka budzet gminy .Strategie konkurowania w sektorze
sieciowych kin wieloekranowych.praca licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie osob fizycznych
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza u progu xxi wieku..Internationalization and globalization strategies
for small and medium size companies in poland.Zastosowanie narzedzi motywacji w banku x.Samokontrola
organu administracji publicznej w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym.Narzedzia i
techniki motywacyjne pracownikow urzedu miasta w porebie.Kredyty bankowe jako forma pozyskiwania
kapitalu dla przedsiebiorstw.Zintegrowany system informatyczny sap a sprawnosc organizacji (na przykladzie
uniwersytetu jagiellonskiego).Reklama jako bodziec ksztaltujacy zachowanie konsumenta na przykladzie
banku pko bank polski..Zarzad nieruchomoscia wspolna w swietle ustawy o wlasnosci lokali.Rzecznik praw
obywatelskich jako konstytucyjny i niezalezny organ kontroli panstwa i ochrony prawa.Analiza i ocena
czynnikow motywacyjnych w firmie produkujacej okno-plus.Analiza wskaznikowa i jakosciowa w ocenie
zdolnosci kredytowej przedsiebiorstw.Strategia zarzadzania dystrybucja na przykladzie firmy bruno tassi sp. Z
o.o..Outsourcing logistyczny w aspektach zarzadzania systemem bhp oraz facility management obiektow
magazynowych na przykladzie firmy roka - niewiadomski spolka komandytowa.Stres zawodowy
pracownikow firmy transprojekt.Spoleczenstwo informacyjne jako wyzwanie dla technologii
informacyjnych..Pomoc spoleczna praca licencjacka.Funcjonowanie biura nieruchomosci na wybranych
przykladach.Wspoldzialanie jednostek samorzadu terytorialnego.Sklonnosc do ryzyka- a stopa zwrotu
akcyjnych funduszy inwestycyjnych..Przykladowe prace mgr.Dochodowosc inwestycji w spolki
prywatyzowane kapitalowo.Miedzynarodowe prawo konfliktow zbrojnych a prawa czlowieka.praca
licencjacka budzet gminy .Umorzenie zobowiazan podatkowych.praca licencjacka budzet gminy .Wspolpraca
wspolnotowych i krajowych organow administracyjnych w prawie konkurencji unii europejskiej.Specyfika
zarzadzania jakoscia w administracji publicznej na przykladzie urzedu skarbowego.Turcja w ofercie polskich
biur podrozy - ocena jakosci produktu turystycznego.Neutralnosc podatku od towarow i uslug.praca
licencjacka budzet gminy .System ocen pracowniczych a rozwoj zawodowy w pogladach pracownikow
przedsiebiorstwa x.Rudnicki- seweryn. Red. - nowe perspektywy : nauki spoleczne dla gospodarki .Dziecko jako ofiara przestepstw w rodzinie.Analiza gospodarowania nieruchomosciami w gminie opatow.Ocena
skutecznosci form i metod zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym w bankach na przykladzie ing banku
slaskiego s.a..Fundusze strukturalne i ich wplyw na rozwoj gminy opole..Postawy pracownikow wobec zmian
w firmie- zwiazanych z kryzysem ekonomicznym na przykladzie bre bank s.a..Kampania spoleczna jako
narzedzie odpowiedzialnego biznesu.Zintegrowany system zarzadzania jako podstawa dzialalnosci
przedsiebiorstwa na przykladzie stora enso poland s.a..Rachunkowosc stowarzyszen pozarzadowych na
przykladzie pogotowia rodzinnego im. Jolanty fadeckiej.Gospodarka finansowa gminy walce w latach 20072009.Usilowanie nieudolne..Status fundacji na gruncie prawa polskiego.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Rozboje oraz przestepstwa rozbojnicze na terenie polski-wojewodztwa
malopolskiego oraz krakowa na tle porownawczym..Outsourcing strategiczny jako zrodlo przewagi
konkurencyjnej firmy.Problematyka zarzadzania lokalizacja centrum logistycznego w aspekcie
infrastrukturalnym na przykladzie firm z wojewodztwa lodzkiego.Populizm penalny- populizm a
demokracja..Pisanie prac z psychologii.Zarzadzanie utrzymaniem maszyn i jakoscia przy produkcji wyrobow z
tworzyw sztucznych..Wyrok w postepowaniu apelacyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Ocena
skutecznosci dzialania powiatowego urzedu pracy w glubczycach w zmniejszaniu bezrobocia..Kalkulacja
kosztow produktu na przykladzie firmy odziezowej.Sila wyzsza w porzadku prawnym polski i stanow
zjednoczonych na tle rozstrzygniec jurystow rzymskich..Przestepstwo bojki w kodeksie karnym z 1997
roku.Prace dyplomowe pedagogika.Uslugowe prowadzenie ksiag rachunkowych jako sposob organizacji
rachunkowosci jednostki z ilustracja na przykladzie.Analiza dzialalnosci serwisowo-uslugowej pod katem
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zabezpieczen ergonomicznych i bezpieczenstwa pracy.Rodzaje zabezpieczen kredytow dla osob fizycznych i
podmiotow gospodarczych w banku komercyjnym.Rozrachunki w rachunkowosci zinformatyzowanej na
przykladzie spoldzielni mieszkaniowej.Wplyw motywacji pracownikow na wzrost konkurencyjnosci
przedsiebiorstwa..Bankowosc internetowa i modemowa (porownanie ofert dla
przedsiebiorstwa).Zatrudnianie pracownikow tymczasowych .Analiza finansowa funkcjonowania samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy koniecpol w latach 2006-2010.Zarzadzanie zasobami ludzkimi- a
motywacja pracownikow w firmie trw.Wplyw prywatyzacji przedsiebiorstwa na motywowanie
pracownikow..Krakowski rynek nieruchomosci - struktura i dynamika..praca licencjacka budzet gminy
.Prywatne firmy wojskowe.Znaczenie analizy finansowej w procesie restrukturyzacji.praca licencjacka budzet
gminy .Problem praw nabytych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj
sektora turystyki mlodziezowej na przykladzie wojewodztwa lubelskiego oraz wojewodztwa
malopolskiego..Gotowe prace dyplomowe.praca licencjacka budzet gminy .Bariery w zatrudnianiu kobiet w
policji.Alternatywne metody rozwiazywania sporow.Odpowiedzialnosc ubezpieczyciela za szkody wynikajace
z umowy ubezpieczenia.Obrot nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc jednostki samorzadu
terytorialnego na podstawie gminy klucze w latach 2006 -2008.Pisanie prac wroclaw.Wykorzystanie strategii
marketingowych na rynku naczep samochodowych (na podstawie firmy polkon).Rozwoj produktow i uslug
bancassurance..Motywacyjna funkcja szkolen pracowniczych.Ocena wiarygodnosci zeznan swiadka
nieletniego.Bezrobocie i formy jego zwalczania na przykladzie miasta kalisza i powiatu kaliskiego w latach
2004-2006.praca licencjacka budzet gminy .Ocena poziomu bezpieczenstwa pracy na wybranych
stanowiskach w pso maskpol s.a..Znaczenie procesu rekrutacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie x.Wyrok wstepny.Szkolenie jako element zarzadzania zasobami ludzkimi.Analiza
porownawcza ofert ubezpieczen na zycie na wybranych przykladach.Tusinska- magdalena. - konkurencyjnosc
miedzynarodowa a rozwoj spoleczno-gospodarczy : przypadek polski na tle kra.Reforma systemu
podatkowego w stanach zjednoczonych ameryki polnocnej.Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa
chemeks w latach 2006-2008..Wspolczesna kobieta jako konsument uslug turystycznych.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie public relations jako narzedzie ksztaltowania wizerunku firmy atlas.Przejscie
autorskich praw majatkowych.Sposoby zalozenia europejskiej spolki akcyjnej.Praca licencjacka
przyklady.Rola prokuratora w kontroli czynnosci operacyjno-rozpoznawczych.Proces motywowania
pracownikow jako element marketingu wewnetrznego w firmie mindshare.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Zakres swobody stron w ksztaltowaniu podstawy odpowiedzialnosci
odszkodowawczej dluznika za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania.Specyfika akcji
promocyjnych w miejscu sprzedazy - analiza i ocena na przykladzie dzialan prowadzonych w wybranych
sklepach wielkopowierzchniowych..Analiza polskiego rynku uslug leasingowych.Promocja produktu
terytorialnego na przykladzie miasta opola..Dochody jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
miasta i gminy biala.Przeciwdzialanie uchylaniu sie od opodatkowania w polskim prawie podatkowym.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci marketingowej banku komercyjnego na przykladzie banku
millenium s.a. w latach 2005 - 2009.Pomiar satysfakcji klienta na przykladzie firmy rtv euro agd.Poziom zycia
w mikroregionie i jego determinanty na przykladzie powiatu brzeskiego..Pisanie pracy licencjackiej
zasady.Rola dekonsolidacji w tworzeniu nowych wzrostowych przedsiebiorstw z sektora msp.Motywy
podjecia i trudnosci prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w centrum handlowym ptak w
rzgowie.Zastosowanie programu optima w malym przedsiebiorstwie.Realizacja budzetu gminy wolborz w
latach 2008-2010..Analiza finansowa fortis banku polska s.a. w latach 2001-2005.Samorzad gospodarczy w ii
rzeczypospolitej..Ceny prac licencjackich.Zewnetrzne zrodla finansowania przedsiebiorczosci w
polsce.Szkolenia personelu jako istotny czynnik tworzenia sukcesu firmy mcdonalds.Czynniki wplywajace na
integracje i dezitegracje pracownikow w polbita sp. Z o.o..Wypadki drogowe spowodowane przez kierowcow
samochodow ciezarowych.Prostytucja kobieca w polsce.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza za wypadki
komunikacyjne w polskim prawie cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Infrastruktura drogowa a rozwoj
regionalny.Podatki lokalne w systemie zasilania finansowego gminy na przykladzie gminy pawlow.Nabycie
wlasnosci ruchomosci od nieuprawnionego..Sytuacja prawna rzecznika praw obywatelskich w
polsce.Problematyka zatrudniania menedzera w zarzadzie spolki kapitalowej ze szczegolnym
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uwzglednieniem pojecia kontraktu menedzerskiego.Dyzur medyczny.praca licencjacka budzet gminy
.Polecenie pracodawcy jako przejaw podporzadkowania pracownika..Przejscie autorskich praw
majatkowych.Analiza rentownosci na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Ocena wplywu edukacji
na rozwoj postaw przedsiebiorczych na przykladzie mlodziezy akademickiej w
bialymstoku.Materialnoprawne podstawy odpowiedzialnosci karnej za zbrodnie ludobojstwa.Metody
przesluchania swiadka.Diagnoza stresu organizacyjnego na podstawie pwsz w nowym saczu.Jak pisac prace
dyplomowa.Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o logistyke w firmie ikea.praca licencjacka
budzet gminy .Prawo handlowe.Pisanie prac poznan.praca licencjacka budzet gminy .Rola bankow w
absorpcji srodkow unijnych dla malych i srednich przedsiebiorstw.Program selekcji i rekrutacji na potrzeby
firmy x.praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac licencjackich ekonomia.Rownowaga miedzy praca
zawodowa a zyciem rodzinnym.Oczyszczalnie sciekow w ujeciu ergonomicznym na przykladzie wodociagow
czestochowskiego okregu czestochowskiego s.a..Rachunek kosztow rodzajowych na przykladzie komendy
wojewodzkiej policji w katowicach.Funkcjonowanie i rozwoj przedsiebiorstwa rodzinnego.Majatkowe skutki
rozwodu i separacji w prawie prywatnym miedzynarodowym.Analiza dynamiki i struktury podatkow
lokalnych gminy kozieglowy w latach 2002-2006.Koncepcja ochrony uchodzcow i mechanizm burden sharing
w prawie unii europejskiej - z perspektywy praw czlowieka.Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji
finansowej przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Placowe i pozaplacowe motywowanie
pracownikow na przykladzie firmy nutricia - wydzial bobovita..Fundusz socjalny w rachunkowosci jednostki
budzetowej na przykladzie zespolu szkol nr 1 w klobucku.Operacje pasywne i ich znaczenie dla plynnosci
bankow komercyjnych..Dzialalnosc krakowskiego biura festiwalowego i jego wplyw na promocje
miasta..Praca magisterska z administracji.praca licencjacka budzet gminy .Ocena strategii rozwoju turystyki
gminy wlodowice.Rekrutacja i wprowadzanie do pracy nowych pracownikow jako czynnik tworzenia sukcesu
firmy.Status prawny jednostek organizacyjnych na podstawie art.33 kodeksu cywilnego.Atrakcyjnosc
turystyczna beskidu sadeckiego.Management challenge: employees motivation as a factor in customer
relationship management.Seminarium ii r.sum.zak. Historii administracji i mysli administracyjnej.System
zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie inostal.Ustalanie i przydzielanie rol w zespolach w instytucjach
sektora publicznego.Modelowanie i prognozowanie cen wegla kamiennego w polsce w latach 2000 2011..Specyfika programow lojalnosciowych na rynku b2c w sektorze bankowym.Kontrakt
menedzerski.Platnik jako podmiot stosunku podatkowoprawnego.Ewolucja sadownictwa administracyjnego
w polsce w xx i u progu xxi wieku..Tabaszewska- edyta. Red. - zarzadzanie wiedza a inne koncepcje
zarzadzania : problemy integracji .Opodatkowanie wspolne malzonkow w ustawie o podatku dochodowym
od osob fizycznych.Wyrok w postepowaniu apelacyjnym.Kapital intelektualny i jego pomiar w
przedsiebiorstwach sektora msp.Siec bezpieczenstwa na rynku bankowym..Postac plastyczna- jako przedmiot
ochrony prawa wlasnosci intelektualnej.Budzetowanie kosztow dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie
niemieckiego podmiotu gospodarczego lange - maschinen und stahlbau z lunen.praca licencjacka budzet
gminy .Strategia dzialania na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa..Wplyw funduszy strukturalnych na
konkurencyjnosc przedsiebiorstw.Znaczenie funduszy strukturalnych dla regionow z uwzglednieniem rpo w
wojewodztwie lodzkim.Zasady zwolnien grupowych .Ogledziny jako czynnosc dowodowa przeprowadzana
przez organy policji.Bezpieczenstwo granicy panstwowej i jej ochrona .Proces rekrutacji i selekcji personelu
na przykladzie miedzynarodowego koncernu.Luszczynski- artur. - what ought to be a person’s relationship to
society? : polish struggles with the selected proble.Rola analizy due diligence w procesach fuzji i przejec
przedsiebiorstw.Dokumentacja podatku vat.Badanie zadowolenia studentow z uslug edukacyjnych wydzialu
zarzadzania politechniki czestochowskiej - analiza i ocena na wybranej grupie studentow..Uwarunkowania
stosowania pozamaterialnych instrumentow motywowania personelu w firmie handlowej.Koszty w procesie
ustalania wyniku finansowego i podatkowego na przykladzie puh hutsprzet.Formy wsparcia kierowane do
sektora malych i srednich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Mobilne strony www. Standardytechnologie- przyklady implementacji.Istota i znaczenie analizy wskaznikowej w przedsiebiorstwie na
przykladzie powszechnej spoldzielni spozywcow spolem w niemodlinie..Alternatywne formy finansowania
dzialalnosci przedsiebiorstw.Analiza preferencji potencjalnych nabywcow nieruchomosci mieszkaniowych w
lodzi.Fundusze unii eurpoejskiej jako wsparcie dla sektora msp w polsce..Bussey- cathy. - public relations :
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jak zdobyc rozglos bez duzych pieniedzy .Udzial bankowosci elektronicznej w polskim systemie bankowym
na przykladzie mbanku.Zarzadzanie procesem zmian w przedsiebiorstwie na przykladzie kopalni wegla
brunatnego belchatow s.a..Gospodarowanie srodkami trwalymi na przykladzie palarni kawy galaxia sp. Z
o.o..Gwarancja bankowa jako instrument zabezpieczajacy wykonanie zobowiazania.Kolodziej- tadeusz (1948). Red. - 50 years of eu in the world : the european union as a global actor .Rola organizacji art&busieness w
sponsorowaniu kultury i sztuki.Uslugi ubezpieczeniowe w zarzadzaniu ryzykiem malych i srednich
przedsiebiorstw.Ocena dzialalnosci inwestycyjnej miasta wojkowice w latach 2007-2011.Funkcjonalnosc
serwisu internetowego uczelnianego i wydzialowego w opinii studentow.Metody zarzadzania zasobami
ludzkimi we wspolczesnym przedsiebiorstwie z uwzglednieniem praktycznych doswiadczen firm.Sprzedaz
bezposrednia jako metoda dystrybucji ubezpieczen na przykladzie amplico life s.a..Organizacja transportu
miejskiego na przykladzie aleksandrowa lodzkiego.Wiek pracownika jako kryterium dyferencjacji statusu
prawnego oraz zabroniony motyw dyskryminacji.Ewolucja pojecia koncesji i zakresu koncesjonowania w
prawie polskim.Analiza systemu podatkowego przedsiebiorstw.Zarzadzanie uzytkownikami uslug sieciowych
w systemach unix/linux.praca licencjacka budzet gminy .Innowacje w dzialalnosci logistycznej.Analiza
finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie grupy polskie sklady budowlane s.a..Nowoczesne rozwiazania w
zakresie reklamy internetowej - analiza porownawcza na wybranych przykladach.Bentkowska-senatorkrystyna. - transport w turystyce..Migracje zarobkowe w swietle prawa do swobodnego przeplywu sily
roboczej w unii europejskiej na przykladzie woj. Opolskiego w latach 2006-2009.Najwyzsza izba kontroli kontrola czy nadzor ze szczegolnym uwzglednieniem postepowania kontrolnego nad jednostkami samorzadu
terytorialnego.praca licencjacka budzet gminy .Analizy wartosci zyciowej klienta oraz wartosci zagrozonej
klienta sektora telekomunikacji na podstawie metody ltv.Kredytowanie jako forma obcego finansowania
przedsiebiorstwa na przykladzie kghm polska miedz sa.Wplyw wiazacych interpretacji na sytuacje prawna
podatnika.Wplyw wydarzen muzycznych na rozwoj turystyki w krakowie.Praca licencjacka
fizjoterapia.Bukowski- slawomir (1956- ). Red. - globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy
.Metody identyfikacji zwlok nieznanych.Warunki skutecznego zarzadzania jednostkami organizacyjnymi
samorzadu terytorialnego..praca licencjacka budzet gminy .Marketing internetowy na podstawie dzialalnosci
pronet solutions.Programy terapeutyczne wzgledem pedofilow.Borys- tadeusz (1945- ). Red. - edukacja dla
ladu ekonomicznego .Product placement jako przyklad reklamy ukrytej na tle porownawczym
ustawodawstwa polskiego oraz hiszpanskiego..Muzeum auschwitz - birkenau jako placowka dydaktyczno naukowa.praca licencjacka budzet gminy .Rachunkowosc uslug i dostawa towarow w regulacjach podatku od
towarow i uslug oraz dyrektywie unijnej 2006/112 we.Analiza rynku nieruchomosci mieszkaniowych w
krakowie w latach 2003-2007.Emisja listow zastawnych i sekurytyzacja aktywow jako sposoby finansowania
dzialalnsci banku hipotecznego.Agencje ratingowe – ich pozycja i znaczenie w stosunkach
miedzynarodowych.Plan zarzadzania jako instrument zarzadzania nieruchomosciami
komercyjnymi.Implementacja modelu organizacji procesowej w przedsiebiorstwie handlowym.Kultura
organizacyjna w komendzie powiatowej strazy pozarnej w strzelcach opolskich w xxi w..Analiza polityki
pienieznej narodowego banku polskiego w latach 2004-2008.praca licencjacka budzet gminy .Kompetencje
menedzera sukcesu.Analiza jakosci uslug hotelarskich ( na przykladzie hotelu holiday inn a krakowie).Analiza
finansowa firmy wawel s.a. w latach 2004-2007.Ocena efektywnosci zarzadzania funduszami
inwestycyjnymi.Kolor w reklamie.Praca magisterska wzor.Logistyczna obsluga petenta w jednostce
administracji panstwowej.Rzecznik praw obywatelskich a wykonywanie kar (lata 1999-2004)..Zakres
zobowiazan agenta w umowie agencyjnej.Rachunek kosztow jako zrodlo informacji w zarzadzaniu
niepublicznym zakladem opieki zdrowotnej.Diagnoza systemu szkolen pracownikow w organizacji sektora
bankowego (na przykladzie banku pko bp s.a.).Slady biologiczne i ich udzial w procesie
wykrywczym.Borkowski- miroslaw. Red. - cyberprzestrzen a bezpieczenstwo jednostki .Nieruchomosc
mieszkaniowa jako przedmiot inwestowania.Zarzadzanie nieruchomoscia biurowa na przykladzie biurowego
centrum biznesu w lodzi.Akredytywa dokumentowa jako forma platnosci bezgotowkowej.Nieruchomosc
hotelowa jako przedmiot zarzadzania na przykladzie hotelu ibis w lodzi.Gwarancje sprawiedliwego procesu w
sadownictwie polubownym.Prace licencjackie stosunki miedzynarodowe.Strategie rozwoju przedsiebiorstwa
na przykladzie firmy przedsiebiorstwo handlowe lukasz kuropatwa.Pracownicy wobec zmian w
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przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Prawo kanoniczne jako system normatywny.Crm jako
podstawa relacji biznesowych.Proces rekrutacji i selekcji pracownikow we wspolczesnych
przedsiebiorstwiach.praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie gotowe.Wplyw tworzenia grup
producentow rolnych na rozwoj infrastruktury technicznej obszarow wiejskich..Zarzadzanie transportem w
przedsiebiorstwie branzy przetworstwa owocowego..Budzet gminy jako zrodlo informacji w zarzadzaniu
jednostka samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wolbrom w latach 2008-2010.Analiza zrodel
dochodow w zarzadzaniu finansami jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
radomsko..Prace licencjackie przyklady.Wybor prawa w konwencji rzymskiej o prawie wlasciwym dla
zobowiazan umownych.Logistyczny model przedsiebiorstwa w aspekcie kosztow transportu na przykladzie
firmy rohlig suus logistics s.a..Praca licencjacka przyklad.Tematy prac magisterskich
zarzadzanie.Zroznicowanie wynagrodzen w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Zbieg norm w polskim
prawie cywilnym na przykladzie ochrony znakow towarowych.Bojka i pobicie w polskim prawie
karnym.Opcje na polskim rynku instrumentow pochodnych.Mikolajewicz- zbigniew (1934- ). Red. - wyzwania
dla polityki rozwoju gospodarczego i spolecznego w warunkach integracji europejskiej i.Fundusze
strukturalne w finansowaniu przedsiebiorstw sektora msp..Prosocjalna polityka mieszkaniowa panstwa na
przykladzie gminy lodz.Perspektywa rozwojowa sezonowych osrodkow wypoczynkowych na tle tendencji
sektora uslug turystycznych.Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych na przykladzie lukas bank sa.Rynek
nieruchomosci mieszkaniowych w polsce w latach 2006-2010..Rozwoj i znaczenie rynku pienieznego w
gospodarce ukrainy..Powiazania funkcjonalne wewnatrz miasta na przykladzie opola.Analiza porownanwcza
instrumentow motywacji materialnej i pozamaterialnej pracownikow w przedsiebiorstwie x i y.Wplyw
rodziny na przestepczosc nieletnich..Kupie prace licencjacka.Kara grzywny w prawie wykroczen.Kontraktowa
szkoda na renomie. Analiza zasad odpowiedzialnosci na gruncie systemu common law- konwencji
wiedenskiej o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarow oraz polskiego systemu
prawnego.Akceptowanie zasady pierwszenstwa prawa wspolnotowego przez sady krajowe.Prawnoinstytucjonalne aspekty relacji miedzy unia europejska a zwiazkami wyznaniowymi.Planowanie produkcji na
przykladzie przedsiebiorstwa surowcow skalnych bazalt - gracze..Analiza i ocena bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ryzyka zawodowego na typowych stanowiskach pracy w dziale remontowo-naprawczym duzego
przedsiebiorstwa transportu samochodowego..zrodla i specyfika finansowania inwestycji w samorzadzie
terytorialnym na przykladzie gminy baruchowo.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane formy promocji
nieruchomosci dzialajacych na terenie miasta czestochowy.Odpowiedzialnosc konstytucyjna.Finansowanie
inwestycji jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wartkowice.Przyczyny i skutki kryzysow
gospodarczych w latach 1970-2011.Struktura i kompetencje rady ministrow w swietle obowiazujacej
konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 02.04.1997 r..Ocena oferty depozytowo - kredytowej banku
spoldzielczego na tle rynku produktow bankowych.Specyficzne cechy przyplywow pienieznych w analizie
przedsiebiorstwa branzy budowalnej..Spis tresci praca licencjacka.Sponsoring sportowy jako forma
ksztaltowania wizerunku firmy herbalife..Ocena rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w czestochowie
w latach 2000 - 2004 na przykladzie firmy kinkel-ekoinvest spolka jawna.Zarzadzanie przedsiewzieciami
kulturalnymi przez podmioty publiczne- prywatne i spoleczne..Metody minimalizacji obciazen podatkowych
w przedsiebiorstwie.Procesy doskonalenia koncepcji logistyki przesylek w przedsiebiorstwie poczta polska
s.a..Eutanazja w biojurysprudencji w aspekcie etyczno-religijno-prawnym.praca licencjacka budzet gminy
.Okresowa ocena pracownikow na podstawie lukas banku s.a..Praca licencjacka badawcza.Procedury audytu
wewnetrznego w banku spoldzielczym x..Wybrane aspekty diagnozowania ryzyka upadlosci w warunkach
kryzysu gospodarczego - analiza przypadku.Konkurencyjnosc transportu samochodowego po przystapieniu
polski do unii europejskiej.Lad korporacyjny w instytucjach bankowych.Praca licencjacka filologia
angielska.Sponsoring kultury jako instrument kreowania wizerunku firmy.Systemy motywacyji na przykladzie
firmy fideltronik imel sp. Z o.o..Rozwoj systemu bankowosci elektronicznej w warunkach fuzji na przykladzie
bankow bph i pekao s.a..Srodki trwale w rachunkowosci gminy.Znaczenie wykorzystania srodkow z funduszy
strukturalnych unii europejskiej dla strategii rozwoju powiatu cieszynskiego..Realizacja funkcji personalnej
oraz wystepujace w tym zakresie dysfunkcje.Zatrudnienie w gospodarce polskiej w latach 20022009.Problem jawnosci w arbitazu inwestycyjnym.Logistyka dystrybucji w aspekcie obslugi zamowien - na
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przykladzie analizowanej firmy x.Organizacje pozarzadowe dzialajace na terenie gminy wolczyn w systemie
zapobiegania przestepczosci.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja jako elementy zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa genbud.Wybrane zagadnienia produkcji i oceny jakosci
mebli gietkich na terenie kraju..Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolek kapitalowych za zobowiazania
tych spolek na podstawie przepisow kodeksu spolek handlowych oraz ordynacji podatkowej.praca
licencjacka budzet gminy .Zadowolenie z pracy przy wykorzystaniu koncepcji lean w przedsiebiorstwie.praca
licencjacka budzet gminy .Ekonomiczne konsekwencje harmonizacji podatku dochodowego od osob
prawnych w ramach unii europejskiej.Charakterystyka sektora rolnego w polsce po akcesji do unii
europejskiej na przykladzie gminy dabrowice.Analiza przestepczosci podatkowej w polsce w latach 20032006.Internet- jako kanal dystrybucji uslug bankowych.Finansowanie samorzadu wojewodztwa a jego
samodzielnosc..Franchising - analiza prawno-gospodarcza.Wplyw dyrektywy dotyczacej efektywnosci
energetycznej budynkow na budownictwo mieszkaniowe w polsce.Organizacja budowy – studium
porownawcze przykladowych realizacji praca inzynierska budownictwo.Antykryzysowa legislacja w polsce w
swietle nauczania przedstawicieli austriackiej szkoly ekonomii.Praca licencjacka przyklad.Fundusze
inwestycyjne- rodzaje i zasady ich funkcjonowania w polsce i na swiecie.Poziom rozwiazan ergonomicznych
w trakcie wykonywania prac brukarskich na przykladzie przedsiebiorstwa marmadex.praca licencjacka budzet
gminy .Sprzedaz bezposrednia produktow finansowych.Opodatkowanie dochodow osob fizycznych w swietle
umow o unikaniu podwojnego opodatkowania zawartych przez polske.Swoboda przeplywu pracownikow w
unii europejskiej i jej implikacje dla polakow.Ocena dzialalnosci depozytowej banku spoldzielczego w slesinie
oddzial babiak.Przepisywanie prac.Wspolna polityka bezpieczenstwa i obrony unii europejskiej po traktacie z
maastricht.Przestepstwo falszowania dokumentow uprawniajacych do przekraczania granicy w prawie
polskim.Obsluga klienta jako element strategii marketingowej przedsiebiorstwa uslugowego na przykladzie
carey agri international poland sp. Z o.o. Nalezacej do grupy cedc..Doskonalenie kadr na przykladzie
jednostki samorzadu terytorialnego.Swiat plastikowego pieniadza - aspekty funkcjonowania i perspektywy
rozwoju elektronicznych instrumentow platniczych w polsce.Bilans oraz rachunek zysow i strat jako zrodlo
informacji o przedsiebiorstwie na podstawie firmy produkcyjnej xxx.praca licencjacka budzet gminy .Warunki
rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na poziomie lokalnym..Inne niz strajk akcje
protestacyjne.Dybalska- irena. - trudnosci w przystosowaniu do zycia po zwolnieniu z zakladu karnego :
miedzy diagnoza a dzi.Wplyw kredytow hipotecznych na ryzyko bankowe na przykladzie deutsche bank pbc
s.a..Sprzedaz osobista w przedsiebiorstwie branzy wykonczeniowej na przykladzie firmy drewno sp. J. Grupa
fachowiec.Maloletni w postepowaniu cywilnym rozpoznawczym.Konkurencyjnosc powiatu jako miejsca
inwestowania..praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie systemu hccp w przedsiebiorstwie
produkujacym mrozonki..Motywowanie i ocenianie pracownikow na przykladzie ostroleckiego rynku
pracy.Przedmiotowa zmiana powodztwa w procesie cywilnym.Mozliwosci wykorzystania turystyki medycznej
do regeneracji sil psychofizycznych na przykladzie osrodka rehabilitacyjnego tabun w olszanicy.Pozyskiwanie i
gospodarowanie srodkami unii europejskiej w samorzadach na przykladzie miasta mszana dolna..Ocena
sytuacji ekonomicznej gieldowych spolek branzy miesnej na przykladzie pkm duda s.a. i indykpol
s.a..Postepowanie w sprawie o separacje w procesie cywilnym.Reklama farmaceutyczna.Wplyw
wspolczesnego przemyslu czestochowskiego na rynek pracy.Zadoscuczynienie dla poszkodowanych w
wypadkach drogowych.praca licencjacka budzet gminy .Outsourcing jako jedna ze wspolczesnych metod
wykorzystywanych w zarzadzaniu organizacja.Panstwowy arbitraz gospodarczy w prl.Badanie zjawiska
mobbingu w srodowisku szkolnym na przykladzie ix liceum ogolnoksztalcacego im. C.k. Norwida w
czestochowie.Wplyw kosztow magazynowania na zarzadzanie firma.Koncesje i zezwolenia w wybranych
obszarach dzialalnosci gospodarczej.Europejskie postepowanie uproszczone.Ocena zrodel finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw w wojewodztwie opolskim w latach 2005-2010.Finansowanie malych i
srednich przedsiebiorstw strukturalnych na przykladzie firmy bil-pnst.Konspekt pracy
licencjackiej.Wewnatrzwspolnotowe transakcje lancuchowe w przepisach dotyczacych podatku od wartosci
dodanej..Kryzys jako szansa na zmiane strategii przedsiebiorstwa handlowego..Modele zarzadzania
globalnego..Struktura dochodow i wydatkow budzetu gminy bielawy.Kredyty bankowe jako zrodlo
finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw.Przykladowe tematy prac licencjackich.Wykorzystanie
..
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instrumentow marketingu przemyslowego na podstawie lodzkiej wytworni szkla laboratoryjnego i
medycznego labmed-hk.Wydatki gmin a zamowienia publiczne na przykladzie gminy maslowice.Analiza
warunkow kredytowania nieruchomosci mieszkaniowych w miescie katowice.Planowanie finansowe malej
firmy podstawa utrzymania sie na rynku..System zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie branzy
spozywczej.praca licencjacka budzet gminy .Reglamentacja dzialalnosci gospodarczej w obrocie napojami
alkoholowymi na terenie rzeczypospolitej polskiej.Wplyw euro na funkcjonowanie miedzynarodowego
systemu walutowego.Hipoteka - zabezpieczenie wierzytelnosci.System bankowosci elektronicznej ing
bankonline banku slaskiego s.a..Projekt konstrukcji wiezby dachu wielopolaciowego. Praca inzynierska
budownictwo.Nowoczesne metody i koncepcje zarzadzania szansa konkurencyjnosci przedsiebiorstw studium przypadku w warunkach polskich.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Ocena oplacalnosci inwestycji na rynku kapitalowym na przykladziefunduszy inwestycyjnych.Zarzadzanie
kryzysowe praca licencjacka.Analiza wizerunku dzielnicy miasta na przykladzie nowej huty w
krakowie..Motywowanie pracownikow w urzedzie miasta x..Analiza i oceny organizacji stanowiska pracy w
gospodarstwie szkolkarskim wroblewscy..Dostosowanie hoteli do potrzeb osob niepelnosprawnych na
przykladzie krakowa.Analiza oddzialywania systemu motywacyjnego na pracownikow w przedsiebiorstwie
budowlanym.Zrodla finansowania spolek zwiazanych z turystyka na przykladzie orbis s. A..Samelak- anna. inwentaryzacja od a do z .Dochody podatkowe gminy pabianice w latach 2004-2008.praca licencjacka budzet
gminy .Rola policji w zakresie zwalczania przestepczosci dzieci i mlodziezy.praca licencjacka budzet gminy
.Lansowanie mody na przykladzie branzy odziezowej.Profesjonalne pisanie prac.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie kghm s.a. w latach 2010-2012.Rola kierownika w motywowaniu
pracownikow- a aspekty pracy grupowej.Pracoholizm a wypalenie zawodowe na przkladzie wspolczesnych
organizcji korporacyjnych.Powodztwo o ustalenie bezskutecznosci uznania ojcostwa.Marketing malej firmy a
dzialania konkurencji na przykladzie firmy krystel.Wymogi dobrego prawa w swietle kategorii victora
turnera.E-marketing jako narzedzie kreowania wizerunku miasta..Produkcja oraz jakosc jako istotne
elementy marketingowego sukcesu przedsiebiorstwa.Marzec- katarzyna. - autohandel : opodatkowanie
handlu samochodami - skup i sprzedaz : formy opodatkowania przychod.Podatek od nieruchomosci na
przykladzie gminy niegowa w latach 2010-2012..Grupy nieformalne w zakladzie karnym.podkulturowa
stratyfikacja skazanych..Wplyw czlonkowstwa w unii europejskiej na transport w polsce..Zarzadzanie
gospodarka magazynowa i dystrybucja w przedsiebiorstwie produkcyjnym..Pedagogika prace
licencjackie.Zarzadzanie rozwojem pracownikow w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Balcerzak-paradowskabozena. Red. - kobiety na stanowisku kierowniczym w sektorze publicznym : sytuacja zawodowa i rodzinna
.Oszustwa ubezpieczeniowe na terenie bialegostoku w latach 2010 - 2012 - problematyka
kryminalistyczna.Instytucje ochrony konkurencji i konsumenta w polsce..Procesy logistyczne w strategii
rozwoju miasta pabianice.Postepowanie dowodowe w postepowaniu celnym..Promocja jako instrument
ksztaltowania wizerunku miasta na przykladzie miasta czestochowa oraz subregionu
czestochowskiego.Strategie rozwoju przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy filter service sp. Z o.o.).Zadania
samorzadu terytorialnego z zakresu pomocy spolecznej i zrodla ich finansowania.praca licencjacka budzet
gminy .Rfid jako alternatywa kodow kreskowych.praca licencjacka budzet gminy .Maciejewski- marek (nauki
ekonomiczne). Red. - handel miedzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce swiatowej
.Przestepstwo falszowania pieniedzy - wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne.Stanulewiczmaksymilian. - panstwo wobec problemu wlasnosci nieruchomosci kosciola rzymskokatolickiego w polsce w
xx.Efektywnosc dzialania lgd w ramach prow na lata 2007 - 2013 na przykladzie lgd kraina
dinozaurow..Ocena bezpieczenstwa i higieny pracy na wybranych stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie
produkcyjnym cementownia warta s.a..Koflikty w miejscu pracy i metody ich rozwiazywania.Podkultura
wiezienna.Rola zakladow pracy chronionej w ograniczaniu zjawiska marginalizacji spolecznej.Motywowanie i
jego rola w koncepcji zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie samodzielnego zespolu publicznych
zakladow opieki zdrowotnej im. Dr j. Psarskiego w ostrolece).Ocena obslugi klientow w jednostce publicznej
na przykladzie ii oddzialu zus w lodzi..Zarzadzanie produkcja i jakoscia na przykladzie xyz sp. Z o.o..Rola
szkolen dofinansowanych z ue w procesie rozwoju pracownika.praca licencjacka budzet gminy .Metody
usprawnien dystrybucji na przykladzie firmy produkcyjnej..Status prawny jednostek organizacyjnych na
..
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podstawie art.33 kodeksu cywilnego.Bil- ireneusz. - gospodarka niemiec a kraje europy srodkowej i
wschodniej .Dzialalnosc inwestycyjna gminy andrespol w swietle programow pomocowych ue po 2004
roku.Analiza roszczen osobowych z tytulu ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow
mechanicznych na przykladzie europejskiego centrum odszkodowan sp. Z o.o..Rola komunikacji w rozwoju
organizacji non profit.Pisanie prac po angielsku.Niezawislosc sedziowska jako konstytucyjna zasada wymiaru
sprawiedliwosci.Zasada wzajemnego uznawania orzeczen w sprawach karnych.Problematyka wlasnosci
intelektualnej w swietle prawa konkurencji unii europejskiej.Prywatyzacja jako sposob finansowania dlugu
publicznego.Analiza i ocena doskonalenia zawodowego pracownikow w kontekscie dzialalnosci firmy
montaco..Uwarunkowania i ocena dzialalnosci handlowej sklepow obuwniczych kapp w centrum handlowym
manufaktura w lodzi oraz c.h. Wola park w warszawie.Fehler- wlodzimierz. Red. - bezpieczenstwo w
srodowisku lokalnym .Rola inkubatorow przedsiebiorczosci we wczesnych fazach cyklu rozwojowego
przedsiebiorstw..Fuchs- bernadetta. - prawo kartelowe a prawo prywatne miedzynarodowe .Czynniki i
warunki uruchomienia nowej dzialalnosci gospodarczej w handlu artykulami odziezowymi.Zawieszenie
postepowania podatkowego.Organizacja pracy oraz system motywacyjny w zespolach druzyn konduktorskich
na przykladzie pkp.Motywowanie pracownikow w firmie na przykladzie nordfolien polska sp. Z o.o w
zdzieszowicach.praca licencjacka budzet gminy .Ekonomiczne uwarunkowania likwidacji przedsiebiorstw na
przykladzie spoldzielni.Dzialania promocyjne w branzy motoryzacyjnej (na przykladzie firmy fiata).Aspekty
prawne- techniczne i praktyczne zastosowania podpisu elektronicznego..Dziedziczenie testamentowe
szlachty w statutach litewskich na tle praktyki sadowej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Kanal dystrybucji jako kluczowy zasob zewnetrzny na przykladzie wybranej firmy.Renty
strukturalne..Salihov- ali vajsovič. - kapital ludzki i edukacja : cele- srodki i realia .Promocja krakowa na
hiszpanskim rynku turystycznym..praca licencjacka budzet gminy .Umowa o prace na
zastepstwo.Develpment strategy for commune polaniec 2004-2010 (strategia rozwoju gminy polaniec 20042010).Zasady odszkodowania za wywlaszczenie nieruchomosci.Identyfikacja krytycznych punktow kontroli w
systemie produkcyjnym chleba.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka jak pisac.Hálek- vítezslav základy marketingu .Analiza przestepczosci podatkowej w polsce w latach 2003-2006.Analiza dochodow i
wydatkow jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy klomnice..praca licencjacka budzet
gminy .Rola samorzadow lokalnych w rozwoju turystyki na przykladzie powiatu wadowickiego.Zastosowanie
strategicznej karty wynikow w kawiarni w biegu cafe.Analiza i ocena poslugiwania sie probkami towarow na
rynku dobr konsumpcyjnych.Sposob traktowania osob pozbawionych wolnosci w swietle orzeczen nowego
europejskiego trybunalu praw czlowieka..Sprawozdania zrodlem optymalizacji zarzadzania srodkami
publicznymi na przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej we wreczycy wielkiej.Analiza rynku
motocyklowego w polsce.Ocena dzialalnosci inwestycyjnej samorzadu terytorialnego na podstawie gminy
mykanow w latach 2005-2008.Umorzenie absorbcyjne postepowania jako przejaw zasady oportunizmu w
polskim postepowaniu karnym.Sygnalizacja w sadownictwie administracyjnym.Mlodociany w prawie karnym
wykonawczym.Powiazania funkcjonalne wewnatrz miasta na przykladzie opola.Wallusch- jacek. - patrzac na
slonce : nieokreslonosc rownowagi a polska dezinflacja 1994-2011 .Bezrobocie wsrod kobiet na przykladzie
powiatu gostyninskiego w latach 2005-2007.Nowoczesne metody finansowania - fundusze venture capital i
rynek newconnect..praca licencjacka budzet gminy .Rola administracji w realizacji publicznego prawa
podmiotowego do opieki nad rodzina i dzieckiem.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych gminy slawno
w latach 2001-2007.Cofniecie pozwu i zrzeczenie sie roszczenia w swietle zasady dyspozytywnosci..Analiza
rozwoju i promocji gminy krzeszowice w aspekcie kulturalnym i turystycznym na podstawie strategii rozwoju
gminy krzeszowice na lata 2003-2013.Wplyw wyboru rodzaju opakowania na konkurencyjnosc
produktu.Wspieranie przedsiebiorczosci jako zadanie publiczne realizowane przez samorzad terytorialny na
przykladzie gminy starachowice.Rola parku technologicznego w transferze i komercjalizacji innowacji w
regionie..Analiza aktualnego stanu oraz perspektywy rozwoju turystyki w gminie mszana dolna.Egzekucja
sadowa z rachunkow bankowych.Zarzadzanie zmianami w systemie normatywnym w kazachstaniezwiazanymi z dostosowywaniem lotnictwa cywilnego do europejskich standardow jar.Elektroniczna wymiana
danych w logistycznym lancuchu dostaw.Bragg- steven m. - wskazniki w analizie dzialalnosci
przedsiebiorstwa .Zabojstwo w afekcie w ujeciu polskiego prawa karnego.Normy iso jako sposob
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znormalizowania zasad zarzadzania jakoscia w polsce i na rynkach unii europejskiej na przykladzie
przedsiebiorstwa fabryka bieznikowania opon wolbrom s.a..praca licencjacka budzet gminy .Ocena
funkcjonowania logistyki zaopatrzenia na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w
radomsku..Instytucja swiadka koronnego a prawo karne wykonawcze..Zarzad majatkiem wspolnym
malzonkow.Chuliganstwo stadionowe w aspekcie prawnokarnym.Samodzielnosc dochodowa jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy krzyzanow w latach 2002-2005.Stachowiak- zenon. Red. logistyka a przedsiebiorczosc i innowacyjnosc przedsiebiorstw w warunkach nowej gospodark.Marketing
narodowy jako narzedzie promocji panstw.Wykorzystywanie outsourcingu w rozwiazywaniu problemow
firmy pgf urtica sp. Z o.o. We wroclawiu.Zakonczenie pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Siostry zakonne w roli kierownikow zespolow pracowniczych.Wykorzystanie
instrumentow marketingu mix w dzialalnosci jednostki samorzadowej ( na przykladzie gminy
brzesko).Prawno-instytucjonalne aspekty relacji miedzy unia europejska a zwiazkami wyznaniowymi.Prawo
ochronne na znak towarowy i jego ustanie .Praca licencjacka zarzadzanie.Nowoczesne produkty bankowe na
przykladzie banku pko bp s.a. oddzial w rawie mazowieckiej.Marketingowe strategie cenowe realizowane
przez telekomunikacje polska s.a..Borowska- grazyna - sprawozdawczosc i analiza finansowa : podrecznik do
nauki zawodu technik ekonomista- technik.Analiza skutecznosci funkcjonowania wspolczesnego aparatu
egzekucji administracyjnej.Polityka finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa energetyki
cieplnej sp. Z o.o. W belchatowie.Proces dyfuzji innowacji technologicznych w logistyce krajowej.Analiza
dochodow i wydatkow budzetowych gminy siewierz w latach 2006-2010.Forum pisanie prac.Wplyw kultury
organizacyjnej na relacje pracownicze na przykladzie organizacji x i y.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu za
zobowiazania podatkowe spolek kapitalowych.Znaczenie drzwi otwartych dla firmy avon.Gatnar- eugeniusz.
Red. - internacjonalizacja procesu ksztalcenia na kierunkach studiow ekonomicznych : materialy iii w.Pisanie
prezentacji.Legitymacja procesowa.Pisanie prac opinie.Instytucja odroczonego podatku dochodowego od
osob prawnych w przedsiebiorstwie..System podatkowy w malych przedsiebiorstwach.Ryzyko inwestowania
w nieruchomosci na przykladzie przedsiebiorstwa deweloperskiego.Instrumenty tworzenia relacji z klientami
na przykladzie firmy agro-nas.Zarzadzanie logistyka zwrotna w aspekcie korzysci dla przedsiebiorstw na
podstawie badan w firmie torex sp. Z o.o..Napisze prace magisterska.Prawo konstytucyjne.Strategia
marketingowa polkomtel s.a..Marketing sportowy.Prawo handlowe.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie plynnoscia finansowa na podstawie ekocem sp. Z o.o..Metody scoringowe w ocenie
wiarygodnosci kredytowej osob fizycznych.Rola policji w zakresie zwalczania przestepczosci dzieci i
mlodziezy.Nowoczesne technologie na rynku uslug transportu drogowego.Porozumienie ograniczajace
konkurencje w prawie polskim oraz w swietle prawa ue.Organizacja odzysku odpadow na przykladzie firmy
remondis..Prac licencjackich.Aktywnosc marketingowa przedsiebiorstwa w dobie kryzysu na przykladzie
yawal s.a..Urlop macierzynski i wychowawczy jako przyklad szczegolnych uprawnien pracownikow
zwiazanych z rodzicielstwem..Analiza i ocena szkolenia i doskonalenia pracownikow oraz urzednikow korpusu
sluzby cywilnej w slaskim urzedzie wojewodzkim.Praktyka stosowania przepisow dotyczacych niealimentacji
(art. 209 k.k.).Ocena dystrybucji wyrobow w przedsiebiorstwie alfa w latach 2005-2009.Wykup
nieruchomosci nalezacej do spoldzielczego zasobu nieruchomosci na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej
parkitka.Weryfikacja rzetelnosci i trafnosci teoretycznej „kwestionariusza do badan stresu organizacyjnego”
c.l. Coopera i s.sloana dla grupy pracownikow administracji publicznej – powiat tarnowski..Nauczanie na
odleglosc jako forma organizacji wirtualnej (na przykladzie polski).Biznesplan na przykladzie firmy career &
image consulting.Rola swiadczen rodzinnych jako srodka pomocy w wychowywaniu dziecka na przykladzie
dzialan osrodka pomocy spolecznej w andrychowie.Koszty rodzajowe jako przedmiot badan analitycznych na
przykladzie przedsiebiorstwa transportowego h.z. transport poland sp. Z o.o..Pracownicy sezonowi a jakosc
uslug gastronomicznych na przykladzie restauracji majorkanskich.praca licencjacka budzet gminy
.Strukturalne uwarunkowania i funkcjonowanie przedsiebiorstwa ruch sa.Zastosowanie nowoczesnych
narzedzi komunikacyjnych w szkolnictwie - na przykladzie koncepcji szkolnego portalu internetowego.Analiza
funckcjonowania kredytow hipotecznych na przykladzie banku pko bp s.a. oddzial w myszkowie w latach
2000-2004.Wplyw wewnetrznych i zewnetrznych zrodel finansowania na gospodarke gminy kleszczow.praca
licencjacka budzet gminy .Tajemnice prawnie chronione w przeczypospolitej polskiej..praca licencjacka
..
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budzet gminy .Efektywnosc dzialan promocji sprzedazy w branzy budowlanej.Ruchome ekspozycje reklamy
zewnetrznej - analiza i ocena na podstawie ofert agencji reklamowych.Dzialalnosc kredytowa golomt
banku.Instrumenty wspomagajace rozwoj obszarow wiejskich.Srodki trwale- jako zasoby majatkowe
jednostki w swietle prawa bilansowego i podatkowego na przykladzie joker-herby f.h.u.p. sp. Z o.o. W latach
2008-2010..Rynek pracy i prawa pracownicze w chinach.Pisanie pracy doktorskiej.Pisanie prac licencjackich
lublin.Podatek vat w obrocie towarowym na przykladzie spolki bio - agro.Postrzeganie przez nabywcow
indywidualnych zpm grot po wprowadzeniu systemu haccp.Stanowienie prawa powszechnie obowiazujacego
w rzeczypospolitej polskiej.Problem przestepczosci nieletnich.Dynamika zmian roznic pomiedzy kontraktem
terminowym a instrumentem bazowym na przykladzie wig20.Znaczenie informatyzacji w procesach
zarzadzania w malych i srednich przedsiebiorstwach.Przeciwdzialanie bezrobociu na przykladzie powiatu
zgierskiego.Rola muzyki w reklamie- jako wplyw skojarzenia na temat produktu..Wykorzystanie sprawozdan
finansowych do oceny funkcjonowania przedsiebiorstwa (na przykladzie wawels.a.).Analiza ekonomicznofinansowa przedsieniorstwa roskar.Praca magisterska o bezrobociu.Wplyw podatku vat na dzialalnosc
gospodarcza malych i srednich przedsiebiorstw..Funkcje motywowania pracownikow w strarostwie
powiatowym w makowie mazowieckim.Kredyt hipoteczny dla osob fizycznych na przykladzie banku pko s.a.
w latach 2008-2011..Ksztaltowanie sie zasady panstwa prawnego w prawie polskim.Robbers- gerhard (1950). Red. - panstwo i kosciol w krajach unii europejskiej .Zarzadzanie projektami w ramach wspolpracy
transgranicznej euroregionu slask cieszynski na przykladzie projektow phare credo i phare cbc.Analiza
porownawcza warunkow uruchamiania dzialalnosci gospodarczej w polsce i innych krajach unii
europejskiej.Wizerunek posrednika w obrocie nieruchomosciami w polsce.Praca licencjacka plan.Okreslenie
priorytetow i strategii rozwoju w zarzadzaniu jednostkami administracji publicznej (na przykladzie gminy
zabierzow).Sponsorowanie audiowizualnych uslug w prawie unijnym i polskim.Wklady do spolek
osobowych.Analiza budzetu gminy pajeczno w latach 2005 - 2009.Ocena skutecznosci wdrozonego systemu
zarzadzania jakoscia w firmie xy.Analiza dzialalnosci banku spoldzielczego w ostrowi mazowieckiej w latach
2005-2007.Sprawozdanie finansowe jako podstawa do oceny rentownosci i plynnosci banku
komercyjnego.Powodztwo o uchylenie uchwaly wspolnikow spolki z o.o..Metody rekrutacji i selekcji oraz ich
analiza na przykladzie firmy swatch group polska.Prawo rolnika indywidualnego do emerytury w ujeciu
ewolucyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja w wybranej firmie logistycznej.Pochodne
instrumenty finansowe istota- rola i znaczenie.Swoboda wypowiedzi osoby przesluchiwanej w polskim
procesie karnym.Prognozowanie zapotrzebowania na energie elektryczna w polsce.Zarzadzanie zasobem
infrastruktury w gminie na przykladzie gminy mokrsko..Rola kapitalu pracujacego w ocenie plynnosci
finansowej.Uwarunkowania realizacji inwestycji gminnych na przykladzie gminy wola krzysztoporska.Marka
jako element produktu na przykladzie marki krajowej wedel i globalnej nestle.Odpowiedzialnosc nastepcow
prawnych - spadkobiercow za zobowiazania podatkowe- na podstawie art 97 - 106 ordynacji podatkowej oraz
na gruncie ustawy o podatku od spadkow i darowizn.Zezwolenia na sprzedaz alkoholu..Port lotniczy w
systemie transportu intermodalnego.praca licencjacka budzet gminy .Ograniczenia dziennikarskiej wolnosci
slowa obowiazkiem autoryzacji.Pisanie prac kontrolnych.Nadzor nad rynkiem ubezpieczen..Procedura
wymierzania i poboru oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .Motywowanie pracownikow na
przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego graff s.a..Granice wolnosci slowa a prawo karne.Motywacja jako
funkcja zarzadzania na przykladzie szkoly muzycznej.Wplyw kadry zarzadzajacej na relacje miedzyludzkie w
organizacji..System wynagrodzen a efektywnosc pracownikow.Gospodarcze korzysci przystapienia polski do
unii europejskiej w swietle pieciu lat czlonkostwa.Podatki lokalne jako podstawa samodzielnosci finansowej
samorzadu terytorialnego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw podatkow
posrednich na ksztaltowanie sie dochodow budzetu panstwa w polsce..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Marketing lokalny podstawa zarzadzania rozwojem przedsiebiorczosci i turystyki
na przykladzie gminy uniejow.Council tax jako glowne zrodlo dochodow wlasnych organow samorzadowych
w anglii. Studium przypadku miasta southampton.praca licencjacka budzet gminy .Rola i zadania zarzadcy
nieruchomosci na przykladzie robotniczej spoldzielni mieszkaniowej hutnik.Eutanazja w polskim prawie
karnym.Zarzadzanie relacjami z dostawcami jako czynnik optymalizujacy efektywnosc lancucha dostaw.Rola
zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na przykladzie energetyki cieplnej opolszczyzny
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..
s.a..Ustroj polityczny i funkcjonowanie wolnego miasta krakowa..Tajemnica pracodawcy.Wplyw promotion
mix na sprzedaz produktow na przykladzie rynku wyrobow cukierniczych.Analiza funkcjonowania systemu
ubezpieczen spolecznych rolnikow.Rozrachunki w rachunkowosci prowadzonej technika komputerowa na
przykladzie firmy boc gazy sp. Z o.o..Prawo sui generis do baz danych. Problemy inerpretacyjne na gruncie
dyrektywy 96/9/we z dnia 11 marca 1996 r. W sprawie ochrony prawnej baz danych.Partnerstwo publicznoprywatne w infrastrukturze sportowej.Pisanie prac poznan.Mechanizmy zabezpieczajace wykonanie
zobowiazania przez dewelopera przewidziane w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego.Motywowanie pracownikow do pracy w jednostce budzetowej ministerstwa obrony
narodowej.Zezwolenia na sprzedaz alkoholu..Wykonanie kary pozbawienia wolnosci w polsce na tle regulacji
prawnych rady europy.Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych ze szczegolnym uwzglednieniem ryzyka
kredytowego na przykladzie pko bp w wieliczce..Koszty i zrodla finansowania placowek opiekunczowychowawczych na przykladzie domu dziecka dla malych dzieci z siedziba przy ulicy druzynowej w
lodzi.Kierowanie komenda powiatowa psp w lublincu.praca licencjacka budzet gminy .Aktywne formy
zwalczania bezrobocia na terenie powiatu lodz-wschod w latach 2008-2009.Bankowe produkty depozytowe
na przykladzie banku millennium w latach 2007-2009.Charakterystyka walorow turystycznych parafii
ludzmierz oraz ocena mozliwosci ich wykorzystania dla potrzeb ruchu turystycznego..Zarzadzanie srodkami
trwalymi w przedsiebiorstwie na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa komunikacyjnego s.a. w
krakowie.Marketing polityczny w internecie.Proces dyfuzji innowacji technologicznych w logistyce na
przykladzie paczkomatow 24/7 firmy inpost.Praca w godzinach nadliczbowych..Motywowanie pracownikow
ze szczegolnym uwzglednieniem systemow wynagradzania.Promocja marki subaru w polsce poprzez zespol
rajdowy na przestrzeni lat 2003-2010.Ocena dzialalnosci policji w swietle opinii mieszkancow na przykladzie
miasta czestochowy.Zarzadzanie jakoscia w firmie transportowo-spedycyjnej..Wskaznikowa ocena kondycji
finansowej netia s.a. w latach 2004-2006.Przeslanki stwierdzenia niewaznosci aktow
administracyjnych..Logistyka w hotelarstwie- wplyw sezonowosci na wynik finansowy na przykladzie hotelu
pod wawelem.Kalkulacja kosztow uslug gastronomicznych w przedsiebiorstwie.Zabezpieczanie dowodow w
postepowaniu cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja i przeksztalcenia samodzielnych
publicznych zakladow opieki zdrowotnej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza procesow dystrybucji na
przykladzie przedsiebiorstwa mlynarex..Zastosowanie technologii rfid w logistyce miejskiej.Strategic analysis
of alcor quimica and polish market of professional cleaning detergents.Dubiel- stanislaw. - uprawnienia
majatkowe kosciola katolickiego w polsce w swietle kodeksu prawa kanonicznego z.Strategie dywidendowe
polskich spolek gieldowych.Dostosowanie firm transportowych do wymogow unii europejskiej..Rola
menedzera w procesie zmian przedsiebiorstwa x..Przebieg i skutki procesu restrukturyzacji bankow
spoldzielczych na przykladzie powiatowego banku spoldzielczego w kedzierzynie - kozlu..Narodowy bank
polski w perspektywie czlonkostwa w strefie euro.International conference on human rights - proceedings of
the 8th international conference on human rights : the rights to knowledga and in.Szczesliwicko –
soliborskiej w warszawie praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Roznice w zrodlach
finansowania stowarzyszen w zaleznosci od ich statusu prawnego.zrodla finansowania samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy ostrow mazowiecka.Troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego na
przykladzie wybranych obiektow twierdzy krakow.Sposoby finansowania innowacyjnych przedsiebiorstw w
polsce.Rekrutacja i selekcja pracownikow w firmie kler s.a..praca licencjacka budzet gminy .Trasy przewozu
materialow niebezpiecznych w aglomeracji lodzkiej.Transport lotniczy - zarzadzanie- marketing oraz jego
wplyw na turystyke..Europejskie prawo administracyjne.Optymalizacja podatkowa a obejscie prawa - cash
pooling jako narzedzie optymalizacji podatkowej.praca licencjacka budzet gminy .Amortyzacja na gruncie
przepisow ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Wlasciowosc sadow pracy.Specyfikacja uslug na przykladzie malego
przedsiebiorstwa gastronomicznego.Siostry zakonne w roli kierownikow zespolow pracowniczych.Odroczony
podatek dochodowy w polityce rachunkowosci.Zarzadzanie kapitalem ludzkim z wykorzystaniem technologii
informatycznej.Obrona konieczna w polskim prawie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Strategia
rozwoju i analiza diagnostyczna firmy na przykladzie p.h.s.magnum sp.j..Analiza kondycji finansowej
przedsiebiorstwa road w latach 2008-2010.Zakaz kumulacji sankcji represyjnych za ten sam czyn.Reklama a
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prawo do wizerunku.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji np. Philips lighting pabianice s.a. jako
element nowoczesnego zarzadzania na przykladzie philips lighting pabianice s.a..praca licencjacka budzet
gminy .Skarga kasacyjna w postepowaniu sadowoadministracyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Kredyt i
leasing w finansowaniu dzialalnosci rozwojowej malych i srednich przedsiebiorstw..Oddzialywanie
instrumentow narodowego banku polskiego na funkcjonowanie banku na przykladzie wybranych bankow
spoldzielczych w latach 2001-2009.praca licencjacka budzet gminy .Polityka urzedu miasta w zakresie
podatkow i oplat lokalnych na przykladzie miasta czeladz w latach 2009-2011.Jawnosc zasada - tajemnica
wyjatkiem. Problemy prawnej regulacji dostepu do informacji publicznej w swietle orzecznictwa
administracyjnego.Stres i syndrom wypalenia zawodowego na przykladzie nauczycieli w wybranych
osrodkach oswiaty.Strategie rozwoju regionu opolskiego na tle innych regionow przygranicznych w latach
1999-2006..Region lodzki jako obszar lokalizacji centrow logistycznych - strategiczne aspekty rozwoju.Analiza
dochodow budzetowych w polsce z sektora turystyki w latach 1994-2010.Ochrona tajemnicy
przedsiebiorstwa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji..Strategia internacjonalizacji
przedsiebiorstwa branzy wyposazenia dla gastronomii na przykladzie firmy mapal polska sp. Z o.o..Autorytet
w dowodzeniu na przykladzie jednostki dzialan specjalnych.Wplyw restrukturyzacji technicznejna kondycje
finansowa przedsiebiorstwa x.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
kielczyglow w latach 2000-2005.Sposoby motywowania pracownikow.Czynniki wplywajace na decyzje
inwestycyjne w swietle finansow behawioralnych.Rozwoj rynku nieruchomosci handlowych w
polsce.Rozwazania na temat kary kapitalnej..Reklama audiowizualna w swietle prawa unii
europejskiej.Uwarunkowania rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Funkcjonowanie
administracji samorzadowej w polsce i w wybranych panstwach unii europejskiej w opinii
studentow.Heffner- krystian (1951- ). Red. - rozwoj obszarow wiejskich w polsce a polityka spojnosci unii
europejskiej : stare problemy i.Polityka panstwa w stosunku do sektora malych i srednich
przedsiebiorstw.Porownawcza analiza struktury ofert kredytowych bankow (na przykladzie krakowskiego
banku spoldzielczego- kredyt banku i ing banku slaskiego)..Ochrona uchodzcow w swietle unijnego prawa
azylowego.praca licencjacka budzet gminy .Poziom zaangazowania pracownikow- a interpretacja kulturowa
organizacji na przykladzie firmy kegel - blazusiak.Proces adaptacji pracownikow na przykladzie projektu
unijnego.Strategie promocji w sferze uslug hotelarskich na przykladzie hotelu agat.Problem kwalifikacji
zachowania sprawcy a przypisanie wystepku znecania..Barcz- jan. Red. - prezydencja niemiecka a stan debaty
o reformie unii europejskiej : aspekty polityczno-prawne .Zakres kontroli sprawowanej przez sady
administracyjne.Deformacje wynikow wyborow parlamentarnych ze wzgledu na zastosowany system
wyborczy.Wplyw liberalizacji podrozowania w unii europejskiej na natezenie ruchu turystyki biznesowej w
malopolsce.Haberko- joanna. - cywilnoprawna ochrona dziecka poczetego a stosowanie procedur
medycznych .Ocena obslugi logistycznej w aspekcie jakosciowym na przykladzie przedsiebiorstwa x.praca
licencjacka budzet gminy .Problemy interpersonalne pracownikow przedsiebiorstwa produkcyjnego sredniej
wielkosci.Efektywnosc strategii inwestycyjnych skonstruowanych przy uwzglednieniu wybranych wskaznikow
fundamentalnych w warunkach gieldy papierow wartosciowych w warszawie.Biuletyn informacji publicznej
na tle ustawy o dostepie do informacji publicznej..Umowa deweloperska.Kredyt hipoteczny jako alternatywa
dla mlodych malzenstw..Ocena efektywnosci finansowej inwestycji rzeczowych na przykladzie
przedsiebiorstwa spedimpex sp. Z o.o..Funkcjonowanie domu pomocy spolecznej nr 1 w
wadowicach..Motywacja jako skuteczne narzedzie zarzadzania wspolczesnym przedsiebiorstwem.Wdrazanie
i rozwoj innowacji technologicznych na przykladzie sita czestochowa..praca licencjacka budzet gminy
.Tworzenie warunkow dla rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w gminie zdzieszowice..Pozyskiwanie
pracownikow medycznych a sprawna realizacja zadan organizacji publicznej.Zieba-zalucka- halina (1952- ).
Red. - terroryzm a prawa czlowieka .Wplyw jakosci na organizacje i zarzadzanie w urzedach administracji
samorzadowej na przykladzie urzedu gminy i miasta kozieglowy.Pisanie prac angielski.praca licencjacka
budzet gminy .Praca magisterska outsourcing.Problem zwalczania bezrobocia. Analiza skutkow
podejmowanych dzialan zmierzajacych do ograniczania bezrobocia na podstawie badania pup-u w makowie
mazowieckim.Najwyzsza izba kontroli..praca licencjacka budzet gminy .Decyzje administracyjne wojskowego
komendanta uzupelnien w sprawach z zakresu powszechnego obowiazku obrony rp.Minimalizacja ryzyka
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kredytowego (na przykladzie banku spoldzielczego w poddebicach).Technologia walcowania blach grubych w
hucie stali czestochowa oraz badanie ich jakosci..Zasady pisania pracy magisterskiej.Ksztaltowanie sie cen
nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie miasta lodz i miasta wroclaw.Odpowiedzialnosc karna za
udzial w grupie lub zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa - art. 258 k.k..Zrodla finansowania i
analiza skutecznosci akcji promocyjnych projektow prowadzonych przez organizacje non profit.Konstytucyjna
pozycja sadu najwyzszego stanow zjednoczonych ameryki polnocnej..Charakter postepowania
dyscyplinarnego w relacji do odpowiedzialnosci karnej w wymiarze przeslanek odpowiedzialnosci.
Rozwazania w kontekscie odpowiedzialnosci dyscyplinarnej sedziow sadow powszechnych w
rzeczypospolitej polskiej..Testament w formie aktu notarialnego.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Wylaczenie sedziego z mocy ustawy w procesie cywilnym.Proces przeksztalcenia
spolki jawnej w spolke z ograniczona odpowiedzialnoscia.Alternative methods of promotion as the most
effective way to get the attention of applicants to uls department of management.Product placement jako
narzedzie promocji i jego wykorzystanie w polskiej kinematografii..praca licencjacka budzet gminy .Szkolenia
pracownikow jako forma uzupelnienia luk wiedzy i jej rozwijania w przedsiebiorstwie..Problem wielokrotnie
rejestrujacych sie bezrobotnych na przykladzie grodzkiego urzedu pracy w krakowie w latach 20042005..Wykonywanie zadan publicznych przez organizacje spoleczne.System hccp w przemysle spozywczym
na przykladzie firmy goldegs.Istota i znaczenie komunikacji w zespolach pracowniczych a efektywnosc
dzialania na przykladzie jednostki sluzby zdrowia.Czynniki i warunki uruchomienia nowej dzialalnosci
gospodarczej w handlu artykulami odziezowymi.Wplyw orzeczen trybunalu konstytucyjnego na proces
stosowania prawa administracyjnego.Ocena rynku funduszy inwestycyjnych w polsce.Proces planowania
produkcji w przedsiebiorstwie dzialajacym w branzy poligraficznej.Specyfikacja procesu inwestycyjnobudowlanego w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy staporkow.Aplikacja obslugi
antykwariatu w oparciu o narzedzie microsft visual foxpro.Jakosc nauczania a zdawalnosc koncowych
egzaminow w szkole podstawowej w rozmierce w latach 2005-2009.System elektronicznej wymiany danych
jako wsparcie procesow logistycznych w przedsiebiorstwie.Jakosc w sektorze uslug publicznych na
przykladzie banku spoldzielczego.Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomosci poprzez kredyt
hipoteczny.Fuzje i przejecia przedsiebiorstw na przykladzie polskich firm.Technologia jako czynnik strategii
rozwoju przedsiebiorstwa przemyslowego..System ocen pracowniczych jako narzedzie zarzadzania zasobami
ludzkimi w przedsiebiorstwie.Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomosci.Venture capital w
stanach zjednoczonych ameryki polnocnej.Wizerunek jako element przewagi konkurencyjnej na przykladzie
marki orange.Ryzyko kredytowe w dzialalnosci banku..praca licencjacka budzet gminy .Komunikacja w grupie
oraz rola szkolen pracowniczych jako elementy motywacji w zarzadzaniu zespolami pracowniczymi.Essential
facilities.Zarzadzanie wydobyciem i jakoscia wegla.Standardy zarzadzania bezpieczenstwem i higiena
zywnosci w sektorze miesno-wedliniarskim.Koncepcja mandatu przedstawicielskiego posla i senatora w
rzeczypospolitej polskiej.Zbior prac magisterskich.Swiadomosc prawna w epoce sarmatyzmu..Rozwoj sieci
desilva w polsce.Logistyczny system dystrybucji na przykladzie cementowni cemex w
rudnikach..Odpowiedzialnosc czlonow zarzadu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia za zobowiazania
spolki.Tematy prac magisterskich rachunkowosc.Jezyk reklam komercyjnych jako czynnik wplywajacy na
zachowania mlodych konsumentow..Kredytowanie sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
raiffeisen banku polskiego s.a..Podmioty w postepowaniu sadowoadministracyjnym..Analiza otoczenia pod
katem konkurencyjnosci na podstawie firmy husqvarna.Fundusze unii europejskiej a aktywacja zatrudnienia
na przykladzie wojewodztwa opolskiego..Atrakcyjnosc turystyczna jako podstawa kreowania turystyki na
obszarze powiatu gorlickiego..Praca licencjacka pedagogika przedszkolna.Pisanie prac wroclaw.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza i optymalizacja procesu produkcyjnego w przedsiebiorstwie branzy
tytoniowej imperial tobacco polska manufacturing s.a..Metody pozyskiwania pracownikow w
przedsiebiorstwie.Gospodarka odpadami komunalnymi jako element zarzadzania ochrona srodowiska na
przykladzie powiatu opoczynskiego.Polscy wolnomularze w walce o niepodleglosc w okresie od konca xviii
do poczatku xx wieku oraz postawa kosciola katolickiego wobec ich dazen.praca licencjacka budzet gminy
.Borkowski- krzysztof. Red. - obsluga ruchu turystycznego a karnoprawna ochrona granic rzeczpospolitej
polskiej .Marketing i komunikacja marketingowa uslug pogrzebowych w polsce.Pisanie prac
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wroclaw.Organizmy zmodyfikowane genetycznie w prawie unii europejskiej.Stan zaawansowania gospodarki
opartej na wiedzy w unii europejskiej.Oczekiwania mlodziezy akademickiej wobec wspolczesnego rynku
pracy w kontekscie kryzysu gospodarczego.Kompetencje interpersonalne kadry kierowniczej a otwartosc zamknietosc jako wymiar osobowosci.Strategia przedsiebiorstw turystycznych na przykladzie wybranych
firm.Analiza i ocena atrakcyjnosci kredytow hipotecznych oferowanych klientom indywidualnym.Polityka
pieniezna unii europejskiej - geneza i ewolucja.praca licencjacka budzet gminy .Niepelnosprawni w
strukturze funkcjonalnej i przestrzennej miasta opola..Agresja wsrod mlodziezy szkolnej na przykladzie
gimnazjum w pyskowicach.Przemoc w rodzinie jako przestepstwo znecania sie nad kobieta.Turystyka praca
licencjacka.Falsz materialny i intelektualny dokumentu.Motywowanie jako funkcja zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie firmy x.Chuliganski charakter czynu .praca licencjacka budzet gminy .Podstawy
stosowania i wylaczenia stosowania tymczasowego aresztowania w polskim postepowaniu karnym.Pojecie
prawne wypadku przy pracy.Bezrobocie i sposoby lagodzenia jego skutkow.Realizowanie innowacyjnych
projektow typu startup..System dystrybucji przedsiebiorstwa na przykladzie huty szkla..Funkcjonowanie
zakladu remontowego maszyn i urzadzen dla elektrowni na przykladzie spolki elporem..Wykorzystanie
systemow cms do tworzenia i zarzadzania stronami www na przykladzie wybranych typow stron.Wplyw
standardow wspolnotowych na pozycje konsumenta krajowego rynku turystycznego.W strone nowej
muzeologii. Zarzadzanie i partycypacja spoleczna.Zarzadzanie relacjami z klientem - nowe wyzwania w
strategiach merketingowych przedsiebiorstw.Zarzad nieruchomoscia wspolna wedlug ustawy o wlasnosci
lokali..Udzial kosztow jakosci w calkowitym koszcie produktu na podstawie ferax-iril sp. Z o.o..Wdrozenie
systemu zintegrowanego ifs applications w firmie acuatico na przykladzie modulu finanse.praca licencjacka
budzet gminy .Rola i znaczenie bankowosci elektronicznej w polskim systemie bankowym..Analiza budzetu
gminy lipie w latach 2003-2007.praca licencjacka budzet gminy .Cone- steve - superslogany : slowa- ktore
zdobywaja klientow i zwolennikow- a nawet zmieniaja bieg histo.Trybunal konstytucyjny w systemie
panstwowych organow panstwa..Kozlowska- anna - ewolucja struktur gospodarczych w swietle
schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji .Charakterystyka spoleczno ekonomicznej sytuacji
gminy slupia konecka.Ubezpieczenia grupowe na przykladzie ofert wybranych towarzystw
ubezpieczeniowych w polsce.Zarzadzanie jakoscia w firmie logistycznej na przykladzie raben
polska..Problematyka zwiazana z nawiazaniem stosunku pracy z czlonkiem zarzadu spolki
kapitalowej.Rzecznik praw obywatelskich w systemie ochrony praw i wolnosci w polsce.Wplyw
bezposrednich inwestycji zagranicznych na rozwoj przedsiebiorstw w polsce.Praca magisterska o
bezrobociu.Procesy integracyjne w ameryce lacinskiej i europie. Wspolpraca unii europejskiej z
ugrupowaniami integracyjnymi ameryki lacinskiej.Koncepcja marginesu swobody oceny na przykladzie
wybranych orzeczen europejskiego trybunalu praw czlowieka.Strategie marketingowe duzej sieci
handlowej.Idea i geneza powstania samorzadu powiatowego w polsce..praca licencjacka budzet gminy
.Spoleczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania malych firm rodzinnych.Wplyw kontroli na motywacje na
przykladzie firmy x.Prawnoautorskie aspekty user-created content.Czynniki wplywajace na stres w
pracy.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac poznan.Analiza strategii typu momentum oraz contrarian
na rynku walutowym.Rola i mechanizmy oddzialywania reklamy.Nadzor judykacyjny naczelnego sadu
administracyjnego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Bankowosc elektroniczna
- szanse- zagrozenia- perspektywy.Klauzule antykorupcyjne w samorzadzie terytorialnym .Zarzadzanie
jakoscia dostawcow jako kluczowy element procesu zakupowego na przykladzie fiat group purchasing
poland..Zarzadzanie ryzykiem walutowym z wykorzystaniem instrumentow pochodnych..praca licencjacka
budzet gminy .Projekt remontu i modernizacji wybranego budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci
sieroszowice praca inzynierska budownictwo.Efektywnosc metod zwalczania bezrobocia w powiecie
czestochowskim i w miescie czestochowa przez powiatowy urzad pracy..Kredyt hipoteczny jako zrodlo
finansowania budownictwa mieszkanowego w polsce.Odpowiedzialnosc podatkowa malzonka
podatnika..Analiza tarcz adaptacyjna metoda elementow skonczonych typu hp praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Duze miasta polski - obraz
spoleczno-demograficzny.Odpowiedzialnosc inwestora na podstawie art. 647(1) kodeksu cywilnego.Gminy o
specjalnym statusie..praca licencjacka budzet gminy .Czynniki niebezpieczne- szkodliwe i uciazliwe na
..
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wybranych stanowiskach w przedsiebiorstwie stradom. S.a..Instytucja dodatkowego zobowiazania
podatkowego w podatku od towarow i uslug.Aspekt finansowy realizacji zadan powiatu na przykladzie
powiatu dabrowskiego..Analiza finansowa a potrzeby ksztaltowania strategii rozwojowej spolki na
przykladzie p.p.u.h.-- esbud sp. J..Zarzadzanie restauracja. Analiza przypadku paramounts kings
dominion..praca licencjacka budzet gminy .Haracze- aspekt kryminalistyczny i kryminologiczny.Wycena
malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy dzierzawa sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Pomiar
kapitalu intelektualnego i jego ujawnianie jako nowy obszar sprawozdawczosci
przedsiebiorstw.Przeciwdzialanie przestepstwom i wykroczeniom popelnianym przez osoby nieletnie.Wplyw
euro na funkcjonowanie miedzynarodowego systemu walutowego.Kierowanie personelem w
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy agrosad.Ryzyko kredytowe w dzialalnosci banku
komercyjnego.Wybrane aspekty zarzadzania w powiatowym centrum pomocy rodzinie na przykladzie
powiatu wieruszowskiego.Urzadzenia i elementy zapewniajace bezpieczenstwo na budowie. Praca
inzynierska budownictwo.Struktura organizacyjna i formy dzialania policji w polsce..Hazard on-line w ue:
rynek wewnetrzny a uprawnienia dyskrecjonalne panstw czlonkowskich.Zastaw rejestrowy na udzialach w
spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Ubezpieczenia malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Pelnomocnik w postepowaniu przed sadami administracyjnymi.Prawne i ekonomiczne skutki
integracji polski z unia europejska w zakresie pomocy dla malych i srednich przedsiebiostw...Wplyw
dzialalnosci agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa na przeksztalcenia obszarow wiejskich na
przykladzie slor w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Kurator w postepowaniu cywilnym.Wolne
miasta na ziemiach polskich w xix wieku: gdansk i krakow - proba porownania.Przykladowe prace
mgr.Pozamaterialne czynniki motywacji do pracy w organizacjach gospodarczych.Wycena nieruchomosci dla
potrzebwywlaszczenia w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnych.Pomiar kapitalu intelektualnego w
przedsiebiorstwie sonoco-poland packaging services sp. Z o.o..Urazy psychiczne ofiar przestepstw
seksualnych.Rozpowszechnianie wizerunku osob powszechnie znanych.Wplyw kultury organizacyjnej malej
firmy na relacje z klientami.Rola przedsiebiorczosci w kreowaniu wizerunku przedsiebiorstwa na rynku na
przykladzie firmy trax.Tajemnica lekarska w postepowaniu karnym.Ocena efektywnosci dzialan
marketingowych podejmowanych przez stacje eko-gaz.Postepowanie uproszczone w procesie cywilnym
przed sadem i instancji.Zrzadzanie w agroturystyce na przykladzie wybranych gospodarstw agroturystycznych
w gminie krynica zdroj.Zastosowanie metod wskaznikowych do oceny zdolnosci kredytowej na przykladzie
zakladow chemicznych police s.a..Szanse i bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw [na przykladzie
badan w przedsiebiorstwach gminy ciasna].Odszkodowanie za niesluszne skazanie- niewatpliwie niesluszne
tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie.Problemy motywowania pracownikow sektora bankowego.Tracybrian - a teraz... Stworz wielka firme : 7 sposobow maksymalizacji zyskow na kazdym rynku .Partnerstwo
publiczno-prywatne w infrastrukturze sportowej.Efektywne wykorzystanie internetu w procesach
biznesowych na przykladzie aukcji internetowej swistak.pl..Rola strategii rozwoju w zarzadzaniu miastem. Na
przykladzie stalowej woli.Podatki lokalne jako podstawa samodzielnosci finansowej samorzadu
terytorialnego.Proporcjonalne opodatkowanie dochodu osob fizycznych prowadzacych pozarolnicza
dzialalnosc gospodarcza.Jarosz- zdzislaw (1932- ). Red. - parlament : model konstytucyjny a praktyka
ustrojowa .praca licencjacka budzet gminy .Ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiebiorstw na
przykladzie energetyki cieplnej opolszczyzny..Ryzyko klienta zwiazane z zaciagnieciem kredytu
walutowego.Trendy i kierunki usprawnien procesow transportowych w logistyce.Analiza zdolnosci procesu
pomiarowego na przykladzie przedsiebiorstwa przemyslowego.Gospodarowanie odpadami na przykladzie
powiatu i gminy belchatow.Mechanizmy pozyskiwania srodkow ue na potrzeby ochrony srodowiska duzych
miast przemyslowych na przykladzie krakowa.Lee- maria. - eu regulation of gmos : law and decision making
for a new technology .Praca magisterska fizjoterapia.Organizacja i funkcjonowanie parkow narodowych w
polsce na przykladzie pieninskiego i gorczanskiego.Controlling jako instrument wspomagania dzialalnosci
marketingowej..Koszty pracy w rachunkowosci jednostki budzetowej.Budzet gminy na przykladzie gminy
bielsk w latach 2007 - 2011.Ulaskawienie w polskim postepowaniu karnym.Procedura zaskarzania uchwal
zgromadzen spolek kapitalowych.Projekt przeksztalcenia spolki pkp cargo s.a. w operatora
logistycznego.Zatyka- elzbieta. - lekarski obowiazek udzielenia pomocy .Wklady do spolek osobowych.Ocena
..

..
faktow restrukturyzacji przedzalni zawiercie s.a..Budzet zadaniowy a budzet tradycyjny-konsekwencje
finansowe dla samorzadu terytorialnego.Niedostosowanie spoleczne a przestepczosc i zachowania
dewiacyjne dzieci i mlodziezy.Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej w lgd partnerstwo borow
niemodlinskich..Kulturowe uwarunkowania negocjacji w procesach fuzji i przejec przedsiebiorstw..Ochrona
sfery seksualnej maloletniego w swietle kodeksu karnego z 1997 r. .praca licencjacka budzet gminy .Rola
sluzb administracji publicznej w walce z patologia w rodzinie.praca licencjacka budzet gminy .Przykladowa
praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Bankowy tytul egzekucyjny.Problem zroznicowania
swiadczen emerytalno rentowych liczonych w starym systemie w polsce..Instrumenty nadzoru
korporacyjnego w polskim prawie spolek na tle prawodawstwa unii europejskiej.Efektywne formy
przeciwdzialania bezrobociu wsrod mlodych na przykladzie gminnego centrum pracy w koniecpolu.Prawawolnosci i relacje w ramach wirtualnych swiatow mmorpg.Wplyw kryzysu na koniunkture gospodarcza
wloch. Analiza ekonometryczna w latach 2000-2012.Warunkowe umorzenie postepowania a zasada
domniemania niewinnosci.Rynek nieruchomosci mieszkaniowych w krakowie.Efektywnosc zintegrowanego
systemu zarzadzania na przykladzie jastrzebskiej spolki weglowej s.a..Prace podyplomowe.Wypowiedzenie
przez pracodawce umowy o prace na czas nieokreslony.Przeciwdzialanie praniu brudnych pieniedzy.Analiza
kondycji finansowej przedsiebiorstwa action s.a..Ocena kondycji finansowej zakladu energetycznego
czestochowa s.a. i porownanie jej ze spolkami grupy konsolidacyjnej k - 5.praca licencjacka budzet gminy
.Wzory prac licencjackich.Wplyw swiatowego kryzysu na polski rynek pracy w latach 2007-2011.Reklama
internetowa jako narzedzie do promowania wizerunku firmy.Perspektywy funkcjonowania instytucji
uzytkowania wieczystego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza
porownawcza systemow oceniania pracownikow w organizacji publicznej i rynkowej (na przykladzie zakladu
ubezpieczen powszechnych oraz austrian airlines).Ocena czynnikow i kosztow utrzymania i doskonalenia
jakosci wyrobow z pcv dla budownictwa.praca licencjacka budzet gminy .Rola komunikacji i umiejetnosci
negocjacyjnych w zarzadzaniu zespolem pracowniczym na przykladzie biura poselskiego..Wiedza nabywcowa zachowania finansowe w swietle badan empirycznych.Pisanie prac mgr.Wynagrodzenie za prace jako
srodek motywowania pracownikow na przykldzie jednostki wojskowej w przasnyszu.Wykorzystanie zasad
marketingu wewnetrznego w funcjonowaniu urzedu miasta i gminy w blachowni.Praca licencjacka z
pielegniarstwa.Wspolpraca europejska w sciganiu przestepczosci narkotykowej.Zarzadzanie
bezpieczenstwem i higiena pracy na podstwie firmy forroxcube polska sp. Z o.o..Przyklady prac
magisterskich.Strategia umacniania pozycji malych i srednich przedsiebiorstw handlowych (w kontekscie
rywalizacji z super- i hipermarketami).Facility management w nowoczesnym zarzadzaniu
nieruchomoscia.Badanie zdolnosci kredytowej w spoldzielczych kasach oszczednosciowo-kredytowych na
podstawie skok arka w czestochowie.Ewidencja wykorzystywanych funduszy unijnych w rachunkowosci
jednostek samorzadu terytorialnego..praca licencjacka budzet gminy .Zrodla finansowania publicznych szkol
wyzszych na podstawie collegium medicum uniwersytetu jagiellonskiego..Pisanie
prezentacji.Funkcjonowanie i ewidencja podatku od towarow i uslug - vat na przykladzie spolki meg w latach
2005-2007.Aplikacja bazodanowa wspomagajaca sprzedaz w hurtowni alkoholi.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .System motywacyjny w przedsiebiorstwie (na przykladzie banku pko
bp s.a.).Polski kongres penitencjarny - misja sluzby wieziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i
oczekiwan spoleczny.Zastosowanie instrumentow promocji mix w przedsiebiorstwie produkcyjnym na
przykladzie pesako w horodle.Status komplementariusza - akcjonariusza.Kapitaly obce i kapitaly wlasne jako
zrodlo finansowania przedsiebiorstw z sektora msp.Odpowiedzialnosc karna lekarza za blad w sztuce
lekarskiej.praca licencjacka budzet gminy .Rozbudowa infrastruktury turystycznej miasta nowy targ jako
instrument lokalnego rozwoju gospodarczego..Rola wywiadowni gospodarczych w ograniczaniu niepewnosci
rynkowej w polsce..Projekt budowlany modernizacji segmentu budynku z prefabrykatow
wielkowymiarowych plytowych i szkieletowych w krzyzowym ukladzie konstrukcyjnym. Praca inzynierska
budownictwo.Marketing spoleczny w profilaktyce hiv/aids.Zasady prawa firmowego w ujeciu kodeksu
cywilnego.Zarzadzanie relacjami z klientem na rynku uslug ubezpieczeniowych (na przykladzie grupy
commercial union polska).Praca licencjacka przyklad.Kowalski- tadeusz. Red. - institutional change in the
european transition economies : the case of poland .Wplyw projektow drogowych wspolfinansowanych z
..
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funduszy unii europejskiej na rozwoj lokalny na przykladzie powiatu tarnogorskiego.Praktyki religijne i
poslugi religijne w zakladach karnych i aresztach sledczych.Zarzadzanie majatkiem obrotowym na przykladzie
pgf s.a..Kampania reklamowa na przykladzie wod mineralnych -cisowianka i piwniczanka.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza wskaznikowa i jej wykorzystanie w ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy xyz s.a. w latach 2000-2002.praca licencjacka budzet gminy .Wspolbiezne aplikacje
biznesowe- wykorzystujace procesor graficzny- w srodowisku cuda.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Dozwolony uzytek prywatny jako ograniczenie autorskich praw majatkowych
.Modernistyczna wizja spoleczenstwa wedlug tomasza baty oraz henryego forda.Ocena oplacalnosci
inwestycji w instrumenty rynku kapitalowego na przykladzie funduszy inwestycyjnych.Oddzialywanie
inwestycji wspolfinansowanych z udzialem srodkow zewnetrznych na rozwoj lokalny gminy przyrow w latach
2004-2006.Wykladnia prawa wspolnotowego a wykladnia prowspolnotowa.Rynek kapitalowy jako zrodlo
finansowania przedsiebiorstw z sektora msp na przykladzie m. W. Trade s.a..Wplyw funduszy unii
europejskiej na rozwoj miasta radom..Gospodarka nieruchomosciami w rachunkowosci gminy.Sztuka w sieci
- formy obecnosci polskich artystow niezaleznych w internecie..Analiza i ocena kondycji finansowej spolki z
udzialem skarbu panstwa na przykladzie zakladow chemicznych police s.a..Plany prac licencjackich.Analiza
finansowa w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy w nowej brzeznicy.Zmiany
przedmiotowe powodztwa w procesie cywilnym.Zarzadzanie logistyka jako efektywny element
funkcjonowania wspolczesnego przedsiebiorstwa..Elektroniczna wymiana danych w logistycznym lancuchu
dostaw.Kryzys finansowy xxi wieku zagrozeniem dla strefy euro.Autonomia organizacji
pracodawcow.Znaczenie dochodow podatkowych w kosztaltowaniu samodzielnosci finansowej
gminy..Efektywnosc ekonomiczna uruchomienia inwestycji.Ocena wykonania budzetu gminy
przystajn.Sposoby wejscia polskich przedsiebiorstw na rynki zagraniczne.Ocena rentownosci na podstawie
przedsiebiorstwa branzy cieplowniczej.Zapis windykacyjny.Bonapartyzm - rys ideologiczny.Przebieg
postepowania zazaleniowego w procesie cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Wizerunek krakowskiego
kazimierza w oczach odwiedzajacych..Ogledziny zwlok i miejsca ich znalezienia w przypadku smierci
samobojczej przez powieszenie.Sposoby realizacji ocen pracownikow na przykladzie firmy ancora collection i
firmy x.Ochrona dziecka poczetego w prawie polskim oraz w prawie i nauczaniu kosciola katolickiego.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ryzyko systemowe w okresie
pokryzysowym.Instrumenty wspomagania rozwoju turystyki w wojewodztwie malopolskim..Metody wyceny
spolek na rynku kapitalowym w kontekscie strategii zarzadzania wartoscia vbm na przykladzie spolki
budimex s.a.Doskonalenie procesu produkcji foteli samochodowych z wykorzystaniem instrumentow
zarzadzania jakoscia na przykladzie johnson controls..Zarzadzanie kosztami wynagrodzen w sektorze
finansow publicznych na przykladzie zespolu szkol gastronomicznych w czestochowie.Przeslanki rekojmi
wiary publicznej ksiag wieczystych.Najwyzsza izba kontroli - kontrola czy nadzor ze szczegolnym
uwzglednieniem postepowania kontrolnego nad jednostkami samorzadu terytorialnego.Traktowanie osob
pozbawionych wolnosci w polsce w swietle kontroli europejskiego komitetu zapobiegania torturom oraz
nieludzkiemu lub ponizajacemu traktowaniu albo karaniu.Outsourcing jako strategia obnizania kosztow i
zwiekszania efektywnosci przedsiebiorstwa tp s.a..Pozycja ustrojowa federalnego trybunalu
konstytucyjnego.Pisanie pracy.Komputery kwantowe - bit a qubit. Rewolucja informatyczna..Fundusze
inwestycyjne nieruchomosci ze szczegolnym uwzglednieniem konstrukcji typu reit.Spoleczno-prawne
aspekty problemu narkomanii w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac maturalnych
tanio.Przeslanki rozwiazania przysposobienia w prawie polskim i francuskim.Ochrona najemcow mieszkan w
prawie francuskim.Analiza korzysci wynikajacych z wdrazania systemow informatycznych w transporcie
samochodowym.Globalne stosunki miedzynarodowe a zarzadzanie przedsiebiorstwem.Analiza ekonomiczna
jako narzedzie oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie ostroleckiego przedsiebiorstwa
wodociagow i kanalizacji sp. Z o. O..Rola sprawozdawczosci w zarzadzaniu spolka maxpol.Minimalizacja
ryzyka kredytowego w praktyce bankowej (na przykladzie pko bank polski s.a.).Nabycie wlasnosci rzeczy
ruchomej od osoby nieuprawnionej do rozporzadzania.Ocena funkcjonowania rynku kredytow hipotecznych
w polsce..Ochrona uprawnionego z tytulu umownego prawa pierwokupu.The tragedy of the anticommons in
biotechnology.Ocena funduszy hedgingowych dzialajacych na rynku polskim.Rola auditow wewnetrznych w
..
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diagnozie i doskonaleniu systemow zarzadzania jakoscia..praca licencjacka budzet gminy .Specyficzne cechy
przyplywow pienieznych w analizie przedsiebiorstwa branzy budowalnej..Zasada niezaleznosci sadow i
trybunalow w polsce.Praca magisterska cena.Koncern a holding.Granice etyczne i moralna dopuszczalnosc
zabojstwa na zadanie.Proces uczenia sie a rozwoj pracownikow na przykladzie biura telefonicznej obslugi
klienta bankowosci detalicznej bre banku.Ustroj polityczny i funkcjonowanie wolnego miasta krakowa..praca
licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie przekazu reklamowego poprzez product placement.Demokracja a
ustroje polityczne panstw muzulmanskich.Postepowanie o wpis do ksiegi wieczystej.praca licencjacka budzet
gminy .Prace dyplomowe z pedagogiki.Logistyczna obsluga klienta na przykladzie firmy fm
polska.Postepowanie protestacyjno-odwolawcze w prawie zamowien publicznych.Rola i znaczenie
sprawozdan finansowych w ocenie dzialalnosci przedsiebiorstwa gea technika cieplna sp. Z o. O..Dowod z
zeznan swiadkow i dowod z przesluchania stron w postepowaniu cywilnym.Finansowanie nieruchomosci
mieszkaniowych kredytem hipotecznym na podstawie banku pko bp.Culpa in contrahendo w prawie
prywatnym miedzynarodowym.Kryminologiczne i prawne aspekty zjawiska przemocy w rodzinie oraz
zapobiegania jej na podstawie dzialalnosci niebieskiej linii.Bilans jako zrodlo oceny sytuacji finansowej
przedsiebiorstw (na przykladzie ppo przedsiebiorstwa panstwowego w strzelcach opolskich)..Zarzadzanie
wiedza jako platforma rozpowszechniania dobrych praktyk na przykladzie wdrazania zrownowazonego
systemu transportowego.Rozwoj infrastruktury spolecznej w miescie bialystok na przykladzie regionalnego
programu operacyjnego 2007- 2013.Seminarium ii r.st. V r- zak.prawa finansowego.Analiza rynku agencji
ratingowych w europie.Wspolpraca i zaangazowanie nauczycieli w prace zespolowa..Rewitalizacja miast w
polsce i w europie.Sposoby pozyskiwania i oceniania pracownikow w firmie farmaceutycznej.Analiza
przyczyn i skutkow inflacji- studium ukrainy..Zarzadzanie nieruchomosci lokalowymi na podstawie
czestochowskiej spoldzielni mieszkaniowej nasza praca.Marketing szeptany w internecie. Proba porownania
z reklama telewizyjna.Rozwoj gminy mszczonow a przemiany w strukturze dochodow i wydatkow
budzetowych w latach 2003-2011.Zarzadzanie szkola dla innowacyjnej dzialalnosci
nauczycieli..Wykorzystanie programu rozwoju regionalnego dla rozwoju przedsiebiorczosci w wojewodztwie
opolskim..Procedura pozyskiwania srodkow ze zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju
regionalnego.Analiza plynnosci finansowej malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy gama.Polityka
personalna w wybranej firmie branzy cementowej.Funkcja kontrolna sejmu rzeczpospolitej polskiej ze
szczegolnym uwzglednieniem jej realizacji przez sejmowe komisje sledcze.Ocena systemu produkcyjnego w
przedsiebiorstwie wytwarzajacym szyby zespolone.Korporowicz- leszek. Red. - zmiany jakosciowe w
otoczeniu a konkurencyjnosc przedsiebiorstw : ujecie spoleczne .Analiza wniosku kredytowego na
przykladzie banku ochrony srodowiska s.a..Proces adaptacji pracownikow we wspolczesnych
przedsiebiorstwach.Strategia marketingowa mbanku.Wykonywanie kary w systemie terapeutycznym.praca
licencjacka budzet gminy .Srodowiska programistyczne bazodanowe oraz ogolnego przeznaczenia do
tworzenia aplikacji bazodanowych.Przestepstwa rozpowszechniania faszyzmu.Cellary- mieczyslawa. Red. ksiegowania od a do z w jednostkach finansow publicznych : schematy ksiegowan z wyjasnienia.Rachunek
kosztow dla potrzeb zarzadzania p.u.h. domax.Potrzeby i mozliwosci zastosowania rachunku kosztow w malej
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krakowie.Efektywnosc programow lojalnosciowych na przykladzie dzialan firmy regamet..Wspomaganie
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instrument finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Wspoldzialanie jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie zwiazkow miedzygminnych.Zarzadzanie spoleczna odpowiedzialnoscia biznesu
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mlodych ludzi.Wybrane strategie produktowe realizowane przez organizacje uslugowa na przykladzie
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w myszkowie w latach 2000-2004.Mechanizmy oszustw finansowych na wybranycvh przykladach.Ocena
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gieldowego.Pojecie sadu w rozumieniu art. 267 traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej.Zabojstwo pod
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diagnoza a dzi.Ochrona wierzyciela w razie niewyplacalnosci dluznika.Kryzys finansowy (2007/2009) a rozwoj
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spolecznej w miescie suwalki w latach 2010-2012.Tematy prace licencjackie.Placowe i pozaplacowe systemy
motywacyjne w firmie x.Amortyzacja jako czynnik oddzialywania na wynik firmy.Markering bezposredni jako
nowoczesna forma komunikacji na przykladzie firmy tytoniowej..Ulgi i zwolnienia podatkowe jako
instrumenty oddzialywania na decyzje podatnikow.Wykorzystanie wiedzy na poziomie wyzszym w opiniach
pracownikow szkoly gimnazjalnej.Reklama porownawcza i reklama wprowadzajaca w blad w prawie
polskim.praca licencjacka budzet gminy .Motywacja pracownikow w okresie kryzysu finansowego..Plynnosc
finansowa na podstawie miejskiego przedsiebiorstwa komunikacyjnego - lodz spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie projektami na przykladzie budowy
terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w swinoujsciu.praca licencjacka budzet gminy
.Ocena gospodarki finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy janow w latach
2002-2006.zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Marketing uslug publicznych na
przykladzie gminy opatow.Rozwiazywanie konfliktow powstalych w wyniku wprowadzania zmiany w
przedsiebiorstwie na przykladzie doswiadczen firmy cardco sp. Z o.o..Zasady dziedziczenia testamentowego
w ii rzeczypospolitej.Najwyzsza izba kontroli jako konstytucyjny organ kontroli panstwowej..Realizacjia zadan
z zakresu pomocy spolecznej przez jednostki samorzadu powiatowego- na przykladzie powiatowego
centrum pomocy rodzinie w czestochowie..Podatek vat w rachunkowosci przedsiebiorstwa
handlowego.Sikora- jan (zarzadzanie). Red. - gospodarka a spoleczenstwo .Perspektywy rozwoju turystyki
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kwalifikowanej na terenie powiatu tarnowskiego.Realizacja prawa do zabezpieczenia spolecznego w swietle
konstytucji rp.Bezczynnosc organow administracji publicznej.Kwestia narodowosci slaskiej na slasku
cieszynskim.Motywowanie pracownikow na przykladzie firmy handlowej w rzeszowie..Polityka szkoleniowa
na przykladzie wybranej firmy.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane zagadnienia polityki bezpieczenstwa
w organizacji.Osobiste uprawnienia akcjonariuszy w spolce akcyjnej.Wybrane elementy zarzadzania
zasobami ludzkimi (na przykladzie pwst w krakowie).Formy ewidencji operacji gospodarczych w malych
przedsiebiorstwach na przykladzie firmy tp teltech.System wms w zarzadzaniu magazynami zakladow
azotowych pulawy s.a..Agencje wspolnotowe w systemie instytucjonalnym ue.Wdrozenie systemu
zintegrowanego ifs applications w firmie acuatico na przykladzie modulu finanse.Zadania samorzadu
terytorialnego w zakresie ochrony srodowiska i ich realizacja w powiecie myszkowskim.Uwarunkowania
przeksztalcen samodzielnych zakladow opieki zdrowotnej w spolki prawa handlowego.Zarzadzanie
projektem eksploracji danych.Krajowe i miedzynarodowe regulacje rachunkowosci transakcji laczenia sie
przedsiebiorstw i ich wplyw na rozliczenia polaczen.praca licencjacka budzet gminy .Marketing uslug
dermatologicznych.Bankowosc internetowa w dzialalnosci marketingowej banku na przykladzie banku
bgz.praca licencjacka budzet gminy .Strategia marketingowa firmy gillette.Marketing miejsca na przykladzie
miasta i gminy niepolomice.Zabezpieczenie spoleczne osob niepelnosprawnych w polsce w latach 19992004.Zarzadzanie konfliktami jako cecha kompetencji wspolczesnego menedzera.Leasing jako alternatywne
zrodlo finansowania - aspekty prawno-podatkowe i ksiegowe.Opodatkowanie osob fizycznych prowadzacych
dzialalnosc gospodarcza u progu xxi wieku..Jakosc uslug bankowych na przykladzie ing banku slaskiego
s.a..Sprzedam prace magisterska.Fundusze strukturalne unii europejskiej i ich wykorzystanie przez
powiatowy urzad pracy w piotrkowie trybunalskim.Fundusze strukturalne unii europejskiej na przykladzie
wojewodztwa malopolskiego..Promocja turystyki przyjazdowej na przykladzie podkarpacia - wybrane
strategie zarzadzania promocja produktow i uslug turystycznych regionu..Odpowiedzialnosc kontraktowa
stron umowy o uslugi bankowosci elektronicznej..Wybrane sposoby ograniczania rozmiarow przeludnienia
wiezien.System ocen pracowniczych na przykladzie firmy x.Szkolenia pracownikow jako forma uzupelnienia
luk wiedzy i jej rozwijania w przedsiebiorstwie..Koper- radoslaw. - jawnosc rozprawy glownej a ochrona
prawa do prywatnosci w procesie karnym .Odpowiedzialnosc podatkowa czlonka rodziny podatnika.Napisze
prace magisterska.Leasing w aspekcie finansowym- podatkowym i ksiegowym na przykladzie europejskiego
funduszu leasingowego.Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postepowaniu
sadowym bez.Wplyw ocen pracowniczych na efektywnosc pracy nauczycieli na przykladzie technicznych
zakladow naukowych w czestochowie.Pisanie prac mgr.Bezrobocie a restrukturyzacja gospodarcza wsi na
podstawie wojewodztwa opolskiego..Zakaz dyskryminacji i zasada rownosci w regionalnych systemach
ochrony praw czlowieka.Znaczenie zarzadzania jakoscia dla sukcesu projektu.praca licencjacka budzet gminy
.Trust w prawie prywatnym miedzynarodowym.Analiza rynku fitness na slasku cieszynskim.Wspolpraca
zagraniczna jako czynnik determinujacy rozwoj gmin.Nieruchomosc jako zrodlo dochodow gminy.Okreslenie
priorytetow i strategii rozwoju w zarzadzaniu jednostkami administracji publicznej (na przykladzie gminy
zabierzow).Programy lojalnosciowe jako jedna z form wspolczesnego marketingu.Polityka podatku
dochodowego od osob fizycznych na przykladzie firmy hydrogaz.praca licencjacka budzet gminy .Strategia
rozwoju turystyki miasta i gminy myslenice.Ustanowienie i przeniesienie ograniczonych praw rzeczowych w
drodze umowy.Nabywanie nieruchomosci rolnych przez cudzoziemcow.Prowokacja policyjna w prawie
polskim.Marketing relacyjny w hotelarstwie.Wykorzystanie kredytu bankowego w finansowaniu
budownictwa mieszkaniowego. Studium przypadku.Czynniki warunkujace konkurencyjnosc towarzystw
ubezpieczeniowych. Analiza na przykladzie ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdow mechanicznych oraz
ubezpieczenia autocasco.Uslugi outsourcingowe biura rachunkowego.Ekonomiczna analiza prawa
wlasnosci.Praca licencjacka jak pisac.praca licencjacka budzet gminy .Sprzedaz nieruchomosci rolnych z
zasobu wlasnosci rolnej skarbu panstwa.Dostosowanie podatku od towarow i uslug do standardow unii
europejskiej oraz znaczenie efektywnosci kontroli podatkowej.Stosunki pracy w prawie prywatnym
miedzynarodowym.Prawa samotnych rodzicow w polsce.Jewkes- yvonne. - media i przestepczosc .praca
licencjacka budzet gminy .Roznice i podobienstwa w zakresie stosowania art.23(1)k.p. I dyrektywy
2001/23/we dotyczacej przejscia zakladu pracy lub jego czesci na innego pracodawce..Percepcja przez
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konsumentow produktow markowych na przykladzie wybranych napojow bezalkoholowych.Problematyka
zwiazana z ustaleniem czasu popelnienia czynu zabronionego.Zarzadzanie lancuchem dostaw w aspekcie
logistycznej obslugi klienta na przykladach firm garmond press s.a. oraz opek sp. Z o.o..Jurysdykcja krajowa
w postepowaniu zabezpieczajacym wedlug konwencji z lugano.Wplyw systemu motywacyjnego na
zadowolenie pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Stan i perspektywy rozwoju turystyki biznesowej
w atenach.Rola projektow europejskich w rozwoju regionow w wybranych krajach unii
europejskiej.Zarzadzanie strategiczne w malych i srednich przedsiebiorstwach na przykladzie
przedsiebiorstwa nord-gaz.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie w lancuchu dostaw na przykladzie
przedsiebiorstwa ds smith w kutnie.Transfer wiedzy w umowach franchisingowych.Zakaz konkurencji w
czasie trwania stosunku pracy.Pakiet biznes partner w finansowaniu malych i srednich
przedsiebiorstw.Pisanie prac magisterskich prawo.Zarzadzanie nieruchomosciami mieszkaniowymi przez
wspolnoty mieszkaniowe.Ekonomiczno-spoleczne aspekty organizacji wielkoformatowych imprez
sportowych na przykladzie euro 2012 w polsce.Program operacyjny kapital ludzki jako jedna z form
zwalczania problemu bezrobocia na terenie wojewodztwa opolskiego..Kontrola statystyczna w sterowaniu
jakoscia powlok metalicznych..praca licencjacka budzet gminy .Zawieszenie procesu cywilnego z przyczyn
prejudycjalnych(art 177&1 pkt 1-4 kpc).Proces dystrybucji na przykladzie firmy kurierskiej dpd polska.Granice
wiarygodnosci sprawozdawczosci finansowej.Polski system podatkowy. Zalozenia- ksztaltfunkcjonowanie..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw podnoszenia jakosci zasobow ludzkich na przewage
konkurencyjna przedsiebiorstwa(na przykladzie polskiego oddzialu amerykanskiej korporacji z branzy
nowoczesnych technologii).Pisanie prac wspolpraca.Etyczne-moralne i prawne konsekwencje wykorzystania
komorek macierzystych.Swoboda wypowiedzi w kontekscie dyskusji politycznej na tle standardow polskich i
europejskich.Platnik jako podmiot czynow z zakresu podatkow w kodeksie karnym skarbowym.Polskie
umowy dotyczace unikania podwojnego opodatkowania.Analiza roli i funkcji szkolen w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Marketing artykulow spozywczych.praca licencjacka budzet
gminy .Fudusze unijne jako jeden z determinantow rozwoju gminy kozienice.Funkcjonowanie instytucji
otoczenia biznesu w procesie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie wojewodztwa
slaskiego.Dzialalnosc kredytowa banku na rzecz osob fizycznych na przykladzie powszechnej kasy
oszczednosci banku polskiego spolki akcyjnej.Instytucja trwalego zarzadu nieruchomosciami .Zmiany w
otoczeniu zewnetrznym a doskonalenie zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacjach
pozarzadowych..Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu praca magisterska.Aspekty prawne- techniczne i
organizacyjne funkcjonowania przedsiebiorstw transportowych na rynku uslug na przykladzie firmy
x..Zjawisko podwojnego opodatkowania na gruncie prawa miedzynarodowego.Rzecznik praw obywatelskich
w swietle polskiego systemu prawnego..Tematy prace licencjackie.Funkcje i podstawy tymczasowego
aresztowania w polskim postepowaniu karnym.Ewolucja miedzynarodowych i krajowych rozwiazan w
zakresie skonsolidowanej sprawozdawczosci finansowej.praca licencjacka budzet gminy .Marketing w
dzialalnosci przedsiebiorstwa turystycznego (na przykladzie biura turystycznego air tours spolka z
ograniczona odpowiedzialnoscia)..Przemoc wobec dziecka w rodzinie - od przyczyn do
zapobiegania.Strategia rozwoju malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy baltictest.Wplyw struktury
gospodarczej na sytuacje rynku pracy.Motywacja jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w 5
wojskowym szpitalu klinicznym w krakowie.Ekonomiczne aspekty funkcjonowania gospodarstw
agroturystycznych w wojewodztwie podlaskim..Pisanie pracy licencjackiej zasady.Logistyka w rozwijajacym
sie przedsiebiorstwie.Logistyczne narzedzia informatyczne wykorzystywane w urzedzie miasta..Prace
licencjackie z administracji.Praca licencjacka politologia.Analiza statystyczna dzialalnosci finansowej
przedsiebiorstwa.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa w latach 2004-2007 na przykladzie eco s.a. w
opolu..Charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego praca inzynierska budownictwo.Polityka
kredytowa a stabilnosc sektora bankowego w polsce.Kompleksowe zarzadzanie jakoscia w firmie
produkcyjnej.Rola nauczyciela w procesie zarzadzania klasami inegracyjnymi.Prywatyzacja sektora
elektroenergetycznego a polityka energetyczna kraju.Marketing w przedsiebiorstwie hotelarskim na
przykladzie hotelu mercure kasprowy w zakopanem.Analiza i ocena wydatkow budzetowych na dzialania
proekologiczne na przykladach gmin gidle i radomsko na przestrzeni lat 2001 - 2005.praca licencjacka budzet
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gminy .Magazyn i jego funkcje we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Natychmiastowa wykonalnosc
wyrokow..Pracoholizm a zaangazowanie w prace na przykladzie badan wlasnych.Zwrot kosztow
postepowania sadowoadministracyjnego.Standardy zarzadzania jakoscia a rozwoj przedsiebiorstwa
handlowego ( na przykladzie czh s.a.).Analiza programow i form wsparcia realizowanych przez powiatowy
urzad pracy w wieliczce..Przywodztwo sytuacyjne w efektywnych organizacjach wedlug kena
blancharda..Uslugi bankowe dla malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie kredyt banku
s.a..Stosowanie miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci finansowej - aspekty organizacyjnetechniczne i spoleczne.praca licencjacka budzet gminy .Modus operandi przestepstw popelnianych przez
kobiety.Spoleczno-ekonomiczna dzialalnosc powiatu brzezinskiego w latach 2002-2005.Newconnect jako
nowe zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw (na przykladzie auxilium s.a.).Projekt stalowej hali
magazynowej o rozpietosci 35 m. Praca inzynierska budownictwo.Zroznicowanie form promocji i polityki
marki w marketingu miedzynarodowym.Fundusze europejskie jako zrodlo finansowania infrastruktury gmin
wojewodztwa opolskiego..Wplyw stratgii marketingowej na wielkosc sprzedazy w przedsiebiorstwie
introl.Zastosowanie strategicznej karty wynikow w kawiarni w biegu cafe.Rola placy w motywowaniu
pracownikow..Bonczak-kucharczyk- ewa - spoldzielnie mieszkaniowe : komentarz .Przemoc doroslych dzieci
wobec rodzicow.Wykorzystanie instrumentow marketingu na rynku politycznym na przykladzie wyborow
parlamentarnych 2007.Umowa darowizny.Obrot prawami do utworu muzycznego na przykladzie umowy
licencyjnej on-line.Jakosc produktu przed i po wdrozeniu systemu zarzadzania jakoscia.Analiza dzialalnosci
kredytowej banku komercyjnego..Motywacja jako istotny element zarzadzania zasobami ludzkimi - analiza
porownawcza systemu motywacji w organizacji budzetowej i przedsiebiorstwie prywatnym.Dowody
nielegalne oraz posrednio nielegalne w polskim procesie karnym.Zarzadzanie projektem festiwalowym na
przykladzie lata artystycznego koncertow na najpiekniejszych dziedzincach krakowa i festiwalu muzyki
tradycyjnej rozstaje.Rozwoj regionalizmu we francji.Ewolucja wspolnej polityki walutowej unii
europejskiej.Rola swiadczen rodzinnych jako srodka pomocy w wychowywaniu dziecka na przykladzie dzialan
osrodka pomocy spolecznej w andrychowie.Promocja firmy w internecie na przykladzie firmy
bertelsmann.Pozyskiwanie srodkow unijnych na realizacje inwestycji w powiecie sieradzkim.Ocena sytuacji
ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa - studium przypadku.Granice etyczne i moralna dopuszczalnosc
zabojstwa na zadanie.praca licencjacka budzet gminy .Ocena promocji realizowanej w przedsiebiorstwie
kross s.a..Aukcja elektroniczna.Analiza efektywnosci leasingu jako zrodla finansowania przedsiebiorstwa na
przykladzie elsen sp. Z o.o..Rola podatkow posrednich (vat i akcyzy) w ksztaltowaniu dochodow budzetu
panstwa w krajach unii europejskiej.Dzialalnosc kredytowa na przykladzie banku spoldzielczego w
bialej.praca licencjacka budzet gminy .Klauzula wykonalnosci przeciwko malzonkowi dluznika.praca
licencjacka budzet gminy .Wiarygodnosc sprawozdan finansowych rozpatrywana w kontekscie zmian na
rynkach globalnych..Najem egzemplarza a wideo na zadanie w prawie unii europejskiej.Analiza finansowa
spolki t.c. Debica s.a. w latach 2003-2005.Administracyjnoprawne aspekty transportu kolejowego w polsce zagadnienia wybrane.praca licencjacka budzet gminy .Kreowanie przestrzeni intelektualnej w malym
przedsiebiorstwie.Ksztaltowanie procesow logistycznych na przykladzie firmy x.Zastosowanie narzedzi social
media marketingu w ksztaltowaniu wizerunku marki tp s.a..Sekurytyzacja - pozabilansowe zrodlo pozyskania
kapitalu..Istota i zrodla rotacji pracownikow w urzedzie miasta krakowa..praca licencjacka budzet gminy
.Planowanie kariery zawodowej uczniow z zastosowaniem teorii j. Hollanda.Osinski- joachim (1950- ). Red. wymiary kryzysu : miedzy praktyczna teoria a wirtualna praktyka .Polityka strukturalna unii
europejskiej.Nabywanie akcji wlasnych przez prywatna spolke akcyjna.Rola analizy finansowej w
przedsiebiorstwie na przykladzie przedsiebiorstwie x.Projekt tymczasowego wiaduktu z elementow
stalowych np. „mabey”- w warunkach miejskich w czasie modernizacji istniejacej stalej konstrukcji. Praca
inzynierska budownictwo.Produkt w strategii marketingowej na przykladzie przedsiebiorstwa philips lighting
poland s.a. - oddzial w pabianicach.Kredyty mieszkaniowe w bankowosci detalicznej i hipotecznej.praca
licencjacka budzet gminy .Rewitalizacja krakowskiej dzielnicy kazimierz po 1989 roku. Udzial instytucji
kultury oraz wplyw inicjatyw artystycznych w procesie odnowy..Zjawisko mobbingu w instytucji
samorzadowej na przykladzie urzedu gminy mstow..Miedzynarodowy trybunal karny dla bylej jugoslawii ocena dotychczasowej dzialalnosci i wplyw na rozwoj miedzynarodowego sadownictwa karnego.Ksztalt
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ustrojowy samorzadu gminnego ( na przykladzie gminy ceranow) .Instalacje odsiarczania spalin a cena
energii w elektrowni belchatow s.a..Kudlacz- tadeusz. Red. - teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla
gospodarki przestrzennej .Planowanie scenariuszowe jako metoda budowania przewagi konkurencyjnej na
przykladzie firmy xyz.Instytucjonalny system zwalczania terroryzmu.praca licencjacka budzet gminy .Praca
licencjacka tematy.Uruchamianie produkcji i zarzadzanie jakoscia wyrobow ekologicznych..Zarzadzanie
jakoscia zycia osob migrujacych w kontekscie wybranych aspektow globalizacji.Praca licencjacka
kosmetologia.Dzialalnosc marketingowa firm ubezpieczeniowych funkcjonujacych na rynku
polskim.Szczegolna ochrona trwalosci stosunku pracy posla i senatora.Analiza finansowa firmy wawel s.a. w
latach 2004-2007.Zasady organizacji pracy przez menedzerow w opiniach pracownikow..Wplyw ocen
pracowniczych na rozwoj zawodowy pracownikow.Zarzadzanie strategiczne organizacja non - profit na
przykladzie niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej ro - med w rozprzy.praca licencjacka budzet gminy
.Psychometryczne kryteria w stosowaniu metod doboru zawodowego.Czynnosci sadu w postepowaniu
przygotowawczym.Bankowosc internetowa dla firm na podstawie banku zachodniego wbk s.a..Zasady i
dyrektywy sadowego wymiaru kary ( ze szczegolnym uwzglednieniem art53 kk ).Regionalne zroznicowanie
struktury bezrobocia w polsce.Nadzor inwestorski na budowie – przepisy i praktyka praca inzynierska
budownictwo.Praca licencjacka filologia angielska.Upolitycznienie sadownictwa miedzynarodowego. Relacje
pomiedzy pokojem a sprawiedliwoscia na podstawie funkcjonowania miedzynarodowego trybunalu
karnego.Prawo wlasnosci intelektualnej- mediow i reklamy.Wykorzystanie internetu w dzialalnosci
uslugowej nowoczesnych firm..Uslugi bankowe dla rolnikow w ofercie powiatowego banku spoldzielczego w
kedzierzynie-kozlu.Logistyka transportu drogowego.Regulacja wolnosci wypowiedzi w polskim porzadku
prawnym na podstawie prawa prasowego.Systemy motywacyjne nowoczesnej organizacji na przykladzie
firmy branzy telekomunikacyjnej.Ocena efektywnosci inwestycji w formie fuzji i przejec.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa cukierniczego jutrzenka holding s.a. w latach 2005-2008.System motywacji pracowniczej na
przykladzie zus we wloclawku.praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska cena.Hala warsztatowa z
wciagnikiem podwieszonym praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Ocena wynikow
otwatrtych i zamknietych funduszy inwestycyjnych na przykladach funduszy akcyjnych.Marketingowa
obsluga indywidualnego klienta na przykladzie p.b.h. prembud.Kultura organizacyjna w przedsiebiorstwie na
przykladzie firmy capricorn sp. Z o. O..Ochrona ofiar przestepstw w polsce.Czynniki motywacji finansowej i
pozafinansowej wplywajace na pracownikow sadow czestochowskich.Bolechow- bartosz. Red. - prawa
czlowieka a stosunki miedzynarodowe .Analiza i ocena jakosci obslugi klienta na podstawie firmy schenker
sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Polityka szkolen na przykladzie elektrocieplowni krakow s.a..Karta
platnicza jako element krajowego systemu platniczego..Czynniki motywujace a ich skutecznosc w
odniesieniu do roznych grup pracowniczych w firmie x.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa
budzetu- narzedziem oceny efektywnosci gospodarowania srodkami finansowymi gminy proszkow.Gieldy
uniwersalne i specjalistyczne na globalnym rynku finansowym.Realizacja programu unijnego erasmus w
polsce na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego..Czynniki zadowolenia z pracy. Z doswiadczen malych
przedsiebiorstw handlowych w zdunskiej woli..praca licencjacka budzet gminy .Zapotrzebowanie ziemi na
energie. Innowacyjny projekt desertec - energia sloneczna z pustyn.Obligacje komunalne emitowane w
trybie publicznej subskrypcji jako forma pozyskania srodkow przez jednostki samorzadu terytorialnego na
realizacje zadan wlasnych.Test modelu wyceny arbitrazowej w warunkach polskiego rynku
kapitalowego.Marketing uslug publicznych na przykladzie gminy staporkow.Recepcja anglo-amerykanskiego
systemu ochrony wierzyciela do prawa polskiego.Egzekucja naleznosci podatkowych na przykladzie procedur
stosowanych w drugim us warszawa-srodmiescie..Skutecznosc ochrony praw autorskich.Wojewoda jako
organ wladzy administracji ogolnej..Analiza strategiczna panstwowego gospodarstwa lesnego lasy
panstwowe.Specyfika opodatkowania bezposredniego w systemie podatkowym litwy.Ocena gospodarki
budzetowej gminy wola krzysztoporska w latach 2007-2011.Napisanie pracy licencjackiej.Strategia rozwoju
malego przedsiebiorstwa- na przykladzie p.p.h.u. j.slomczewska sp. Z o.o..Sukcesja panstw we
wspolczesnym swiecie: praktyka powstania nowych panstw na tle konwencji wiedenskich.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Bednarczyk- jan l. (1950- ). Red. - polityka wzrostu
gospodarczego w polsce i w unii europejskiej : polityka ekonomiczna a wzrost go.Tematy prac magisterskich z
..

..
pedagogiki.Wyrok zaoczny w postepowaniu cywilnym.Sankcje ekonomiczne w prawie miedzynarodowym
jako dolegliwosc i surowy instrument niemilitarny stosowany przez rade bezpeiczenstwa onz.Logistyczna
obsluga klienta a kanaly dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego boc gazy.Reklama
spoleczna naprzeciw problemom xxi wieku.praca licencjacka budzet gminy .Przysposobienie w polskim
prawie rodzinnym.Inicjatywa wspolnotowa equal jako czynnik integracji spolecznej polski z unia europejska
na przykladzie projektu romowie na rynku pracy..Koncepcja racjonalnego prawodawcy w interpretacji
prawniczej.Prace licencjackie pisanie.Leasing w aspekcie finansowym- podatkowym i ksiegowym na
przykladzie europejskiego funduszu leasingowego.System zarzadzania zakladem ubezpieczen spolecznych na
przykladzie programu platnik..Zarzadzanie ogrodem zoologicznym na przykladzie slaskiego ogrodu
zoologicznego i krakowskiego ogrodu zoologicznego.praca licencjacka budzet gminy .Wstep do pracy
licencjackiej.Zastosowanie wybranych teorii lokalizacji w analizie rozmieszczenia nowoczesnych parkow
magazynowych w polsce.Relacje miedzy przedsiebiorstwami a bankami w transakcjach na rynku opcji w
polsce.Zarzadzanie lancuchem dostaw w firmie x..Teoria prawa i systemow politycznych.praca licencjacka
budzet gminy .Znaczenie bankow hipotecznych w finansowaniu rynku niruchomosci w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .Zgromadzenie wierzycieli w postepowaniu upadlosciowym.praca licencjacka
budzet gminy .Administracyjnoprawne ograniczenia prawa wlasnosci ze wzgledu na wymagania ochrony
srodowiska.Wykorzystanie srodkow pomocowych unii europejskiej na budownictwo drogowe w
rzeszowie..Sklad sadu i konsekwencje naruszenia w tym zakresie.Ocena efektywnosci procesu
produkcyjnego na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Zastosowanie walutowych opcji czystych i
egzotycznych oraz walutowych strategii opcyjnych na polskim rynku finansowym..praca licencjacka budzet
gminy .Marketing wewnetrzny w rynkowym sukcesie firmy.Nieruchomosc gruntowa i jej rodzaje w polskim
ustawodawstwie.Buczna- malgorzata. Red. - kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekunczy .Praca
magisterska o bezrobociu.Narodziny dziecka jako zrodlo odpowiedzialnosci w polskim prawie cywilnym.
Roszczenia z tytulu wrongful conception.praca licencjacka budzet gminy .Wymagania formalne apelacji i
skutki ich niezachowania.Optymalizacja wstapienia polski do sstrefy euro za pomoca synchronizacji cykli
koniunkturalnych..Bugajski- marcin. - projekty partnerskie a zamowienia publiczne .Zarzadzanie
nieruchomosciami w gminie na przykladzie gminy blachownia.Zrodla finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw..Gospodarka finansowa gminy kochanowice na tle wybranych gmin powiatu
lublinieckiego.Budzet gminy na przykladzie gminy proszkow w latach 2008 - 2010..Fundusz inwestycyjny
otwarty jako uczestnik rynku finansowego.Znaczenie wypalenia zawodowego nauczycieli w zarzadzaniu
szkola.Kredyt bankowy i leasing jako metody finansowania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie lameli spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia w lowiczu.Bělohlávek- alexander j. rozporzadzenie rzym i- konwencja rzymska : komentarz.Zewnetrzne zrodla finansowania sektora malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce.Siec informatyczna dla centrum logistycznego w p.z.f. „polfa” s.a. –
projekt modernizacji.Postepowanie podatkowe dotyczace opodatkowania przychodow z nieujawnionych
zrodel jako szczegolne postepowanie administracyjne.Problemy wdrazania systemow powielarnych na
przykladzie firmy x.Praca licencjacka filologia angielska.Rola organizacji art&busieness w sponsorowaniu
kultury i sztuki.Szkolenie pracownikow jako czynnik rozwoju firmy eurovia polska s.a..Instytucja prezydenta
rzeczypospolitej polskiej.praca licencjacka budzet gminy .Ile kosztuje napisanie pracy
licencjackiej.Penalizacja uszkodzenia ciala i rozstroju zdrowia (zagadnienia wybrane).Wykorzystanie narzedzi
marketingowych na rynku nieruchomosci (na przykladzie spolki pax).Skutki gospodarcze przystapienia do
swiatowej organizacji handlu dla ukrainy..Srodowiska programistyczne bazodanowe oraz ogolnego
przeznaczenia do tworzenia aplikacji bazodanowych.Wplyw przekazow medialnych na obraz przestepczosci w
swiadomosci spolecznej i spoleczne postawy wobec przestepczosci.Meredyk- kazimierz (1945- ). Red. rozwoj gospodarczy a rynek i innowacje .Polityka unii europejskiej wobec malych i srednich przedsiebiorstw
na przykladzie polski.Wartosc zamowienia publicznego – zasady ustalania i jego znaczenie..zrodla
finansowania przedsiebiorstwa.Definicja wypadku przy pracy.Tematy prac licencjackich.Zlece napisanie pracy
magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie z
administracji.Niepoczytalnosc- poczytalnosc ograniczona w polskim prawie karnym.Funkcjonowanie
organizacji spolecznych na przykladzie polskiej akcji humanitarnej.Wplyw systemu common law na
..

..
stosowanie warunkow umow fidic w krajach systemu kontynentalnego. Wybrane zagadnienia.Ograniczenia
w zajmowaniu stanowisk w sluzbie publicznej w prawie wspolnotowym i polskim w swietle art. 39 ust. 4
traktatu ustanawiajacego wspolnote europejska (twe).Formy i perspektywy rozwoju e-bankingu w polskim
sektorze bankowym.Podatnik vat w polskim systemie podatkowym.Rola banku w wykorzystaniu srodkow
unijnych na przykladzie banku spoldzielczego w plonsku.Noga- marian (1946- ). Red. - kraje rozwijajace sie
azji poludniowo-wschodniej i ich wplyw na rozwoj gospodarczy polski .Marka i marka wlasna jako element
strategii rozwoju firmy na przykladzie sieci handlowej alma market s.a..Roszkowska- sylwia. - kapital ludzki a
wzrost gospodarczy w polsce .Rekrutacja i selekcja kadr jako instrument nowoczesnego zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie spzoz meditrans ostroleka.Radca prawny jako pelnomocnik w
postepowaniu sadowo-administracyjnym.Umowa timershaingu.Analiza reputacji przedsiebiorstwa na
przykladzie hurtap s.a..Filipczyk- barbara. Red. - innowacyjny dizajn lokomotywa slaskiej gospodarki - w
kierunku sieci wspolpracy : raport .Cena pracy magisterskiej.Najem egzemplarza a wideo na zadanie w
prawie unii europejskiej.Motywowanie jako element kierowania pracownikami (na przykladzie arimr w
belchatowie).praca licencjacka budzet gminy .Rola gornictwa weglowego w energetyce kraju. Analiza na
przykladzie polski z uwzglednieniem europejskich procesow integracyjnych.Pojecie papieru wartosciowego
w prawie polskim.Ocena programu restrukturyzacji podmiotu gospodarczego branzy hutniczej.Citowicz- rafal
- prawnokarne aspekty ochrony zycia czlowieka a prawo do godnej smierci .praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane administracyjnoprawne problemy problemy organizacji
finalowego turnieju mistrzostw europy w pilce noznej uefa euro 2012.Region lodzki jako beneficjent srodkow
unijnych - mozliwosci i szanse rozwojowe.Podwyzszenie kapitalu zakladowego w spolce akcyjnej w granicach
kapitalu docelowego.praca licencjacka budzet gminy .Zasada swobodnej oceny dowodow w procesie
karnym.Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej ze wzgledu na przedmiot zaskarzenia w postepowaniu
nieprocesowym.Analiza zakresu i struktury dzialalnosci banku spoldzielczego w suchedniowie w latach 20002004.Gwarancje sprawiedliwego procesu w sadownictwie polubownym.Baza prac licencjackich.Prezydent
rzeczypospolitej polskiej jako zwierzchnik sil zbrojnych.Obsluga klienta w tanich liniach
lotniczych.Przestepstwo zabojstwa w ujeciu kryminologicznym i prawnokarnym..Zabezpieczenie roszczen
niepienieznych.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa za pomoca metod finansowych na przykladzie
firmy pronox technology s.a..Kreowanie wizerunku firmy na przykladzie berner polska sp. Z o.o..Bednarzjacek. Red. - wspolpraca i rozwoj ekonomiczny w kontekscie europejskim : doswiadczenia polski i ukrainy
.Rzeczowe zabezpieczenia wykonywania zobowiazan podatkowych.praca licencjacka budzet gminy .Hala
koszykarska przy szkole sredniej praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie funduszy unijnych w sektorze rolnym na przykladzie gminy leczyca.Charakter prawny
oswiadczen i zapewnien w polskim systemie prawnym.Ocena zasobow w procesie wytwarzania produktow
spozywczych..Spolka komandytowa w prawie polskim..Ekonometryczne metody badania i prognozowania
popytu na ubezpieczenia na zycie..Rola banku w dzialalnosci gospodarczej.Formy zjawiskowe dokonania
przetepstw w polskim prawie karnym.Utrata wartosci rzeczowych aktywow trwalych wedlug polskiego
prawa bilansowego i miedzynarodowych standardow rachunkowosci.Gwarancje procesowe w postepowaniu
odrebnym w sprawach z zakresu prawa pracy.Ksztaltowanie kultury organizacyjnej w przedsiebiorstwie
x..Polityka pieniezna w polsce w okresie transformacji..Zarzadzanie w sytuacjach kryzysowych na podstawie
dzialalnosci centrum zarzadzania kryzysowego wojewody slaskiego..Rola funduszy strukturalnych w rozwoju
miasta krakowa.Rachunkowosc podatkowa malej firmy na podstawie przedsiebiorstwa transportowego firmy
trans-bis.Kryteria efektywnosci na gruncie ekonomicznej analizy prawa.Styl kierowania jako wyznacznik
pracy kierownika.Analiza funkcjonowania zakladowego systemu zarzadzania w oparciu o wymagania norm
iso 9001:2000 oraz iso 14001:2004 w firmie pabianickie zaklady graficzne spolka akcyjna.Proba porownania
jakosci uslugi oczekiwanej i otrzymanej.Polityka produktu realizowana przez przedsiebiorstwo na przykladzie
firmy wielton s.a..Udzielanie kredytow klientom instytucjonalnym w czasie kryzysu finansowego na
przykladzie kredyt banku s.a..Ochrona miedzynarodowych infromacji niejawnych o charakterze
wojskowym.Podatek dochodowy od osob fizycznych prowadzacych uproszczona ewidencje podatkowa na
przykladzie firmy xyz w latach 2009-2011..Zakres kognicji sadu polubownego (zdatnosc arbitrazowa) w
prawie polskim na tle innych systemow prawnych.Machiavelli - utopia czy socjotechnika.Wplyw modelu
..
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wspoldzialania w zespole na powstawanie efektu synergii..praca licencjacka budzet gminy .Wynagradzanie
pracownikow sektora publicznego na przykladzie urzedu miasta oswiecim.Pisanie prac licencjackich
opole.praca licencjacka budzet gminy .Tokarczyk- roman andrzej - prawa narodzin- zycia i smierci : podstawy
biojurysprudencji .praca licencjacka budzet gminy .Urzad bardziej przyjazny ludziom na przykladzie
starostwa powiatowego w wadowicach.praca licencjacka budzet gminy .Logistyczna obsluga klienta w firmie
transportowej.Gospodarstwo rolne jako skladnik majatku malzonkow.Dzialanie ze wzgledu na uzasadniony
interes spoleczny lub indywidualny jako przeslanka wylaczenia bezprawnosci naruszenia dobr
osobistych.Informacja jako zrodlo wiedzy - zastosowanie algorytmow wyszukiwania i technik transmisji
danych..Wplyw stereotypow na ksztaltowanie stosunkow miedzynarodowych i polityki zagranicznej w
europie srodkowo-wschodniej na przykladzie stosunkow polsko-ukrainskich..Analiza realizacji budzetu
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy praszka w latach 2004-2008.Segmentacja rynku uslug
hotelarskich w powiecie zawiercianskim.praca licencjacka budzet gminy .Miejsce otwartych funduszy
emerytalnych w zreformowanym systemie emerytalnym w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.Identyfikacja czynnikow generujacych niska efektywnosc eksploatacji maszyn i jakosci wyrobow
spozywczych..Plan pracy licencjackiej przyklady.praca licencjacka budzet gminy .Ograniczenie ryzyka na
gieldzie papierow wartosciowych poprzez wykorzystanie analizy fundamentalnej.Wykorzystanie erotyki w
przekazach reklamowych.Technologia produkcji szyb zespolonych i badanie ich jakosci..Specyfika dzialalnosci
firm deweloperskich na rynku nieruchomosci (na przykladzie dom development s. A.).Analiza strategiczna
przedsiebiorstwa na przykladzie.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj ochrony konsumenta przy umowie
kredytu konsumenckiego na tle praktycznych problemow stosowania ustawy o kredycie konsumenckim i jej
zmian..Rola analizy finansowej w procesie naprawy przedsiebiorstwa..Rola promocji sprzedazy w polityce
marketingowej hipermarketu (na przykladzie tesco).System zarzadzania zakladem ubezpieczen spolecznych
na przykladzie programu platnik..Motywacyjny system wynagrodzen.System rolniczych swiadczen
dlugoterminowych realizowanych przez instytucje publiczna na przykladzie oddzialu regionalnego krus w
krakowie..Pozyskiwanie funduszy unijnych na finansowanie zadan powiatu czestochowskiego..Rola
swiadczen rodzinnych jako srodka pomocy w wychowywaniu dziecka na przykladzie dzialan osrodka pomocy
spolecznej w andrychowie.Rozpoznawanie zagrozen upadlosci przedsiebiorstwa na podstawie firmy tollcar
sp. Z o.o..Naduzycia finansowe w systemie rachunkowosci przedsiebiorstw..Analiza problemow
teoretycznych i praktycznych zwiazanych z przestepstwem dzieciobojstwa (art. 149 k.k.)..Finanse zakladow
ubezpieczen..Zarzadzanie kapitalem ludzkim..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Sposoby zakonczenia postepowania apelacyjnego w postepowaniu cywilnym..Leasing jako zrodlo
finansowania przedsiebiorstw na przykladzie towarzystwa leasingowego raiffeisen leasing polska
s.a..Zarzadzanie rozwojem pracownikow w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Analiza finansowa
samodzielnego zespolu publicznych zakladow opieki zdrowotnej w ostrolece.Emisja akcji jako forma
finansowania przedsiebiorstw sektora msp.Rola prezentacji multimedialnych w pracy inzyniera.Zwiazki
samorzadowe w latach 1928-2006..Perspektywy rozwoju agroturystyki w powiecie krasnostawskim.Analiza
technologiczno-organizacyjna i ekonomika rewitalizacji zabytkowego budynku mieszkalnego praca
inzynierska budownictwo.Weryfikacja modelu michaela p.leitera zaleznosci wystepujacych miedzy
wypaleniem zawodowym a niedostosowaniem do pracy. Grupa zawodowa nauczycieli.Katyn. Dzieje zbrodni
popelnionej wiosna 1940 roku przez wladze sowieckie..Regulacja wrogich przejec w prawie spolek i strategie
przeciw nim dzialajace.Nowoczesne technologie na rynku uslug transportu drogowego.Budzet gminy jako
instrument efektywneo stymulowania rozwoju spoleczno - gospodarczego..Jakosc a marketing relacyjny w
hotelarstwie.Kredyty preferencyjne w systemie pomocy socjalnej dla studentow.Funkcjonowanie i
mechanizmy konkurencji cenowej w polskim sektorze bankowym.Praca licencjacka.Pisanie prac maturalnych
tanio.Lancuch dostaw w procesie produkcyjnym firmy x..Analiza systemu wynagrodzen pracownikow
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie zespolu szkolno-przedszkolnego nr 9 w
belchatowie.Analiza zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa..Znaczenie transportu kolejowego dla rozwoju regionalnego wojewodztwa
opolskiego.Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie motywowania pracownikow jednostek samorzadu
terytorialnego..Zarzadzanie procesem zaopatrzenia w przedsiebiorstwie.Pomoc spoleczna jako zadanie
..
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publiczne gminy (na przykladzie gminy czerwin).Oskarzyciel posilkowy w postepowaniu karnym.Wplyw
zarzadzania kapitalem obrotowym na wyniki ekonomiczne przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy
.Budzilo- krzysztof. Red. - ksiega xxv-lecia trybunalu konstytucyjnego : ewolucja funkcji i zadan trybunalu
konstytucyjn.praca licencjacka budzet gminy .Identyfikacja zagrozen oraz ocena ryzyka zawodowego na
wybranych stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie wyrobow metalowych..Marketing precyzyjny - istotakomponenty skladowe- narzedzia oraz wykorzystanie w praktyce..Organizacja narodow zjednoczonych
wobec zagrozenia terroryzmem miedzynarodowym. Teoria- prawo- praktyka.Optymalizacja lancucha dostaw
jako metoda tworzenia efektywnej obslugi klienta.Ceny transferowe w sterowaniu wynikiem finansowym
powiazanych jednostek. Aspekty ksiegowe i podatkowe.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki wplywajace
na zachowanie konsumentow na rynku kosmetykow.Naruszenie ustawy vat na przykladzie wybranych
przestepstw karnoskarbowych.Umowa bankowego rachunku powierniczego w prawie polskim.Oceny
pracownicze jako element ksztaltowania motywacji do pracy.Wykorzystywanie srodkow unijnych na
promocje i aktywizacje runku pracy na przykladzie pup klobuck..Strategia produktu na przykladzie p.p.h.
wytwarzanie artykulow z tworzyw sztucznych i zabawkarstwo - danuta pawlowska.Internet jako glowne
zrodlo informacji i pomoc w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Zarzadzanie szkola dla pozytywnych relacji
spolecznych uczniow i nauczycieli.Strategia marketingowa na przykladzie polmos sieradz.Dzialalnosc
kredytowa euro banku s.a. (lata 2004-2005).Profesjonalne pisanie prac.Cena jako narzedzie marketingu na
rynku uslug hotelarskich.Spolki kapitalowe jako formy organizacyjno-prawne przedsiebiorstw.Proces
rekrutacji i selekcji personelu na przykladzie miedzynarodowego koncernu.System zaopatrzenia i dysrybucji
na przykladzie zakladu produkcyjnego victus s.c. W dzialoszynie.Pomiar satysfakcji klientow w organizacji
malej klasy wielkosci (na przykladzie okregowej stacji kontroli pojazdow w sosnowcu).Roszczenia pracownika
w zwiazku z wypowiedzeniem umowy o prace przez pracodawce..Zarzadzanie projektami w warunkach
ryzyka na podstawie projektu inwestycyjnego w suwary s.a..Komunikacja jako element kultury organizacyjnej
w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy radlow.Tematy prac magisterskich prawo.praca
licencjacka budzet gminy .Realizacja programow na rzecz przeciwdzialania bezrobociu mlodziezy na
przykladzie wojewodztwa malopolskiego.Cash flow jako obiektywna miara dokonan jednostki
gospodarczej.Prace dyplomowe pedagogika.Ekspertyza informatyczna..Urlop bezplatny.Kredyt
konsumpcyjny jako produkt banku spoldzielczego w zawadzkiem oddzial gorzow sl..Ocena kondycji
finansowej gminy..Analiza i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy przedsiebiorstwa
przemyslu metalowego..Bezpieczenstwo lokalne i sposoby jego wspierania na przykladzie komisji
bezpieczenstwa w miescie opolu.Umorzenie zaleglosci podatkowej na wniosek podatnika ( art67 ordynacji
podatkowej ).Organizacja systemu zarzadzania dokumentami w jednostkach administracji publicznej i
jednostkach biznesowych - porownanie.Oznakowanie ce- a system zarzadzania jakoscia w polskich
przedsiebiorstwach.Handel ludzmi w aspekcie prawa miedzynarodowego publicznego.Czynniki kryzysu
gospodarczego w grecji w latach 2007-2013.Ksztaltowanie strategii produktowo-rynkowych na przykladzie
kolejowych polaczen regionalnych w wojewodztwie opolskim przedsiebiorstwa pkp przewozy regionalne
spolka z o. O..Uzycie sily w prawie miedzynarodowym publicznym na przykladzie interwencji militarnej w
afganistanie.Junior enterprise a wspolczesny consulting na przykladzie stowarzyszenia ypi consulting.Private
enforcement of eu competition law: recent developments- problems and prospects.Metody zabezpieczania
przed ryzykiem walutowym w warunkach gospodarki polskiej.Pokolenie y na rynku pracy - nadzieje i
rozczarowania.Fundusze unijne praca magisterska.Zasada rownego traktowania pracownikow bedacych
obywatelami unii europejskiej w zakresie warunkow zatrudnienia.Holding jako forma kooperacji
przedsiebiorstw i koncentracji kapitalu. Struktury holdingowe w aspekcie ekonomicznym i prawnym.Rola i
znaczenie rekrutacji i selekcji na funkcjonowanie przedsiebiorstwa x.Pomiar kapitalu intelektualnego na
przykladzie grupy zywiec s.a..Zamowienia publiczne w prawie wspolnotowym sektor uzytecznosci
publicznej.Analiza rozliczen podatku od towarow i uslug na przykladzie przedsiebiorstwa iks.Kosztowe
aspekty wyceny swiadczen zdrowotnych na przykladzie totu sp. Zoz.Charakterystyka porownawcza platform
internetowych z sektora b2b oraz b2c.Pomoc spoleczna jako zadanie wlasne gminy.Zakres wykorzystania
pomocy z funduszy strukturalnych w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy
edpol.Marketing uslug turystycznych na przykladzie osrodka wypoczynkowo - szkoleniowego
..

..
morsko.Nowoczesne metody szkolenia pracownikow i ich wplyw na efektywnosc organizacji na przykladzie
firmy fortum.Analiza kosztow jako zrodlo informacji o przedsiebiorstwie..Rola terminali przeladunkowych w
rozwoju miedzynarodowego transportu kombinowanego np. Terminalu w malaszewiczach firmy adampol
s.a..Konkurencyjnosc niemieckiego podatku od osob prawnych w rozszerzonej unii europejskiej.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi na przykladzie banku spoldzielczego w zawadzkiem oddzial w gorzowie
slaskim..Zarzadzanie zasobami spoldzielni mieszkaniowej na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej parkitka
w czestochowie.Kredyt jako zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie lukas
banku.Dzialania promocyjne miasta bielska-bialej w opinii mieszkancow.praca licencjacka budzet gminy
.Rozwoj obszarow wiejskich na przykladzie gmin polnocnej czesci jury..Wylaczenie sedziego w polskim
postepowaniu cywilnym.Uklad pracy magisterskiej.Zarzadzanie personelem a stres w sytuacji
audytu.Strategiczna karta wynikow na przykladzie firmy kosmetycznej.Czynniki wplywajace na zakup paliw
silnikowych z dodatkiem uszlachetniajacym..Strategia marketingowa instytucji kultury na przykladzie
szydlowieckiego centrum kultury..Logistyka w zintegrowanych systemach zarzadzania przedsiebiorstwem na
przykladzie ifs applications.Przemoc w rodzinie pochodzenia jako czynnik warunkujacy wystepowanie
zachowan przestepczych..Techniki public relations wykorzystywane do kreowania wizerunku i pozyskiwania
klientow na przykladzie firmy simple.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka pedagogika
tematy.Bezposrednie inwestycje zagraniczne jako zrodlo rozwoju regionu lodzkiego na przykladzie lodzkiej
specjalnej strefy ekonomicznej.Ocena szans i zagrozen zwiazanych z funkcjonowaniem biura turystycznego
na terenie krakowa..Przyklad pracy licencjackiej.Architektura forteczna jako niewykorzystane walory
turystyczne warszawy.Kredytowanie ludnosci na przykladzie lukas bank.Seminarium ii st. - publiczne prawo
gospodarcze.Rola venture capital w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw.Praktyczne
zastosowanie metod wyceny przedsiebiorstwa na przykladzie metody dcf.Rola i zadania ochronnych
podsystemow wykonawczych bezpieczenstwa narodowego rp.praca licencjacka budzet gminy .Syndyk w
postepowaniu upadlosciowym.Wspoldzialanie kmp w opolu ze szkolami w przeciwdzialaniu patologii wsrod
dzieci i mlodziezy.Produkcja i jakosc w przedsiebiorstwie produkcyjnym wytwarzajacym kotly centralnego
ogrzewania.praca licencjacka budzet gminy .Kreowanie wizerunku publicznej instytucji kultury na przykladzie
opery krakowskiej.Elder- alexander - zapraszam do gabinetu inwestora gieldowego : przewodnik po
inwestowaniu na gieldzie .Uwarunkowania rozwoju lasku i jego okolic zwiazane z infrastruktura
drogowa.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach w przedsiebiorstwie
przemyslu motoryzacyjnego..Ograniczenia dziennikarskiej wolnosci slowa obowiazkiem autoryzacji.Ocena
zgodnosci procedur operacyjnosci banku z wymaganiami znormalizowanych systemow zarzadzania
jakoscia.Internet jako narzedzie realizacji sprzedazy..Analiza kompetencji kierownika liniowego..Akademickie
biura karier - bariery i szanse rozwoju.Analiza ksztaltowania budzetow lokalnych na przykladzie gminy
klomnice w latach 2001-2005.Jakosc uslug sluzby doreczen poczty polskiej.Status prawny drog publicznych w
swietle ustawy o drogach publicznych.Innowacyjne procesy magazynowania w systemie
logistycznym.Przykladowe prace licencjackie z administracji.Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych ze
szczegolnym uwzglednieniem ryzyka kredytowego na przykladzie pko bp w wieliczce..Swiadek koronny w
aspekcie materialnym i procesowym na tle porownawczym.Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w
kontekscie anomalii zachowania cen akcji na przykladzie informacji o splitach na gpw w warszawie.Instytucja
skarg i wnioskow w postepowaniu administracyjnym..praca licencjacka budzet gminy .Ocena wykonania
budzetu na przykladzie gminy lelow w latach 2001-2005.Zawieszenie postepowania cywilnego w
postepowaniu procesowym.Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania w procesie karnym.Prawo
szlachty rycerskiej w japonii w epoce edo 1600-1868.Rola powiatowego centrum pomocy rodzinie w
realizacji zadan z zakresu pomocy spolecznej w powiecie pajeczanskim.zrodla finansowania zadan
gminy.Ksztaltowanie sie poziomu i dynamiki dochodow- wydatkow gminy zawiercie w latach 20062009.Przestepstwa przeciwko integralnosci i dostepnosci danych informatycznych w kodeksie karnym z 1997
r..Wycena nieruchomosci dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelnosci kredytodawcy na przykladzie bankow
uniwersalnych.Prywatyzacja przedsiebiorstw o istotnym znaczeniu dla gospodarki panstwa.Zarzadzanie
jakoscia obslugi klientow na przykladzie domu maklerskiego pekao oraz centralnego domu maklerskiego
pekao sa..praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc sopockiego towarzystwa ubezpieczen ergo hestia s.a.
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..
w zakresie ubezpieczenia nieruchomosci mieszkalnych..Mobbing jako forma przesladowania w miejscu
pracy.Analiza rynku kolektorow slonecznych w polsce (na przykladzie malopolski).Posrednictwo w obrocie
nieruchomosciami mieszkaniowymi jako dzialalnosc zawodowa.Dualna rola logistyki w sytuacjach
kryzysowych.Mobbing w stosunkach prawa pracy.Funkcjonowanie systemu ubezpieczen spolecznych w unii
europejskiej.Prace licencjackie pielegniarstwo przyklady.Zarzadzanie procesem dystrybucji w
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy linde gaz polska sp. Z o.o..Zarzadzanie systemem edukacyjnym na
poziomie gminy staporkow..Debiut gieldowy w strategii finansowania przedsiebiorstw.Organizacja i
zarzadzanie turystyka w nowej hucie na tle przemian spoleczno-gospodarczych zachodzacych w tej dzielnicy
po 1989 roku.Bonczak-kucharczyk- ewa - spoldzielnie mieszkaniowe : komentarz .Inwestycje ekologiczne
gminy myslenice..Wplyw reklamy na ksztaltowanie sie poziomu sprzedazy.Prawna problematyka mobbingu
w sferze zatrudnienia i uprawnienia pracownika dotknietego tym problemem.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy
x.Wykorzystanie srodkow unijnych oraz korzysci z nich plynace dla jednostek samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy i miasta warta.Szkolenia jako narzedzie rozwoju kompetencji na przykladzie firmy pliva
krakow sa..Podatek dochodowy od osob fizycznych odprowadzany do urzedu skarbowego w aspekcie
wsadowych danych do implementacji programowej..Konflikty i negocjacje w
przedsiebiorstwie.Taksonomiczne wskazniki poziomu rozwoju krajow unii europejskiej.Analiza struktury
dochodow i wydatkow samorzadow gminnych na przykladzie gminy sadkowice.Proces rekrutacji i selekcji
personelu na przykladzie miedzynarodowego koncernu.Wydatki samorzadow terytorialnych na ochrone
glownych zbiornikow wod podziemnych na przykladzie gminy turawa.Pisanie prac magisterskich po
angielsku.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc inwestycyjna gmin i zrodla finansowania inwestycji
komunalnych na przykladzie gminy limanowa w latach 2001-2005..Formy ewidencji operacji gospodarczych
w malych przedsiebiorstwach na przykladzie firmy tp teltech.Zarzadzanie rozwojem pracownikow w
przedsiebiorstwie produkcyjnym.System zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy agros nova sp. Z o.
O..Metody zapewnienia jakosci w procesie wytwarzania artykulow spozywczych....
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