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Instrumenty finansowania polityki mieszkaniowej w polsce.Wykorzystanie wiedzy specjalistycznej bieglych
rodzinnego osrodka diagnostyczno-konsultacyjnego w sprawach rozwodowych przez sad okregowy w
opolu.Kult pamieci osoby zmarlej - szczegolne dobro osobiste i jego ochrona..Analiza sytuacji ekonomicznofinansowej przedsiebiorstwa x w latach 2003-2007.Ochrona zabytkow a gospodarowanie nieruchomosciami
zabytkowymi na przykladzie lodzi.Praca licencjacka fizjoterapia.Analiza konkurencyjnosci przedsiebiorstwa
branzy drewnianej w latach 2007 - 2009.Wplyw struktury organizacyjnej na relacje interpersonalne w
przedsiebiorstwie. Analiza porownawcza przedsiebiorstw x i przedsiebiorstwa y..Praca licencjacka z
fizjoterapii.Pomoc w napisaniu pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Odpowiedzialnosc karo- administracyjna za wykroczenia zawarte w kodeksie pracy.Rachunkowosc
praca licencjacka.Przymusowy wykup akcji jako instrument ochrony interesow spolki akcyjnej i akcjonariuszy
wiekszosciowych - praca prawnoporownawcza.Wykorzystanie strategii marketingu-mix na rynku
spedycyjnym (na podstawie firmy schmidt polska).Zarzadzanie produkcja i jakoscia w przedsiebiorstwie
produkujacym podzespoly samochodowe..praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc wybranych instytucji
w zakresie rozwoju aktywnosci sportowo-turystycznej mlodziezy szkolnej w kedzierzynie-kozlu.Strategia
marketingowa malej firmy.Rewitalizacja terenow poprzemyslowych na przykladzie krakowa..Strategia
marketingowa malej firmy.praca licencjacka budzet gminy .Sposoby myslenia o roli dyrektora szkoly oraz ich
znaczenie dla zarzadzania w oswiacie.Sytuacja rodziny w obliczu problemu alkoholizmu i zwiazanej z nim
przemocy.Prace licencjackie lublin.praca licencjacka budzet gminy .Rola samorzadu terytorialnego oraz
organizacji pozarzadowych w zarzadzaniu rozwojem regionalnym. Na przykladzie powiatu
suskiego..Zwalnianie pracownikow - aspekty prawne i psychologiczne.praca licencjacka budzet gminy
.Strategia rozwoju malej firmy obuwniczej na przykladzie firmy miko.Bezrobocie i aktywne metody jego
zwalczania w powiecie kutnowskim w latach 2007-2010.Problematyka rekrutacji i derekrutacji w zarzadzaniu
stosunkami pracy w instytucjach samorzadu terytorialnego w swietle obowiazujacych przepisow
prawnych.Konflikt czamski w swietle prawa miedzynarodowego.Analiza czynnikow modelujacych srodowisko
pracy w aspekcie poprawy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na przykladzie drukarni..Proces prywatyzacji
przedsiebiorstwa panstwowego na przykladzie przedsiebiorstwa robot drogowych i mostowych s.a.Pisma
procesowe.Baranski- robert. - fundacje i stowarzyszenia : wspolpraca organizacji pozarzadowych z
administracja publiczna.Zarzadzanie konfliktami w szkole.zrodla finansowania przedsiebiorstwa na
przykladzie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Pisanie prac magisterskich cennik.Analiza
funkcjonowania ubezpieczen na zycie na przykladzie wybranych towarzystw ubezpieczeniowych.Wplyw
systemow motywacyjnych na wydajnosc pracy w procesie produkcyjnym.Polityka inwestycyjna otwartych
funduszy emerytalnych- czyli system emerytalny w polsce ze szczegolnym uwzglednieniem ii filaru.Polityka
innowacyjna polski w latach 1990-2007.Uniwersalizm praw czlowieka.Gwarancje trwalosci i tresci stosunku
pracy kobiet w czasie ciazy i macierzynstwa.Gospodarka srodkami trwalymi.Rola sprawozdawczosci
finansowej w funkcjonowaniu urzedu miasta czestochowy..Analiza efektywnosci oceny okresowej czlonkow
korpusu sluzby cywilnej w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu
skarbowego.Wykorzystanie funduszy unii europejskiej przez samorzady lokalne na przykladzie gminy
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baranowo.Prace dyplomowe magisterskie.Znaczenie gospodarki magazynowej jako elementu logistyki w
przedsiebiorstwie.Temat pracy licencjackiej rachunkowosc.Bankowosc elektroniczna jako nowa forma uslug
bankowych.Prawo do wynagrodzenia autorow i artystow wykonawcow w swietle niemieckiej i polskiej
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Bak- henryk. Red. - gospodarka polski w unii europejskiej
w latach 2004-2006 : wybrane zagadnienia .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Rola marki w walce konkurencyjnej na rynku.Bariety rozwoju organizacji niedochodowych na przykladzie
hospicjum im. Sw. Lazarza w krakowie.Patologie w miejscu pracy w opiniach pracujacych studentow wydzialu
zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Sposoby realizacji ocen pracownikow na przykladzie firmy ancora
collection i firmy x.Obligacje skarbowe jako forma finansowania deficytu budzetowego.Ile kosztuje napisanie
pracy licencjackiej.Ocena funkcjonowania systemow zarzadzania produkcja i jakoscia przy wytwarzaniu
wyrobow z tworzyw sztucznych w firmie kratwen..Przykladowa praca licencjacka.praca licencjacka budzet
gminy .Rola i znaczenie marketingu mix na przykladzie przedsiebiorstwa branzy nasiennoogrodniczej.Kisielnicki- jerzy (1939- ). Red. - project management w czasach kryzysu .Strategia rozwoju
zasobow ludzkich w firmie hotelarskiej (na przykladzie hotelu orbis grand w lodzi).Analiza ulg w podatku
dochodowym od osob fizycznych w latach w latach 2003-2006.Zarzadzanie lancuchem dostaw w branzy
motoryzacyjnej na przykladzie citroen klimczok spolka z.o.o..Rozwoj ubezpieczen emerytalnychw polsce w
latach 2001-2003 na przykladzie oferty pzu s.a..Trendy rozwoju rynku nieruchomosci mieszkaniowych w
polsce.Analiza kosztow jakosci w procesie zarzadzania.Koszty pracy w przedsiebiorstwie na przykladzie kcw
warta s.a. w dzialoszynie.Zrownowazona karta wynikow jako system zarzadzania firma oparty na kreowaniu
wartosci na przykladzie przedsiebiorstwa lexim.Ochrona praw konsumentow.Przyszlosc pieniadza
materialnego.Rola zarzadcy nieruchomosci w procesie zarzadzania wspolnota mieszkaniowa w
blachowni.Kompetencje inteligencji emocjonalnej w planowaniu kariery zawodowej.Aktywne formy
lagodzenia skutkow bezrobocia w powiecie klobuckim.Zarzadzanie dzialalnoscia kredytowa bankow na
przykladzie banku gospodarki zywnosciowej.Praca magisterska rachunkowosc.Seminarium ii
r.sum.kat.hist.doktryn politycznych i prawnych.Wybrane zrodla finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa
x.Kudlacz- tadeusz. Red. - teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej .Ochrona
rodziny w kodeksie pracy.Instytucja repatriacji w polskim prawie.Badanie wplywu inwestycji na rozwoj gminy
rzasnia.Prawne i etyczne aspekty reklamy masowej.Analiza rynku nieruchomosci komercyjnych w
wojewodztwie malopolskim.Analiza portfela kredytowego na podstawie banku getin bank s.a..Klamstwo i
jego demaskowanie w procesie selekcji kandydatow do pracy.Strategie rozwoju przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy przedsiebiorstwo handlowe lukasz kuropatwa.Rola szkolen pracowniczych w zarzadzaniu
organizacja na przykladzie p.h.u. bilex sp. Z o.o..Uslugi ubezpieczeniowe w zarzadzaniu ryzykiem dzialalnosci
malych i srednich przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy .Instytucje i organizacje wspierajace
clustering w polsce.Ochrona- rewaloryzacja i adaptacja zabytkow techniki na przykladzie projektu
zagospodarowania starej rzezni w j.aroslawiu.Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia.praca licencjacka
budzet gminy .Formy opodatkowania podmiotow gospodarczych w polskim systemie podatkowym.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena systemow informatycznych wykorzystywanych w dystrybucji
towarow na podstawie badanego przedsiebiorstwa..Przyszlosc zakopanego jako osrodka turystyki i rekreacji
w opinii politykow- dzialaczy i mediow.Cechy dobrego negocjatora.Zjawisko naduzywania alkoholu a
przestepczosc w piotrkowie trybunalskim.Ewolucja miedzynarodowych i krajowych rozwiazan w zakresie
skonsolidowanej sprawozdawczosci finansowej.praca licencjacka budzet gminy .System instytucjonalny unii
europejskiej oraz jego funkcjonowanie w krajach czlonkowskich.Funduszowe finansowanie polityki
regionalnej.Pozyskiwanie srodkow unijnych na przykladzie gminy kobiele wielkie w latach 20072009.Skutecznosc egzekucji zobowiazan podatkowych na przykladzie urzedu skarbowego w
raciborzu..Rozliczenia pieniezne przeprowadzane za posrednictwem bankow na przykladzie banku pko bp sa i
oddzial w skierniewicach..Rozwoj kariery zawodowej menedzerow jako realizacja funkcji
personalnej.Realizacja funkcji motywowania w firmie budimex dromex s.a..Problematyka retroaktywnosci
prawa w procesach zbrodniarzy nazistowskich oraz wybrane zagadnienia.Liberalizacja transportu kolejowego
w prawie wspolnotowym.Problematyka zwiazana z organizacja i zarzadzaniem baza noclegowa beskidu
sadeckiego na przykladzie schronisk gorskich pttk..Historia- doktryna i polozenie prawne bractwa
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kaplanskiego sw. Piusa x i innych katolickich ruchow tradycjonalistycznych w polsce.praca licencjacka budzet
gminy .Problematyka rozbrojenia w prawie miedzynarodowym publicznym.Falszywe zeznania (art. 233 k.k.)
W swietle zasady nemo nemo se ispum accusare tenetur i realizacji przez swiadka prawa do obrony.Operacje
pokojowe onz w afryce poludniowej.Dzialalnosc promocyjna gminy na przykladzie gminy narewka .praca
licencjacka budzet gminy .Kobieta jako podmiot zabojstwa pod wplywem silnego wzburzenia.praca
licencjacka budzet gminy .Zima- monika. Red. - teczowe rodziny w polsce : prawo a rodziny lesbijskie i
gejowskie .Kosztorys ofertowy a rzeczywista wartosc robot budowlanych praca inzynierska
budownictwo.Odpowiedzialnosc czlowieka jako sprawcy wypadkow komunikacyjnych..Reklama praca
magisterska.Wplyw systemu motywacyjnego na zadowolenie pracownikow.Logistyka przedsiebiorstwa rolnospozywczego na przykladzie firmy x..Stereotyp plci w reklamie telewizyjnej - analiza
porownawcza.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet gminy
.Polityka banku pko bp s.a. w zakresie tworzenia rezerw.Bezpieczenstwo energetyczne polski w kontekscie
gazu ziemnego - dywersyfikacja dostaw deficytowego paliwa.praca licencjacka budzet gminy .Prawo
autorskie jako przedmiot dziedziczenia w ustawodawstwie polskim.Motywowanie do efektywnej pracy.
Badanie na podstawie banku komercyjnego x.Specification of goods and services and the scope of protection
of trademarks and design rights.Funkcjonowanie miedzynarodowego trybunalu karnego zalozenia a
praktyka.Status prawny przedsiebiorstwa energetycznego.Rola i funkcjonowanie stadionow sportowych w
krakowie.Doswiadczenie polskich przedsiebiorstw w zakresie wprowadzania tqm.praca licencjacka budzet
gminy .Przedsiebiorczosc i jej specyfika na terenach wiejskich na przykladzie gminy dlugosiodlo.Wybrane
problemy opodatkowania akcyza wegla i koksu w polsce.Rola i znaczenie promocji jako instrumentu
marketingu terytorialnego wykorzystywanego na rzecz rozwoju miast - przyklad lodzi.Porownanie sytuacji
obcych podmiotow praw pokrewnych na gruncie umow miedzynarodowych obowiazujacych rzeczpospolita
polske w tym zakresie.Posrednik na rynku nieruchomosci w czestochowie - charakterystyka
zawodu.Struktura organow spolki europejskiej.Ocena funkcjonowania systemow zarzadzania produkcja i
jakoscia przy wytwarzaniu mebli wypoczynkowych..Bariery w procesie zarzadzania wiedza.Posrednika na
rynku nieruchomosci jako podmiot zmniejszajacy ryzyko transakcji na podstawie biura obrotu nieruchomosci
panorama.Dochody podatkowe gminy na przykladzie gminy powiatu przysuskiego.Warunki prawne
funkcjonowania systemu informatycznego kadrowo - placowego na podstawie wybranego
przykladu.Kontrola i zaskarzalnosc decyzji w przedmiocie zatrzymania i tymczasowego aresztowania.Umowa
przedwstepna.Instrumenty karnoprawnej reakcji na przykladzie leczniczych srodkow
zabezpieczajacych.Wplyw globalnego kryzysu finansowego 2007-2009 na bilans platniczy polski – analiza na
tle wybranych krajow ue.Konspekt pracy licencjackiej.Wplyw funduszy unii europejskiej na rozwoj gminy
sypniewo w latach 2007-2009.Motywacja studentow do realizacji kariery zawodowej w krajach ue.Znaczenie
prywatyzacji w polskim sektorze bankowym.Praca magisterska rachunkowosc.Psychologiczne i behawioralne
aspekty reklamy wplywajace na decyzje zakupowe konsumentow..System ocen pracownikow na przykladzie
przedsiebiorstwa wimed sp.z o.o.Analiza finansowa przedsiebiorstwa zrodlem oceny jego perspektyw
rozwojowych.Bankowosc internetowa jako nowoczesna forma dystrybucji uslug
bankowych.Odpowiedzialnosc cywilna wobec uczestnika badan w procesie badan klinicznych..Zarzadzanie
komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w gminie miejskiej brzeziny.Staszczak- dariusz eligiusz. globalizacja : zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny marketing .Strefy
specjalne - problematyka administracyjnoprawna.Organizacja czasu mieszkancom przez jednostki kultury na
wybranych przykladach.Wplyw funduszy strukturalnych na konkurencyjnosc przedsiebiorstw w
uwarunkowaniach europejskich i globalnych.Polozenie prawne swiadkow jehowy w polsce.Zastosowanie
programu optima w malym przedsiebiorstwie.Seminarium ii r.st. V r- kat. Publicznego prawa
gospodarczego.Analiza belek adaptacyjna metoda elementow skonczonych typu hp praca inzynierska
budownictwo.Zastosowanie technologii agentowej w poprawie pozycji konkurencyjnej
przedsiebiorstwa.Analiza informacji w bezpieczenstwie.praca licencjacka budzet gminy .Rozrachunki z tytulu
postepowan sadowych w rachunkowosci budzetowej na przykladzie sadu okregowego w
czestochowie..Prawo do urlopu wypoczynkowego..praca licencjacka budzet gminy .Rola srodkow unijnych w
rozwoju spolecznym i gospodarczym gminy glubczyce..Analiza efektywnosci portfela spolek o najwyzszych
..

..
wartosciach dywidendy na jedna akcje.O pojeciu prawa represyjnego.Rola due diligence w podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych (na przykladzie fuzji i przejec).Gospodarka budzetowa gminy przedborz.Kultura
organizacyjna jako strategiczny zasob warunkujacy dzialanosc przedsiebiorstwa (nsa przykladzie firmy komtel
sp. Z .o.o).Rozwoj obszarow wiejskich na przykladzie gmin polnocnej czesci jury..Dostosowanie polskiego
rolnictwa do wymogow unii europejskiej.Kontrola skarbowa.Audyt strategiczny jako metoda usprawnienia
systemu zarzadzania w komercyjnej firmie medycznej..Armstrong- michael - zarzadzanie wynagrodzeniami :
zestaw narzedzi .Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Allegro najpopularniejsza forma handlu elektronicznego.Korzystanie z profesionalnej reklamy i promocji w
zarzadzaniu przedsiebiorstwami (w swietle doswiadczen pracowni reklamowej city color w kielcach).praca
licencjacka budzet gminy .Rachunkowosc podatkowa malej firmy na podstawie przedsiebiorstwa
transportowego firmy trans-bis.praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji finansowej spolki
dystrybucyjnej w latach 2002 - 2006.Problematyka przymusowego leczenia osob uzaleznionych od alkoholu i
narkotykow a zgoda pacjenta na leczenie.Funkcjonowanie organow nadzoru budowlanego w polsce..praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Binkowska- maja. Tl. - the bankruptcy and
reorganisation law = prawo upadlosciowe i naprawcze .praca licencjacka budzet gminy .Analiza strategii
marketingowej na przykladzie philip morris polska s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Wykorzystanie srodkow unijnych przez samorzady terytorialne na przykladzie gminy
krzyzanow.Wznowienie postepowania w procesie cywilnym.Wspolczesny parlamentaryzm
szwecji..Motywowanie funkcja zarzadzania.Olech- anna. Red. - przepis na uczestnictwo : diagnoza
partycypacji publicznej w polsce..Pracy licencjackiej.Przykladowe prace licencjackie z administracji.Analiza
kosztow na podstawie sprawozdan sporzadzanych w przedsiebiorstwie.Tworzenie centrow logistycznych w
regionie lodzkim jako czynnik jego rozwoju.Generalny dyrektor ochrony srodowiska oraz regionalni
dyrektorzy ochrony srodowiska w systemie organizacyjnym polskiej administracji publicznej w sprawach z
zakresu ochrony srodowiska.Analiza kosztow kredytu hipotecznego na przykladzie oferty ing bank
slaski.Kontrakty terminowe - jedna z form transakcji finansowych.Wplyw wizerunku firmy na pozyskiwanie
zasobow pracowniczych na przykladzie producenta mebli stylowych mebin..Fundusze strukturalne - szansa
na wzrost konkurencyjnosci malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Przestepstwa przeciwko rodzinie w
polskim prawie karnym xx w..Wybory prezydenckie w stanach zjednoczonych.Szkolenia pracownikow jako
podstawowy element zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacji publicznej.Reklama podprogowa jako
jeden z technik manipulacji w mediach..Kampanie spoleczne jako mechanizm zarzadzania sfera
publiczna..Bezrobocie mlodziezy wojewodztwa slaskiego- walka z bezrobociem na przykladzie miasta
zawiercia.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Zasady i formy opodatkowania podatkiem dochodowym malych i srednich przedsiebiorstw.Opodatkowanie
importu towarow podatkiem od towarow i uslug..Erecinski- tadeusz (1946- ). Red. - orzecznictwo trybunalu
konstytucyjnego a kodeks postepowania cywilnego : materialy ogolnopol.Procesy urbanizacyjne wsi na
przykladzie gminy kepno..Znaczenie reklamy w zarzadzaniu mala firma na przykladzie akademiks centrum
edukacji..Stres wsrod pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa pks s.a. w czestochowie.Analiza
dzialalnosci kredytowej ing banu slaskiego spolka akcyjna 2000-2006.Historyczne- polityczne i kulturowe
uwarunkowania stosunkow polsko-wegierskich..Europejski fundusz rozwoju regionalnego zrodlem
wspolfinansowania rewitalizacji zabytkow w polsce .Wykorzystanie instrumentow marketingowych w
dzialalnosci kredytowej banku na podstawie banku citi handlowego.Polityka i kultura europy.Dochody i
wydatki funduszu ubezpieczen spolecznych na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych.Wplyw planow
miejscowych na aktywnosc rynku nieruchomosci.Dudek- mieczyslaw (ekonomia). Red. - polityka unijnej
integracji : wybrane problemy rynku wewnetrznego .Skutki orzeczen trybunalu konstytucyjnego w stosunku
do aktow normatywnych..Prace magisterskie logistyka.Wykorzystanie systemu bazodanowego na przykladzie
wypozyczalni wideo.Prawna instytucjonalizacja homoseksualnych zwiazkow partnerskich w
polsce.Zarzadzanie ochrona srodowiska naturalnego na przykladzie powiatu piotrkowskiego.Strategia jakosci
narzedziem doskonalenia produktu na przykladzie firmy amway.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Usilowanie jako forma stadialna popelnienia przestepstwa..Stratregia lizbonska a
rynek pracy w polsce.Leasing jako jedna z form finansowania sektora msp.Przekrycie siatkowe hali
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tenisowej. Praca inzynierska budownictwo.Fuzje i przejecia przedsiebiorstw na przykladzie polskich
firm.Specyfika marketingu bankowego na przykladzie pko bp s.a. oddzial w sieradzu.praca licencjacka budzet
gminy .Kierowanie zespolem reagowania kryzysowego na podstawie gminy opatow.Postepowanie cywilne w
sprawach nieletnich.praca licencjacka budzet gminy .Elementy procesu zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie na przykladzie bre banku.Ocena wyniku finansowego na przykladzie przedsiebiorstwa
lentex s.a..Strategie firm motoryzacyjnych w dobie kryzysu gospodarczego na podstawie koncernu toyota
motor corporation.Przeciwdzialanie nadmiernemu zadluzeniu publicznemu w panstwach czlonkowskich unii
europejskiej.Administracyjnoprawny nadzor nad zakladami opieki zdrowotnej.Minimalne standardy ochrony
praw skazanego.Metody okreslania czasu zgonu.Parlament krolestwa norwegii..Wybrane instrumenty
przewagi konkurencyjnej w organizacji non-profit na rynku szkolnictwa (na przykladzie szkoly mistrzostwa
sportowego w lodzi).Ewolucja struktury administracji na przykladzie wojnicza..Swierszcz- katarzyna. skuteczny biznesplan a fundusze europejskie .Zasady obiegu i kontroli dowodow ksiegowych na przykladzie
firmy zlomrex.Motywowanie pracownikow do pracy na przykladzie zespolu szkolno-przedszkolnego im. Jana
pawla ii w rudnikach..praca licencjacka budzet gminy .Czakon- wojciech. - planowanie i kontrola budzetowa
w organizacjach .Teoria i praktyka przywodztwa w organizacji.Wykorzystanie strategii marketingowych na
rynku naczep samochodowych (na podstawie firmy polkon).Pisanie prac maturalnych tanio.Podatek
dochodowy od osob prawnych na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej lokator we wloszczowie.Umowa
deweloperska..Pojecie spolki publicznej.praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie gotowe.Analiza
porownawcza wplywu realizacji projektow wspolfinansowanych z ue na rozwoj gmin pajeczno i
popow.Funkcjonowanie elementow systemu produkcyjnego w odniesieniu do wytwarzania produktu dla
budownictwa..Efektywnosc rynku kapitalowego na przykladzie gieldy papierow wartosciowych w
warszawie.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie szkola dla zaspokojenia szczegolnych potrzeb
edukacyjnych dzieci. Rola postaw nauczycieli wobec problemu dysleksji..Strategia rozwoju przedsiebiorstwa
logistycznego (na przykladzie firmy db schenker).Misja i wizja firmy jako droga do rynkowego
sukcesu.Mobbing w stosunkach zatrudnienia.Analiza wybranych produktow bankowych dla sektora malych i
srednich przedsiebiorstw..Problematyka kary smierci.Analiza ryzyka kredytowego z wykorzystaniem metody
credit scoring na przykladzie banku pko bp s.a..Prace magisterskie logistyka.Analiza aspektow podatkowych
handlu elektronicznego. Wybrane zagadnienia.Analiza skutecznosci reklamy internetowej dzialajacej na
konsumentow w usa i w polsce.Pozyskiwanie i utrzymanie pracownikow w przedsiebiorstwie uslugowym na
przykladzie badan przeprowadzonych w hotelu mercure w opolu..Stosunek do czasu jako bariera
komunikacyjna w organizacjach wielokulturowych.Diagnoza systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie na
przykladzie urzedu przewozu poczty w krakowie.Strategie dystrybucji stosowane przez przedsiebiorstwo
branzy motoryzacyjnej na przykladzie firmy inter cars.Identyfikacja glownych obszarow przestepczosci
gospodarczej w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Obowiazek naprawienia szkody w kodeksie karnym z
1997 roku.Strategia promocji przedsiebiorstwa na przykladzie obiektu mlyn muzeum mlynarstwa w
ustrzykach dolnych.Analiza ekonomiczno – finansowa na przykladzie firmy pamapol s.a..Rozwoj logistyki
polskich przedsiebiorstw w uwarunkowaniach europejskich i globalnych.Ochrona konsumenta w obrocie
elektronicznym.Analiza mozliwosci finansowania inwestycji przez gmine dzialoszyn.Nowoczesny marketing
w branzy it na podstawie sklepu komputerowego x-kom.pl.Proby odgraniczenia swobody dzialalnosci
gospodarczej od swobodnego przeplywu kapitalu w zakresie czynnosci na spolkach kapitalowych.Wybrane
zagadnienia logistyczne w zarzadzaniu gospodarka magazynowa.Promocja i reklama sanatorium
uzdrowiskowo-wypoczynkowego ela w polanczyku.Polityka pronatalistyczna w prawie polskim na tle
rozwiazan europejskich.Wplyw nadumieralnosci mezczyzn na wysokosc skladki w ubezpieczeniach na
zycie.Posrednictwo finansowe na rynku kredytow hipotecznych w polsce i wielkiej brytanii.Wplyw srodkow z
unii europejskiej na rozwoj infrastruktury spoleczenstwa informacyjnego polski wschodniej.Sposoby
finansowania dzialalnosci deweloperskiej.Umowy przewoznikow lotniczych w dobie koncentracji - alianse
strategiczne..Strategia marketingowa firmy pawis.Celowosc wdrazania systemu zarzadzania jakoscia w
administracji publicznej..Ombudsman w polsce i we francji - zagadnienia admiistracyjno-prawne.zrodla
finansowania inwestycji gminnych na przykladzie gminy mniszkow.Podstepne wykorzystanie tzw. Tabletki
gwaltu w przestepstwie zgwalcenia.Instytucja sprzeciwu w polskim postepowaniu karnym.Seminarium ii st. ..

..
teoria prawa.Projekt suchej zabudowy wnetrza domu mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 350 m2. Praca
inzynierska budownictwo.Kryminalistyka.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstw metodami
dyskryminacji- zagadnienia administracyjno-finansowe.Pozytywny wplyw szkolen e-lerningowych i blogow
firmowych na kapital intelektualny przedsiebiorstwa.Zarzadzanie kapitalem obrotowym a plynnosc
finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy atabajt roik- slowik- mazurkiewicz sp. J..Znaczenie
informatyzacji w procesach zarzadzania w malych i srednich przedsiebiorstwach.Tematy prac magisterskich
rachunkowosc.Charakterystyka systemu franchisingowego na podstawie firmy orbis s.a..Informacyjne
aspekty polityki rachunkowosci na przykladzie spolki remont - tech.Obrona konieczna a dzialanie
funkcjonariusza publicznego w ramach jego uprawnien i obowiazkow ( wybrane zagadnienia ).praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Standardy obslugi gosci w hotelarstwie i
gastronomii na przykladzie hotelu fokus.Polska i austriacka regulacja przejscia zakladu pracy lub jego czesci w
swietle prawa unii europejskiej.Listwan- tadeusz. Red. Nauk. - sukces w zarzadzaniu kadrami : kapital ludzki
w organizacjach miedzynarodowych .Finansowanie i ksztaltowanie rozwoju przedsiebiorstwa.Funkcje i
instrumenty polityki fiskalnej..Ocena polityki szkoleniowej w przedsiebiorstwie transportowo-sprzetowym
betrans sp. Z o.o..Private equity/venture capital zrodlem finansowania przedsiebiorstw.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza porownawcza bezrobocia w powiecie wloszczowsim na tle bezrobocia w polsce w
latach 2005-2009.Robotyka w budownictwie praca inzynierska budownictwo.Rozwoj gospodarczy gminy a
ruchy migracyjne na przykladzie gminy dobrodzien w latach 1999-2006..Funkcjonowanie otwartych funduszy
emerytalnychw polsce w latach 1999-2004.praca licencjacka budzet gminy .Narzedzia rachunkowosci
zorientowane na wzrost wartosci przedsiebiorstwa.Metodyka oceny zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa
na przykladzie banku pekao s.a..Wykorzystanie srodkow unijnych przez samorzady terytorialne na
przykladzie gminy krzyzanow.Ocena systemu ewaluacji funduszy strukturalnych w polsce w okresie 2007 2013.Funkcje produktu w marketingowym zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie remo swiat spolka
z ograniczona odpowiedzialnoscia.Marketing jako czynnik rozwoju turystyki biznesowej na przykladzie
wybranych miast polski.Audyt wewnetrzny.Formy przeciwdzialania bezrobociu w powiecie
zawiercianskim.Wydatki samorzadow terytorialnych na ochrone glownych zbiornikow wod podziemnych na
przykladzie gminy turawa.Wyrok umarzajacy w postepowaniu karnym.Prawo unii europejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Kapital zakladowy w spolce akcyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Umowa
licencyjna z zakresu prawa wlasnosci przemyslowej.praca licencjacka budzet gminy .Pozamaterialne czynniki
motywacji pracownikow w realizacji strategii tqm.Rola bezposrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju
gospodarki polski.Przestepczosc zorganizowana w polsce .Mozliwosci finansowania dzialalnosci operacyjnej i
inwestycyjnej w malym przedsiebiorstwie na przykladzie zakladu produkcji drzewnej arbor z
wloszczowy.Fuzje i przejecia firm samochodowych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .System ocen pracowniczych na przykladzie urzedu wojewodzkiego w bialymstoku.praca licencjacka
budzet gminy .Wykorzystanie instrumentow marketingu - mix na podstawie przedsiebiorstwa b/s/h sprzet
gospodarstwa domowego sp. Z o.o..Czas pracy oraz inne elementy przeciwdzialajace zwolnieniom
pracownikow w dobie kryzysu.Rachunek kosztow jako zrodlo informacji w przedsiebiorstwie
produkcyjnym.Tworczosc pracownicza na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.Szkolenie- rozwoj zawodowy i rehabilitacyjny w zakladzie pracy
chronionej.Efektywnosc polskiego rynku kapitalowego w swietle wybranych anomalii
kalendarzowych.Analiza sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie zpo kastor s.a..Reklama jako
strategiczny podsystem marketingu w procesie decyzyjnym konsumenta..Rola pozaplacowych instrumentow
wynagradzania pracownikow w przedsiebiorstwie.Czynniki motywacji do pracy - analiza
miedzynarodowa..Kredytowanie nieruchomosci przez banki.Logistyczna obsluga klienta w firmie
transportowej.Koordynacja systemow zabezpieczenia spolecznego po przystapieniu polski do unii
europejskiej na przykladzie swiadczen rodzinnych..Spory o wlasciwosc.praca licencjacka budzet gminy
.Metody oceny ryzyka upadlosci przedsiebiorstw.Zaleznosc form reklamy od stopnia rozwoju elektronicznej
bankowosci w polsce..Pisanie prac licencjackich.Inwestycje komunalne w gminie popow w latach 20082010.Organizacja rachunkowosci w jednostce samorzadu tertytorialnego na przykladzie gminy
mykanow..Zastosowanie internetu do reklamy firm branzy spozywczej: nestle oraz przedsiebiorstwa
..

..
produkcyjnego helena s.a..Podsluch.analiza prawna i kryminalistyczna.Bankowosc elektroniczna- jako
innowacyjna forma swiadczenia uslug na przykladzie banku zachodniego wbk s.a..Dozwolony uzytek
publiczny w srodkach komunikacji masowej.Analiza ryzyka kredytowego osob fizycznych na przykladzie
esbanku banku spoldzielczego w latach 2006-2010.Doradca podatkowy..Wiek emerytalny kobiet i mezczyzn
w polsce i ue.Dostep do informacji publicznej- a tajemnica przedsiebiorstwa .Funkcjonowanie banku
centralnego na przykladzie narodowego banku.Wplyw motywacji na jakosc pracy w komendzie powiatowej
panstwowej strazy pozarnej w pajecznie.Perspektywy zatrudnienia w swiadomosci studentow szkol
wyzszych..Samobojstwa w okresie przemian polityczno-gospodarczych i spolecznych w polsce oraz obraz
tego zjawiska w wojewodztwie podkarpackim..Analiza sytuacji kobiet w zasobie bezrobocia na przykladzie
wojewodztwa lodzkiego.praca licencjacka budzet gminy .Obecnosc kultury greckiej w polsce..Prace
dyplomowe z logopedii.Przydatnosc informacyjna rachunku przeplywow pienieznych w ocenie sytuacji
finansowej przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Motywacja pracownikow na przykladzie
zakladu obslugi przy starostwie powiatowym w sieradzu.Materialnoprawne i wykonawcze aspekty
postepowania w sprawach o przestepstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.praca licencjacka budzet gminy
.Oszustwo jako przestepstwo w kodeksie karnym z 1997 roku i kodeksie karnym skarbowym z 1999
roku.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc procesow logistycznych determinanta rozwoju
przedsiebiorstwa na przykladzie drukarni quad graphics w lomirze.Prace magisterskie administracja.Polityka
rachunkowosci w polskiej praktyce gospodarczej spolek publicznych.Plynnosc finansowa jako wyznacznik
kondycji finansowej firmy.Rola i zadania organow w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Skarga na
orzeczenie referendarza sadowego.Analiza finansowa zakladu pracy chronionej (na przykladzie
przedsiebiorstwa stoptex).Wykorzystanie outplacementu w procesie derekrutacji pracownikow w
przedsiebiostwie.Mccaleb- agnieszka. Red. - china’s changing competitiveness : shaking up or waking up the
european union? .Zjawisko przestepczosci nieletnich i prawna reakcja wobec niej.praca licencjacka budzet
gminy .Program selekcji i rekrutacji na potrzeby firmy x.Monopole rynkowe na przykladzie telekomunikacji
polskiej s.a..System zarzadzania zasobami ludzkimi w opraciu o norme iso 9001:2000 na przykladzie firmy
partnertech.Kredyt hipoteczny na dofinansowanie potrzeb mieszkaniowych osob fizycznych w banku ochrony
srodowiska s.a..Patologie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Ograniczenie zasady legalizmu w kontekscie
usprawnienia postepowania karnego.Dowod z opinii bieglego w procesie cywilnym.Przyczyny i skutki
rozbieznosci miedzy zyskiem brutto a podstawa opodatkowania.Wplyw norm emisji na roznicowanie
produktow na przykladzie przemyslu samochodowego.Strategie produktowe w procesie budowy przewagi
konkurencyjnej firmy na przykladzie reckitt benckiser.Analiza dochodow i wydatkow samorzadu
terytorialnego gminy redziny w latach 2007-2011.Rola i zadania ochronnych podsystemow wykonawczych
bezpieczenstwa narodowego rp.Fikcja prawna w prawie pracy.System szkolen pracownikow jako czynnik
motywacyjny w malym przedsiebiorstwie.Warunki formalne pism procesowych.Zarzadzanie lancuchem
dostaw w firmie x..Polityka ochrony srodowiska na terenie gminy.praca licencjacka budzet gminy
.Miedzynarodowy komitet czerwonego krzyza straznikiem miedzynarodowego prawa humanitarnego.Wplyw
reklamy telewizyjnej na dzieci a wybory konsumenckie ich rodzicow (na przykladzie uczniow szkoly
podstawowej im. Jana pawla ii w bednarach i ich rodzicow).Ksztaltowanie wizerunku przedsiebiorstwa na
przykladzie stora enso poland s.a..Analiza finansowa przedsiebiorstwa na podstawie bioton s.a..Chmielnickipawel (historyk). Red. - polska w unii europejskiej : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa .Rola negocjacji w
pracy wspolczesnego menedzera na przykladzie gospodarstwa agroturystycznego bena.Media jako
instrument ksztaltowania postaw dzieci i mlodziezy.Obsluga handlu zagranicznego w banku spoldzielczym w
skierniewicach.Czynniki wplywajace na satysfakcje z pracy pracownikow w pko bp s.a..Podejmowanie i
prowadzenie dzialalnosci przez male i srednie przedsiebiorstwa.Motywowanie pracownikow a poziom
negatywnego nastroju.praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie ceny.Wplyw zastosowania zasad
wyceny produktow i zapasow na wynik okresu.Podatki dochodowe od osob fizycznych w wybranych
panstwach europejskich.Rozwoj personelu.Optymalizacja procesow w organizacji na przykladzie biura
nieruchomosci.Ocena zarzadzania nieruchomosciami w czestochowskiej spoldzielni mieszkaniowej nasza
praca.Czynnosci kierownika budowy – studium przypadku praca inzynierska budownictwo.Kierowanie
personelem w domu pomocy spolecznej..Rola posrednika na rynku nieruchomosci..Ocena dochodow i
..
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wydatkow budzetowych gminy strzelce wielkie w latach 2004-2008.Analiza dochodow i wydatkow
budzetowych gminy radomsko w latach 2009-2011.Instrumenty finansowe polityki regionalnej unii
europejskiej a rozwoj polskich regionow.Rozrachunki z kontrahentami- a plynnosc finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie biura podrozy x.Wplyw zarzadzania ryzykiem finansowym na utrzymanie
plynnosci firmy.Ryzyko kredytowe w dzialalnosci bankowej.praca licencjacka budzet gminy .Pajaki
tematyczne jako narzedzie personalizacji wyszukiwania informacji biznesowej w sieci internet.Organizacja
systemu rachunkowosci.Wspolpraca miedzyregionalna jako czynnik rozwoju wojewodztwa na przykladzie
malopolski.Cash pooling. Zagadnienia podatkowoprawne.Polityka imigracyjna rfn na przykladzie landu
bawaria.Prawo miedzynarodowe prywatne.Praca magisterka.Zarzadzanie ewidencja operacji gospodarczych
na przykladzie przedsiebiorstwa grac - bad w latach 2007-2009.Walka z handlem ludzmi z perspektywy prawa
miedzynarodowego.Elementy systemu motywacyjnego oraz systemu oceniania w przedsiebiorstwie.Leasing
i kredyt bankowy jako zewnetrzne zrodla finansowania dzialalnosci inwestycyjnej malych i srednich
przedsiebiorstw..Szczegolne regulacje dotyczace zatrudniania osob niepelnosprawnych w polskim systemie
prawa.Marketing w uslugach gastronomiczno-turystycznych na przykladzie wybranej placowki
gastronomicznej.Znaczenie polityki regionalnej unii europejskiej w aktywizowaniu rozwoju
lokalnego.Polityka spojnosci spoleczno-gospodarczej unii europejskiej. Pierwsze doswiadczenia polski po
akcesji.System ocen pracowniczych.Instytucja hipoteki przymusowej w ordynacji podatkowej.Reklama jako
najwazniejsze narzedzie koncepcji promocyjnegmix oraz jej wplyw na decyzje nabywcze konsumentow na
przykladzie dzieci w wieku szkolnym nalezacych do organizacji zwiazku harcerstwa polskiego w
czestochowie..Promocja jako sposob komunikowania sie przedsiebiorstwa z rynkiem na przykladzie firmy
motoryzacyjnej marszalek volkswagrn.Zapasy w sprawozdaniach finansowych wg mssf wybranych spolkach
gieldowych w latach 2006-2010.Culpa in contrahendo w prawie prywatnym miedzynarodowym.Panstwowe
gospodarstwo lesne lasy panstwowe jako jednostka zarzadzajaca mieniem skarbu panstwa.praca licencjacka
budzet gminy .Projekt stalowego masztu praca inzynierska budownictwo.Przyklad pracy
magisterskiej.Partnerstwo i wspolpraca z panstwami sasiadujacymi przeslanka bezpieczenstwa rp.praca
licencjacka budzet gminy .Koncepcja logistycznej obslugi klienta w firmie ceramika..Cyfrowe systemy
zarzadzania prawami wylacznymi odjetymi ochrona prawnoautorska. Proba wywazenia interesow
uprawnionych i uzytkownikow..Analiza finansowa jako zrodlo informacji o sytuacji finansowej na przykladzie
spolki eko holding s.a..Ochrona firmy spolki handlowej w razie naruszenia.Ocena kondycji finansowej firmy
logistycznej na przykladzie przedsiebiorstwa x.Rola parku technologicznego w transferze i komercjalizacji
innowacji w regionie..Wplyw procesu kadrowego na jakosc uslug zakladu kosmetycznego aga.Prawa
przyslugujace polskim pracownikom w ramach zabezpieczenia spolecznego podczas przemieszczania sie po
obszarze unii europejskiej po 1 maja 2004 roku.Dochody w powiatach i gminach a poziom zycia ludnosci na
terenie wojewodztwa opolskiego..Zarzadzanie zmiana na przykladzie wdrozenia norm iso serii 9001 w
przedsiebiorstwie bewa.Wplyw kryzysu finansowego na dzialalnosc deweloperska.Systemy lokalizacji i auto
identyfikacji wykorzystywane w lancuchach dostaw.Prokuratura jako organ ochrony prawnej.Outsourcing
jako metoda obnizania kosztow logistycznych przedsiebiorstwa.Wplyw kryzysu finansowego na dzialalnosc
deweloperska.praca licencjacka budzet gminy .Marketing samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
wisniowa w powiecie myslenickim..Zmiana przeznaczenia gruntow rolnych na cele inne niz
rolnicze.Postepowanie nieprocesowe o rozwiazanie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia przez sad
rejestrowy.Idea i geneza powstania samorzadu powiatowego w polsce..praca licencjacka budzet gminy
.Uwarunkowanie dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw na rynku (na przykladzie firmy trafika-nord w
bialymstoku).Proces motywowania w opiniach pracownikow wojewodztwa lodzkiego.Dochody i wydatki a
samodzielnosc finansowa gminy (na przykladzie gminy lask).Pisanie prac informatyka.Uslugi
detektywistyczne i ochroniarskie.Inwestowanie na rynku finansowym. Derywaty.Wykorzystanie
instrumentow organizacyjnych w zarzadzaniu rozwojem powiatu mieleckiego po 1989 roku..zrodla
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w kontekscie procesu integracji polski z ue.praca licencjacka
budzet gminy .Zamowienia publiczne jako instrument realizacji inwestycji miejskich.System konstytucyjny
konfederacji szwajcarskiej. Analiza sytuacji.Pisanie prac naukowych.Ocena efektywnosci inwestycyjnej
otwartych funduszy emerytalnych.Marketing mobilny jako kanal komunikacji marketingowej.Seminarium ii
..
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r.sum.kat.postepowania administracyjnego.Analiza systemu motywacji na przykladzie przedsiebiorstwa
metalurgia s.a..Ocena uslug transportowych oferowanych przez pbp sindbad..Wplyw podatkow lokalnych na
rozwoj i funkcjonowanie gminy lyszkowice - analiza strukturalna i wskaznikowa dochodow jednostki
samorzadowej.Kierunki rozwoju programow edukacyjnych szkolnictwa wyzszego na tle polityki i inicjatyw
unii europejskiej w latach 2006-2009.Wspolpraca organizacji pozarzadowych z sektorem biznesu.Konspekt
pracy licencjackiej.Rozwoj wybranych rynkow lokalnych nieruchomosci biurowych w polsce w latach 19902010.praca licencjacka budzet gminy .Klastry jako element regionalnych systemow innowacji na podstawie
wielkopolskiego klastra meblarskiego.Zarzadzanie zasobami elementu modelu jakosci w odniesieniu do
przedsiebiorstwa produkujacego szyby..Odrebna wlasnosc obiektow budowlanych w swietle rzadowego
projektu zalozen projektu ustawy o odrebnej wlasnosci obiektow budowlanych z dnia 3 listopada 2010
r..Swiadczenia spoleczne realizowane przez gmine lubliniec w latach 2001-2005.Mozliwosci rozwoju turystyki
na terenie bieszczad..Wypadki drogowe spowodowane przez kierowcow samochodow
ciezarowych.Zarzadzanie kadrami w jednostce samorzadu terytorialnego (na przykladzie urzedu miejskiego
w zelowie).Zaawansowane formy finansowania przedsiewziec gospodarczych.Polityka monetarna
narodowego banku polskiego i europejskiego systemu bankow centralnych.Wybrane formy wspolpracy unii
europejskiej z panstwami trzecimi.Zroznicowanie dochodow i wydatkow w grupach spolecznoekonomicznych w okresie 1993-2004.Poreczenie majatkowe jako srodek zapobiegawczy w polskim
postepowaniu karnym.Motywowanie pozamaterialne..Postep techniczny a wzrost gospodarczy w krajach
unii europejskiej.Skarga na bezczynnosc organow administracji..Instrumenty motywowania pracownikow w
jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu gminy pokoj.Six sigma w sgl carbon polska s.a.
business grafity specjalne w nowym saczu.Zapewnianie jakosci poprzez procesy
outsourcingowe..Przestepstwo z art. 178a kodeksu karnego w oparciu o analize akt sadowych.Formy
finansowania inwestycji na przykladzie leasingu.Metody zabezpieczania przed ryzykiem walutowym.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza tradycyjnej oraz internetowej sprzedazy ksiazek.Prace
magisterskie stosunki miedzynarodowe.Przeglad otoczenia marketingowego i reakcja na jego zmiany na
przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku.Koncentracje horyzontalne przedsiebiorstw w
prawie konkurencji unii europejskiej.Analiza budzetu gminy slupia jedrzejowska w latach 2003-2005.Kultura
organizacyjna w przedsiebiorstwie prasowym (na przykladzie polskapresse sp. Z o.o. Oddzial biuro reklamy
filia lodz).Karna i karnoadministracyjna odpowiedzialnosc pracodawcow.praca licencjacka budzet gminy
.Modyfikacja tresci umownego stosunku pracy w formie wypowiedzenia zmieniajacego.Postepowanie
karne.Produkt jako element marketingu-mix w dzialalnosci bankowej na przykladzie banku pko bp s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Mozliwosci pozyskania kapitalu finansowego na prowadzenie wlasnej dzialalnosci
gospodarczej z funduszy polskich i unijnych a stopien ich wykorzystania..Wspomaganie malych i srednich
przedsiebiorstw przez powiat czestochowski w latach 2006-2010..praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie
jakosci w ksztaltowaniu kontaktow z klientami w uslugach na przykladzie szkoly jezykow obcych.Wplyw
kampanii spolecznej na zmiane postaw spoleczenstwa na przykladzie wybranych kampanii.Systemy
produkcyjne w polskich kopalniach wegla brunatnego - analiza efektywnosci funkcjonowania.Wplyw szkolen
pracowniczych na przebieg karier zawodowych na przykladzie leroy merlin..Problematyka korupcji w
samorzadzie terytorialnym.Zmiany organizacyjne zwiazane z wdrazaniem systemu zarzadzania jakoscia w
oddziale instytutu przemyslu organicznego w krupskim mlynie.Instytucja ulaskawienia w polskim systemie
prawnym.Pisanie prac szczecin.Kontrola dzialalnosci gospodarczej w polsce.Prace licencjackie
pisanie.Transgraniczna opieka medyczna w prawie unii europejskiej.Przemowienia- wywiady i konferencje
prasowe w kampaniach public relations.Identyfikacja logistycznego procesu obslugi klienta jako podstawa
ksztaltowania przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstw..Balanced scorecard jako narzedzie wdrazania
strategii organizacji.Przygotowanie skazanych do zwolnienia.praca licencjacka budzet gminy .Polityka
kredytowa banku spoldzielczego.Dzialalnosc kredytowa spoldzielczych kas oszczednosciowokredytowych.Okolski- marek . Rada programowa - stan konkurencji na rynku energii elektrycznej i rynku gazu
: raporty porownawcze komisji europ.Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie grupy
kapitalowej lpp s.a. w latach 2011-2013.Dzialalnosc depozytowo-kredytowa bankow komercyjnych w polskiej
gospodarce w latach 2000-2003 na przykladzie aig bank polska s.a..Diagnozowanie pamieci ejdetycznej z
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zastosowaniem testow i gier w szkoleniu menedzerow.Zarzadzanie rozwojem produktow w zakladzie
odziezowym bytom s.a..Prawo do ochrony danych osobowych.Rola zakladow pracy chronionej w aktywizacji
niepelnosprawnych na przykladzie zakladu syntom s.a..Kredyty obrotowe na dzialalnosc gospodarcza dla
malych i srednich przedsiebiiorstw na przykladzie pko banku polskiego s.a. oddziala w ostrolece.Gospodarcze
korzysci przystapienia polski do unii europejskiej w swietle pieciu lat czlonkostwa.Oskarzyciel publiczny w
procesie karnym.Obrona konieczna praca magisterska.Rower jako prospoleczne i proekologiczne rozwiazanie
w transporcie miejskim na wybranych przykladach.Wplyw reklamy na decyzje nabywcze konsumentow na
przykladzie rynku uslug telefonii komorkowych.Znaczenie agroturystyki dla ekonomicznego rozwoju powiatu
nyskiego..Gotowe prace dyplomowe.Skutecznosc i efektywnosc systemow zarzadzania jakoscia w
cieplownictwie na podstawie mpec s.a. w krakowie.Due diligence w procesach fuzji i przejec
przedsiebiorstw.Rola pelnomocnika w postepowaniu karnym.Bibliografia praca magisterska.Cel pracy
licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Przywodca swiatopogladowego nacjonalizmu -polityczny ernst
jünger (publicystyka polityczna 1919 -1933)..Uniewaznienie malzenstwa z przyczyn natury psychicznej w
prawie polskim i prawie kanonicznym.Zarzadzanie uslugami transportowymi i spedycyjnymi na rynku
krajowym oraz miedzynarodowym na przykladzie firmy wincanton.Tematy prac licencjackich
administracja.praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja na rynku pracy i sposoby zwalczania bezrobocia
absolwentow szkol w polsce w zwiazku z czlonkostwem w unii europejskiej..praca licencjacka budzet gminy
.Systemy podatkowe w polsce i wielkiej brytanii.Kultura organizacyjna w przedsiebiorstwie na podstawie
enion s.a. oddzial w czestochowie zaklad energetyczny czestochowa.Rola zarzadzania w swietlicy..Analiza
koncepcji lokalizacji miedzynarodowych centrow logistycznych w polsce.Odpowiednie stosowanie przepisow
kodeksu postepowania karnego w postepowaniu dotyczacym odpowiedzialnosci zawodowej lekarza.Projekt
sali gimnastycznej przy gimnazium praca inzynierska budownictwo.Branowska- agata. - workers’
occupational competencies in a modern enterprise .Utrata mocy wiazacej przez zgodna z prawem decyzje
administracyjna.System oceny pracownikow w kontekscie przydatnosci do pracy.Mysl niepodleglosciowa
jozefa pilsudskiego do sierpnia 1914 roku. Idea i czyn..Procesy zarzadzaniaw instytucjach ochrony granic na
przykladzie strazy granicznej.Kryterium efektywnosci w prawie spadkowym.Podzeganie i pomocnictwo w
polskim prawie karnym.Ocena zmian struktury dochodow w gminach miejsko-wiejskich.Wybrane metody i
narzedzia stosowane do doskonalenia systemu zarzadzania jakoscia w firmie fideltronik.Umowa stron z
arbitrem w arbitrazu ad hoc (receptum arbitrii).Rynek papierow wartosciowych - jako zrodlo pozyskiwania
kapitalu dla przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich
poznan.Postepowanie dowodowe w kodeksie postepowania administracyjnego.Emigracja zarobkowa
polakow do krajow unii europejskiej.Analiza wydatkow na oswiate- kulture i sport na przykladzie gminy
zelow w latach 2000-2008.Seminarium ii r.niest. V r- kat.prawa ustrojowego i porownawczego.Peisertarkadiusz. - spoldzielnie mieszkaniowe : pomiedzy wspolnota obywatelska a alienacja .Falkowski- krzysztof
(ekonomia). Red. - zmiana miejsca niemiec i rosji w gospodarce swiatowej w pierwszej dekadzie xxi wieku :
implikac.Rudymentarne zagadnienia prawa fundacyjnego w polsce w swietle mozliwosci ukonstytuowania
fundacji prowadzacych dzialalnosc gospodarcza. Historia- ustawodawstwo- orzecznictwo- analiza
prawnoporownawcza..Europejski bank centralny - zarzadzanie euro.Wspolczesne systemy rachunku kosztow
jako narzedzie wspomagajace proces zarzadzania.Organizacja spedycji morskiej miedzy azja a europa na
przykladzie transportu chiny - niemcy.Ryzyko odpowiedzialnosci cywilnej zarzadcy drog na przykladzie
powiatu wloclawskiego.Budzet jako narzedzie zarzadzania w gminie ladzice.Kredyt bankowy jako zrodlo
finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw.Humanitaryzm karania..Proba oceny dzialalnosci inwestycyjnej w
obszarze infrastruktury technicznej i spolecznej przeprowadzonej przez organy samorzadu terytorialnego
gminy ozimek w latach 2008-2010.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie plynnosci finansowej w
funkcjonowaniu przedsiebiorstwa na przykladzie animex - zaklady drobiarskie s.a. w opolu..Pietryka- artur. kondycja procesu legislacyjnego a gwarancje ochrony praw czlowieka - perspektywa pozarzadowa :.Dzialania
public relations na przykladzie firm wojewodztwa lubelskiego.Zarzadzanie sprzedaza uslug finansowych w
organizacji (na przykladzie ovb allfinanz)..Ochrona konsumenta w prawie turystycznym.Gotowe prace
licencjackie.Utrzymanie czystosci jako zadanie gminy na przykladzie miasta dabrowa gornicza.Preferencje
zawodowe i kompetencje spoleczne w planowaniu kariery zawodowej..Prawne aspekty wspolpracy
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regionelnej panstw w azji na przykladzie organizacji wspolpracy gospodarczej i szangchajskiej organizacji
wspolpracy.Katalog turystyczny jako reklama biura podrozy.Wplyw relacji urzednik - klient na ksztaltowanie
wizerunku administracji samorzadowej.Marketing polityczny w internecie.Gospodarka magazynowa w
nowoczesnym przedsiebiorstwie (na przykladzie fm logistic- sp. Z o.o.).Sytuacja pracownicza kobiet w
zwiazku z wypelnieniem obowiazkow rodzicielskich.Gorska- malgorzata o.. - cooperation between the
european union and the council of europe in the field of human rights .praca licencjacka budzet gminy
.Tworzenie zespolow zadaniowych a zwiekszanie sprawnosci organizacji..Odpowiedzialnosc odszkodowawcza
biur podrozy 1997-2005..praca licencjacka budzet gminy .Realizacja procesow transportowych - porownanie
wielkiej brytanii i polski..Analiza finansowa jako zrodlo informacji o sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na
podstawie spolki x..Koszty pracy w polsce w latach 2008-2012.Kwestia konstytucyjnosci penalizacji
znieslawienia. Rozwazania na tle europejskich standardow wolnosci slowa w debacie publicznej..Handel
internetowy jako forma dotarcia do klienta niszowego.Inwestycje w instrumenty oparte o nieruchomosci
jako alternatywa lokaty kapitalu.Ocena promocji realizowanej w przedsiebiorstwie kross s.a..Ocena
dzialalnosci kredytowej na przykladzie banku spoldzielczego w przedborzu.Projekt technologii i organizacji
robot adaptacyjnych wiezy cisnien na lokal gastronomiczny. Praca inzynierska
budownictwo.Miedzynarodowy trybunal karny dla bylej jugoslawii jako srodek utrzymania
miedzynarodowego pokoju i bezpieczenstwa na podstawie rozdzialu vii karty narodow zjednoczonych.Pisanie
prac kielce.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w strategii rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie firmy
motoryzacyjnej.Mobbing w stosunkach pracy..praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie technologii
informacyjnych w zarzadzaniu strategicznym firma – na przykladzie systemow customer relationship
management.Analiza dzialalnosci kredytowej na rzecz klientow indywidualnych na przykladzie powszechnej
kasy oszczednosci banku polskiego s.a. i oddzial w glownie..Przekroczenie granic obrony koniecznej. Analiza
doktryny prawa karnego i orzecznictwa sadu najwyzszego.System transportowy wojewodztwa lodzkiegostan obecny i perspektywy jego rozwoju.Rozrachunki z pracownikami z tytulu wynagrodzen na przykladzie
jednostki sektora finansow publicznych.Systemy komputerowe wspierajace czlowieka - rozwiazania aktualne
i kierunki rozwoju.Ocena kosztow administracyjnych realizacji swiadczen pomocy spolecznej w gminie
prudnik i glucholazy w latach 2006-2008.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy a.m.
jesiolowscy-finanse sp. Z o.o..Uwarunkowania wprowadzania zarzadzania procesowego w szpitalnym
oddziale ratunkowym (na przykladzie sor w sp zoz im. S. Zeromskiego w krakowie)..Jakosc uslug bankowych
na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Specyficzne determinanty stresu zawodowego wsrod pracownikow
sluzby wieziennej..Analiza i ocena narzedzi marketingowych w sektorze uslug bankowych na podstawie
kredyt banku.Ocena szyny kolejowej w kontroli jakosci arcelormittal poland s.a..Wykorzystanie wyobrazni
ejdetycznej w zarzadzaniu.Analiza dzialalnosci kredytowej banku pekao s.a. w latach 2001-2005.Rynek
ubezpieczen- a modele likwidacji szkod dla ubezpieczenia auto casco.praca licencjacka budzet gminy
.Reklama internetowa w prawie wspolnotowym.Truskolaski- tadeusz. - transport a dynamika wzrostu
gospodarczego w poludniowo-wschodnich krajach baltyckich .Regulacje prawne dotyczace zjawiska prania
pieniedzy.praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie tanio.Utwor plastyczny jako przedmiot prawa
autorskiego.Logistyka miejska jako narzedzie poprawy jakosci przeplywow komunikacyjnych w opolu.Analiza
ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa marex w latach 2000-2006.Rozwoj regionalny. Analiza
malopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013.Biuro podrozy.Budzet gminy jako
instrument realizacji zadan gminy na przykladzie gminy boronow.Analiza dochodow i wydatkow
budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kodrab w latach 2004 - 2006.Kodeks
etyczny jako instrument etyki zawodowej sluzacy budowaniu etycznych postaw pracownikow administracji
samorzadowej w polsce.Podatek od czynnosci cywilnoprawnych - wybrane problemy.Wydatki inwestycyjne
gminy jako instrument wspierania rozwoju lokalnego na przykladzie miasta wloclawek.Wplyw wdrozenia
systemow telematycznych konkurencyjnosci firm transportowych.Udzial obroncy w postepowaniu
przygotowawczym.Szanse rozwoju multi level marketingu w dobie wellness.Rola planowania strategicznego
w rozwoju jst na przykladzie gminy suprasl.Odpowiedzialnosc cywilna lekarza za szkody wyrzadzone przy
leczeniu.Rola logistyki dystrybucji w lancuchu dostaw na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego..Tematy
licencjackie.Wykorzystanie reklamy w ksztaltowaniu potrzeb i stylu zycia konsumentow.Kobiety pracujace w
..

..
zawodach meskich.Znaczenie srodkow finansowych pozyskiwanych z funduszy strukturalnych ue w
finansowaniu zadan realizowanych przez miasto pilica w latach 2005-2009.Skutki prawne ogloszenia
upadlosci- co do zobowiazan upadlego.Dzialania unii europejskiej w zakresie zmian klimatycznych.Analiza
przychodow z tytulu podatku od towarow i uslug na przykladzie wybranego urzedu skarbowego.Analiza
kondycji finansowej zpu chemeks sp. Z o.o. w latach 2006-2008..Gospodarka finansowa spoldzielni na
przykladzie spoldzielni kolek rolniczych w krzanowicach..Mobbing w pracy na przykladzie firmy x..Czarzastyjan. Red. - etyka a biznes : spoleczne aspekty podnoszenia potencjalu adaptacyjnego przedsiebiorstw
oraz.Koncepcja i uwarunkowania funkcjonowania strategii przedsiebiorstwa - na przykladzie polifarb-lodz sp.
Z o.o. W lodzi.Ocena funkcjonowania przedsiebiorstwa wytwarzajacego zroznicowane produkty..Kierunki
rozwoju technologii radio frequency identyfication (rfid) w odniesieniu do bezosobowych systemow obslugi
klienta.Wycena kapitalu ludzkiego w regionach polski w latach 1999-2007.Standardowe i elastyczne formy
zatrudnienia na przykladzie przedsiebiorstwa budowlanego d.g.s. spolka z o.o..Przeniesienie praw z umowy
ubezpieczenia.Prawnokarna ochrona rodziny .Rola podatku akcyzowego w gospodarce. Analiza na
przykladzie zps polmos s.a. w kutnie.Skutki uznania aktu normatywnego za niezgodny z konstytucja.Cel pracy
licencjackiej.Specyfika funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na przykladzie lodzkiej specjalnej
strefy ekonomicznej.Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta przestepstwo z art 192kk.Zarzadzanie zasobami
mieszkaniowymi w spoldzielni mieszkaniowej strzecha w lublincu.Satysfakcja z pracy- a poziom
zaangazowania pracownikow na przykladzie firmy mc donalds.Zarzadzanie w euroregionie
tatry.Charakterystyka procesow rekrutacji i selekcji na przykladzie rejonowego przedsiebiorstwa
melioracyjnego s.a. w lublincu.Zarzadzanie kryzysowe unii europejskiej w ramach wspolnej polityki
zagranicznej i bezpieczenstwa - wpzib na przykladzie afryki..praca licencjacka budzet gminy .Informatyzacja
administracji skarbowej jako sposob na usprawnienie procesu zarzadzania systemem podatkowym w
polsce..Rachunek kosztow jako zrodlo informacji w zarzadzaniu spolka x w latach 2008-2011..Rozwoj
turystyki na obszarach wiejskich w polsce..Satysfakcja uslugobiorcow obowiazujacego ubezpieczenia
komunikacyjnego z uslug swiadczonych przez wybranych ubezpieczycieli.Odpowiedzialnosc czlonkow
zarzadu za naruszenie zakazu konkurencji w spolkach kapitalowych.Wydatki inwestycyjne gmin w kontekscie
akcesji polski do unii europejskiej (na przykladzie gminy opoczno i slawno w latach 2002-2007).praca
licencjacka budzet gminy .Leasing jako metoda finansowania inwestycji w polsce..Karasinska- wanda. samochod a podatki 2009 : aktualne stawki za 1 km przebiegu pojazdu- definicja samochodu
osobow.Orientacja na klienta jako wyroznik biura turystycznego.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Ochrona sui generis baz danych.Srodki egzekucyjne obowiazkow o charakterze
niepienieznym..praca licencjacka budzet gminy .Budzetowanie gmin na podstawie ustawy o dochodach
jednostek samorzadu terytorialnego..Hofmann- erik. - the supply chain differentiation guide : a roadmap to
operational excellence .Wartosciowanie i ocena efektow pracy- jako podstawa polityki placowej w
jednostkach sluzby zdrowia na przykladzie wojewodzkiego szpitala specjalistycznego im. Wl.
Bieganskiego.Oznaczenia geograficzne pochodzenia towarow w swietle wybranego orzecznictwa.Instytucja
pytan prawnych do sadu najwyzszego jako instrument zapewnienia jednolitosci orzecznictwa w sprawach
karnych.praca licencjacka budzet gminy .Dozwolone ograniczenia swobod rynku wewnetrznego w
orzecznictwie trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej.Istota i przeslanki stosowania warunkowego
umorzenia postepowania karnego.Wypalenie zawodowe na przykladzie nauczycieli
gimnazjow.Dlugookresowe zmiany struktury wydatkow gospodarstw domowych w polsce jako przejaw
zmian modelu konsumpcji..praca licencjacka budzet gminy .Sadownictwo administracyjne w polsce..praca
licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie tematy pedagogika.Naruszenie dyscypliny finansow
publicznych.Druga rewolucja amerykanska.Budowa strategii marketingowej w przedsiebiorstwie na
przykladzie firmy fargotex.Ocena pracownikow jako instrument marketingu personalnego na przykladzie
firmy reckitt benckiser.Michalowski- stanislaw (1951- ). Red. - przywodztwo lokalne a ksztaltowanie
demokracji partycypacyjnej .Mobbing w miejscu pracy..Przepisywanie prac magisterskich.Analiza
efektywnosci funkcjonowania polskiego towarzystwa ubezpieczen s.a. w latach 2000-2005.Zrodla wzrostu
wartosci przedsiebiorstw w transakcjach lbo i mbo w warunkach polskich.Rola logistyki produkcji w
ksztaltowaniu pozycji rynkowej przedsiebiorstwa x.Psychologiczno - socjologiczne aspekty funkcjonowania
..
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organizacji.Motywacja jako glowny element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie oddzialu pko bp
s.a. w belchatowie.Wykorzystanie internetu w firmach logistycznych.Praca licencjacka pedagogika.Kuklinskiantoni (1927- ). Red. - unia europejska : dylematy xxi wieku .Analiza sytuacji finansowej przedsiebiorstwa
pol-ital sp. Z o.o. W latach 2002-2006.Zadowolenie i satysfakcja klienta na przykladzie firmy
awantaz.Motywacja pracownikow jako kluczowy czynnik efektywnego funkcjonowania wspolczesnego
przedsiebiorstwa.Zasady pisania pracy magisterskiej.Prace licencjackie logistyka.Doskonalenie systemu
zarzadzania jakoscia na przykladzie przedsiebiorstwa serdeczna troska sp. Z o.o..Motywacja jako element
procesu zarzadzania zasobami ludzkim.Motywowanie pracownikow jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi (na przykladzie sp zespolu szpitali pulmonologiczno-reumatologicznych z siedziba w
kup).Perspektywy rozwoju podrozy motywujacych.Strategie marketingowe w budowaniu przewagi
konkurencyjnej.Platje- joost - bodzce i koszty transakcyjne a zmiany instytucjonalne oraz stan polskiej
gospodarki w latach 19.Pogodowe instrumenty pochodne jako sposob zabezpieczania przedsiebiorstw przed
ryzykiem.Collins pamela a. - homeland security and critical infrastructure protection .Plan biznesu. Lokalny
produkt turystyczny grod slowianski w dolinie wisloki.Prace magisterskie licencjackie.Prace licencjackie
rachunkowosc.Fundusze unijne jako alternatywne zrodlo finansowania przedsiewziec inwestycyjnych w
gminie.Rachunkowosc zarzadcza w sterowaniu procesem realizacji kontraktu dlugoterminowego na
przykladzie geofizyki torun.Analiza funkcjonalnosci systemow informatycznych wspomagajacych zarzadzanie
magazynem.Mediacja w prawie karnym a idea sprawiedliwosci naprawczej.Sukcesja wladzy i wlasnosci w
firmie rodzinnej.Wewnatrzwspolnotowe transakcje samochodowe.Zarzadzanie projektem pod nazwa uefa
euro 2012 polska-ukraina.Prace licencjackie z rachunkowosci.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac
magisterskich bialystok.Kredyt preferencyjny jako zrodlo finansowania indywidualnych gospodarstw rolnych
na przykladzie banku spoldzielczego w lasowicach malych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Analiza zrodel finansowania inwestycji gminy paczkow w latach 2006-2009.Wybor wolnej
pozycji jako opcja plasowania widowiska sportowego.Zarzadzanie personelem w jednostkach administracji
publicznej na przykladzie urzedu miasta krakowa.Sytuacja prawna pracodawcow w zwiazku z zatrudnianiem
osob niepelnosprawnych na podstawie ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osob niepelnosprawnych.Private
banking na ukrainie..Snyder- david - zatrudniaj mistrzow : sekrety poszukiwania i selekcjonowania wybitnych
pracownikow .Wplyw osobowosci pracownika na styl rozwiazania konfliktu w organizacji.Kapital spoleczny a
poparcie wyborcze dla psl- po i pis w wyborach do sejmu 2007 i 2011.Koszty transportu i ich minimalizacja na
wybranych przykladach.Kredyt jako produkt banku..Regulacje antykorupcyjne dotyczace funkcjonariuszy
samorzadu gminnego.Rola bezposrednich inwestycji zagranicznych w podwyzszaniu innowacyjnosci
gospodarki polskiej.praca licencjacka budzet gminy .Model postepowania administracyjnego w stanach
zjednoczonych.Bezpieczenstwo i higiena pracy przy remoncie i modernizacji maszyn na przykladzie
obrabiarki..Jakosc uslug w administracji samorzadowej..Przejawy konsumeryzmu wsrod mlodych
ludzi.Zarzadzanie logistyczno - marketingowe w dzialalnosci apteki remedium.Rekrutacja- selekcja oraz
motywacja jako proces pozyskiwania i utrzymania pracownikow na przykladzie firmy polkomtel
s.a..Elementy mix na rynku nieruchomosci mieszkaniowych.Unikanie miedzynarodowego podwojnego
opodatkowania dochodow z pracy najemnej.Analiza strategiczna ksiegarni ksiegarz w kilecach.Reklama
spoleczna - rola- rozpoznawalnosc i skutecznosc.Strategia dystrybucji jako instrument przewagi
konkurencyjnej firmy na przykladzie bsh.Prace magisterskie pedagogika.I sekretarz ze slaska. Ocena
dziesiecioletnich rzadow edwarda gierka.Odpowiedzialnosc spadkobiercow za zobowiazania podatkowe
spadkodawcy.Analiza informacji w bezpieczenstwie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Analiza plynnosci i rentownosci przedsiebiorstwa na przykladzie polskiej grupy farmaceutycznej
s.a..praca licencjacka budzet gminy .System do ewidencji srodkow trwalych w oparciu o szbd oracle
6i.Reformy margaret thatcher.Zwiazki miedzy notowaniami gieldowymi a koniunk-tura gospodarcza.Prace
magisterskie z fizjoterapii.Analiza i ocena procesow logistycznych w firmie cx dywizja beton.Wstep praca
licencjacka.Plan marketingowy malego przedsiebiorstwa turystycznego na przykladzie
pensjonatu..Kompleksowe zarzadzanie jakoscia w firmie gold drop w limanowej..Pisanie prac
tanio.Przedsiebiorstwo budowlane w systemie przetargowym wedlug regulacji ustawy zamowien
publicznych.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie koncepcji crm do budowy trwalych relacji z
..
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klientami.Analiza finansowa jako narzedzie oceny sytuacji majatkowo-kapitalowej przedsiebiorstw.praca
licencjacka budzet gminy .Podatki i oplaty lokalne w strukturze dochodow budzetowych miasta
opola..Budowanie przewagi konkurencyjnej produktu branzy budowlanej na przykladzie firmy bess pol.praca licencjacka budzet gminy .Umorzenie udzialow w spolce z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Specyfika franchisingu na przykladzie szkoly jezykow obcych.Ewolucja nadzoru
finansowego w polsce..Wykorzystanie funduszy strukturalnych na przykladzie gminy trzciana.Prawo do
wynagrodzenia za wynalazki pracownicze w prawie polskim i niemieckim - analiza prawnoporownawcza..Efektywnosc wykorzystywania unijnych funduszy strukturalnych na przykladzie gminy
dzialoszyn..Wizja nowej huty na podstawie jej zasobow kulturowych- ludzkich i przemyslowych..System
wspomagania finansowego dla zakladu pracy chronionej - istota i znaczenie.Dozor elektroniczny w procesie
karnym i mozliwosc jego recepcji w prawie polskim.Analiza struktury i dynamiki kosztow przedsiebiorstwa
uslugowego na przykladzie kapital sp. Z o.o..Systemy placowe przedsiebiorstw ukrainskich na przykladzie
centralnej bazy obslugi produkcyjnej ukrnafta..Kompetencje rady gminy.Strategia rozwoju malej
firmy.Zadania firm z zakresu ubezpieczen spolecznych na przykladzie nadlesnictwa suchedniow w aspekcie
wymagan unijnych..Strona www jako narzedzie realizacji marketingu internetowego firmy f.h.u.
czardach.Prace inzynierskie.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja obslugi klienta na przykladzie biura
podrozy triada..Postrzeganie jakosci sprzedazy bezposredniej na przykladzie firmy zepter.Leasing jako forma
inwestycji w aspektach ekonomiczno - prawnych.Najwyzsza izba kontroli - kontrola czy nadzor ze
szczegolnym uwzglednieniem postepowania kontrolnego nad jednostkami samorzadu
terytorialnego.Szkolenie jako element sukcesu organizacji.Kozuch- antoni. Red. - zarzadzanie finansami
lokalnymi a rozwoj obszarow wiejskich .Satysfakacja jako czynnik determinujacy lojalnosc klienta
biznesowego w kontekscie funkcjonowania przedsiebiorstwa .Miejsce i rola administracji rzadowej w ramach
struktur administracji publicznej w polsce.Projekt przyczolka betonowego z posadowieniem bezposrednim w
moscie drogowym o rozpietosci przesla 18-00 m. Szerokosc mostu 2-00 + 7-00 + 2-00 m. Praca inzynierska
budownictwo.Wplyw kryzysu finansowego na sytuacje ekonomiczna spolek gieldowych branzy bankowej.
Analiza ekonometryczna..Marketing internetowy na podstawie dzialalnosci pronet solutions.praca
licencjacka budzet gminy .Wystepowanie informacji niefinansowych w sprawozdaniu finansowym
sporzadzonym w oparciu o miedzynarodowe standardy sprawozdawczosci finansowej / miedzynarodowe
standardy rachunkowosci.Dowod zeznan swiadkow o postepowaniu cywilnym.Postawy nabywcow a
zachowania finansowe w swietle badan empirycznych.Wplyw liberalizacji podrozowania w unii europejskiej
na natezenie ruchu turystyki biznesowej w malopolsce.Subsydia z perspektywy unii europejskiej i stanow
zjednoczonych w swietle glownych sporow handlowych.Analiza projektow zwiazanych z dzialalnoscia
edukacyjna w ramach dzialania 9.1 programu operacyjnego kapital ludzki.praca licencjacka budzet gminy
.Promocja uzupelniajaca w halach wielkopowierzchniowych (na przykladzie firmy great open
house).Znaczenie funduszy unii europejskiej w budzetach samorzadowych na przykladzie powiatu i miasta
kalisza.Program selekcji i rekrutacji na potrzeby firmy x.Certyfikacja jakosci ksztalcenia ponadgimnazjalnego
w powiecie klobuckim.praca licencjacka budzet gminy .Zarzad nieruchomoscia wspolna na tle ustawy o
wlasnosci lokali.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Przywodztwo- wladza i style kierowania w zarzadzaniu organizacja sportowa ( na przykladzie
wybranych klubow sportowych zrzeszonych w polskim towarzystwie tanecznym )..Odpowiedzialnosc
czlonkow zarzadu za zobowiazania podatkowe spolek kapitalowych.Kreowanie wizerunku organizacji
sportowej i jego wplyw na reputacje polskiego zwiazku pilki noznej i reprezentacji polski..Nadzor
korporacyjny a kreowanie wartosci dla akcjonariuszy.Analiza jakosci w przemysle spozywczym..Polityka
wizerunkowa bp polska i percepcja wizerunku firmy przez klientow.Zarzadzanie nieruchomosciami
komercyjnymi na przykladzie nieruchomosci biurowo-magazynowej.Branowska- agata. - workers’
occupational competencies in a modern enterprise .Promocja uslug na przykladzie firmy zarowka pr i
marketing.Odpowiedzialnosc karna w prawie autorskim..Problematyka samobojstwa w kontekscie
uregulowan polskiego kodeksu karnego.Analiza roli podatkow lokalnych w ksztaltowaniu dochodow gmin w
polsce (na przykladzie gminy wiejskiej i miejsko-wiejskiej).Analiza porownawcza zasad opodatkowania
podatkiem dochodowym od osob prawnych i fizycznych w polsce- czechach i niemczech..Bezposrednie
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inwestycje zagraniczne w wojewodztwie malopolskim w latach 1989-2006..praca licencjacka budzet gminy
.Analiza aspektow prawnych- ekonomicznych i etycznych kontraktow bioprospektywnych- prawo do rozwoju
a prawo wlasnosci intelektualnej.Mozliwosci finansowania rozwoju gminy na przykladzie gminy
zdzieszowice.Kupie prace licencjacka.Stosunki gospodarcze polski i rosji w latach 2004 - 2012 .Informatyczne
uwarunkowania rozwoju systemu logistycznego w przedsiebiorstwie.System nadzoru kierownictwa w
zintegrowanym systemie zarzadzania na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa energetyki cieplnej s.a. w
krakowie.Dzialalnosc promocyjna instytucji samorzadowej na przykladzie miasta kamiensk.Marketing
szeptany i wirusowy jako forma komunikacji marki z konsumentem.System motywacyjny firmy dgt sp. Z
o.o..Motywowanie pracownikow jako instrument sprawnego funkcjonowania organizacji publicznej na
przykladzie bialostockiego teatru lalek.Ocena funkcjonowania urzedu miasta belchatowa.Akta stanu
cywilnego na ziemiach polskich w xix i xx wieku.Ekspertyza genetyczna w postepowaniu cywilnym.Rola
motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy agro-targ s.a..Kempfkarl g. Red. - planning production and inventories in the extended enterprise : a state of the art
handbook..Leasing jako metoda finansowania inwestycji w polsce..Fluktuacje i awanse w dziale markteingu analiza i ocena na przykladzie chem trans logistic - maczki bor sp.zo.o..Wojewoda jako terenowy organ
administracji rzadowej.Motywacja jako nowoczesne narzedzie wzrostu efektywnosci organizacji.Audit
wewnetrzny jako narzedzie diagnozy systemu zarzadzania jakoscia (na przykladzie firmy fin sa).Analiza
ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie fagormastercook s.a. w latach 2003-2007.Analiza
dzialalnosci banku spoldzielczego w ostrowi mazowieckiej w latach 2005-2007.Organizacja produkcji i
poziomu jakosci w pphu frutico export - import..Praca magisterska temat.Dzialania instytucji otoczenia
rynkowego na rzecz wspierania sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie miasta
lodzi.Zastosowanie wartosci godziwej do wyceny bilansowej na podstawie msr/mssf.Wplyw technologii
informatycznej na zmiany zachowan przedsiebiorstw.Marketing mix na podstawie firmy chyzbet.praca
licencjacka budzet gminy .Strategia rowoju gminy kietrz..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa (analiza porownawcza agora s.a. oraz multimedia polska s.a.)..praca
licencjacka budzet gminy .Jedlička- pavel. Red. - vědecka konference hradecké ekonomické dny 2009
ekonomický rozvoj a management regionů : hr.Wplyw podatkow lokalnych na gospodarke gminy wreczyca
wielka w latach 2006-2010.Analiza i ocena procesow zarzadzania w turystyce uzdrowiskowej na przykladzie
uzdrowiska naleczow..Aids w prawie karnym.Podejscie pracownikow do pracy w kontekscie funkcjonowania
zespolow w organizacjach publicznych..Karlicka- boguslawa. Oprac. - bialystok : plan miasta : 1:20 000
.Odpowiedzialnosc podatkowa malzonka podatnika..Mediacja w polskim postepowaniu karnym.Xxxiv
festiwal muzyka w starym krakowie jako przyklad ralizacji strategii rozwoju lokalnego i regionalnego w
odniesieniu do problematyki turystyki kulturowej.Tanie pisanie prac.Atmosfera w pracy a poziom stresu i
efektywnosci pracownikow.Warunki skutecznego komunikowania sie w przedsiebiorstwie (na przykladzie vs
polska).Analiza i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie
produkcyjnym luminex..Udzial i ocena kompetencji zawodowych w ksztaltowaniu rozwoju organizacyjno technicznego zakladow gorniczych kompanii weglowej.Wzrost konkurencyjnosci malych i srednich
przedsiebiorstw dzieki finansowaniu z funduszy operacyjnych unii europejskiej (na przykladzie firmy investstal sp.z o.o.).Koszty pracy w polsce jako czynnik wplywajacy na wzrost gospodarczy.Wplyw europejskiego
funduszu rozwoju regionalnego unii europejskiej na rozwoj powiatu klobuckiego w latach 20072010..Zastosowanie metod zdyskontowanych przeplywow pienieznych i ekonomicznej wartosci dodanej do
wyceny przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu urzadzen naftowych naftomet sp. Z o.o.Neuromarketing
jako determinanta identyfikacji zachowan konsumenckich i tworzenia skutecznej kampanii
reklamowej..Gospodarka finansowa samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy strzyzow..Turystyka jako
kierunek rozwoju lokolnego w straetgii gminy miedzno.Dobor pracownikow na przykladzie
restauracji.Gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi na przykladzie gminy wozniki.Zwiazek
euroregion tatry rola i dzialalnosc w kontekscie integracji europejskiej..Wereda- wioletta. - zarzadzanie
relacjami z klientem (crm) a postepowanie nabywcow na rynku uslug .Badania wplywu obciazenia na
zmiany scisliwosci gruntow organicznych. Praca inzynierska budownictwo.Organizacja czynnosci
magazynowych na przykladzie firmy x.Narodowy bank polski i jego oddzialywanie na
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gospodarke..Transgraniczne przeniesienie siedziby spolek kapitalowych w prawie
europejskim..Informacyjno-perswazyjna rola kampanii spolecznych. Studium przypadku kampanii
skierowanych do kierowcow..Partnerstwo publiczno-prywatne na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy
ekonomicznej.Tomkiewicz- jacek. - polityka fiskalna a inwestycje w gospodarce posocjalistycznej
.Funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na przykladzie miasta kedzierzyna-kozla.Orzeczenie
sadu ii instancji..Wawrzyk- piotr. - wspolpraca policyjna a system informacyjny schengen ii .Zabezpieczenie
roszczen niepienieznych.Legitymacja procesowa w postepowaniu administracyjnym..Aktywizacja osob
niepelnosprawnych w gospodarce polskiej w latach 2004-2008.Podatek dochodowy od osob fizycznych jako
zrodlo dochodu budzetu panstwa.Rozwoj transportu intermodalnego na podstawie pcc intermodal s.a..Nixandreas. - zivilreligion und aufklärung : der zivilreligiöse strang der aufklärung und die frage nach
ei.Zarzadzanie placowka uslugowa na przykladzie policealnej szkoly administarcji publicznej.Ksztaltowanie
innowacyjnosci przedsiebiorstwa turystycznego na przykladzie firmy la vista..praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie nadwislanskim parkiem etnograficznym w wygielzowie wybrane problemy.Uprawnienia
zakladowej organizacji zwiazkowej..Stepien- konrad. - rentownosc a wyplacalnosc przedsiebiorstw .Prawa
podstawowe jako uzasadnienie ograniczen stosowania fundamentalnych swobod prawa
wspolnotowego.Prawo gospodarcze publiczne.Analiza rentownosci publicznej spolki akcyjnej wawel.System
zarzadzania bezpieczenstwem i higiena zywnosci haccp w przetworstwie miesno-wedliniarskim.Przeszukanie
jako czynnosc procesowa i kryminalistyczna.Motywowanie pracownikow w przedsiebiorstwie na przykladzie
gorazdze cement s.a..System wynagrodzen w malych i srednich przedsiebiorstwach.Dochody i wydatki
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy bolimow w latach 2004-2007.praca licencjacka
budzet gminy .Postepowanie karne.Rola przedsiebiorstwa meblowil w ksztaltowaniu innowacyjnosci
wojewodztwa slaskiego..Program lojalnosciowy jako narzedzie zarzadzania relacjami z klientami w sektorze
pasazerskich uslug lotniczych..Popelnienie przestepstwa przez pracownika jako przyczyna rozwiazania
umowy o prace bez wypowiedzenia.Handel elektroniczny - stan aktualny i perspektywy
rozwoju.Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow w podatku od wartosci dodanej.Analiza efektywnosci
funduszy inwestycyjnych w sektorze bankowym na przykladzie grupy ing.Jednostki samorzadu terytorialnego
jako beneficjenci srodkow unijnych na przykladzie gminy radomsko.Zakres pelnomocnictwa procesowego w
postepowaniu cywilnym.Dzialalnosc gospodarcza firm ochrony osob i mienia.Agroturystyka jako czynnik
rozwoju obszarow wiejskich.Gospodarowanie nieruchomosciami na przykladzie gminy zarki w latach 20092011..Procedury przyznawania kredytow na przykladzie banku xyz.Elastycznosc pracy
tymczasowej.Controlling marketingowy jako nowoczesny trend w zarzadzaniu prowadzacy do rozwoju
firmy.Strategie rozwojowe podejmowane przez firmy sektora farmaceutycznego.Prace magisterskie
uw.Badanie zaleznosci miedzy satysfakcja z pracy i identyfikacja pracownika z miejscem pracy a wiekiem i
stazem na przykladzie starostwa powiatowego w zawierciu.Nepal jako miejsce docelowe w turystyce
kwalifikowanej.Zarzadzanie produkcja i jakoscia wyrobow dla gornictwa - lancuch napedowy- tulejkowy 60
m..Prace magisterskie spis tresci.Ocena dzialalnosci marketingowej hotelu na przykladzie hotelu
galindia..Instrumenty finansowe w realizacji unijnej polityki regionalnej.Promocja produktu przemyslu
piwowarskiego jako jeden z elementow marketingowych na rynku konsumenckim.Motywacja i
zaangazowanie pracownikow na przykladzie firmy budowlanej.Ocena systemu zarzadzania jakoscia w
organizacji branzy telekomunikacyjnej..Ksztaltowanie produktu turystycznego biur podrozy na przykladzie
wycieczek do norwegii..Google adwords jako nowoczesne narzedzie promocji firmy.zrodla finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw.Ograniczenia swobody ksztaltowania umowy spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy.Efektywny magazyn jako narzedzie
osiagniecia zakladanego poziomu obslugi klienta - na przykladzie magazynow built to suit.Swobodna ocena
dowodow w polskim procesie cywilnym..praca licencjacka budzet gminy .Prawna ochrona pracownika
wynalazcy.Zlece napisanie pracy magisterskiej.Przedsiebiorczosc i jej specyfika na terenach wiejskich na
przykladzie gminy dlugosiodlo.Wozniak- michal gabriel. Red. - nierowosci spoleczne a wzrost
gospodarczy..Skazanie bez rozprawy w postepowaniu karnym i w postepowaniu w sprawach o
wykroczenia.Metody planowania produkcji na przykladzie badanego przedsiebiorstwa..Wyzwania
globalizacji- kierunki rozwoju i trendy nauczania turystyki na swiecie..Pisanie prac maturalnych tanio.Rola i
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znaczenie wplywu udzialu podatku dochodowego od osob prawnych na sytuacje finansowa na przykladzie
gminy dobrzen wielki..Pisanie prac licencjackich cennik.Wykorzystanie wybranych elementow systemu
logistycznego do optymalizacji dzialan firmy x.Projekt systemu zarzadzania jakoscia zgodny z norma iso
9001:2009 w firmie amer sports sp. Z o.o..Wymiana handlowa z zagranica i jej wplyw na rozwoj gospodarczy
wojewodztwa podlaskiego.Private equity w przedsiewzieciach innowacyjnych.Wybrane konstrukcje
postepowania administracyjnego i podatkowego.Podatki i oplaty lokalne na terenie gminy janow w latach
2008 - 2010.Urlopy wypoczynkowe..Ocena kondycji finansowo- ekonomicznej przedsiebiorstwa kghm polska
miedz s. A. Z wykorzystaniem analizy fundamentalnej i technicznej w ltach 2006 -2010.Kontrola wewnetrzna
jako narzedzie efektywnego zarzadzania jednostka gospodarcza.Patrzalek- leszek. Red. - finanse publiczne w
warunkach akcesji do unii europejskiej .Seminarium ii nst. - katedra historii administracji i mysli
administracyjnej.Otoczenie sprzyjajace rozwojowi przedsiebiorstw w integrujacej sie europie.Umorzenie
zaleglosci podatkowej na wniosek podatnika ( art67 ordynacji podatkowej ).Wplyw dystrybucji na ostateczna
ocene produktu - analiza i ocena na podstawie dobr konsyumpcyjnych w przedsiebiorstwie sprzetu
ochronnego maskpol s.a..Analiza wybranych produktow bankowych banku bph w latach 2002-2006..Gotowe
prace zaliczeniowe.Odpowiedzialnosc czlonkow rodziny podatnika za jego zobowiazania..Problem
bezrobocia w powiecie brzeskim w latach 1998-2010.Efektywnosc narzedzi marketingu politycznego na
przykladzie wyborow samorzadowych.Management challenge: business cooperation.Skutecznosc orzeczen
sadowych w postepowaniu cywilnym.Import rownolegly produktow leczniczych w wybranych krajach unii
europejskiej.Ocena zasad rachunkowosci w jednostkach oswiatowych na przykladzie gminy gomunice w
latach 2007 - 2009.Analiza funkcjonowania programu horyzontalnego ue - interreg na przykladzie polskich
regionow.Skopiec- dominik a. - polityka kursu walutowego chin jako czynnik globalnej nierownowagi
platniczej .Podzial administracyjny slaska w latach 1806-1945.Strategie i programy przeciwdzialania
bezrobociu w unii europejskiej i w polsce..Ocena kredytu hipotecznego- jako narzedzia nabywania
nieruchomosci mieszkaniowych.Wybrane formy finansowania dzialalnosci sektora msp w polsce..Rekrutacja i
selekcja pracownikow w firmie sonion polska.Global brands conquering a local market.Wizerunek wyrobu
kontrowersyjnego na przykladzie marki tytoniowej kent nanotek.Analiza wskaznikowa w ocenie ryzyka
inwestycji na rynku akcji.Instytucja rozwodu jako jeden ze sposobow ustania malzenstwa w swietle
obowiazujacego polskiego prawa cywilnego..Funkcjonowanie i organizacja pozarzadowych organizacji
prowadzacych dzialalnosc kulturalna na przykladzie centrum kultury zydowskiej (fundacja judaica) i muzeum
galicja (fundacja galicia jewish heritage institute)..Problemy stosowania ustawy o zatrudnianiu pracownikow
tymczasowych.Kredyt pomostowy dla malych i srednich przedsiebiorstw.Podmioty i zasady posrednictwa
pracy.Przestepstwo znieslawienia i zniewagi w polskim prawie karnym..Ocena dzialalnosci marketingowej
uslug bankowych na przykladzie banku pekao s.a..Zarzad majatkiem wspolnym malzonkow pozostajacych w
ustroju majatkowej wspolnosci ustawowej.praca licencjacka budzet gminy .Korzysci i ograniczenia
zastosowania systemu logistyki odwrotnej w przedsiebiorstwie.Michalski- tomasz (1968- ). Red. - selected
aspects of transformation in countries of central and central-eastern europe : a book d.Technologia jako
czynnik strategii rozwoju przedsiebiorstwa przemyslowego..Opodatkowanie przedsiebiorcow podatkiem
dochodowym od osob fizycznych.Odpowiedzialnosc karna pomimo niepoczytalnosci.Analiza i ocena kondycji
finansowej fabryki kotlow sefako s.a. w latach 2001 - 2005.Kompleksowa analiza systemow wczesnego
ostrzegania.praca licencjacka budzet gminy .Realizacja prawa do wypoczynku przez przepisy o czasie
pracy..Pisanie pracy licencjackiej.Polityka spojnosci ue i fundusze europejskie.Praktyczne aspekty wspolpracy
handlowej miedzy polska a grecja po poszerzeniu ue.Koncepcja marketingu uslug na przykladzie miejskiego
osrodka pomocy spolecznej w porebie.Kalinski- janusz (1942- ). Red. - stosunki gospodarcze polski z
panstwami europy srodkowej i wschodniej po rozszerzeniu unii eur.Kucharski- marcin. - koncepcja flexicurity
a elastyczne formy zatrudnienia na polskim rynku pracy .Ksztaltowanie obrazu kultury polskiej zagranica na
podstawie polskiego osrodka spoleczno - kulturalnego w wielkiej brytanii..Parlamentarny wymiar procesu
integracji europejskiej.Zabezpieczenie majatkowe w sprawach karnych skarbowych.Images of 4 polish cities
– comparison of acceptation.praca licencjacka budzet gminy .Doktryna i dzialalnosc polityczna adolfa hitlera
do 1939r..Instytucjonalne srodki ochrony konstytucyjnych praw i wolnosci w polsce.Rynek outsourcingu w
polsce i na swiecie.Rola marketingu terytorialnego w promowaniu miasta i regionu na przykladzie miasta
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lodzi.Dzialalnosc inwestycyjna jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie skarzyskakamiennej..Wybrane miedzynarodowe organizacje finansowe i ich dzialania w polsce.Wplyw systemu
motywacyjnego na rozwoj nowoczesnego przedsiebiostwa na przykladzie ice-full sp. Z o.o. W tomaszowie
mazowieckim.Organizowanie procesu transportowego na przykladzie przedsiebiorstwa xyz.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza dochodow i wydatkow jednostki samorzadu terytorialnej na przykladzie budzetu
gminy wiejskiej gieraltowice w latach 2002 - 2004.Wplyw product placement na zachowania
konsumentow.praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac licencjackich z pedagogiki.Sprawozdawczy
rachunek wynikow przedsiebiorstwa uslugowo-handlowego na przykladzie gminnej spoldzielni samopomoc
chlopska w polancu.praca licencjacka budzet gminy .Akcja jako instrument finansowy notowany na gieldzie
papierow wartosciowych.Bezrobocie wsrod mlodziezy i instrumenty jego ograniczania na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w zdunskiej woli.Bankowosc elektroniczna i jej funkcjonowanie na przykladzie
mbanku.Mandat karny skarbowy.Banki w finansowniu rynku nieruchomosci..praca licencjacka budzet gminy
.Pomoc spoleczna realizowana przez gminy na przykladzie gminy leki szlacheckie.Korekta prac
magisterskich.Prawo cytatu w swietle przepisow prawa autorskiego.Przypisy w pracy licencjackiej.Bankowa
analiza zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa.Wieloaspektowosc zapewnienia bezpieczenstwa konstrukcji
mostowych na poszczegolnych etapach ich realizacji..Analiza bezpieczenstwa energetycznego polski w
kontekscie dostaw glownych surowcow energetycznych z federacji rosyjskiej.Czynniki organizacyjnoekonomiczne nowego przedsiewziecia w poligrafii.Przydatnosc analizy finansowej w podejmowaniu
decyzji.Normy jakosci w przemysle drobiarskim.Dochody gmin .Proces kulturowej adaptacji korporacji do
zarzadzania i dzalania w internecie.Zagadnienia prawne aukcyjnego rynku dziel sztuki.Ulgi i zwolnienia w
podatku pit w latach 2004-2006.Analiza budzetu gminy poraj w latach 2007-2011.praca licencjacka budzet
gminy .Kredyty preferencyjne w polityce restrukturyzacji rolnictwa..Wybrane przestepstwa przeciwko
rzeczypospolitej.Wycena instrumentow pochodnych na przykladzie kontraktow terminowych i opcji
notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Sanoff- henry - projektowanie demokratyczne
: studia przypadkow planowania partycypacyjnego srodowisk malych.Finansowanie malych i srednich
przedsiebiorstw strukturalnych na przykladzie firmy bil-pnst.Wewnetrzne public relations w firmie na
przykladzie przedsiebiorstwa hempis spolka jawna marek pietrzak i synowie zaklad pracy chronionej.praca
licencjacka budzet gminy .Powolywanie i sklad trybunalu konstytucyjnego w polsce na tle sadownictwa
konstytucyjnego panstw europejskich.Prace inzynierskie.praca licencjacka budzet gminy .Naklady na b+r a
innowacyjnosc polskiej gospodarki.Praca magisterska spis tresci.Wypalenie zawodowe jako konsekwencja
stresu w pracy (w aspekcie badan wlasnych)..Zaprawy poliestrowe modyfikowane pylem krzemionkowym
praca inzynierska budownictwo.Lodzki tunel srednicowy w projekcie budowy kolei duzych predkosci w
polsce.Nienalezyta obsada sadu jako bezwzgledna przyczyna odwolawcza na tle zasady uczciwego
procesu.Kalinski- janusz (1942- ). Red. - z zagadnien transformacji i integracji gospodarczej .Doskonalenie
produkcji i jakosci podczas wytwarzania wyrobow metalowych..Analiza ergonomiczna oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy na przykladzie przedsiebiorstwa produkujacego urzadzenia wentylacyjne.Wydawanie
europejskiego nakazu aresztowania w polsce.Czynniki zadowolenia z pracy. Z doswiadczen malych
przedsiebiorstw handlowych w zdunskiej woli..Organizowanie sieci handlowej jako sposob na stworzenie
przewagi konkurencyjnej.Wplyw reklamy telewizyjnej na zachowania konsumentow.praca licencjacka budzet
gminy .Cykl zycia organizacji na przykladzie fundacji mimo wszystko.Ocena efektywnosci gospodarowania na
przykladzie spolki kapitalowej hoop s.a..Pisanie prac magisterskich prawo.Analiza budzetu na przykladzie
gminy redziny w latach 2004-2008.Innowacyjnosc gospodarki polskiej w latach 1995-2005.Rozmowa
oceniajaca - kluczowy element ocen pracowniczych czy zbedna formalnosc?.Bezpieczenstwo w bankowosci
elektronicznej..Marketingowe wykorzystanie baz danych.Przyczyny i skutki globalnego kryzysu
finansowego..Egzekucja sadowa z innych wierzytelnosci.Wizerunek miasta jako jeden z elementow promocji
miasta na przykladzie dabrowy gorniczej.Koszty pracy w strukturze kosztow dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa besta..Raporty spoleczne jako instrument komunikacji
przedsiebiorstw z interesariuszami.Analiza rachunkow bankowych malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie banku bp s.a..Metody przeciwdzialania bezrobociu i jego skutkom na podstawie dzialalnosci
powiatowego urzedu pracy w tomaszowie mazowieckim w latach 1999-2003..Dziedziczenie majatkowych
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praw autorskich.Wzor pracy licencjackiej z pedagogiki.Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. - modelowanie
preferencji a ryzyko ’07 : praca zbiorowa .Systemy automatycznej identyfikacji w logistyce.Ocenianie kadr w
malej firmie.praca licencjacka budzet gminy .Logistyka branzy odziezowej w ujeciu
strategicznym.Uprawnienia pracownika oraz obowiazki pracodawcy zwiazane z urlopem
macierzynskim.Ksztalcenie i rozwoj pracownikow na przykladzie zespolu szkol w konarach.Organizacja
systemu dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego gcb centrostal lodz s.a. ze zwroceniem
uwagi na system infotmatyczny.Sad najwyzszy i jego rola w zniesieniu segregacji rasowej w stanach
zjednoczonych..Mozliwosci przeprowadzenia arbitrazu cash-and-carry oraz reverse cash-and-carry na
kontraktach terminowych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie s.a. w 2010 roku.praca
licencjacka budzet gminy .zrodla finansowania fazy start-up w odniesieniu do malych i srednich
przedsiebiorstw.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w podmiotach nalezacych do sektora msp na przykladzie
odlewni mjm.Amortyzacja srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych w swietle przepisow
prawa podatkowego i prawa bilansowego.Klauzula porzadku publicznego w prawie rodzinnym.Kradziez
rozbojnicza.Projekt organizajci wirtualnej w sektorze motoryzacyjnym.System emerytalny w polsce poszukiwanie alternatywnych form zabezpieczenia emerytalnego.Dochody budzetu gminy na przykladzie
gminy tomaszow mazowiecki.Pozycja strony w ogolnym postepowaniu administracyjnym i postepowaniu
podatkowym.Pozyskiwanie pracownikow - ujecie teoretyczne i praktyczne.Problematyka bezpieczenstwa
informatycznych systemow zarzadzania.Polsko-czeskie seminarium prawnicze - konstytucjonalizm czeski i
polski 15 i 11 lat po uchwaleniu konstytucji obu panstw : i polsko-c.praca licencjacka budzet gminy .Odmowa
dostepu do urzadzen kluczowych jako naduzycie pozycji dominujacej.Polacy po 50. Roku zycia na rynku pracy
- proba ich aktywizacji w ramach programu solidarnosc pokolen.Absolwenci studiow wyzszych na rynku
pracy- na przykladzie lokalnego rynku pracy w powiecie strzeleckim..Przejawy konsumeryzmu wsrod
mlodych ludzi.Pisanie prac magisterskich lublin.Critical legal studies jako przyklad postmodernizmu w
filozofii prawa.Formy ewidencji a obciazenia z tytulu podatku dochodowego w malych i srednich
przedsieibiorstwach na przykladzie piekarni ptys.Referendum lokalne jako forma demokracji bezposredniej
w polskim systemie konstytucyjnym.Dopuszczenie dowodu z zeznan swiadka koronnego w polskim procesie
karnym.Status sadownictwa pracy..Status osob przetrzymywanych w guantanamo bay w swietle
miedzynarodowego prawa humanitarnego i prawa czlowieka..Bartoszek- adam. Red. - aktywizacja kapitalu
ludzkiego - dylematy teorii a praktyka malych i srednich miast .Funkcje prawa pracy w ustawie o
racjonalizacji zatrudnienia w panstwowych jednostkach budzetowych i niektorych innych jednostkach
sektora finansow publicznych w latach 2011 - 2013.Strategia marketingowa biura podrozy (na przykladzie
hut - pus s.a.).Strategie marketingowe wykorzystywane w malych firmach (na przykladzie firmy
metalex).Zarzadzanie zasobami ludzkimi we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Metody zabezpieczenia sie
przed ryzykiem walutowym w przedsiebiorstwie..Ewolucja swobody swiadczenia uslug na rynku
wewnetrznym unii europejskiej.Molestowanie seksualne jako element mobbingu i przejaw patologii w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Regulacje prawne i wzorcowe odroczonego podatku dochodowego w
polsce.Procedura uzyskiwania dotacji z europejskich funduszy strukturalnych dla malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie dzialania 2.3 spo wkp.Miejsce prewencji i profilaktyki spolecznej w roli
zawodowej nauczyciela a zaangazowanie nauczycieli w realizacje zadan z tego zakresu..Rola pr w dzialalnosci
polskich przedsiebiorstw- analiza i ocena na wybranym przykladzie..Rekrutacja i selekcja pracownikow na
podstawie agencji pracy tymczasowej work.Oplacalnosc inwestycji w odnawialne zrodla energii.
Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w regionie lodzkim.Zarzadzanie relacjami z klientem na rynku
b2b w internecie.Zastosowanie metod dochodowych w wycenie przedsiebiorstw.Znaczenie kultury
organizacyjnej na przykladzie badan empirycznych miejskiej biblioteki publicznej w opolu.Bezposrednie
inwestycje zagraniczne a rozwoj regionalny- na przykladzie miasta kutno z uwzglednieniem lodzkiej
specjalnej strefy ekonomicznej.Analiza ryzyka kredytowego w dzialalnosci bankow komercyjnych na
przykladzie bz wbk.Przygotowanie organizacyjne gminy do pozyskiwania srodkow z funduszy strukturalnych
unii europejskiej na wybranych przykladach.Sledztwo w procesie karnym.Przykladowe prace
licencjackie.Wizerunek jako element przewagi konkurencyjnej na przykladzie marki
orange.Odpowiedzialnosc za dlugi spadkowe zwiazane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.Ocena
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zarzadzania przez jakosc na przykladzie - fabryki maszyn gorniczych pioma s.a.Ogolna charakterystyka rynku
nieruchomosci w polsce.Przywodztwo w systemie zarzadzania jakoscia na przykladzie oddzialu regionalnego
kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego w krakowie.Przejecie zakladu pracy przez innego
pracodawce.Rowne traktowanie kobiet i mezczyzn w dostepie do i zaopatrzeniu w towary i uslugi.Wiek o
odpowiedzialnosc karna sprawcy.Kosinska- anna. - dobrowolny powrot jako priorytet polityki powrotowej
unii europejskiej .Wybrane elementy analizy finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie pkn
orlen.Przykladowe tematy prac magisterskich.Wykorzystanie srodkow pomostowych w rozwoju gminy
czudec..Gospodarka finansowa powiatowego urzedu pracy w pabianicach.Taxation of investment income of
individuals in poland.System motywacji w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy feidal polska sp. Z
o.o..Wplyw internetu na rekrutacje- upowszechnienie i pozyskiwanie pracownikow oraz ofert na rynku
pracy..Waligorski- michal - dzialalnosc gospodarcza w ujeciu prawa administracyjnego .Srodki unijne jako
zrodlo finansowania dzialalnosci inwestycyjnej na przykladzie gminy wielka wies..Niekonwencjonalne formy
finansowania przedsiebiorstw ze szczegolnym uwzglednieniem leasingu..Pisanie prac pedagogika.Analiza
struktury portfela kredytowego nadwarcianskiego banku spoldzielczego w dzialoszynie w latach 20062010..Rola przedstawicieli handlowych na przykladzie firmy polontex s.a..Bezposrednie inwestycje
zagraniczne w powiecie radomszczanskim.Zarzadzanie srodowiskiem analiza- ocena i perspektywy na
przykladzie firmy stora enso poland s. A..Rola kosztorysow na roboty budowlane w inwestycjach
budzetowych o charakterze ogolnym i sportowo-turystycznym.Funkcje zarzadzania zasobami ludzkimi w
urzedzie miejskim w bieruniu..Zastosowanie podejscia coachingowego w procesie rozwoju potencjalu
kompetencyjnego pracownikow.Sekurytyzacja wierzytelnosci w prawie francuskim i polskim.Szanse i bariery
rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie --spoldzielni uslug rolniczych w cisku.Lobbing jako
jedna z form wspolczesnego public relations.Przeniesienie siedziby spolki europejskiej.Konstytucjonalizm
napoleonski.Logistyka produkcji dystrybucji w przedsiebiorstwie produkcyjnym e&r..Porownawcza analiza
finansowa przedsiebiorstw energetycznych na przykladzie.Praca komparatystyka systemow kontroli
przestrzegania norm prawa pracy.praca licencjacka budzet gminy .Przedmiotowa zmiana powodztwa w
procesie cywilnym.Rekrutacja i selekcja praca magisterska.Zelechowski- lukasz. - zastaw zwykly i rejestrowy
na prawach wlasnosci przemyslowej .Przeobrazenia spoleczno demograficzno przestrzenne na przykladzie
gminy wiejskiej strzeleczki..Zarzadzanie lancuchem dostaw na przykladzie pkn orlen.Zarzadzanie kadrami ze
szczegolnym uwzglednieniem roli motywacji na przykladzie firmy tchibo.Wykonywanie umieszczenia w
zakladzie poprawczym.Prawo wekslowe polskie w xviii wieku.Wykorzystanie metody fmea w praktyce
produkcyjnej..Rola bankow spoldzielczych w rozwoju przedsiebiorczosci i rolnictwa..praca licencjacka budzet
gminy .Pozycja ustrojowa prezydenta rzeczypospolitej polskiej w swietle postanowien konstytucji z 1997
r..Wplyw orzeczen trybunalu konstytucyjnego na decyzje w postepowaniu administracyjnym i
sadowoadministracyjnym.Umowa o arbitraz w prawie polskim.Zmiany w zarzadzaniu gmina po wejsciu
polski do unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Style kierowania jako sposob sprawowania
wladzy organizacyjnej.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec sprawcow uzaleznionych od
alkoholu.Charakterystyka wybranego zintegrowanego systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie
cementowni malogoszcz.praca licencjacka budzet gminy .Niezdeterminowanie prawa w mysli przedstawicieli
amerykanskiego realizmu prawniczego oraz ruchu studiow krytycznych nad prawem.Funkcjonowanie eadministracji na przykladzie urzedu miasta lodzi.Umowa o dzielo..Audyt strategiczny jako metoda
usprawnienia systemu zarzadzania w komercyjnej firmie medycznej..Jajuga- krzysztof (1956- ). Red. inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje swiatowe a polski rynek .Reklama niekonwencjonalna jako
sposob pozyskiwania klienta.Wplyw osobowosci menedzera na sukces zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie prezesa firmy limar.Materialnoprawne przeslanki odpowiedzialnosci skarbu panstwa za
niewatpliwie niesluszne tymczasowe aresztowanie.Reklama internetowa jako nowy instrument
marketingu..Z problematyki umowy o dzielo - zagadnienia wybrane.Strategie i motywy internacjonalizacji
przedsiebiorstw.Techniki harmonogramowania w ramach zarzadzania przedsiewzieciem praca inzynierska
budownictwo.System zasilania finansowego jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie nowego
sacza w latach 2002-2006.Ewolucja dobrej wiary w art. 231 par. 1 kodeksu cywilnego jako przyklad
kreatywnej wykladni sadowej.Etyka w badaniach medycznych..praca licencjacka budzet gminy .Prace
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magisterskie pisanie.Zastosowanie metod zdyskontowanych przeplywow pienieznych i ekonomicznej
wartosci dodanej do wyceny przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu urzadzen naftowych naftomet sp. Z
o.o.Rola emocji w reklamie - analiza wizualnych przekazow reklamowych na przykladzie branzy
motoryzacyjnej.Strategia i kierunki przeciwdzialania ubostwu w dzialalnosci miejskiego osrodka pomocy
rodzinie w ostrolece..Zarzadzanie zasobami ludzkimi prace magisterskie.Komunikacja marketingowa na
rynkach miedzynarodowych. Analiza zawartosci wybranych przekazow marketingowych..Strategia rozwoju
firmy rodzinnej (na przykladzie firmy abc-bud strumian- sp.j.).praca licencjacka budzet gminy .Analiza
wybranych aspektow ubezpieczen spolecznych mikroprzedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy
.Konspekt pracy licencjackiej.Kreowanie wizerunku publicznej instytucji kultury na przykladzie opery
krakowskiej.Praca licencjacka filologia angielska.Bezwzgledne przyczyny odwolawcze w polskim
postepowaniu karnym.Analiza gospodarki budzetowej gminy poraj w latach 2005-2009.Swoboda przeplywu
osob a ochrona praw podstawowych.Podstepne wykorzystanie tzw. Tabletki gwaltu w przestepstwie
zgwalcenia.zrodla finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw.Wplyw pojawienia sie tanich linii lotniczych na
turystyke przyjazdowa i wyjazdowa krakowa..praca licencjacka budzet gminy .Marketingowe zarzadzanie
jednostka ochrony zdrowia na przykladzie niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej novomed.Realizacja
powszechnej ochrony trwalosci stosunku pracy w oparciu o klauzule generalne z art. 8 i 45 § 1
k.p..Finansowanie i realizacja zadan inwestycyjnych na przykladzie miasta i gminy dzialoszyn.Gospodarka
elektroniczna i nowe technologie informatyczne..Nowak- celina. Red. - organy scigania i wymiaru
sprawiedliwosci a ochrona interesow finansowych wspolnoty europejs.Bezpieczenstwo i higiena pracy w
firmach wojewodztwa lodzkiego.Rozwoj regionu na tle wspolpracy samorzadu terytorialnego z bankiem
spoldzielczym.praca licencjacka budzet gminy .Umowy czlonka zarzadu spolki kapitalowej ze spolka.Projekt
kladki stacyjnej dla pieszych z dojsciem od czola peronu praca inzynierska budownictwo.Zadluzenie sluzby
zdrowia i metody jego restrukturyzacji na przykladzie szpitala x.Werner- witold andrzej. - analiza i ocena
potrzeb budowy infrastruktury technicznej w gminach miejskich : (zakres- srodki.Kapital zapasowy w spolce
akcyjnej.Leasing jako niekonwencjonalne zrodlo finansowania przedsiebiorstw..zrodla finansowania budowy
autostrad w polsce..System oceniania pracownikow na przykladzie domu pomocy spolecznej „kalina” w
suwalkach.Koszt kapitalu w rachunku oplacalnosci decyzji inwestycyjnych.Promowanie i wspieranie
przedsiebiorczosci wsrod studentow uniwersytetu jagiellonskiego- jako cel istnienia akademickiego
inkubatora przedsiebiorczosci uj..Rola obiektow unesco w budowaniu atrakcyjnosci destynacji turystycznej
na przykladzie grecji.Znaczenie przestrzegania autonomii roli zawodowej nauczyciela oraz stylu nauczania w
procesie zarzadzania szkola..Motywowanie pracownikow do wyzszej wydajnosci pracy na przykladzie trw
automotiv.Prace magisterskie wroclaw.Prace dyplomowe z pedagogiki.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie naleznosciami w przedsiebiorstwie na podstawie sbs sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Konstytucyjne ujecie praw obywatelskich w polsce.Rachunek kosztow celu
jako narzedzie realizacji strategii zorientowanej na wzrost wartosci przedsiebiorstwa.Ocena efektywnosci
funkcjonowania przedsiebiorstwa x w latach 2001-2004 w oparciu o wskazniki sprawnosci
dzialania.Marketing szeptany i wirusowy jako forma komunikacji marki z konsumentem.Uprzywilejowanie
udzialowcow i akcjonariuszy w spolkach kapitalowych.Zarzadzanie produkcja i jakoscia maszyn do ciecia
papieru..Marketingowe zarzadzanie siecia handlowa na przykladzie firmy kaufland.Instytucja obywatelstwa
w kontekscie uregulowan polskich i unii europejskiej.Wspieranie malych i srednich przedsiebiorstw przez
fundusze unii europejskiej.Fundusze emerytalne w polsce w swietle nowego systemu emerytalnego..Analiza
dzialalnosci depozytowej banku zachodniego wbk sa w latach 2003 - 2007.Konspekt pracy
licencjackiej.Fundusze unijne i ich wplyw na rozwoj lokalny na przykladzie gminy susiec w latach 20072011..Przestepczosc nieletnich przyczyny i profilaktyka.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw stylow
kierowania na poziom zadowolenia i satysfakcji pracownikow w przedsiebiorstwie vistalex s.a.Kisilowskahelena (1944- ). Red. - zrownowazony rozwoj jednostek samorzadu lokalnego w swietle globalizacji
gospodarczej : pra.Alianse strategiczne na przykladzie ddm s.a. i bdm s.a..Rola reklamy w dzialaniach
sprzedazowych firmy avon.Porownanie i ocena serwerow baz danych microsoft sql 2005 oraz oracle
10g.Podatek od towarow i uslug w rachunkowosci urzedu skarbowego na przykladzie us w klobucku w latach
2008-2010..Zrodla prawa unijnego po traktacie z lizbony..Analiza systemow zarzadzania jakoscia w
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przedsiebiorstwachfarmaceutycznych i ich wplyw na jakosc produkowanych wyrobow.Zasiedzenie
sluzebnosci gruntowej.Inwestycje hotelarskie na rynku krakowskim..Wysiedlenia i wypedzenia polakow i
niemcow z punktu widzenia wybranych organizacji polskich i niemieckich.Psychologiczna teoria prawa leona
petrozynskiego.Odpowiedzialnosc wspolnikow i spolki za zobowiazania zaciagniete przez spolke
partnerska.Joint ventures jako forma wspolpracy przedsiebiorcow ze szczegolnym uwzglednieniem polskiego
i europejskiego prawa antymonopolowego.Motywowanie w przedsiebiorstwie casus firmy wazmet.Procesy
certyfikacji systemow jakosci na przykladzie tuv nord polska sp.z.o.o..Analiza dochodow i wydatkow
budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie gminy panki w latach 2006-2010.Srodki
trwale w swietle prawa bilansowego a podatkowego.Konsekwencje wprowadzenia dodatkowej godziny zajec
wychowania fizycznego dla zarzadzania szkola.Przestepstwa seksualne przeciwko osobom maloletnim.Rola
analizy finansowej w ocenie sytuacji gospodarczej przedsiebiorstwa na przykladzie inpost sp. Z o.o...Metody
identyfikacji zwlok nieznanych.praca licencjacka budzet gminy .Zamowienia publiczne jako forma
proefektywnej alokacji zasobow finansowych..Wielopokoleniowa lojalnosc wobec marki..praca licencjacka
budzet gminy .Stan zaawansowania gospodarki opartej na wiedzy w unii europejskiej.praca licencjacka
budzet gminy .Rozwoj bankowosci internetowej w polsce..Rekrutacja pracownikow praca
magisterska.Umowa leasingu jako zrodlo zobowiazan..Public relations jako instrument ksztaltowania
wizerunku i tozsamosci przedsiebiorstwa..Znaczenie pomocy z funduszy przedakcesyjnych na przykladzie
programu sapard dzalanie 1.Postepowanie nakazowe w sprawach gospodarczych.Stymulacja rozwoju gminyna przykladzie gminy mogilany..Dzialania marketingowe przedsiebiorstwa w sektorze uslug finansowych
(profesjonalnych).praca licencjacka budzet gminy .Analiza dochodow i wydatkow budzetu miasta sieradz w
latach 2001-2006.Mapy percepcji - tworzenie i ocena na przykladzie konkretnej grupy respondentow.Crm
jako podstawa relacji biznesowych.Sprzedam prace magisterska.Controlling jako instrument efektywnosci
zarzadzania bankiem..Polityka lokacyjna funduszy inwestycyjnych a ich efektywnosc w warunkach
kryzysu.Uwarunkowania technologiczne produkcji blach na hucie czestochowa..Pisanie prac tanio.Majatek
potockich w krzeszowicach. Dziedzictwo rodowe w powojennej polsce.Rady pracownikow jako instrument
dialogu spolecznego.Ocena pracownikow.Obrona konieczna a dzialanie funkcjonariusza publicznego w
ramach jego uprawnien i obowiazkow ( wybrane zagadnienia ).praca licencjacka budzet gminy .Nieuczciwa
reklama w prawie polskim.Wplyw kryzysu gospodarczego na dzialalnosc przedsiebiorstw w polsce i na
swiecie.Wybor formy opodatkowania dochodu przez maly podmiot gospodarczy..Malys- lukasz. - sila
powiazan sieciowych w procesie internacjonalizacji a wyniki przedsiebiorstwa .Aktywne formy
przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie gminy kluczbork..Podatek dochodowy jako zrodlo wplywow
budzetowych w latach 2008-2010..Podmioty i zasady posrednictwa pracy.Relacje miedzy przedsiebiorstwami
a bankami w transakcjach na rynku opcji w polsce.Struktura procesu kontroli konstytucyjnosci aktow
prawnych poprzez orzecznictwo francuskiej rady konstytucyjnej.Bezrobocie w powiecie belchatowskim
(2000-2006).praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Finanse publiczne i prawo
finansowe.Wystepek o charakterze chuliganskim w polskim prawie karnym.Przelew wierzytelnosci
hipotecznej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwach gastronomicznym..Srodki unii europejskiej
wspomagajace programy zatrudnienia w powiecie nyskim..Odzimek- wojciech. Red. - integraciâ - evropejs’kij
naprâmok rozvitku ukraini .Praca magisterska podatki.Znaczenie internetu w komunikacji marketingowej
przedsiebiorstw sektora msp.Instrumenty motywowania pracownikow w jednostkach samorzadowych na
przykladzie urzedu gminy w lubnicach.Styl kierowania bezposredniego przelozonego i jego wplyw na
motywacje na przykladzie duzej i malej firmy. Studium empiryczne..Praca magisterska podatki.Jakosc
zarzadzania i jej wplyw na strategie dzialalnosci p.p.u.h wolimex..System motywowania pracownikow na
przykladzie przedsiebiorstwa pro-ha-rem sp. Z o.o..Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy na
przykladzie firmy abb.Rozwoj pracowikow i kariery pracownicze jako istotny element zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie zespolu szkol nr 1 w klobucku.Rachunkowosc w postepowaniu upadlosciowym
przedsiebiorstwa.zrodla finansowania inwestycji infrastrukturalnych na przykladzie gminy
kleszczow.Panstwowa straz pozarna jako element krajowego systemu zarzadzania kryzysowego .praca
licencjacka budzet gminy .Strategia marketingowa na przykladzie oddzialu tp s.a. w czestochowie.Dynamika i
struktura bezrobocia w polsce w latach 2000-2006 i metody jego zwalczania.Rola powiatowego urzedu pracy
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w zwalczaniu bezrobocia na przykladzie powiatu radomszczanskiego.Srodki unii europejskiej wspomagajace
programy zatrudnienia w powiecie nyskim..Sukcesja wladzy i wlasnosci w firmie rodzinnej.Polityka ochrony
praw konsumenta w unii europejskiej.Uwarunkowania rozwoju struktur klastrowych w polsce..Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w okregowej spoldzielni mleczarskiej w pilicy..Przedsiebiorczosc kobiet (na przykladzie
miast lomzy i zambrowa).Procesy zarzadzania przedsiebiorstwem a wymagania jakosciowe
konsumentow.Naleznosci pieniezne w postepowaniu administracyjnym..Instrumentarium finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw.Czas popelnienia czynu w ramach konstrukcji delictum continuatum.praca
licencjacka budzet gminy .Srodki trwale w ujeciu bilansowym a podatkowym..Laczenie sie spolek
kapitalowych w aspekcie transgranicznym.Strategia produktu i polityka cenowa dzialalnosci marketingowej
przedsiebiorstwa na przykladzie c.f. Gomma polska.Kwalifikowane typy zabojstw - art 148 par 2 i 3 kodeksu
karnego.Problemy zarzadzania systemami logistycznymi na podstawie przedsiebiorstwa x..Pisanie prac
magisterskich wroclaw.Dozwolony uzytek prywatny w kontekscie rozwoju nowych technologii.Ustawa
sarbanes-oxley jako odpowiedz na wyzwania dla rachunkowosci xxi wieku.Przeciwdzialanie uchylaniu sie od
opodatkowania w polskim prawie podatkowym.Promocja energii ze zrodel odnawialnych.Wartosc firmy i jej
odwzorowanie w swietle regulacji polskich i miedzynarodowych standardow rachunkowosci.Problemy
jakosciowe przy produkcji wyrobow z metali szlachetnych..Konkurencyjnosc krynicy-zdroju na rynku
turystyczno-uzdrowiskowych miejscowosci..Szanse i bariery rozwoju rolniczych spoldzielni produkcyjnych na
przykladzie rsp w wierzbnie..Potrzeba wprowadzenia instytucji organu faktycznego do polskiego porzadku
prawnego.Ramy koncepcyjne sporzadzania sprawozdan finansowych wczoraj- dzis i jutro - kalendarium prac
nowelizacyjnych.Wolnosc uzewnetrzniania przekonan religijnych: historia- praktyka- aktualny stan
prawny.Wzory percepcji sponsoringu na przykladzie badan w spolecznosci krakowa.Strategia rozwoju na
przykladzie gminy skoroszyce..Porozumienia ograniczajace konkurencje na przykladzie osob wykonujacych
zawody regulowane. Orzecznictwo prezesa urzedu ochrony konkurencji i konsumentow.Nalepka- adam
(1950- ). Red. - inwestycje i nieruchomosci : wyzwania xxi wieku .Funkcjonalnosc stron internetowych na
przykladzie sklepow internetowych.Prywatyzacja zadan publicznych - ujecie administracyjnoprawne.Zasada
jurysdykcji uniwersalnej w miedzynarodowym prawie humanitarnym.Kwestia odtworzenia panstwowosci
polskiej w okresie i wojny swiatowej oraz utrzymania suwerennosci ii rzeczpospolitej w dobie miedzywojnia
na tle wydarzen na scenie miedzynarodowej..Fundusze wspierajace rozwoj malych i srednich
przedsiebiorstw po wejsciu polski do unii europejskiej.Kulturowe uwarunkowania negocjacji w procesach
fuzji i przejec przedsiebiorstw..Analiza wypadkowosci w przedsiebiorstwie przewozowym pkp plk sa..Analiza
rentownosci i plynnosci finansowej przedsiebiorstwa x w latach 2000-2003.Strategia informatyzacji i jej
realizacja na przykladzie przedsiebiorstwa masterlink express sp. Z o.o..Marketing wirtualny w dobie
spoleczenstwa informacyjnego.Wynagradzanie menedzerow.Dzialalnosc marketingowa w jednostkach
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy olsztyn k/ czestochowy.Assessment center - praktyka
krakowskich firm w swietle miedzynarodowych standardow.Borkiewicz-liszka- malgorzata. - lekarze :
podatki- zus- ksiegowosc : lekarz- weterynarz- dentysta : dzialalnosc gospodarcz.praca licencjacka budzet
gminy .Prawa i wolnosci czlowieka w czlowieka w swietle prawa polskiego i miedzynarodowego..Analiza
porownawcza organizacji wybranych gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych i niezrzeszonych w pftw
gospodarstwa goscinne na przykladzie wojewodztwa malopolskiego.praca licencjacka budzet gminy .Jak
pisac prace dyplomowa.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie gminy skawina.Zarzadzanie
nieruchomosciami uzytecznosci publicznej o charakterze hanlowo-rozrywkowym na wybranym
przykladzie..Wplyw letniej turystyki pieszej na przyrode tatrzanskiego parku narodowego..Rola srodkow
unijnych wykorzystywanych w projektach lokalnych( ( na przykladzie powiatu
zawiercianskiego).Motywowanie pracownikow jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
lukas bank s.a. (oddzial lodz).Murzyn- dorota. - polityka spojnosci unii europejskiej a proces zmniejszania
dysproporcji w rozwoju gospodarczym.Inwestycje jako narzedzie rozwoju lokalnego na przykladzie gminy
niepolomice w latach 2002-2006.Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie pbk ostroleka sp. Z o.o..Polityka personalna w instytucji samorzadowej na
przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w zawierciu.Podstawy odpowiedzialnosci karnej za
spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze szczegolnym uwzglednieniem problematyki obiektywnego
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przypisania skutku..Sporzadzanie sprawozdan finansowych wedlug miedzynarodowych standardow
sprawozdawczosci finansowej oraz ustawy o rachunkowosci - podobienstwa i roznice.Zasada subsydiarnosci i
parlamenty krajowe w unii europejskiej.Dzialalnosc zawodowa rzeczoznawcy majatkowego na przykladzie
biura nieruchomosci..Rola doboru pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Uprawnienia kontrolne
generalnego inspektora ochrony danych osobowych w swietle ustawy o ochronie danych osobowych.Teoria
panstwa i prawa.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu na przykladzie mcdonalds.Motywowanie
pracownikow na przykladzie slaskiego urzedu wojewodzkiego w katowicach- filia w czestochowie.Polityka
pieniezna w polskiej gospodarce w latach 2000-2007.Pisanie prac ogloszenia.praca licencjacka budzet gminy
.System administracji generalnego gubernatorstwa 1939-1945.praca licencjacka budzet gminy .Praca
licencjacka pedagogika wczesnoszkolna.Analiza porownawcza kierunkow inwestowania oszczednosci przez
osoby fizyczne (na przykladzie funduszy inwestycyjnych i bankow komercyjnych).Praktyczne aspekty
prezentacji informacji o kapitale intelektualnym w sprawozdaniu finansowym jednostki
gospodarczej.Benchmarking produktow niszowych na rynku industrialnym.Wykonywanie kary pozbawienia
wolnosci w swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu praw czlowieka.Kobieta-morderczyni.Promocja
regionu na przykladzie miasta trewir.Malajny- ryszard mariusz (1953- ). Red. - konstytucjonalizm a doktryny
polityczno-prawne : najnowsze kierunki badan .praca licencjacka budzet gminy .Spis tresci praca
magisterska.Akt administracyjny-jego definicje- rodzaje oraz byt prawny..Dziecko jako ofiara i sprawca
przemocy.Instytucja obywatelstwa ze szczegolnym uwzglednieniem procedury nabywania i utraty
obywatelstwa w polsce.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie firmy markat sp. Z o. O..Swoboda
przeplywu pracownikow - podmiotowy i przedmiotowy zakres pojecia.praca licencjacka budzet gminy
.Organizacja i wybrane narzedzia controllingu operacyjnego na podstawie przedsiebiorstwa
produkcyjnego.Zagadnienie -- wazenia wartosci w koncepcjach h.l.a. harta i j. Finnisa.Formy wspierania
rozwoju zawodowego w zespolach w administracji publicznej..Innowacje techniczno-organizacyjne w
gospodarce magazynowej.Kreowanie i promocja wizerunku starego sacza w oparciu o wybrane elementy
tozsamosci kulturowej miasta..Strategia rozwoju gminy komprachcice na lata 2013-2020..Funkcjonowanie
oraz gospodarka finansowa jednostek budzetowych na przykladzie zespolu szkol zawodowych nr 1 w
skierniewicach.Marketing relacji w dzialalnosci przedsiebiorstw na przykladzie firmy fimtecpolska.Inwestowanie na rynku nieruchomosci.Analiza sytuscji placowej spoleczenstwa na
opolszczyznie..Procesy logistyczne a przedsiebiorczosc na przykladzie stolzle czestochowa sp. Z
o.o..Predyspozycje kobiet do stanowisk menadzerskich w przedsiebiorstwie na przykladach bialostockich
firm.Pisanie prac z pedagogiki.Pisanie prac licencjackich opole.Marki wlasne hipermarketow - analiza i ocena
na przykladzie auchan.Ocena kondycji finansowej spolem powszechnej spoldzielni spozywcow w turku w
latach 2001-2003.Sponsoring sportowy jako forma promocji w strategii marketingowej
przedsiebiorstwa.Budowanie relacji z klientem na przykladzie firmy amway.Zarzadzanie rozwojem lokalnym
na przykladzie gminy dobrzyniewo duze.Telepraca jako alternatywa dla rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw.Marketing mix uslug bankowych na przykladzie ing banku slaskiego.Fundusze strukturalne i
ich wplyw na rozwoj gminy opole..Budzet jako element finansowego zarzadzania jednostkami samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy pajeczno.Klasyczne i nowoczesne zrodla finansowania
przedsiebiorstw.Eksploatacja maszyn i urzadzen przy wykorzystaniu wspolczynnikow tpm w produkcji okien
pcv..praca licencjacka budzet gminy .Uregulowania prawne dotyczace ulg pilotarskich..Praca magisterska
przyklad.Podatek od towarow i uslug w wymianie miedzynarodowej w swietle nowej ustawy o vat na
przykladzie firmy biuro uslug inwestycyjnych sp. Z o.o..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w biurze podrozy na
przykladzie wezyr holidays service sp. Z o. O..praca licencjacka budzet gminy .Gospodarowanie budzetem
gminy kroczyce..Metody ograniczania bezrobocia w powiecie koneckim.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie innowacja w organizacji.Podatek od spadkow i darowizn jako element polityki
ekonomicznej.Jezak- jan. Red. - struktury wlasnosci polskich spolek publicznych a ich strategie rozwoju :
praca zbiorowa .praca licencjacka budzet gminy .Instytucje parlamentaryzmu angielskiego na przestrzeni xvii
w - 1832 r..Relacja z klientem jako podstawa marketingu w hotelarstwie.segmentacja rynku uslug
hotelarskich w powiecie zawiercianskim.Materialny substrat bezprawosci w swietle ogolnej teorii
kontratypow.Zapobieganie przestepstwom przeciwko mieniu.Wynagradzanie pracownikow jako jeden z
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elementow motywowania na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza dochodow gminy krosniewice w latach 2002-2008.Realizacja zasady samodzielnosci we
wspolczesnym modelu polskiego samorzadu terytorialnego..Formy zewnetrznego finansowania rozwoju
przedsiebiorstw.Wybrane aspekty ograniczen swobody umow zawieranych przez przedsiebiorcow.Kredyty
dla ludnosci w polskim sektorze bankowym.Handel dzielami sztuki w prawie prywatnym
miedzynarodowym.Organizacja procesow produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa sektora
spozywczego.Spolka komandytowo-akcyjna z udzial spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia jako
komplementariusza oraz funduszu inwestycyjnego zamknietego jako akcjonariusza.praca licencjacka budzet
gminy .Metody wykonywania izolacji przeciwwilgociowych scian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych w
budynkach remontowanych. Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie
systemow gmp-ghp-haccp w uslugach gastronomicznych..Pozamaterialne sposoby motywowania
pracownikow na przykladzie firmy coffee street.Ocena plynnosci finansowej przedsiebiorstwa na podstawie
sprawozdan finansowych.Zarzadzanie podatkiem od towarow i uslug na przykladzie firm produkcyjno handlowych w latach 2008 - 2010.Formy opodatkowania osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza.Techniki i metody efektywnego archiwizowania plikow muzycznych..Zarzadzanie jakoscia w
laboratoriach medycznych.Przeksztalcenia organizacyjne we wspolczesnym
przedsiebiorstwie.Gospodarowanie zasobami ludzkimi w organizacji na przykladzie banku xyz.Wesolowskaaneta. - podroze sluzbowe krajowe i zagraniczne : rozliczanie- dokumenty- przyklady : wyjazdy
przeds.Malachowski- witold. Red. Nauk. - polska-niemcy w zjednoczonej europie i ich ekonomiczna
odpowiedzialnosc .Ustroj ii rzeczypospolitej wg konstytucji marcowej z 1921 roku jako przyklad
parlamentarno-gabinetowy..Samodzielnosc gminy i jej prawna ochrona w rzeczypospolitej polskiej.Analiza
wplywow i wydatkow budzetowych gminy kobiele wielkie w latach 2002-2006.Dzialalnosc gminnego osrodka
pomocy spolecznej w klobucku..Dynamika rozwoju pracy tymczasowej jako formy elastycznego zatrudnienia
w polsce .Bariery oraz szanse rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Promocja handlowa dla
odbiorcow hurtowych na przykladzie hurtowni sygel - jool.Marka jako determinanta zachowan
konsumenta.Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji zakladu produkcji spozywczej jamar sp.
J..Edukacja zawodowa a rynek pracy. Studium przypadku wojewodztwa lodzkiego.Marketingowe zarzadzanie
produktem na przykladzie p.p.h.u. drewbet w lipie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Analiza dzialan marketingowych na lokalnym rynku agencji reklamowych na przykladzie firmy
index.Analiza ryzyka kredytowego sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie pko
bp..Determinanty procesu formowania sie zeznan swiadka a wybor taktyki przesluchania w postepowaniu
przygotowawczym. zasada pisanie.Pisanie prac ogloszenia.Prace licencjackie socjologia.Ocena oplacalnosci
projektu inwestycyjnego na podstawie biznesplanu dom zdrojowy w jastarni na helu.Podatek od towarow i
uslug w sektorze publicznym.Prawo pracownika do wypoczynku w przepisach o czasie pracy kodeksu
pracy.Umowa na czas okreslony jako przyklad elastycznosci przepisow prawa pracy.Analiza budzetow
samorzadow terytorialnych oraz zasady ich finansowania na przykladzie gminy niegowa.Produkt i jego
promocja w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa.Status prawny arbitra - kwalifikacje- powolaniereceptum arbitrii.Motywacyjne aspekty rozmow kierownika z pracownikami.System zapewnienia jakosci
uslug na przykladzie urzedu gminy biala.Rola instytucji samorzadowych w swiadczeniu uslug z zakresu
pomocy spolecznej na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w kamiensku..praca licencjacka
budzet gminy .Personel marketingowy w strukturze organizacyjnej banku - analiza i ocena na przykladzie pko
banku polskiego s.a..Najem- zakup a budowa powierzchni magazynowej.Weryfikacja doboru zawodowego
na przykladzie malopolskiego urzedu wojewodzkiego w krakowie..Dzialalnosc firmy lionbridge na rynku
uslug translatorskich i lokalizacyjnych.Skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez
gmine..Ekonomiczny wymiar agroturystyki w wojewodztwie podkarpackim..Wyjasnienia oskarzonego jako
srodek dowodowy.Segmentacja rynku uslug hotelarskich w dzielnicy stare miasto w krakowie.Techniki
marketingowe wplywajace na decyzje zakupowe klientow w placowkach sprzedazy detalicznej - analiza i
ocena na przykladzie sieci handlowej empik.Dzialania sluzb porzadku publicznego w czasie klesk
zywiolowych .Analiza finansowa sprawozdania finansowego banku na przykladzie banku ochrony srodowiska
s.a..Ochrona praw akcjonariuszy mniejszosciowych w spolkach publicznych.Marketing partyzancki:
..
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wspolczesna moda- czy sciezka- ktora podazy marketing.Zarzadzanie projektem spolecznym na przykladzie
srodowiskowego domu samopomocy w gminie zegocina oraz srodowiskowego domu samopomocy w
bochni..Analiza dzialalnosci banku spoldzielczego w ostrowi mazowieckiej w latach 2005-2007.Technicznoekologiczna ocena stanowisk i warunkow pracy wystepujacych w firmie stradom s.a..Spowodowanie
wypadku komunikacyjnego (art177kk).Wratny- jerzy (1943- ). Red. - zwiazki zawodowe a niezwiazkowe
przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjn.Wplyw podatku odroczonego na wynik
finansowy jednostek gospodarczych.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych
stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie przerobki drewna..praca licencjacka budzet gminy
.Odpowiedzialnosc sprawcy usilowania w polskim prawie karnym..Koncepcja logistycznej obslugi klienta na
przykladzie firmy opony bunar ..Pedofilia - geneza- kryminalizacja- zapobieganie.Teoria panstwa i
prawa.Podstawowe instytucje ratownictwa morskiego w swietle aktow prawa miedzynarodowego.praca
licencjacka budzet gminy .Polityka zagraniczna republiki federalnej niemiec za rzadow gerharda
schrödera.Strategia produktow na przykladzie przedsiebiorstwa viperprint sp z o.o..E-administracja jako
instrument usprawniajacy zarzadzanie w sektorze publicznym (na przykladzie wojewodztwa
podlaskiego).Kodyfikacja wiedzy w systemie zarzadzania jakoscia organizacji (na przykladzie nzoz szpitala
sprecjalistycznego w jedrzejowie.Zageszczalnosc gruntow organicznych i jej wplyw na nosnosc podloza
budowlanego. Praca inzynierska budownictwo.Szkolenia pracownicze jako istotny element doskonalenia
zawodowego pracownikow na przykladzie pko bp sa oddzial w czestochowie.Korekta deklaracji
podatkowej.Rekrutacja i selekcja pracownikow w sektorze publicznym (na przykladzie urzedow miasta
oswiecim).Techniki promocyjne wykorzystywane w szkolnictwie srednim oraz ich wplyw na motywacje
uczniow do wyboru szkoly.Wspieranie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw z funduszy strukturalnych
unii europejskiej w perspektywie do 2013r..Analiza kosztow i ich wplyw na wynik finansowy na przykladzie
przedsiebiorstwa branzy hutniczej.Napisze prace magisterska.Zlece napisanie pracy.Regulacje prawne
dotyczace bezpieczenstwa rynku farmaceutycznego w prawie polskim oraz w prawie
europejskim..Swiadczenia pieniezne przyslugujace funkcjonariuszowi strazy granicznej .Gospodarka oparta
na wiedzy w strategii unii europejskiej - analiza na przykladzie polskiej gospodarki w latach 20002008.Przestepstwo naduzycia zaufania w obrocie gospodarczym.Internet w promowaniu turystyki
wspinaczkowej. Przyklad obszarow wspinaczkowych na jurze krakowsko-czestochowskiej.Analiza i ocena
funkcji coachingu na przykladzie instytucji finansowej..Gospodarka finansowa gminy wiejskiej na przykladzie
gminy wierzchlas.Przyczyny i skutki migracji zarobkowych na podstawie wybranej miejscowosci
wojewodztwa opolskiego..Wplyw systemu logistycznego na zarzadzanie przedsiebiorstwem na przykladzie
przedsiebiorstwa skan transport..Pisanie prac licencjackich tanio.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj
spoleczno - gospodarczy gmin powiatu strzeleckiego..Okreslenie priorytetow i strategii rozwoju w
zarzadzaniu jednostkami administracji publicznej (na przykladzie gminy zabierzow).Zarzadzanie parkiem
narodowym na przykladzie ojcowskiego parku narodowego i tatrzanskiego parku narodowego.Ratajczakmarek (1954- ). Red. - polska transformacja : miedzy teoria a praktyka .Prace magisterskie
prawo.Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z powodu popelnienia przestepstwa przez
pracownika..Analiza aktualnego stanu oraz perspektywy rozwoju turystyki w gminie mszana
dolna.Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych na podstawie oferty ing banku slaskiego s.a..Alians
strategiczny jako sposob konkurowania podmiotow w transporcie lotniczym.Dzialania marketingowe firmy
ubezpieczeniowej na przykladzie otwartego funduszu emerytalnego pzu zlota jesien.Wykorzystanie fotografii
przez sluzby bezpieczenstwa w latach1950-1970.Zmiana organizacyjna jako czynnik wplywajacy na
motywacje pracownikow na podstawie badan w wybranej firmie.Przewlaszczenie na zabezpieczenie jako
szczegolny rodzaj rzeczowego zabezpieczenia wierzytelnosci.zrodla sukcesu gospodarki finskiej w dziedzinie
innowacji.Prawo do odprawy posmiertnej jako rodzaj odprawy pracowniczej.Internet jako kanal dystrybucji
uslug turystycznych..Ksztaltowanie struktury kapitalu w przedsiebiorstwie.Wadliwosc oswiadczen
procesowych stron w postepowaniu administracyjnym..Prawo do zycia w ujeciu jana pawla ii.Ocena
srodowiska pracy i ryzyka zawodowego pracownikow zatrudnionych na wydziale stalowni..Strategia obslugi
klienta na przykladzie restauracji mcdonalds.Wykorzystanie reklamy spolecznej w kampaniach spolecznych
na przykladzie kampanii spolecznych poswieconych bezpieczenstwu w ruchu drogowym.praca licencjacka
..
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budzet gminy .Kara pozbawienia wolnosci - teoria kary i polityka kryminalna w polsce.praca licencjacka
budzet gminy .Wspolczesne formy polityki kulturalnej panstwa. Narodowa strategia rozwoju kultury 20042013..praca licencjacka budzet gminy .Przedsad w postepowaniu kasacyjnym.Funkcjonowanie samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy rzekun.Niedozwolone postanowienia umowne w swietle przepisow
kodeksu cywilnego.Chroniczny deficyt snu i jego konsekwencje w grupie pracujacych
studentow..Amortyzacja srodkow trwalych. Aspekt podatkowy i bilansowy oraz ich wykorzystanie w
praktyce.Ocena zdolnosci kredytowej jako dzialanie ograniczajace ryzyko kredytowe na przykladzie banku
pko bp.Kryzys walutowy - przyczyny- skutki i proby neutralizacji.Jak napisac prace magisterska.Analiza
finansowa jako podstawa oceny kondycji finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa hardex s. A..Znaczenie
systemow motywacji w funkcjonowaniu firm z branzy budowlanej.Szkolenia jako aktywna forma zwalczania
bezrobocia- na przykladzie przedsiebiorstwa energoserwis s.a. w lublincu.Skutecznosc stosowania narzedzi
marketingu mix- na przykladzie krakowskiego przedsiebiorstwa hotelarsko-turystycznego sp. Z o.o. W
krakowie.Proces otwierania systemow prawnych jako przejaw odchodzenia od pozytywistycznej wizji
prawa.Infrastruktura transportu a rozwoj lokalny - wplyw wezla strykow na inwestycje sasiednich
gmin.Dobor pracownikow a strategia funkcjonowania na przykladzie firmy..Metody wykrywania
nieszczerosci.Obywatelstwo unii europejskiej.Pisanie pracy licencjackiej cena.Odpowiedzialnosc karna za
przestepstwo rozboju..praca licencjacka budzet gminy .Rola jakosci produktow i uslug w dzialalnosci firmy
dospel sp. Z o.o..Laczenie sie spolek osobowych poprzez zawiazanie spolki kapitalowej.Wspolpraca
samorzadow lokalnych w pozyskiwaniu srodkow unijnych na przykladzie zwiazku gmin dorzecza
wisloki..Budowanie przewagi konkurencyjnej przy pomocy wdrozenia koncepcji organizacji uczacej sie i
systemow totalnego zarzadzania jakoscia na przykladzie nowoczesnej instytucji finansowej.Wspolpraca
miedzynarodowa jednostek samorzadu terytorialnego.Wykorzystanie indywidualnych kwot mlecznych na
przykladzie osm w pilicy.Funkcjonowanie przedsiebiorstwa ubezpieczeniowego na przykladzie towarzystwa
ubezpieczen i reasekuracji warta s. A..Sposoby realizacji wladzy wykonawczej w systemie semokratycznym
stanow zjednoczonych. Wybrane zmiany w kompetencjach prezydenta na przestrzeni wiekow.Rola
wskaznikow cash flow w ocenie sytuacji finansowej jednostek gospodarczych - studium przypadkow.praca
licencjacka budzet gminy .Uprawnienia syndyka z art. 98 prawa upadlosciowego i
naprawczego.Odpowiedzialnosc karna lekarza za blad w sztuce przy czynnosciach leczniczych.Wybrane
srodki nadzorcze komisji nadzoru finansowego wobec bankow.Partnerstwo publiczno-prywatne na
przykladzie kapieliska fala w lodzi.Wynik finansowy jako miara dokonan jednostki.Pokaz mody jako projekt
kulturalny. Sztuka wysoka a kreacja wizerunku czlowieka wspolczesnego..Analiza kosztow w zakladzie
kredytowym mineral sp. Z o.o..Wplyw procesu motywacji na wynik ekonomiczny przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy frutis.Najwyzsza izba kontroli w prl.Porownanie metod zarzadzania i marketingu w
amatorskich organizacjach artystycznych polski i holandii na przykladzie chorow psalmodia i erasmus
kamerkoor..Ocena programow lojalnosciowych na rynku polskim- ze szczegolnym uwzglednieniem programu
payback (w swietle opinii klientow).Rola posrednika na rynku nieruchomosci w czestochowie.Znaczenie
kapitalu ludzkiego w procesie rozwoju polskiej gospodarki..Komunikacja nowej marki lokalnej firmy
kurierskiej.Swiadek w postepowaniu karnym.Wykorzystanie analizy technicznej przy podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych na rynku kontraktow terminowych notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie..Rola opakowan w procesach logistycznych.Event jako forma komunikacji rynkowej na przykladzie
wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Szkolenia wprowadzajace narzedziem adaptacji
pracowniczej.Efektywnosc dzialania lgd w ramach prow na lata 2007 - 2013 na przykladzie lgd kraina
dinozaurow..Fundusze inwestycyjne jako forma oszczedzania wplywajaca na rozwoj polskiej
gospodarki.Wspoldzialanie zwiazkow zawodowych przy rozwiazywaniu stosunku pracy.Kierunki zarzadzania
aktywami obrotowymi.Odpowiedzialnosc podatkowa czlonka rodziny podatnika.Finansowanie inwestycji
samorzadu gminnego ze srodkow zewnetrznych w latach 2004-2009 na przykladzie gminy prudnik..praca
licencjacka budzet gminy .System motywowania kadry kierowniczej w malych firmach handlowo uslugowych.Ocena obslugi logistycznej w aspekcie jakosciowym na przykladzie przedsiebiorstwa x.Powody
wydziedziczenia w prawie rzymskim i w prawach panstw zachowku w europie.Zarzadzanie relacjami z
klientami indywidualnymi w zakladzie energetycznym krakow.Tajemnica zwiazana z wykonywaniem
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zawodow prawniczych a proces karny.Wplyw likwidacji kontraktow dlugoterminowych na rozwoj firm
energetycznych..Adaptacja pracownicza jako element zarzadzania zasobami ludzkimi- w opiniach osob
podejmujacych pierwsza prace zawodowa.Podsluch procesowy i operacyjny w polskim postepowaniu
karnym.Komunikacja wewnetrzna w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy produkcyjno-handlowej
pagen.Znaczenie marketingu wewnetrznego w uslugach bankowych dla efektywnej obslugi klienta na
przykladzie banku pekao s.a. w radomsku.Odpowiedzialnosc za niezgloszenie wniosku o ogloszenie upadlosci
w terminie.Ochrona oznaczen geograficznych w prawie miedzynarodowym- wspolnotowym i polskim.Prace
dyplomowe tematy.Bankowosc internetowa- jako nowe oblicze banku w xxi wieku..Gorynia- marian (1956- ).
Red. - international business in transition .Wybrane administracyjnoprawne zagadnienia rozwoju
miast.Zastaw rejestrowy na prawach udzialowych.Pisma procesowe w postepowaniu cywilnym.praca
licencjacka budzet gminy .Rola motywowania pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi..Zalozenia
palacowo-parkowe wojewodztwa slaskiego jako produkty turystyczne.Weryfikacja wybranego projektu
budynku z uwzglednieniem aktualnych wymagan ochrony cieplnej praca inzynierska
budownictwo.Pawlowska-tyszko- joanna. Red. - zmiany systemu ubezpieczen spolecznych rolnikow a finanse
panstwa .Prawo wlasnosci intelektualnej- mediow i reklamy.Glapinski- adam. - meandry historii ekonomii :
miedzy matematyka a poezja .Analiza porownawcza metod obliczeniowych na przykladzie wybranych
konstrukcji ramowych. Praca inzynierska budownictwo.Moeller- robert r. - nowoczesny audyt wewnetrzny
.Outsourcing uslug logistycznych na przykladzie unilin bvba - division flooring.Karnoprawna ochrona
interesow wierzycieli w razie udaremnienia lub uszczuplenia ich zaspokojenia.Znaczenie uznania za strone
wojujaca w swietle rozwoju wspolczesnych stosunkow miedzynarodowych i prawa miedzynarodowego ze
szczegolnym uwzglednieniem armii wyzwolenia kosowa.Instytucja urzedu pracy jako organu obslugi rynku
pracy.Bankowosc elektroniczna w polsce.Analiza kosztow robot budowlano - montazowych w spolce z o.o.
Erg-bud w czestochowie.Wartosc poznawcza sprawozdan finansowych.Zarzadzanie kapitalem ludzkim w
zakladzie pracy chronionej..Na styku dwoch odpowiedzialnosci. Prawa gwarantowane lekarzowi w
postepowaniu w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej. Zagadnienia wybrane..Pozycja dominujaca i jej
naduzywanie w prawie wspolnotowym na tle regulacji prawa niemieckiego.Ocena kondycji ekonomicznofinansowej firmy handlowej x w latach 2006-2010..Wplyw celow i zadan organizacji na jej strukture i
funkcjonowanie na przykladzie stowarzyszenia wspolnota polska.Rozwoj budownictwa mieszkaniowego w
latach 1991-2011.Spoleczno- kulturowe przeslanki zmiany w kierunku organizacji procesowej na przykladzie
przedsiebiorstwa przemyslowego..Funkscjonowanie posrednika i biura posrednictwa w obrocie
nieruchomosciami. Na przykladzie wojewodztwa podkarpackiego..Ogloszenie upadlosci przedsiebiorcy
pozostajacego w zwiazku malzenskim.Sekurytyzacja jako nowoczesny instrument pozyskiwania
kapitalu.Ugoda administracyjna i postepowanie mediacyjne jako sposob przyspieszenia i uproszczenia
postepowania administracyjnego i sadowoadministacyjnego..Udzial prokuratora w sadowo-lekarskiej sekcji
zwlok -jaki jest-jaki byc powinien..praca licencjacka budzet gminy .Terytoria niepodlegajace suwerennosci
panstwowej.Procesy i zasady kredytowe w getin banku s.a. na przykladzie kredytu
samochodowego.Weryfikacja rzetelnosci i trafnosci teoretycznej kwestionariusza do badan stresu
organizacyjnego c.l. Coopera i s. Sloana - dla grupy zawodowej sprzedawcow w sklepach tchibo..Wybrane
aspekty polityki bezpieczenstwa na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Problematyka
administracyjnej kary pienieznej w prawie ochrony srodowiska.Szczegolna ochrona kobiet przed
wypowiedzeniem i rozwiazaniem umowy o prace w okresie ciazy i w okresie urlopu
macierzynskiego.Strategie personalne stosowane w przedsiebiorstwach branzy chemicznej na przykladzie
firmy x.Turystyczna oferta anglii w opinii polakow.Handel elektroniczny w polsce.Analiza rozwoju kart
platniczych w polsce ze szczegolnym uwzglednieniem kart kredytowych.Analiza finansowa spolki kapitalowej
na przykladzie uniqa towarzystwo ubezpieczen s.a. za lata 2003-2005.Wykorzystanie marketingu mix w
dzialalnosci firmy w okresie wejscia polski do unii europejskiej na przykladzie firmy budvar centru w
zdunskiej woli.Swoboda wypowiedzi dziennikarza na gruncie prawa polskiego.Kredyty dla osob fizycznych na
przykladzie banku spoldzielczego w namyslowie.Programy lojalnosciowe w marketingu relacji.Poziom
obslugi klientow biur podrozy jako kluczowa determinanta dzialan marketingowych na rynku uslug
turystycznych - analiza porownawcza na wybranych przykladach.Dopuszczalnosc zazalenia w procesie
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cywilnym ze wzgledu na wlasciwy przedmiot.praca licencjacka budzet gminy .Spoleczna odpowiedzialnosc
biznesu na przykladzie mcdonalds.Zarzadzanie informacja za pomoca platformy e-learningowej.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy morsko i urzedu gminy i
miasta wielun.Przestepstwa przeciwko wiarygodnosci dokumentow w kodeksie karnym z 1997 r.
.Problematyka kary smierci w polskich kodeksach karnych xx wieku.Leasing finansowy i operacyjny w ujeciu
bilansowym na przykladzie firmy pekao leasing sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Funkcje glowne
sadow konstytucyjnych a funkcje pozostale..Zarzadzanie przedsiebiorstwem rodzinnym na przykladzie firmy
„daria” w latach 2008- 2013.Gotowe prace magisterskie.Sluzba cywilna w polsce..praca licencjacka budzet
gminy .Dyskryminacja pozytywna w swietle przepisow unii europejskiej i polskiego porzadku
prawnego.Zarzadzanie kanalami dystrybucji w przedsiebiorstwie przetworstwa drewna..Zabojstwo pod
wplywem silnego wzburzenia w polskim prawie karnym .Prawna instytucjonalizacja homoseksualnych
zwiazkow partnerskich w polsce.Motywacja pracownikow oswiaty..Analiza obciazen podatkowych przy
uproszczonych formach opodatkowania na przykladzie przedsiebiorstwa x.Partycypacja pracownicza jako
droga do sprawnego zarzadzania przedsiebiorstwem.Kreowanie polskich marek na eurorynku.Ocena
atrakcyjnosci segmentow rynku - metody i kryteria.Najwieksze polskie serwisy aukcyjne z sektora b2c/c2c i
ich miejsce na polskim rynku e-commerce.Koszty jako przedmiot badan analitycznych w gminnej
spoldzielni.praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie magazynowego systemu informatycznego na
przykladzie centrum logistycznego x.Uslugi internetowe a konkurencyjnosc bankow.Znaczenie ogledzin
miejsca wypadku drogowego ze skutkiem smiertelnym.Rola uslugodawcow logistycznych w podnoszeniu
konkurencyjnosci przedsiebiorstw.Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania budzetowania w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Kultura organizacyjna w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu
gminy gidle.Rola panstwowej inspekcji pracy w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom
pracownika.praca licencjacka budzet gminy .Bezrobocie jako problem ekonomiczno-spoleczny na przykladzie
powiatu wloclawskiego (lata 2000-2007).Odpowiedzialnosc karna lekarza za wykonanie zabiegu leczniczego
bez zgody pacjenta ( art.192 kodeksu karnego ).Transformacja zarzadzania publiczna instytucja kultury na
przykladzie opery krakowskiej w krakowie..praca licencjacka budzet gminy .Personal function as the strategic
resource of the company.Analiza roli podatkow lokalnych w ksztaltowaniu dochodow gmin w polsce (na
przykladzie gminy wiejskiej i miejsko-wiejskiej).Wplyw sloganu na wizerunek marki.Postrzeganie szans na
lokalnym rynku pracy przez studentow kierunku architektura i urbanistyka politechniki
krakowskiej.Nowoczesne pokrycia dachow i ich analiza techniczno – ekonomiczna praca inzynierska
budownictwo.Duma panstwowa zgromadzenia federalnego federacji rosyjskiej.Zastosowanie technologii rfid
w procesach logistycznych przedsiebiorstw..Szkolenie i doskonalenie pracownikow w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi na przykladzie cmc zawiercie s.a..Analiza dzialalnosci marketingowej w firmie ubezpieczeniowej na
przykladzie towarzystwa ubezpieczen hdi asekuracja s.a. oddzial w ostrolece.Analiza kosztow w jednostce
gospodarczej i jej znaczenie w procesie podejmowania decyzji gospodarczych.Rozwoj bankowosci
internetowej w polsce.Analiza dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa produkcji
betonow prefbet sp. Z o. O. W sniadowie.Jakosc w procesie obrobki mechanicznej walcow hutniczych w
hucie buczek sp.zo.o..Konflikty jako cecha relacji spolecznych w organizacji.Wykorzystanie promocji - mix w
dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie polifarb-lodz sp. Z o.o..Bank spoldzielczy w
glowaczowie - historia- dzialalnosc- analiza finansowa..Analiza efektywnosci funkcjonowania rynku
ubezpieczen na zycie na przykladzie towarzystwa ubezpieczen na zycie compensa s.a..Zastosowanie
rachunku kosztow dzialan do wspomagania marketingu i sprzedazy.Analiza zagrozen oraz ocena ryzyka
zawodowego na wybranych stanowiskach pracy lesnego zakladu doswiadczalnego siemianice.Centra
logistyczne w regionie piotrkowskim i ich wplyw na rozwoj gospodarczy regionu.Transakcje dokonywane w
oparciu o informacje poufne - w poszukiwaniu uzasadnienia dla zakazu insider trading.Analiza instytucji
wznowienia postepowania podatkowego.Tworczosc pracownicza na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.praca licencjacka budzet gminy .Dyfuzja innowacji
technologicznych w branzy kurierskiej dhl.Wplyw mikrowypelniaczy i domieszek silanowych na wybrane
wlasciwosci techniczne zapraw winyloestrowych praca inzynierska budownictwo.Analiza wskaznikowa
gospodarki budzetowej jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie miasta i gminy wozniki w latach
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2006 -2010.Pisanie pracy dyplomowej.Rola systemow informatycznych wspomagajacych zarzadzanie
lancuchem dostaw w dzialalnosci przedsiebiorstw handlowych.Zwolnienia w podatku od spadkow i
darowizn.Wybrane aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miasta i gminy w
lazach.Analiza finansowa samodzielnego zespolu publicznych zakladow opieki zdrowotnej im. Dr jozefa
psarskiego w ostrolece.Analiza projektow zwiazanych z dzialalnoscia edukacyjna w ramach dzialania 9.1
programu operacyjnego kapital ludzki.Analiza kredytow gotowkowych dla klientow indywidualnych na
podstawie oferty kredytowej banku x.Dziecko w reklamie jako element wplywu na zachowania
konsumentow..Wplyw obciazen podatkowych na wynik finansowy przedsiebiorstwa..Reorganizacja
zaopatrzenia w zakladzie metalurgicznym.Umieszczenie w zakladzie poprawczym.Analiza finansowa przy
przejsciu od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej.Swiadek anonimowy w polskim
procesie karnym.Wplyw zarzadzania ryzykiem na poziom jakosci wypracowanej w projekcie.Budzet jako
instrument efektywnego zarzadzania finansami jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
redziny w latach 2005-2007.praca licencjacka budzet gminy .Przyczyny odmowy udzielenia akcjonariuszowi
informacji dotyczacych spolki w spolce akcyjnej niepublicznej w swietle art. 428 ksh.Kontrola jakosci
rozrusznikow stycznikowych..Efektywnosc wydatkowania srodkow funduszu pracy w powiecie oleskim w
2008 roku..Efektywnosc finansowania dzialalnosci na przykladzie spoldzielni uslug motoryzacyjnych i
transportowych w sieradzu..Dowody w postepowaniu podatkowym w swietle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku ordynacja podatkowa.Dzialania marketingowe producentow maszyn i narzedzi rolniczych (na
przykladzie przedsiebiorstwa kongskilde-polska).Pisanie prac inzynierskich.praca licencjacka budzet gminy
.Oferta kredytowa dla firm i osob fizycznych na podstawie ing banku slaskiego s.a..Ulgi i zwolnienia w
podatku dochodowym od osob fizycznych w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Jak napisac prace
licencjacka.zrodla finansowania inwestycji w jednostach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
konopiska.Rejestracja znaku towarowego w polsce i unii europejskiej.Samorzad terytorialny w siewierzu w
latach 2000 - 2004..praca licencjacka budzet gminy .Dostep do informacji publicznej a ochrona danych
osobowych.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa ubezpieczeniowego w warunkach globalizacji na
przykladzie tu europa s. A..Projekt budowlany modernizacji segmentu budynku mieszkalnego z
prefabrykatow wielkoblokowych w poprzecznym ukladzie konstrukcyjnym. Praca inzynierska
budownictwo.Turcja w ofercie polskich biur podrozy - ocena jakosci produktu turystycznego.Wplyw
zadzadzania zasobami ludzkimi a sprawa realizacji okreslonych celow w organizacji publicznej w opinii
menadzerow..Logistyka dystrybucji w branzy odziezowej na przykladzie malego przedsiebiorstwa x.Aktywne
formy zwalczania bezrobocia w powiecie kutnowskim.Weryfikacja struktury czynnikowej kwestionarius do
badan stresu organizacyjnego c.l. Loopera i s.sloana - dla grupy zawodowej policjantow..Zarzadzanie
szlakiem architektury drewnianej wojewodztwa podkarpackiego - potencjal- szanse- zagrozenia..Zasada
subsydiarnosci w prawie europejskim.Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie goldmak-lux..Kalkulacja
kosztu jednostkowego a decyzje cenowe na przykladzie osm pajeczno w latach 2007 - 2009.Ocena sytuacji
finansowej banku komercyjnego na przykladzie pko bp s.a. w latach 2001-2004.Ocena sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa.Produkty bankowe w absorpcji oszczednosci ludnosci.Poziom obslugi klientow biur podrozy
jako kluczowa determinanta dzialan marketingowych na rynku uslug turystycznych - analiza porownawcza na
wybranych przykladach.Zasady odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen i ubezpieczeniowego funduszu
gwarancyjnego za szkody na osobie w komunikacji.Restrukturyzacja jako proces zarzadzania zmiana. Analiza
zmian w przemysle cementowym w okresie transformacji gospodarczej w polsce na przykladzie cementowni
chelm s.a..Spis tresci pracy licencjackiej.Implementacja dziesiatej dyrektywy do przepisow polskiego prawa
spolek.Dzialanie sadu ex officio w sprawie zawierajacej elementy prawa unijnego.Projekt technologii i
organizacji budowy dwoch budynkow mieszkalnych o scianach z cegiel ceramicznych wraz z wycena. Praca
inzynierska budownictwo.Pisanie prac magisterskich lublin.Analiza wybranych instrumentow promocji mix
stosowanych przez przedsiebiorstwo dla utrzymania komunikacji z klientem.Poziom leku a spiralny efekt
nastepczy na przykladzie studentow wydzialu zarzadzania.praca licencjacka budzet gminy .Centrum
logistyczne jako koordynator lancucha dostaw.Zmiana tresci umownego stosunku pracy..Zarzadzanie
ryzykiem kredytow konsumenckich w praktyce banku spoldzielczego w glubczycach.Wykorzystanie narzedzi
analizy strategicznej w ocenie pozycji strategicznej firmy na przykladzie niewiadow s.a..Analiza
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ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa.Ocena wplywu struktury aktywow i pasywow na plynnosc
finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie wawel s.a..Zarzadzanie przestrzenia miejska w gminie
czestochowa w latach 2006-2010..Atrakcyjnosc inwestycyjna powiatu kluczborskiego..praca licencjacka
budzet gminy .Identyfikacja zagrozen w procesie formowania zlomu dla potrzeb hutnictwa..praca licencjacka
budzet gminy .Przyczyny wypalenia zawodowego w pracy kuratorow sadowych..Kredyty preferencyjne na
przykladzie banku spoldzielczego.Pojecie utworu w prawie autorskim.Umieszczenie w odpowiednim
zakladzie psychiatrycznym niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego.Racjonalizacja karania - zasady i
dyrektywy..Analiza leasingu jako formy finansowania przedsiebiorstwa w polsce na podstawie dzialalnosci
firmy car-max..praca licencjacka budzet gminy .Charakter prawny i istota umowy deweloperskiej po wejsciu
w zycie ustawy z dnia 16 wrzesnia 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego.Wplyw rynku kredytow hipotecznych na rozwoj rynku nieruchomosci mieszkaniowych w
polsce w latach 2003-2007..Psychologiczne aspekty rekrutacji w przedsiebiorstwie.Proces zarzadzania
ochrona srodowiska na przykladzie gminy miejskiej kutno.Klamut- miroslawa (1944- ). Red. - spojnosc w
rozwoju regionalnym w polsce obecnie i w przyszlosci .Uklad pracy magisterskiej.Proces dystrybucji w
przedsiebiorstwie odlewniczym na przykladzie firmy kulej..Organizacja i funkcjonowanie gieldy papierow
wartosciowych w warszawie.Leasing jako metoda finansowania rozwoju przedsiebiorstw.Finansowanie
inwestycji gminnych na przykladzie gminy skrzyszow..Zmiany przedmiotowe powodztwa w procesie
cywilnym.Analiza procedur kredytowych dla klientow indywidualnych w banku komercyjnym na przykladzie
banku polbank efg.Edukacja w obliczu wyzwan gospodarczych xxi wieku.Rola zarzadzania strategicznego w
przedsiebiorstwie (na przykladzie kompanii piwowarskiej s.a.).Jakosc uslug hotelarskich.Wplyw dzialalnosci
gospodarczej na efektywnosc funkcjonowania gs sch w wieluniu..Analiza wskaznikowa i jej wykorzystanie w
ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy xyz s.a. w latach 2000-2002.Szkolenia jako
element motywacji pracownikow w przedsiebiorstwie na podstawie przedsiebiorstwa isd huta czestochowa
sp. Zo.o..Rola policji w zwalczaniu przestepstwa handlu ludzmi.Przestepczosc kobiet ze szczegolnym
uwzglednieniem zabojstwa partnera zyciowego..Mozliwosci wsparcia dzialalnosci eksportowej
przedsiebiorstwa w ramach funduszy strukturalnych - przyklad przedsiebiorstwa szar.Wykorzystanie srodkow
z europejskiego funduszu spolecznego na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w
radomsku.Analiza struktury kosztow w przedsiebiorstwie produkcyjnym przy uproszczonej formie
ewidencji.Klasik- andrzej (1943- ). Red. - rola sektora kultury i przemyslow kreatywnych w rozwoju miast i
aglomeracji : praca zbiorowa .Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na podstawie wspolnoty
mieszkaniowej w blachowni w porownaniu ze spoldzielnia mieszkaniowa polnoc.Rola miedzynarodowego
funduszu walutowego w przezwyciezaniu kryzysow finansowych i gospodarczych.Skarga na akty nadzoru nad
dzialalnoscia organow jednostek samorzadu terytorialnego..praca licencjacka budzet gminy .Fundusz
przedakcesyjny sapard jako instrument polityki regionalnej i stopien jego wykorzystania w wojewodztwie
slaskim.Biegly i jego opinia w postepowaniu cywilnym.Temat pracy licencjackiej rachunkowosc.Procesy
logistyczne w sklepach sieci handlowych.Seminarium ii r.sum.kat.hist.doktryn politycznych i
prawnych.Funkcjonowanie samorzadu terytorialnego gminy w powiecie belchatowskim.Rekrutacja i selekcja
kandydatow do sluzby w policji na przykladzie komendy wojewodzkiej policji w opolu..Weresa- marzenna.
Red. - wymiar krajowy i regionalny .Regionalny produkt turystyczny i jego promocja na przykladzie miasta
zakopane.Ocena wplywu zmian organizacji na system zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie fabryki
maszyn i urzadzen famak s.a..Czas sluzby w policji .Sprawozdanie finansowe banku wedlug ustawy o
rachunkowosci i msr/mssf - analiza porownawcza.Wstep do pracy magisterskiej.Dzialalnosc inwestycyjna
jednostek samorzadu terytorialnego..Zarzadzanie finansami gminy tomaszow mazowiecki.Podatkowe
aspekty przeksztalcen spolek prawa handlowego - wybrane zagadnienia..Rynek - new connet - szansa
rozwoju przedsebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Spoleczne i prawne aspekty recydywy.Prace
licencjackie lublin.Leasing jako forma finansowania przedsiebiorstw w polsce w obliczu kryzysu.Obowiazek
naprawienia szkody jako srodek karny w kodeksie karnym z 1997 roku..Analiza ekonomiczno-finansowa
przedsiebiorstwa marex w latach 2000-2006.Funkcjonowanie funduszy pozyczkowych i poreczeniowych
wspierajacych sektor msp na przykladzie instytucji dzialajacych w wojewodztwie lodzkim.Fundusze
europejskie jako zrodlo finansowania infrastruktury gmin wojewodztwa opolskiego..Jakosc napraw obiektow
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technicznych przy wspomaganiu komputerowym na przykladzie huty bankowa sp. Z.o.o..Polska skarga
konstytucyjna na tle modelu austriackiego- hiszpanskiego i niemieckiego..Wspolpraca samorzadow lokalnych
w pozyskiwaniu srodkow unijnych na przykladzie zwiazku gmin dorzecza wisloki..Analiza funkcjonowania
produktow kredytowych dla klientow indywidualnych w wybranych bankach komercyjnych..Stan
nietrzezwosci i odurzenia w polskim prawie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw polityki lokalnej i
przemian przestrzeni publicznej na poziom bezpieczenstwa w gminie gogolin..Systemy rejestracji stanu
cywilnego na ziemiach polskich w xix wieku.Rozwoj kariery pracownikow pokolenia y.Ograniczenia prawa do
obnizenia kwoty naleznego podatku od towarow i uslug o podatek naliczony w kontekscie zasady
neutralnosci podatku od wartosci dodanej.Przeciwdzialanie bezrobociu mlodziezy na przykladzie powiatu
tomaszowskiego.Polityka banku wobec klientow instytucjonalnych i indywidualnych na przykladzie
mazowieckiego banku regionalnego s.a. oddzial w piotrkowie trybunalskim.Uwarunkowania efektywnosci
pozaplacowych narzedzi motywowania pracownikow.Ochrona zabytkow i opieka nad nimi.Licencjat
prace.Dzialalosc lokacyjna zakladow ubezpieczen na przykladzie uniqa tu s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Analiza determinantow wplywajaca na jakosc wyrobow walcowniczych..Wplyw inwestycji na rozwoj
przedsiebiorstwa.Informatyczne wspomaganie procesow zarzadzania w malych i srednich
przedsiebiorstwach handlowych..praca licencjacka budzet gminy .Fundacje kultury jako wyraz inicjatywy
spoleczenstwa obywatelskiego.System zaopatrzenia przedsiebiorstwa na przykladzie auchan
czestochowa..Zabojstwa w ujeciu karnoprawnym.Gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi na
przykladzie zgkim tulowice (2008-2011).Kontrasygnata aktow urzedowych prezydenta rp na tle jego
konstytucyjnych funkcji.Reprezentacja stron w postepowaniu cywilnym sadowym.praca licencjacka budzet
gminy .Ksztaltowanie efektywnosci systemu mikro-logistycznego przedsiebiorstwa stykmat..praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie jakoscia- zgodne z norma iso 9001- w placowkach ochrony zdrowia- na
przykladzie spzoz w kepnie..Struktura kapitalu i wartosc rynkowa publicznych spolek kapitalowych na
przykladzie glaxosmithkline plc.Proporcjonalne opodatkowanie dochodu osob fizycznych prowadzacych
pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza.praca licencjacka budzet gminy .Historia administracji.Pomoc publiczna
i pomoc de minimis w aspekcie podatkowym jako forma pomocy horyzontalnej po akcesji polski do unii
europejskiej na przykladzie powiatu kutnowskiego.Rola funduszy strukturalnych w niwelowaniu dysproporcji
miedzy regionami unii europejskiej.Pomiar i ocena plynnosci finansowej korporacji miedzynarodowych (na
przykladzie coca-cola company)..Wybor prawa wlasciwego w dziedzinie zobowiazan umownych ze
szczegolnym uwzglednieniem wyboru dorozumianego.Legitymacja procesowa.Zarzadzanie
bezpieczenstwem w procesach zaopatrzenia w aspekcie terminowosci dostaw i optymalizacji kosztow - na
przykladzie polskiego kontyngentu wojskowego w czadzie.praca licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie
przeksztalcen kapitalowych w spolkach z ograniczona odpowiedzialnoscia.Formy rozliczania dochodu osob
fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w polsce.Funkcjonowanie podmiotowych stron biuletynu
informacji publicznej w gminach wojewodztwa opolskiego..Prawa i obowiazki prowadzacego hotel lub
podobny zaklad.Reichel- marek. Red. - polska w unii europejskiej : praca zbiorowa .Finansowanie
dzialalnosci oswiatowej w rachunkowosci gminy na przykladzie gminy kodrab i kobiele wielkie.System
rolniczych swiadczen dlugoterminowych realizowanych przez instytucje publiczna na przykladzie oddzialu
regionalnego krus w krakowie..Odrebnosc postepowania w sprawach podatkowych.Elastyczne formy
zatrudnienia praca magisterska.Porownanie ustawy o rachunkowosci i miedzynarodowych standardow
rachunkowosci -wplyw na sprawozdania finansowe.Euroregiony jako forma wspolpracy regionalnej na
przykladzie euroregionu beskidy..praca licencjacka budzet gminy .Rola analizy finansowej w zarzadzaniu
finansami przedsiebiorstw.Legislacyjne wzorce cywilistyczne w polskim prawie administracyjnym.Istota
zarzadzania operacyjnego firma.Zarzadzanie procesami logistycznymi na przykladzie firmy swiadczacej uslugi
marketingowe.Stres organizacyjny w wytworni chemicznej dragon w krakowie.Prawo swiadka do odmowy
zeznan w postepowaniu karnym..Ekonomiczne uwarunkowania likwidacji przedsiebiorstw na przykladzie
spoldzielni.Spolka cywilna-wybrane aspekty funkcjonowania.Struktura wladzy w japonii w okresie edo (1603
- 1867) na tle stosunkow spolecznogospodarczych.Przeslanki- zakres i zasadnosc penalizacji wykonania
zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (art. 192 kk).Dokumentacja techniczna budynku – teoria i praktyka
praca inzynierska budownictwo.Stachowiak- zenon. Red. - logistyka a przedsiebiorczosc i innowacyjnosc
..
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przedsiebiorstw w warunkach nowej gospodark.Promocja gospodarstw agroturystycznych na przykladzie
bolimowskiego parku krajobrazowego.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona prywatnosci na etapie
doboru pracownikow.Chuliganstwo pilkarskie - charakterystyka zjawiska na przykladzie krakowa.Metody
tworzenia i zarzadzania stronami internetowymi - na przykladzie witryn archiwow wybranych uczelni w
polsce.Wsparcie promocji regionu z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego.Prace magisterskie
fizjoterapia.Strategia rozwoju malej firmy obuwniczej na przykladzie firmy miko.Ewolucja wspolpracy
europejskich panstw czlonkowskich w sprawach karnych.Analiza rozwoju innowacyjnych form kooperacji na
przykladzie klastrow wojewodztwa malopolskiego.Mobbing jako element patologii w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi w organizacji typu militarnego.Koszty dzialalnosci administracyjnej w jednostkach samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy poreba.Usprawnienia organizacji stanowiska pracy jako funkcja
zarzadzania zespolami pracowniczymi.Kolodziej- tadeusz (1948- ). Red. - 50 years of eu in the world : the
european union as a global actor .Uwarunkowania a struktura bezrobocia - analiza dynamiczna na
przykladzie powiatu nyskiego.Motywacja pracownicza i jej wplyw na ograniczanie powstawania syndromu
wypalenia zawodowego.Wykorzystanie mediacji w praktyce policyjnej.praca licencjacka budzet gminy
.Fundusze strukturalne w finansowaniu przedsiebiorstw sektora msp..Ocena realizacji strategii rozwoju
gminy rzasnia..Zarzadzanie finansami powiatu zawiercianskieho w 2003 r..Zasady udzielania i
wykorzystywania kredytu konsumpcyjnego.Leasing - jako forma finansowania przedsiebiorstw.Pozycja krajow
zwiazkowych w strukturze rfn..Bezposrednie inwestycje zagraniczne w mongolii w latach 1990-2003.praca
licencjacka budzet gminy .Prawo do sadu pracownikow administracji publicznej i funkcjonariuszy sluzb
mundurowych.Polityka gminy w zakresie ksztaltowania wysokosci podatkow i oplat lokalnych w latach 20062008.Zarzadzanie elementami wektora wejscia w procesie kalandrowania folii twardej z pcv.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie budzetem w gminie kobiele wielkie.Analiza finansowa przedsiebiorstwa x w
latach 2006-2010.Podstawy odpowiedzialnosci karnej za tzw. Niewlasciwe podzeganie i pomocnictwo do
przestepstw nieumyslnych.Ewolucja instytucji glowy panstwa w polsce w latach 1921-1939.Znaczenie
podatkow lokalnych w ogolnych dochodach gminy na przykladzie gminy pawonkow.praca licencjacka budzet
gminy .zrodla finansowania dzialalnosci gospodarczej.Pisanie pracy magisterskiej.Wzor planu pracy
magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Standaryzacja jako determinanta efektywnosci procesu
sprzedazy..Zastaw na akcjach w obrocie tradycyjnym i na rynku kapitalowym.Debinski- antoni - kosciol i
prawo rzymskie .Stres- zaangazowanie i wypalenie zawodowe wsrod pracownikow sektora
bankowego.Franchising jako nowoczesna forma dzialalnosci gospodarczej.Wplyw umiejetnosci menedzerow
na motywowanie przez nich pracownikow w przedsiebiorstwie.Rola instrumentow pochodnych na polskim
rynku kapitalowym..Projekt hotelu na 200 miejsc noclegowych praca inzynierska budownictwo.Czynniki
ksztaltujace strukture organizacyjna przedsiebiorstwa na przykladzie lodzkiego zakladu energetycznego
spolka akcyjna.Ocena skutecznosci promocji firm w internecie (na przykladzie przedsiebiorstw branzy
telefonii komorkowej).Znaczenie zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie.Czynniki ksztaltujace
zachowania ludzi w organizacji.Prace magisterskie spis tresci.Mediacja w sprawach kanych jako instytucja dla
pokrzywdzonego.Wladza wykonawcza w panstwach federalnych na przykladzie republiki federalnej niemieckonfederacji szwajcarskiej i stanow zjednoczonych ameryki polnocnej..Kultura ludowa we wspolczesnej
polsce: zmierzch form tradycyjnych i ksztaltowanie sie form nowych.Przestepstwo korupcji w polskiej pilce
noznej.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj i innowacje w procesie produkcji mebli..Trudny dialog
kosciola wschodniego i zachodniego. Historia i terazniejszosc..Wojewoda jako zwierzchnik administracji
zespolonej.Analiza zrodel finansowania samorzadu lokalnego na przykladzie gminy cieladz.Umowa cesji
wierzytelnosci a umowa o subpartycypacje w procesie sekurytyzacji.Wynik bilansowy na dzialalnosci
finansowej a dochod w przedsiebiorstwie sektora msp.Sytuacja rynkowa sredniego przedsiebiorstwa
produkcyjnego z branzy chemiczno - budowlanej o zasiegu krajowym na przykladzie firmy ferrokolor sp.
Zo.o..Rezyser teatralny jako podmiot prawa autorskiego.Wykonanie planu podzialu masy
upadlosci.Przestepstwo nielegalnego posiadania- wytwarzania lub udostepniania broni albo amunicji
/art.263 k.k./.Procedury audytu wewnetrznego na przykladzie urzedu miejskiego w leczycy.Marzeckatarzyna. - autohandel : opodatkowanie handlu samochodami - skup i sprzedaz : formy opodatkowania
przychod.Zasada rownego traktowania akcjonariuszy.Prawo do wolnosci a instytucja zatrzymania osob w
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polskim procesie karnym.Przestepczosc przeciwko zwierzetom z perspektywy prawa karnego i
kryminologii.praca licencjacka budzet gminy .Umowa franchisingowa..Pisanie prac inzynierskich.Rola
procesu budzetowania w zarzadzaniu jednostka gospodarcza na przykladzie przedsiebiorstwa barda sp. Z o.
O..Jajuga- krzysztof (1956- ). Red. - inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje swiatowe a polski rynek
.Zarzadzanie procesami na przykladzie dzialu przygotowania produkcji w firmie artman s.a..Wplyw deficytu
snu na efektywnosc pracy sprzedawcy.Zarzadzanie sluzbami mundurowymi w polsce na przykladzie policji
.Analiza wartosci nieruchomosci jako podstawa przy udzielaniu kredytu hipotecznego.Kara ograniczenia
wolnosci w polskim systemie karnym.Kierunki rozwoju bankowosci elektronicznej w polskim systemie
bankowym.Analiza dochodow i wydatkow budzetu gminy goszczanow w latach 2006-2008.Telefoniczna
obsluga klienta jako element zarzadzania relacjami z klientami na przykladzie przedsiebiorstwa x.Polskie
prawo autorskie w dobie ekspansji internetu.System haccp- zarzadzanie czynnikami ryzyka w zakresie
bezpieczenstwa zywnosci na przykladzie firmy selgros cash&carry.Strategia rozwoju gminy jako instrument
wykorzystywany na rzecz rozwoju spoleczno-ekonomicznego na przykladzie gminy wielun.Odpowiedzialnosc
kontraktowa w systemie generalnego wykonawstwa.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc
informacyjna polskiego rynku kapitalowego w swietle teorii finansow behawioralnych..Globalizacja - korzysci
o zagrozenia. Rola polski rynku swiatowym.Podejscie do motywowania pracownikow - na przykladzie
hipermarketu carrefour s.a..Rachunkowosc szkoly publicznej na przykladzie publicznej szkoly podstawowej w
cisiu.Reklama w sektorze polskich touroperatorow w latach 2005-2006 na przykladzie open travel
group..Okreslenie charakterystyki energetycznej wybranego budynku praca inzynierska budownictwo.Szkopewa. - gospodarka w relacjach unia europejska - federacja rosyjska .Prace magisterskie z
administracji.Wspomaganie sprzedazy uslug turystycznych przez systemy informatyczne - identyfikacja
korzysci i wad.Ocena wizerunku firmy eurodom.Jurydyzacja zycia spolecznego w obliczu globalizacji.Wplyw
innowacyjnosci na uslugi bankowe na przykladzie mbanku.Postepowanie zabezpieczajace w sprawach z
zakresu prawa wlasnosci intelektualnej.Warunki legalnego strajku .Kreatywnosc- innowacja- interaktywnosc (
wspolczesne trendy w reklamie).Zarzadzanie procesami produkcji w zakladach mebli gietych fameg.Analiza
ekonomiczna w ocenie konkurencyjnosci przedsiebiorstw..Geneza i struktura kongresu stanow zjednoczonych
ameryki..Malopolska pelna para jako produkt turystyczny wojewodztwa malopolskiego.Zadoscuczynienie dla
poszkodowanych w wypadkach drogowych.Wsparcie polskiego rolnictwa a ochrona srodowiska w ue na
przykladzie dzialania 4 planu rozwoju obszarow wiejskich 2004-2006.Gospodarowanie zabytkami a rozwoj
turystyki w gminie wielun.Postepowanie apelacyjne w prcesie cywilnym.Wdrazanie programow prewencji
przez ksztaltowanie przestrzeni w polsce.Klauzula konkurencyjna w kodeksie pracy..Analiza udzialu kosztow
pracy w kosztach malych i srednich przedsiebiorstw.Polityka regionalna - rozwoj regionu lowickiego na tle
uwarunkowan unii europejskiej w latach 2004-2006.Destruktywne oddzialywanie pracy na sfere zycia
prywatnego (na przykladzie firmy uslug finansowych x).praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
zasobami mieszkaniowymi- lokalami uzytkowymi i infrastruktura towarzyszaca na przykladzie sm
parkitka.Zarzadzanie transportem w sieci handlowej.Efektywnosc czynnosci kryminalistycznych.Ocenianie
pracownikow jako podstawa racjonalnego wynagradzania.Zaklady poprawcze w polsce.
Monografia.Naruszenie i ochrona dobr osobistych w swietle orzecznictwa.Sytuacja prawna interwenienta
ubocznego w procesie cywilnym.Wykorzystanie funduszy europejskich w aspekcie rozwoju regionalnego w
polsce.Systemy automatycznej identyfikacji produktow w logistyce na przykladzie x.Recydywa w prawie
karnym..Profilowanie sprawcow podpalen..Konstytucyjne i ustawowe zasady wykonywania pracy oraz ich
realizacja w praktyce ( na przykladzie praktyki powiatu zambrow) .Biznes spolecznie zaangazowany.
Wspolpraca przedsiebiorstw z organizacjami pozarzadowymi na przykladzie lozy malopolskiej business
centre club..Analiza czynnikow wplywajacych na pozycje konkurencyjna firmy na rynku w aspekcie
zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy ceramika paradyz sp. Z o.o..Wprowadzanie systemow zarzadzania
jakoscia do administracji publicznej na przykladzie lodzkiego urzedu wojewodzkiego w lodzi.Dzialalnosc
kredytowa banku na przykladzie pko bp s.a..Wplyw motywacji na zarzadzanie zasobami ludzkimi na
przykladzie przedsiebiorstwa x.Rachunkowosc kredytow w banku komercyjnym.praca licencjacka budzet
gminy .Rola e-learningu w zarzadzaniu nowoczesnym przedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet gminy
.Ablewicz- joanna. - podstawy prawa pracy i prawa cywilnego : podrecznik do nauki zawodu technik
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administracji : kwa.Rola srodkow zewnetrznych w realizacji inwestycji publicznych w gminie klobuck w
okresie 2002-2005.Zarzadzanie procesami na przykladzie dzialu przygotowania produkcji w firmie artman
s.a..Analiza aktualnego stanu oraz perspektywy rozwoju turystyki w gminie mszana dolna.Kolejki
waskotorowe jako malo wykorzystany walor turystyczny polski ze szczegolnym uwzglednieniem
swietokrzyskiej kolejki.Analiza wspolpracy przedsiebiorstw z centrami logistycznymi.Anarchizm michala
bakunina i piotra kropotkina.Rola motywacyjna stylow kierowania w procesie kierowania zespolami
pracowniczymi w sluzbie zdrowia.Organizacja i sterowanie procesami produkcyjnymi na przykladzie
przedsiebiorstwa filter service sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Polityka ochrony konsumenta konsekwencje czlonkostwa polski w unii europejskiej- na przykladzie miasta piotrkowa
trybunalskiego.Zasobnik cztero- komorowy dla kopalni wegla brunatnego praca inzynierska
budownictwo.Rekrutacja jako element doboru pracownikow policji.Rozwiazanie umowy o prace przez
pracownika bez wypowiedzenia.Rynek funduszy inwestycyjnych w polsce na podstawie pioneer pekao tfi
s.a..Ury- william - odchodzac od nie : negocjowanie od konfrontacji do kooperacji .Rola funduszy unijnych w
zarzadzaniu rozwojem lokalnym na przykladzie gminy tuchow.Znaczenie konkursow- nagrod i znakow w
zarzadzaniu jakoscia.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego w latach 2002-2006 na przykladzie
gminy secemin.Ocena dzialalnosci policji w swietle opinii mieszkancow na przykladzie miasta
czestochowy.Znaczenie leasingu w finansowaniu przedsiebiorstwa.Controlling i jego znaczenie w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem x.Dzialalnosc profilaktyczna w zakresie przestepczosci mlodziezowej swietlicy
socjoterapeutycznej dzialajacej przy strazy miejskiej w czestochowie.Rozwoj funduszy venture capital w
polsce w porownaniu z rynkami w europie zachodniej oraz stanach zjednoczonych.Pisanie prac inzynierskich
informatyka.Strategia promocji rekrutacji a popyt na uslugi edukacyjne uniwersytetu opolskiego..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie fmg pioma s.a. w
latcha 2002-2004.Rola ofiary w genezie przestepstwa rozboju.Rola powiatowego urzedu pracy na rzecz
ograniczenia bezrobocia w powiecie radomszczanskim.Wypadki drogowe powodowane przez kierowcow
samochodow ciezarowych.Przeslanki i skutki ochrony wierzyciela w razie niewyplacalnosci dluznika..praca
licencjacka budzet gminy .Opakowania ekologiczne..Miedzynarodowa ekspansja korporacji - przyklad
zagranicznej inwestycji bezposredniej w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Konkurencyjnosc lokaty
terminowej i funduszu rynku pienieznego z punktu widzenia gospodarstw domowych.Specyfika polskiego
systemu podatkowego (studium przypadku:wplyw ulgi prorodzinnej na sytuacje ekonomiczna gospodarstw
domowych).Wspieranie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Status cudzoziemca w polskim
prawie administracyjnym.Artysta sadowy.Podstawowe problemy etyczno-prawne zwiazane z transplantacja
organow.Zarzadzanie logistyka w przedsiebiorstwie budowlanym xxx.Analiza zarzadzania strategicznego na
przykladzie przedsiebiorstwa pks w czestochowie.Formalizacja wspolpracy miedzy jednostka samorzadu i
administracji panstwowej na przykladzie urzedu marszalkowskiego wojewodztwa malopolskiego i
malopolskiego urzedu wojewodzkiego w krakowie oraz praktyki organizacyjne bazujace na tej
formalizacji.Umowy otwartego nieba zawierane przez wspolnote europejska jako proces zmierzajacy w
kierunku liberalizacji transportu lotniczego..Analiza i ocena wybranych elementow marketingu - mix na
przykladzie banku spoldzielczego w sieradzu.Porozumienie jako forma dzialania administracji
publicznej..Metody i techniki kreatywnej rachunkowosci.Podatkowa ksiega przychodow i rozchodow jako
zrodlo informacji malego przedsiebiorstwa.Fundusze strukturalne jako zrodlo finansowania inwestycji na
przykladzie zakladow przetworstwa miesnego henryk kania s.a. w pszczynie.Wykorzystanie funduszy
europejskiej w gminie moskorzew.Wplyw organizacji pozarzadowych na rozwoj lokalny. Na przykladzie
stowarzyszenia panorama wierzbia..Diagnoza systemu motywacyjnego na przykladzie firmy motorola w
krakowie..Elektroniczna dystrybucja uslug bankowych w polsce na podstawie bankow wirtualnych.Praca
magisterska tematy.Polityka panstwa w stosunku do sektora malych i srednich przedsiebiorstw.praca
licencjacka budzet gminy .Paradygmaty spoleczno-cywilizacyjne w tworczosci samuela p.
Huntingtona.Micherda- bronislaw. Red. Nauk. - perspektywy rachunkowosci w polsce po akcesji do unii
europejskiej .Funkcjonowanie systemu ubezpieczen spolecznych w unii europejskiej.Odstepstwa od zasady
bezposredniosci w postepowaniu w sprawach o wykroczenia na tle procesu karnego.Balcerzak-paradowskabozena. Red. - kobiety na stanowisku kierowniczym w sektorze publicznym : sytuacja zawodowa i rodzinna
..
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.Gospodarka finansowa gmin wiejskich.Instytucjonalny system zwalczania terroryzmu.Znaczenie umow o
unikaniu podwojnego opodatkowania.Szanse i bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie branzy meblarskiej wojewodztwa opolskiego..Spoleczne aspekty marketingu
bankowego.Wygasniecie prawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieuzywania.Reklama
wprowadzajaca w blad i nierzeczowa.Pozycja strony w postepowaniu podatkowym.Ksztaltowanie motywacji
pracownikow - na przykladzie badan empirycznych w przedsiebiorstwie maksimum zp.z o.o. holding
s.k.a..Prace dyplomowe przyklady.Wznowienie postepowania jako nadzwyczajny tryb postepowania
administracyjnego..Specyfika zarzadzania jakoscia w administracji publicznej na przykladzie urzedu
skarbowego.Marketing uslug finansowych i jego wplyw na wizerunek banku nordea.Analiza systemu
zarzadzania podmiotami gospodarki mieszkaniowej.Instrumenty oceny pracownikow na poszczegolnych
etapach zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie zakladu opieki zdrowotnej fel-med.Rekrutacja i
selekcja oraz szkolenie pracownikow jako istotne elementy zarzadzania zasobami ludzkimi.Procesy
kierowania ludzmi w organizacji z uwzglednieniem praktyk stosowanych przez spoldzielnie
mieszkaniowa.Reklama zakazana..Finansowanie i marketing malych przedsiebiorstw na przykladzie pphu
olbut.Wspolczesna koncepcja szkoly podstawowej jako zakladu administracyjnego w swietle ustawy z dnia 7
wrzesnia 1991 r. O systemie oswiaty.Prace magisterskie wroclaw.Rekrutacja i selekcja pracownikow jako
jeden z procesow zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie foster wheeler energia polska sp. Z o.o. i
foster wheeler energy fakop sp. Z o.o..Zarzadzanie logistyczne w sferze transportu zewnetrznego na
przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w myszkowie.Zarzadzanie oswiata- a rola wychowania i
nauczania we wspolczesnej szkole.Zroznicowanie plac w polsce..Zarzadzanie produkcja wykorzystujaca
technologie naturalna.Management challenge: corporate culture.Ocena wykonania zadan w zakresie
pomocy spolecznej na przykladzie gminy skomlin..praca licencjacka budzet gminy .Technologia net w
tworzeniu zaawansowanych interfejsow internetowych.Uwarunkowania podatkowe w grupie
kapitalowej.Ratajczak- marek (1954- ). Red. - polska transformacja : miedzy teoria a praktyka .Element
japonski w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie zakladow toyoty..Ocena stopnia skutecznosci
roznych procesow zidentyfikowanych w osrodku leczniczym kopalnia soli wieliczka..Standardy europejskie w
zakresie uprawnien ofiar przestepstw.Optymalizacja procesu kompletacji w gospodarce
magazynowej.Weryfikacja doboru zawodowego na przykladzie nauczycieli.Ochrona prawna utworow
muzycznych.Wykluczenie spoleczne na polskim rynku pracy.Samodzielnosc finansowa powiatu na
przykladzie powiatu nizanskiego oraz powiatu stalowowolskiego..Analiza finansowo - ekonomiczna luzyckich
kopalni bazaltu ksieginki w lubaniu s.a..Wynagrodzenia zarzadow spolek jako efektywna forma
motywacji.Jakosc uslug hotelarskich.praca licencjacka budzet gminy .Technologia produkcji opakowan
tekturowych i badanie ich jakosci..Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci w ofercie
banku zachodniego wbk s.a. w dabrowie gorniczej.praca licencjacka budzet gminy .Instrumenty
elektroniczne w operacjach rozliczeniowo-lokacyjnych bankow.Wykorzystanie funduszy unijnych w latach
2007-2011 na przykladzie gminy poczesna.Tryb ustawodawczy w republice federalnej niemiec.Kultura
organizacyjna w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy gidle.Ocena efektywnosci szkolen na
podstawie firmy era.Rola i znaczenie kultury organizacyjnej w ksztaltowaniu zachowan organizacyjnych na
przykladzie starostwa powiatowego w czestochowie..Technologicznosc i ekonomika stosowania
systemowych scian oslonowych w budownictwie mieszkaniowym i ogolnym praca inzynierska
budownictwo.Uwarunkowania procesu certyfikacji w przedsiebiorstwie na przykladzie zespolu
elektrocieplowni w lodzi s.a..Kociemska-pociecha- hanna. - usluga bancassurance dla jednostek samorzadu
terytorialnego .praca licencjacka budzet gminy .Instytucje parlamentaryzmu angielskiego na przestrzeni xvii
w - 1832 r..praca licencjacka budzet gminy .Koszty uzytkowania samochodow osobowych w swietle
przepisow o podatku dochodowym na przykladzie przedsiebiorstwa x w latach 2009-2011..Plan pracy
licencjackiej wzor.Strategia rozwoju turystyki dla wojewodztwa podkarpackiego..Analiza finansowa
dzialalnosci na przykladzie firmy handlowej grand-prix w latach 2007-2012..Potracenie ustatwowe w
kodeksie cywilnym i w zasadach europejskiego prawa umow.Seminarium i r.niest. - kat.hist.dok. Politycznych
i prawnych.Jednostka samorzadu terytorialnego jako inwestor budowlany.Teoria prawa i systemow
politycznych.Ocena plynnosci finansowej na podstawie euromark polska s.a..Adaptacja pracownicza na
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przykladzie firmy feu vert.Tytuly prac magisterskich.Analiza wybranych produktow i uslug bankowych na
przykladzie eurobanku w latach 2005-2009.Analiza sytuacji majatkowo-kapitalowej
przedsiebiorstwa.Tkaczuk- marek (prawo). Red. - rodzina w naukach prawnych : zbior studiow .Kreowanie
wizerunku marki w internecie na podstawie porownania dzialan z zakresu e- brandingu microsoft i apple.Preaccession support programme for small and medium enterprises ( przedakcesyjne programy pomocowe dla
malych i srednich przedsiebiorstw).Strategie marketingowe na rynku dobr industrialnych na przykladzie
p.p.h.u. petecki.Pozycja ustrojowa prezydenta w swietle konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku.Fundusze unii
europejskiej jako instrument finansowania inwestycji drogowych w czestochowie w latach 2007-2013.Pisanie
pracy licencjackiej.Wina i okolicznosci ja wylaczajace w unormowaniu polskich kodeksow karnych xx w. Na tle
wczesniejszych wybranych unormowan kodyfikacyjnych..Wizerunek placowki medycznej jako kryterium jej
wyboru przez pacjentow.Rola domow kultury w tworzeniu zycia kulturalnego dzielnic na przykladzie
nowohuckiego centrum kultury.praca licencjacka budzet gminy .Znak towarowy na leki.Promocje
konsumenckie na rynku kosmetykow- analiza i ocena na przykladzie wybranych sklepow zajmujacych sie
sprzedaza kosmetykow.Pomiar dokonan z ilustracja na przykladzie grupy farmaceutycznej.Karnoprawne
aspekty dzialalnosci prasy ze szczegolnym uwzglednieniem odpowiedzialnosci karnej dziennikarza. Wybrane
zagadnienia..Internet jako nowoczesne medium komunikacji spolecznej..E-handel jako warunek sukcesu
wspolczesnego przedsiebiorstwa na przykladzie hurtowni.Rozwoj polityki regionalne unii europejskiej na
przykladzie euregionu „tatry”.praca licencjacka budzet gminy .Radecki- wojciech - ustawa o
miedzynarodowym przemieszczaniu odpadow : komentarz .Rozwoj gospodarczo-spoleczny gminy daleszyce
na progu wejscia do wspolnoty europejskiej w latach 2004-2006..Wplyw zarzadzania majatkiem obrotowym
przedsiebiorstwa na jego plynnosc..Efekty zmian polityki karnej wobec sprawcow prowadzenia pojazdow w
stanie nietrzezwosci w latach 2000-2009.Tematy pracy magisterskiej.Funkcjonowanie podatku od czynnosci
cywilnoprawnych w polskim systemie podatkowym.Dochody i wydatki jednostki budzetowej na przykladzie
domu pomocy spolecznej w kadlubie i domu pomocy spolecznej w zawadzkiem..Reprezentacja spolki
akcyjnej.Ocena efektywnosci eksploatacji maszyn w przemysle meblarskim.Przeslanki i przejawy rozwoju i
zmian na rynku uslug logistycznych.Zespol szkol im. Jana pawla ii w niepolomicach- jako zadanie wlasne
gminy..Ksztaltowanie pozytywnego wizerunku jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie.Dyscyplina
finansow publicznych w jednostkach samorzadu terytorialnego.Rola pracownikow w dzialalnosci
marketingowej przedsiebiorstwa turystycznego.Lipinska- malgorzata. Oprac. - kapital polski w rosji : warunki
inwestowania- zagrozenia i szanse : materialy z konferencji.Ograniczenia praw wylacznych tworcy w swietle
uprawnien srodkow masowego komunikowania.Tworzenie sciezek kariery w procesie doskonalenia kadr na
przykladzie tesco czestochowa.Rekrutacja i selekcja - aspekt miedzynarodowy.Patent na lek.Sposoby wejscia
polskich przedsiebiorstw na rynki zagraniczne.Fundusze unijne- jako jedna z determinant rozwoju gminy
gidle i klomnce.Gotowe prace licencjackie za darmo.Kredyty konsumpcyjne w ofercie przedsiebiorstw
posrednictwa kredytowego na przykladzie kredyt punkt zagiel spolka akcyjna w pabianicach.Zasada
niedyskryminacji pracownikow i rownego traktowania w zatrudnieniu..Rynek pracy i problem bezrobocia na
przykladzie powiatu opolskiego w latach 2000-2006.Zarzadzanie ryzykiem operacyjnym w bankach w
polsce.Strzepka- janusz. - prawo umow budowlanych .Mobbing praca licencjacka.praca licencjacka budzet
gminy .Funkcjonowanie zryczaltowanego podatku dochodowego od osob fizycznych za lata 1999 - 2003 na
przykladzie urzedu skarbowego x.Cichanska- barbara aleksandra. - testy przygotowujace do egzaminu
zawodowego sprzedawca : ksiazka dla nauczyciela .Studium realizacyjno-materialowe wybranych
technologii budowy. Praca inzynierska budownictwo.Konkordat miedzy ii rzeczypospolita a stolica apostolska
z 1925 r. Na tle dziejow wczesniejszych umow konkordatowych..praca licencjacka budzet gminy .Ocena
wplywu roznic kursowych na wynik finansowy jednostki na przykladzie spolki cywilnej art-but w latach 20082010.Korenik- stanislaw. Red. - kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych .Rola
dzialu sprzedazy w procesie dystrybucji przedsiebiorstwa produkcyjnego.Wybrane problemy zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa bis multiserwis w krapkowicach..Rola funduszy
strukturalnych w niwelowaniu dysproporcji spolecznych.Kontrakty dlugoterminowe w rachunkowosci na
przykladzie przedsiebiorstwa uslugowo-budowlanego.Rola instytucji w kreowaniu przedsiebiorczosci na
obszarach wiejskich na przykladzie agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.Realizowanie zadan
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pomocy spolecznej na przykladzie osrodka pomocy spolecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie w
glubczycach w latach 2009-2011.Hala koszykarska przy szkole sredniej praca inzynierska budownictwo.praca
licencjacka budzet gminy .Postepowanie sprawdzajace w polskim procesie karnym.praca licencjacka budzet
gminy .Europejskie prawo administracyjne.Sposoby wykorzystania arkusza kalkulacyjnego exel w komorce
zamowien publicznych jednostki wojskowej.Francuscy socjalisci utopijni poczatku xix w..Oddzialy i
przedstawicielstwa przedsiebiorcow zagranicznych w polsce.Produkt turystyczny nowej huty.Stres w
zawodzie nauczyciela. zrodla i sposoby radzenia sobie ze stresem. Charakterystyka porownawcza szkoly
masowej i specjalnej.Analiza systemu zarzadzania podmiotami gospodarki mieszkaniowej.Ocena
efektywnosci funkcjonowania banku komercyjnego na przykladzie bos s.a..Projekt szkolnej hali sportowej
praca inzynierska budownictwo.Kupie prace licencjacka.Konsumencka ocena jakosci produktu spozywczego
na przykladzie jadalnego oleju rzepakowego.Francuska rada konstytucyjna i jej uprawnienia
kontrolne.Wplyw otoczenia na zarzadzanie klubem pilkarskim.Jednostka samorzadu terytorialnego- czy jej
organy jako strona postepowania administracyjnego i sadowoadministracyjnego.Zastaw na prawach jako
zabezpieczenie wierzytelnosci bankowych w prawie polskim i niemieckim.Analiza systemu transportowego
w firmie trabud..Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy konopiska w
latach 2002-2005.Proces logistyczny na przykladzie centrum dystrybucji firmy onninen.Kredyty w gospodarce
budzetowej gmin.Transport multimodalny w przedsiebiorstwie karex..Kultura organizacyjna - jako element
zarzadzania przedsiebiorstwem.Efektywnosc pracy strazy miejskiej w krakowie..Zakladanie dzialalnosci
gospodarczej na przykladzie sklepu odziezowego modyfica.Polityka mlodziezowa unii europejskiej w latach
2000 - 2009.Ewolucja sadownictwa administracyjnego po roku 1980.Analiza dzialalnosci finansowej spolki
prokom w latach 2003-2005.Biznesplan jako instrument efektywnego uruchomienia nowej dzialalnosci
gospodarczej o charakterze handlowym na przykladzie sklepu internetowego z odzieza.Naprawienie szkody
w prawie karnym.Pisanie prac dyplomowych cennik.Innowacyjnosc w procesie internacjonalizacji
msp.Analiza technologiczno-ekonomiczna rewitalizacji zabytkowych budynkow mieszkalnych krakowa praca
inzynierska budownictwo.Prawo panstw do samoobrony w swietle artykulu 51 karty narodow zjednoczonych
i kontrowersje wokol tego zagadnienia.Logistyczna obsluga klienta na przykladzie przedsiebiorstwa
p..Wykorzystanie instrumentow marketingu mix w dzialalnosci jednostki samorzadowej ( na przykladzie
gminy brzesko).Controlling w malych i srednich przedsiebiorstwach na przykladzie nordynski spolka
jawna.Problemy agrobiznesu na przykladzie gminy dzialoszyn.Formy pomocy oraz rola agencji
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w rozwoju polskiego rolnictwa po przystapieniu polski do unii
europejskiej.Dror- yehezkel - zdolnosc do rzadzenia : raport dla klubu rzymskiego .Analiza przyczyn
wypadkow przy pracy podczas wydobycia wegla brunatnego w bot kwb belchatow s. A..Czynniki sukcesu
jednoosobowego przedsiebiorstwa branzy rekreacyjno - sportowej (na przykladzie firmy robert w
konstantynowie lodzkim).Koncesje na wydobywanie kopalin ze zloz..Fuzje i przejecia jako forma rozwoju
przedsiebiorstw na przykladzie przejecia sato office gmbh przez nowy styl sp. Z o.o.Patent na leki.Roszczenie
o zadoscuczynienie za naruszenie dobr osobistych..Wybory prezydenckie w stanach zjednoczonych.Logistyka
w procesie utylizacji odpadow medycznych na przykladzie firmy x.Dopuszczalnosc wypowiadania
terminowych umow o prace.Zarzadzanie dlugiem publicznym na przykladzie gminy lubniany..Podatki
samorzadowe w dochodach budzetowych gminy miejskiej i wiejskiej (na przykladzie gminy sulejow oraz
gminy aleksandrow).Praca licencjacka pielegniarstwo.Wyrokowanie i rodzaje wyrokow w procesie
karnym.Zarzadzanie kapitalem wlasnym w przedsiebiorstwie..Wartosc przedmiotu sporu.Przewlaszczenie na
zabezpieczenie w prawie polskim i szwajcarskim.praca licencjacka budzet gminy .Borkiewicz-liszkamalgorzata. - poradnik ryczaltowca : nowe limity w 2008 r.- sprawdz- czy mozesz placic ryczalt- utrata
p.Projekt renowacji ulic i placu fragmentu czesci zabytkowej miasta (miasto do ustalenia- rocznie 3 tematy).
Praca inzynierska budownictwo.Specyfikacja doboru narzedzi w ramach rekrutacji do projektu unijnegowspolfinansowanego z europejskiego funduszu spolecznego.Pozycjonowanie stron internetowych i
algorytmy rankingowania stosowane w wyszukiwarkach.Analiza efektywnosci funkcjonowania bankowosci
elektronicznej na przkladzie esbanku banku spoldzielczego w latach 2006-2010.Analiza zatrudnienia i
wynagrodzenia w sluzbie zdrowia na przykladzie wybranych placowek medycznych wojewodztwa
slaskiego.Motywacja placowa – analiza teoretycznych i praktycznych czynnikow motywacji
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placowej.Taksonomiczne wskazniki poziomu rozwoju krajow unii europejskiej.Zawieranie umow w handlu
elektronicznym.Outsourcing praca magisterska.Rola miedzynarodowego funduszu walutowego w
zmieniajacym sie srodowisku finansow miedzynarodowych.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie
nauczycieli.Staz zawodowy jako forma pomocy osobom bezrobotnym.Wplyw czlonkowstwa w unii
europejskiej na transport w polsce..Czynniki wplywajace na zakup paliw silnikowych z dodatkiem
uszlachetniajacym..Odstepstwa od szybkosci procesu karnego w stadium sadowym ( zawieszenie- przerwaodroczenie postepowania karnego).Ocena warunkow bhp i zagrozen na wybranych stanowiskach pracy w
firmie enion grupa tauron w czestochowie..praca licencjacka budzet gminy .Podstawowe wartosci w etyce
urzednika.Restrukturyzacja i outsourcing kompetencji w slaskich przedsiebiorstwach..Seminarium ii r.st. V rkatedra teorii prawa.Napisanie pracy magisterskiej.Psychologiczne metody wykrywania klamstwa osob
skladajacych zeznania i wyjasnienia w procesie karnym..Ocena dzialalnosci hotelu 500 w strykowie na
podstawie badan marketingowych..Sluzba wiezienna wobec wyzwan wspolczesnosci.Ocena skutecznosci
outsoursingu procesow ewidencyjno-ksiegowych na podstawie firmy infosys bpo poland.Znaczenie polityki
cenowej w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy fitnes - klub
gracja).Zarzadzanie finasami w projektach o charakterze kulturalnym na przykladzie miedzynarodowego
festiwalu filmowego etiuda & anima oraz festiwalu jazz juniors realizowanych przez stowarzyszenie rotunda
w krakowie..Rola marketingu w przedsiebiorstwie energetycznym na przykladzie enion grupa tauron s.
A..Prawne aspekty sekurytyzacji wierzytelnosci- ze szczegolnym uwzglednieniem sekurytyzacji
wierzytelnosci bankowych.Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa wytworczego.Doskonalenie
systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy x.Nauczanie prawa w okupowanej polsce w okresie ii
wojny swiatowej.Ocena systemu szkolen pracownikow w powiatowym urzedzie pracy w myslenicach jako
wybrane narzedzie modelowania instytucji rynku pracy..Wplyw transformacji ustrojowej i procesu
globalizacji na poziom zycia gospodarstw domowych w polsce.Znaczenie koncepcji roli nauczyciela dla
zarzadzania rozwojem zawodowym..Analiza konkurencji na rynku kredytow konsumenckich..Marketing dobr
przemyslowych a procedury i strategie przetargowe.Rynek pasz dla bydla na przykladzie mieszanek
uzupelniajacych spolki dolfos.Doktryna liberalna na ziemiach polskich w latach 1863-1939.Ocena jakosci
uslug jednostki samorzadu terytorialnego.Konsument na rynku energii elektrycznej.System obwodnic dla
transportu samochodowego aglomeracji lodzkiej.Transgraniczne laczenie sie spolek w prawie europejskim i
polskim.Witkowski- stanislaw aleksander (1947- ). Red. - kompetencje a sukces zarzadzania organizacja
.Wplyw kryzysu gospodarczego na sytuacje finansowa przedsiebiorstwa lewian w latach 2007-2013.Krajowy
system pomocy ofiarom przestepstw a swiadomosc spoleczenstwa - na przykladzie stowarzyszenia -godnosc i praca - centrum integracji spolecznej w opolu.Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego
wraz z infrastruktura praca inzynierska budownictwo.Porownanie praw i obowiazkow oskarzonego oraz
nieletniego sprawcy czynu karalnego.Zasady prowadzenia dzialalnosci handlowej na e-rynku.Wykorzystanie
srodkow unijnych na rozwoj turystyki w powiecie kolobrzeskim.Akt administracyjny i jego
rodzaje..Mozliwosci stosowania planow strategicznych w dziedzinie rozwoju samorzadzu terytorialnego w
powiecie klobuckim.Budowanie kulturowej tozsamosci kulturalnej na przykladzie sienenskiego
palio.Ochrona ofiar przemocy w rodzinie.Skarga kasacyjna.praca licencjacka budzet gminy .Podatek
dochodowy biezacy w ksiegach rachunkowych osob prawnych.Brytyjska partia narodowa. Proba rysu
historycznego.Prace magisterskie pedagogika.Skuteczne przywodztwo..Podpis elektroniczny - konstrukcjaistota prawna i zastosowanie w administracji publicznej.praca licencjacka budzet gminy .Pluralizm prawny
oczami socjologa prawa.Pokryzysowe reformy agencji ratingowych.Tematy na prace licencjacka.Realizacja
zalozen zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie.Doplaty w spolce z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Opodatkowanie organizacji pozarzadowych w polsce.Logistyczna obsluga klienta na
przykladzie firmy x.Rola powiatowego urzedu pracy na rzecz ograniczenia bezrobocia w powiecie
radomszczanskim.Zarzadzanie podaza pieniadza w polsce xxi wieku.Przestepstwa pracownicze - aspekty
kryminalistyczne.Ucieczka z miejsca wypadku drogowego.Total quality management - ekonomicznie
efektywna koncepcja zarzadzania przedsiebiorstwem.Sadowski- adam. - wlasnosc a uzykowanie gruntow
rolnych : zarys tendencji rozwojowych .Zasiedzenie wlasnosci nieruchomosci..praca licencjacka budzet
gminy .Wiarygodnosc kredytowa przedsiebiorcy.Potrzeby zarzadzania funduszami emerytalnymi - regulacje
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prawne- rachunkowosc.Organizacja i finansowanie ubezpieczenia spolecznego rolnikow.Tanie pisanie
prac.Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania.Dostep do informacji publicznej.Udzial nietrzezwych
kierowcow w wypadkach komunikacyjnych na terenie powiatu i wojewodztwa opolskiego.Konflikty jako
cecha relacji spolecznych w organizacji.Ocena dzialalnosci marketingowej telekomunikacji polskiej s.a. w
zakresie upowszechniania uslugi dostepu do internetu.Praca licencjacka spis tresci.Analiza wymagan
kompetencyjnych pracodawcow w roku 2011 wzgledem przyszlych pracownikow branzy hr.Motocyklisci w
ruchu drogowym- a opinia spoleczna.Polityka dywidend i jej znaczenie dla dzialalnosci
przedsiebiorstwa.Bozyk- pawel (1939- ). Red. - neoliberalizm a kryzys finansow w swiecie i w polsce
.Specyfika opodatkowania bezposredniego w systemie podatkowym litwy.Bozyk- pawel (1939- ). Red. stosunki gospodarcze polski ze wschodem : praca zbiorowa .Amortyzacja podatkowa i bilansowa srodkow
trwalych na przykladzie wybranej jednostki.Ochrona prywatnosci na etapie doboru pracownikow.Handel
ludzmi w aspekcie prawnym i spolecznym.Rola instytucji publicznych i samorzadowych w rozwoju obszarow
wiejskich na przykladzie powiatu pajeczanskiego.Analiza porownawcza kapitalu intelektualnego spolek z
branzy cukierniczej notowanych na warszawskiej gieldzie papierow wartosciowych.Upadek podstawy
prawnej przysporzenia.Komunikowanie sie w zarzadzaniu organizacja na przykladzie urzedu skarbowego w
kedzierzynie - kozlu..Projekt biznes planu w ocenie atrakcyjnosci inwestycji (na przykladzie osrodka
wypoczynkowego otium)..Prawnoautorska ochrona programow komputerowych.Sprawozdanie finansowe
jako podstawa do oceny rentownosci i plynnosci banku komercyjnego.Centralne biuro sledcze jako jednostka
do zwalczania przestepczosci zorganizowanej.Wylaczenie sedziego z mocy ustawy w procesie
cywilnym.Panstwowa inspekcja pracy jako organ kontrolujacy podmioty zatrudniajace..Ochrona praw
podatnika w swietle miedzynarodowych konwencji dotyczacych ochrony praw czlowieka i obywatela.Prawo
finansow publicznych.Badanie poziomu zaangazowania pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa z
branzy facility management.Ekshumacja zwlok. Aspekty karnoprocesowe i kryminalistyczne.Analiza
bankowosci elektronicznej na przykladzie banku pekao s.a. w latach 2007-2012..Zasada wyborow
proporcjonalnych do sejmu rp.Ocena zagrozen na wybranych stanowiskach pracy jako niezbedny element
wdrozenia systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy na przykladzie kuzni palysz.praca
licencjacka budzet gminy .Usprawnienie procesu przeplywu produktow w lancuchu logistycznym za pomoca
systemow informatycznych.Sad pracy jako organ rozstrzygajacy spory z zakresu prawa pracy.Logistyczna
obsluga klienta w powiatowym urzedzie pracy w opocznie.Zamowienia publiczne w jednostkach samorzadu
terytorialnego na przykladzie inwestycji w gminie sulejow.praca licencjacka budzet gminy .Zaleznosc miedzy
kondycja psychiczna uczniow a postawami wobec nauczycieli.Istota transportu samochodowego i
kolejowego na przykladzie zakladu transportu isd huty czestochowa..Zarzadzanie projektami na przykladzie
the european union and non-discrimination.praca licencjacka budzet gminy .Opakowanie i oznakowanie jako
element marketingu - mix - na przykladzie spoldzielni pracy cukry nyskie- firmy henkel oraz przedsiebiorstwa
xxx z branzy kosmetycznej..Pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy strukturalnych na przykladzie gminy
olszewo-borki.Kreowanie wizerunku osrodka kultury na przykladzie centrum kultury i sztuki w
polancu..Analiza finansowa banku polskiej spoldzielczosci s.a. w roku 2007..Struktura i zadania komisji
nadzoru finansowego jako organu nadzoru nad rynkiem finansowym.Regulacje wspolnotowe dotyczace
ochrony interesow finansowych unii europejskiej i ich implementacja do polskiego porzadku
prawnego.Inwestycje infrastrukturalne dla rozwoju regionalnego na przykladzie wojewodztwa
lodzkiego.Wplyw funduszy europejskich na rozwoj miasta kedzierzyn - kozle..Leasing jako forma dzialalnosci
inwestycyjnej przedsiebiorstwa na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Srodki ochrony wolnosci
sumienia i religii.Wplyw ustawy sarbanes oxley na miedzynarodowy lad korporacyjny.Wartosc godziwa w
sprawozdawczosci finansowej w warunkach kryzysu na rynkach kapitalowych.Praca magisterska
ekonomia.Infrastruktura techniczna w zarzadzaniu produkcja w przedsiebiorstwie jurajska
s.p..Dzieciobojstwo.Systemy komputerowe wspierajace czlowieka - rozwiazania aktualne i kierunki
rozwoju.Przestepstwo dzialania na szkode spolki (art. 585 kodeksu spolek handlowych).Rola i struktura
budzetu miasta na przykladzie piotrkowa trybunalskiego.Program segregacji odpadow w lodzi po 1 stycznia
2007 roku.Produkty kredytowe dla malych i srednich przedsiebiorstw - analiza porownawcza oferty
produktowej wybranych bankow.Sposoby ograniczania ryzyka kredytowego na przykladzie banku
..
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spoldzielczego ziemi lowickiej.praca licencjacka budzet gminy .Stwierdzenie niewaznosci decyzji
podatkowej.praca licencjacka budzet gminy .Hareza- adam. - wspolpraca dla rozwoju regionu pomiedzy
jednostkami samorzadu terytorialnego a przedsiebior.Wplyw przekazow medialnych na obraz przestepczosci
w swiadomosci spolecznej i spoleczne postawy wobec przestepczosci.Oszustwa ksiegowe w polsce i stanach
zjednoczonych - analiza porownawcza..Ewolucja najwyzszej izby kontroli po ii wojnie swiatowej..Znaczenie
wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia w organizacji na podstawie badan przeprowadzonych w
przedsiebiorstwie tower automotive polska sp. Z o.o..Prawo do strajku w polskim i francuskim systemie
prawnym.Korzysci i koszty przystapienia polski do unii gospodarczej i walutowej w swietle badan
ankietowych polskiego spoleczenstwa.Wykorzystanie nowych mediow w procesie budowy silnej marki (na
przykladzie grupy kapitalowej kolporter).Rozwiazanie umowy o prace ze skutkiem natychmiastowym przez
pracownika..Pojecie przedsiebiorcy w wybranych regulacjach prawnych..Dzialalnosc orkiestry detej i choru
meskiego w mszanie dolnej..Biuro rachunkowe jako przedsiebiorca. Aspekt prawny.Kaczmarczyk- michal nieposluszenstwo obywatelskie a pojecie prawa .Zabezpieczenie majatkowe w sprawach karnych
skarbowych.Obce zrodla finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa.Ocena systemu motywowania do pracy
w przedsiebiorstwie bis multiserwis sp. Z o.o..Wplyw rodziny dysfunkcjonalnej na nieprzystosowanie
spoleczne i przestepczosc dzieci i mlodziezy..Ocena technicznych srodkow bezpieczenswa pracy w wytworni
wod mineralnych..Wladza ustawodawcza i wykonawcza w ustroju rzeczypospolitej obojga narodow (miedzy
xvi a xviii stuleciem- ze szczegolnym uwglednieniem okresu panowania ostatniego krola)..Przestepczosc
zorganizowana..Rola banku w wykorzystaniu srodkow unijnych na przykladzie banku spoldzielczego w
plonsku.Prace magisterskie z ekonomii.Pisanie prac inzynierskich informatyka.Wykorzystanie funduszy
strukturalnych unii europejskiej na szczeblu lokalnym podregionu czestochowskiego.Wplyw stylu kierowania
na stosowane techniki wywierania wplywu na podwladnych.Unijne fundusze strukturalne jako instrument
realizacji projektow na przykladzie gminy opole..Zarzadzanie procesem zaopatrzenia w
przedsiebiorstwie.Kryminogenny charakter dyskoteki.Rodzina pochodzenia a przemoc domowa..Kapital
zakladowy w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia na tle regulacji kodeksowej.Przestepstwo bojki na
gruncie polskiego prawa karnego.Programy pomocowe ue a rozwoj obszarow wiejskich na przykladzie
powiatu czestochowskiego.Srodki unijne wspolfinansujace kapital ludzki na przykladach malych i srednich
firm w ostrolece.Analiza strategii marketingowej dzialalnosci przedsiebiorstwa produkcyjno - handlowego
hoger.Systemy rfid w gospodarce magazynowej.Rola partycypacji spolecznej w ograniczaniu syndromu
nimby.Analiza procesu produkcyjnego w przedsiebiorstwie wytwarzajacym meble..Ecr jako strategia
tworzenia wartosci dodanej dla klienta.Promocja produktu turystycznego na przykladzie biura podrozy
triada.Analiza procesu wytwarzania cementu w oparciu o zasady czystszej produkcji.Niezaleznosc
sadownictwa koscielnego i panstwowego w sprawach malzenskich.Wybory prezydenta rzeczyposolitej
polskiej .Przestepczosc zorganizowana w kazachstanie.Przedsiebiorca jednoosobowy.Przemiany ustrojowe w
rosji 1905-1917.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach w
przedsiebiorstwie produkcyjnym..praca licencjacka budzet gminy .Faktoring jako nowoczesny instrument
finansowania przedsiebiorstw.Zarzadzanie nieruchomoscia wspolna na przykladzie wspolnoty mieszkaniowej
w czestochowie.Dzialania marketingowe w uslugach handlu detalicznego na przykladzie spolem
lss.Prezentacja w sprawozdaniach finansowych rzeczowych aktywow trwalych wybranych spolek gieldowych
w branzy spozywczej.Projekt lawy fundamentowej na podlozu wzmocnionym geosyntetykami praca
inzynierska budownictwo.Cele publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomosciami.praca
licencjacka budzet gminy .Przyczyny- skala i ekonomiczne skutki piractwa audiowizualnego w polsce..Polityka
azylowa unii europejskiej na przykladzie polski.Odpowiedzialnosc spolki dominujacej wzgledem spolki
zaleznej i jej wierzycieli w koncernach.Niewaznosc czynnosci prawnej.Nielingwistyczna koncepcja normy aspekt ontologiczny i aplikacyjny.Zarzadzanie i organizacja w strukturach armii krajowej ze szczegolnym
uwzglednieniem roli konspiracyjnych szkolen.Wykorzystanie systemu rfid w gospodarce
magazynowej.Analiza budzetu gminy poczesna w latach 2007-2012..Pisanie prac opinie.Charakterystyka
porownawcza rozwoju lokalnego w gminie kleszczow i szczercow.Konspekt pracy
magisterskiej.Odpowiedzialnosc deliktowa w prawie francuskim - wypadki w szkolach.Glowne problemy
inkluzywnego pozytywizmu prawniczego.Mosliwosci finansowania sektora malych i srednich przedsiebiorstw
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w polsce.Urazy psychiczne ofiar przestepstw seksualnych.Analiza techniczna jako element wspierajacy
decyzje inwestycyjne na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie i organizacja w strukturach armii krajowej ze szczegolnym uwzglednieniem roli konspiracyjnych
szkolen.Konkurencyjnosc malych i srednich przedsiebiorstw na rynku unii europejskiej..System ocen
pracowniczych oraz wplyw ocen na motywacje pracownikow do pracy na podstawie stacji paliw
x..Zarzadzanie innowacjami przyklad i praktyki visteon poland sa.Profilowanie psychologiczne sprawcow
przestepstw w polsce na tle innych panstw.Mikolajewicz- zbigniew (1934- ). Red. - gospodarcze i spoleczne
skutki akcesji polski do unii europejskiej .Community policing jako forma rozwoju policji w polsce ze
szczegolnym uwzglednieniem instytucji dzielnicowego.Analiza warunkow pracy i zagrozen wystepujacych
przy produkcji szkla gospodarczego..Zadania firm z zakresu ubezpieczen spolecznych na przykladzie
nadlesnictwa suchedniow w aspekcie wymagan unijnych..Czynniki motywacji w oczach kandydatow do
pracy.Stan i perspektywy rozwoju turystyki kwalifikowanej na obszarze wyzyny krakowskoczestochowskiej..Wieloczynnikowa motywacja pracownicza jako element zarzadzania personelem.Rola
prokuratora w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym.praca licencjacka budzet gminy
.Logistyczna obsluga klienta na przykladzie firmy x.Rola srodkow unijnych w rozwoju spolecznym i
gospodarczym gminy glubczyce..Analiza dochodow budzetowych miasta piotrkowa trybunalskiego ze
szczegolnym uwzglednieniem podatku od nieruchomosci.Kara umowna w obrocie gospodarczym.Wolne
miasta na ziemiach polskich w xix wieku: gdansk i krakow - proba porownania.Wykorzystanie dotacji gmin
dla podmiotow nie zaliczanych do sektora finansow publicznych w latach 2006-2008 w gminach nysaprudnik-glucholazy..Realizacja inwestycji w swietle warunkow kontraktowych fidic.Uwarunkowania
wdrazania innowacji produktowych w przedsiebiorstwie przemyslowym..praca licencjacka budzet gminy
.Praca licencjacka z fizjoterapii.Wplyw stylu zarzadzania na efektywnosc podleglych menedzerowi
pracownikow.Zarzadzanie nieruchomosciami na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej zaklad budzetowy w lomzy.Public relations jako narzedzie tworzenia wizerunku
przedsiebiorstwa na przykladzie rafinerii jaslo s.a..Skutki finansowe uchwalenia i zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na przykladzie aleksandrowa lodzkiego.Wybrane zagadnienia
obiektywnego przypisania skutku w przestepstwie spowodowania wypadku komunikacyjnego na tle praktyki
orzeczniczej.Polski rynek obligacji komunalnych w latach 1995-2008.Determinanty zmian na lokalnym rynku
pracy- na przykladzie powiatu olesno..Analiza ekonomiczna na przykladzie przedsiebiorstwa fabryka kotlow
rafako s.a. w latach 2006-2011.Rola sekretariatu w zarzadzaniu organizacja.Polityka personalna i jej wplyw na
efektywnosc zarzadzania w administracji publicznej na przykladzie lodzkiego urzedu wojewodzkiego w
lodzi.System ekozarzadzania i audytu emas jako instrument zintegrowanej ochrony srodowiska.Rozwoj
pracownikow w oparciu o kompetencje.Czy rozroznienie miedzy wina a strona podmiotowa ma tylko
znaczenie dogmatyczne? Analiza praktycznej donioslosci wybranych aspektow problematyki winy dla
stosowania prawa na tle wypadkow komunikcyjnych.Sroka- henryk (1939- ). Red. - inteligentne systemy
wspomagania decyzji : praca zbiorowa .Europejski tytul egzekucyjny dla roszczen bezspornych w systemie
polskiej procedury cywilnej.Oddzialywanie reklamy telewizyjnej i internetu na model wspolczesnej
rodziny..praca licencjacka budzet gminy .Organizacja szkolnictwa w drugiej rzeczypospolitej..Zasady
finansowania i ocena gospodarki majatkowo-finansowej klubow sportowych na przykladzie pilki
noznej.Wybrane aspekty systemu infrastruktury transportowej na przykladzie miasta lodzi.Reklama
telewizyjna jako glowny instrument dzialan marketingowych firmy uslugowej na przykladzie polkomtel
s.a..Przedsiebiorca jednoosobowy.Zasady prawa firmowego w ujeciu kodeksu cywilnego.Grupy problemowe
na rynku pracy w polsce w latach 2004-2010.Kontrola skarbowa na tle orzecznictwa sadowego i
doktryny.Wywlaszczenie nieruchomosci - zagadnienia administracyjnoprawne.Zakaz wykonywania zawoduzajmowania stanowiska lub prowadzenia dzialalnosci gospodarczej jako forma reakcji na
przestepstwo.Sprawozdawczosc i podatki sektora msp w zaleznosci od wielkosci przedsiebiorstwa.Pisma
procesowe w cywilnym potepowaniu procesowym.Analiza mechanizmu rozstrzygania sporow na forum wto
na przykladzie wybranych sporow dotyczacych naruszen porozumienia w sprawie subsydiow i srodkow
wyrownawczych.Gospodarka finansowa wspolnot mieszkaniowych na przykladzie wspolnoty mieszkancow
przy ul. Bankowej 2 w blachowni.Analiza dzialalnosci kredytowej banku pko bp s.a. w sektorze gospodarstw
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domowych..Komunikacja w przedsiebiorstwie sprzetu ochronnego maskpol s.a. jako element sprawnego
zarzadzania zasobami ludzkimi.Motywacja pracownikow i czynniki motywacyjne na przykladzie urzedu
miasta i gminy koniecpol.Prawo do dobrej administracji..Podstawy przekazania sprawy prokuratorowi celem
uzupelnienia brakow postepowania przygotowawczego na zasadzie art. 345 k.p.k..Spelnienie kryteriow
konwergencji - warunek przyjecia polski do unii ekonomicznej i monetarnej.Niepoczytalnosc oraz
poczytalnosc ograniczona w kontekscie odpowiedzialnosci karnej z perspektywy prawa karnego i psychiatrii
sadowej.Temat pracy licencjackiej zarzadzanie.Zaangazowanie onz w konflikt izraelsko-palestynski ze
szczegolnym uwzglednieniem opinii doradcy mts w sprawie budowy muru na terytoriach
okupowanych.Analiza produkcji karpia w gospodarstwie rybackim - wola wydrzyna.Modele
odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych.Sytuacja na rynku nieruchomosci mieszkaniowych w
czestochowie w latach 2007-2011 na przykladzie tbs-ow i zasobow komunalnych..Analiza rentownosci
przedsiebiorstwa monnari trade s.a. w latach 2010-2012.Wplyw ogloszenia upadlosci na inne postepowania
cywilne.Projekt tiob obiektu uzytecznosci publicznej. Praca inzynierska budownictwo.Elementy identyfikacji i
analizy kultury organizacyjnej.Szkolenie i doskonalenie menedzerow podstawa kierowania zespolem
pracowniczym.Ocena dzialalnosci slaskiego oddzialu agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w
zakresie rozdysponownia srodkow z funduszy strukturalnych w latach 2004-2006.praca licencjacka budzet
gminy .Ocena portfela naleznosci w getin banku w latach 2006-2009.Planowanie czasu i kosztu wykonania
robot budowlanych z wykorzystaniem sieci czynnosci praca inzynierska budownictwo.Model of fiscal
intelligence ine the polish legislation.Kierowanie konfliktem w organizacji na przykladzie firmy xxx.praca
licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka wzory.Organy wewnetrzne sejmu iii rp.Mlodziez na rynku pracy
w polsce w latach 2000-2005.Natezenie zjawiska wypalenia zawodowego wsrod nauczycieli szkol
srednich.Pozyskiwanie pracownikow na przykladzie firmy kosmetycznej burnus polska sp.z
o.o..Przekazywanie informacji publicznej na przykladzie biuletynow informacji publicznej..Pierwszenstwo do
przyznania gospodarstwa rolnego w trakcie dzialu spadku w ustawodawstwie polskim i francuskim.Oferta
kredytowa bankow dla przedsiebiorstw na podstawie banku polska kasa opieki s.a..Problematyka zwiazana z
organizacja i zarzadzaniem baza noclegowa beskidu sadeckiego na przykladzie schronisk gorskich
pttk..Marketing mix w instytucjach kultury w warszawie.Wplyw motywacji pozaplacowej na zachowania
pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Bariery i szanse rozwojowe w polskim systemie ochrony zdrowia na przykladzie nzozu polmed w
zelowie.Jak wyglada praca licencjacka.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa na przykladzie firmy zagiel
s.a..Efektywnosc prywatyzacji przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji w kutnie.Pisanie prac na
zlecenie.Zintegrowana komunikacja marketingowa w dzialalnosci gminy wielun..Wykorzystanie internetu
jako medium reklamy w przedsiebiorstwie handlowo - uslugowym ave katowice.Rozwoj turystyki na jurze
krakowsko - czestochowskiej w latach 1990 - 2006.praca licencjacka budzet gminy .Bedowska-sojka- barbara.
- wplyw informacji na ceny instrumentow finansowych : analiza danych sroddziennych .praca licencjacka
budzet gminy .Modele zarzadzania globalnego..Unijne programy pomocowe dla malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.Wznowienie postepowania jako nadzwyczajny tryb postepowania
administracyjnego..Transgraniczne laczenie sie spolek kapitalowych..Nazwisko w prawie unii
europejskiej.Gminy na rzezcz osob niepelnosprawnych na przykladzie mops w krakowie..Przebieg
postepowania kasacyjnego w procesie cywilnym.Organizacja i zarzadzanie bankiem na przykladzie banku
pekao s.a..Postepowanie rejestrowe w prawie morskim..Wplyw struktury organizacyjnej na ocene
wskaznikowa jednostki gospodarczej.Finansowe bariery wykorzystania funduszy pomocowych unii
europejskiej przez gminy w polsce.Cywilistyczna konstrukcja odpowiedzialnosci zbywcy i nabywcy
przedsiebiorstwa za zobowiazania zwiazane z jego prowadzeniem.Dzialalnosc uslugowa bankow
spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w gogolinie.Drozdowska- urszula. - relacja przedstawiciel medyczny a lekarz : wybrane aspekty etyczno-prawne .Strategia promocji dla produktow
mleczarskich na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku..Dzialalnosc kredytowa banku
na przykladzie banku spoldzielczego w goworowie.Polska polityka transportu drogowego w aspekcie
europejskich procesow integracyjnych.Grosse- tomasz grzegorz. - wladza monetarna w stosunkach
transatlantyckich : studium relacji polityki gospodarczej i geopo.Analiza finansowa spolki gieldowej (na
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przykladzie mikrosoftu)..Strategiczne uwarunkowania dzialalnosci poczty polskiej.Bankowosc
elektroniczna.Ksztaltowanie struktury organizacyjnej w przedsiebiorstwie turystycznym.Leasing jako forma
finansowania przedsiebiorstwa.Pomiar skutecznosci i efektywnosci reklamy w internecie..Cremer- hansjoachim. - human rights and the protection of privacy in tort law : a comparison between english and
german.Stres w zawodzie nauczyciela. zrodla i sposoby radzenia sobie ze stresem. Charakterystyka
porownawcza szkoly masowej i specjalnej.Zbywalnosc akcji w prawie polskim i jej ograniczenia.Zarzadzanie
finansami przedsiebiorstwa na przykladzie basf polska sp. Z o. O. Dzial zywienia zwierzat w kutnie.Zasady
opodatkowania przychodow osob fizycznych z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej.Rekrutacja i selekcja
jako formy pozyskiwania pracownikow na wspolczesnym rynku pracy na przykladzie urzedu miejskiego w
przedborzu w latach 2009-2011..praca licencjacka budzet gminy .Sytuacje kryzysowe jako zrodlo rozwoju
firmy w swietle analizy przypadkow.Zabojstwo eutanatyczne na tle prawa polskiego- obcego i
miedzynarodowego oraz w prawie europejskim.Analiza i ocena zrodel finansowania zadan samorzadow
terytorialnych na przykladzie miasta dabrowa gornicza.Wspieranie sektora przedsiebiorstw ze srodkow unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie teatru ludowego i teatru laznia nowa w latach
2008-2009..Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemow budownictwa jednorodzinnego/ lub
wybranych systemow docieplen budynkow/. Praca inzynierska budownictwo.Internet jako nowe zrodlo
kontaktu z klientem.Analiza finansowa kuzni-zawadzkie sp. Z o.o. na podstawie sprawozdan
finansowych..Rozkaz wojskowy w miedzynarodowym i polskim prawie karnym.Logistyka
marketingowa.Instytucja zlecania zadan i funkcji administracji publicznej w samorzadzie
terytorialnym..Rozwoj e-logistyki a wspolczesne uwarunkowania integracji procesow logistycznych..Projekt
jednonawowej hali magazynowej wysokiego skladowania praca inzynierska budownictwo.Tematy prac
licencjackich fizjoterapia.Kociszewski- karol. - ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrownowazony rozwoj
w warunkach czlonkostwa w unii e.Narzedzia implementacji metody tqm w sektorze bankowym.Logistyka w
rozwijajacym sie przedsiebiorstwie.Postepowanie rozpoznawcze w sprawie o oproznienie lokalu
mieszkalnego.Turystyka kwalifikowana w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
krakowskich biur podrozy.Bezrobocie w powiecie belchatowskim (2000-2006).Szkolenia internetowe w
budowaniu zasobow wiedzy w przedsiebiorstwie.Przeniesienie pracownika do innej pracy w czasie
przestoju.Zarzadzanie transportem miejskim na przykladzie mpk w czestochowie.Odpowiedzialnosc
wspolmnika za zobowiazania spolki jawnej.Naleznosci w polityce rachunkowosci przedsiebiorstwa polglas..Szanse i oczekiwania studentow zarzadzania na rynku pracy.Projekt procesu implementacji
systemowego zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy gen-bud s.a. - oddzial lodz.Znaczenie -e-handlu w
dzialalnosci dystrybucyjnej.Ustroj i wlasciwosc wojewodzkich sadow administracyjnych.Uprawnienia drugiej
izby parlamentu w wybranych panstwach..Bezpieczenstwo systemow teleformatycznych na przykladzie
urzedu dzielnicy krakow lagiewniki.Analiza prawidlowosci finansowania majatku na przykladzie spolki x.Plan
pracy licencjackiej wzor.Metody oceny zdolnosci kredytowej na przykladzie spoldzielczej kasy
oszczednosciowo kredytowej.Pozyskanie srodkow unijnych na finansowanie zadan gminy kozienice.Analiza
problemu bezrobocia na przykladzie powiatu kolskiego.Rozwoj bankowosci elektronicznej w polsce w
oparciu o eurobank.Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w gminie biala w latach 20052010..Bezrobocie i ubostwo jako przyczyny marginalizacji spolecznej..Rekrutacja i selekcja pracownikow na
poszczegolne stanowiska pracy w miejskim osrodku pomocy spolecznej w radomsku..praca licencjacka
budzet gminy .Optymalizacja obciazen podatkowych osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza..Klauzule niedozwolone w umowach o impreze turystyczna we wspolnotowym i polskim prawie
ochrony konsumenta..Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z powodu popelnienia przestepstwa
przez pracownika..Ochrona mechanizmu konkurencji w polskiej ustawie antymonopolowej na przykladzie
porozumien antykonkurencyjnych.Zarzadzanie kompetencjami pracownikow na przykladzie telekomunikacji
polskiej s.a..Analiza skladnikow wynagrodzenia w jednostce budzetowej na przykladzie szkoly
podstawowej.Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych na przykladzie jarmarku kowalskiego w
sulkowicach..Udzial w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia a wspolnosc majatkowa malzenska.Ucherekmarzena. - trwalosc produktow spozywczych pakowanych w modyfikowanej atmosferze .Ograniczenia praw
wlasnosci nieruchomiosci polozonych na terenie obszarow specjalnych.Model wspolpracy urzedu gminy z
..

..
organizacjami pozarzadowymi..Strategia rozwoju gminy lubrza..Aspekt finansowy realizacji zadan powiatu na
przykladzie powiatu dabrowskiego..Migracje polakow po wstapieniu do unii europejskiej.Efektywnosc
przedstawiciela handlowego a jego kondycja psychiczna.Program phare - przedakcesyjna forma wspierania
rozwoju regionalnego na przykladzie gminy miejskiej w hrubieszowie.Analiza zmian w funkcjonowaniu
podatku vat w procesie dostosowywania do wymogow unii europejskiej.Zieba- stanislaw (agrotechnika).
Red. - polityka gospodarcza polski po akcesji do unii europejskiej .Intrenacjonalizacja przedsiebiorstwa
funkcjonujacego na rynku nieruchomosci na przykladzie cushman & wakefield.Sprawozdawczosc finansowa
jako narzedzie badawcze plynnosci finansopwej spolki x w latach 2008-2010..Przemoc seksulalna na
przykladzie przestepstwa zgwalcenia..Zwolnienie celne w prawie wspolnoty europejskiej.Praca licencjacka
cennik.Znaczenie komunikacji interpersonalnej w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Analiza zagrozen i ocena
ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach firmy zaklady graficzne c w czestochowie.Perspektywy
funkcjonowania instytucji uzytkowania wieczystego.praca licencjacka budzet gminy .Gazprom jako polityczna
bron kremla.Poglebianie procesow integracyjnych na przykladzie wspolnot europejskich.Wykorzystanie
systemu rfid w gospodarce magazynowej.Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki vat 2012 .Komercyjne i
niekomercyjne bazy danych na przykladzie oracle 10g i postgresql.Typy temperamentu a zadowolenie pracy
na przykladzie pracownikow sadu rejonowego w czestochowie.Zrodla prawa unijnego po traktacie z
lizbony..Finansowanie nieruchomosci kredytem hipotecznym na przykladzie banku millenium s.a. w
czestochowie w latach 2009-2011.Poczatek zdolnosci prawnej osoby fizycznej.Wplyw integracji z ue na
rozwoj srednich i malych przedsiebiorstw w polsce.Konflikty w miejscu pracy oraz zarzadzanie konfliktem w
przedsiebiorstwie na przykladzie zakladu produkcyjno - handlowego x.praca licencjacka budzet gminy
.Opodatkowanie dywidend podatkami dochodowymi.Wdrazanie i funkcjonowanie zarzadzania przez jakosc w
procesach logistycznych.Szwajcaria a prawo unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Skazanie bez
rozprawy w polskim postepowaniu karnym (art 335 i 343 kpk).System motywacji kadry kierowniczej na
przykladzie przedsiebiorstwa zampap w krapkowicach..Zapobieganie i zwalczanie przestepczosci
stadionowej.Umowa ubezpieczenia na przykladzie obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych.Analiza budzetu powiatu w suchej beskidzkiej w latach 20022004.Rozrachunki z pracownikami z tytulu wynagrodzen na podstawie spolki jawnej p.p.h.u. kost bed.Potencjal kontraktow futures na indeks wig20 w zabezpieczaniu inwestycji otwartych funduszy
emerytalnych.Przemoc w rodzinie ze szczegolnym uwzglednieniem sytuacji kobiet.Stany nadzwyczajne w
konstytucji rp z 1997 r..Analiza warunkow bezpieczenstwa pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym branzy
metalowej..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kontekstu ekspozycji reklamy na jej skutecznosc.praca
licencjacka budzet gminy .System funkcjonowania kredytow hipotecznych w polsce na przykladzie bos bank
s. A..Bezwzgledne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.Analiza procesu
dystrybucyjnego w badanej firmie..Wykorzystanie funduszy unijnych na infrastrukture drogowa w powiecie
piotrkowskim.Systemy informatyczne oraz narzedzia wykorzystywane w gospodarce magazynowej.Rozmiary
i struktura bezrobocia w powiecie glubczyckim z uwzglednieniem osob znajdujacych sie w szczegolnych
sytuacjach na rynku pracy w latach 2004-2010.Wykorzystanie analizy kosztow w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem..Analiza wykorzystania narzedzi marketingu mix na przykladzie firmy douglas polska sp. Z
o.o..Strategia marketingowa jako wyznacznik przygotowania i prowadzenia dzialan rynkowych
przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy p.p.h.u.petecki).praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
sprzedaza produktow bankowych.Analiza i ocena metod i form kwantyfikacji ryzyka kredytowego w banku
pko bp s.a..Plan pracy licencjackiej przyklady.Pisanie prac poznan.Budowanie systemow lojalnosciowych na
stacjach paliw.Pisanie prac magisterskich warszawa.Procesy integracyjne w ramach wspolnoty
europejskiej.Narzedzia informacyjno - infomatyczne w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Egzekucja naleznosci
pienieznych w ustawie o egzekucji administracyjnej.Promocja jako istotne narzedzie w rozwoju regionu na
przykladzie gminy lubien..Rola controllingu w optymalizacji kosztow w przedsiebiorstwie.Logistyka
dystrybucji a jakosc obslugi klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej na przykladzie wybranych
przedsiebiorstw..Rola i znaczenie podatku dochodowego od osob prawnych w obciazeniach podatkowych
dzialalnosci gospodarczej..Zlece napisanie pracy.Ocena efektywnosci leasingu jako formy finansowania
inwestycji rzeczowych.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu praca magisterska.Przykladowe tematy prac
..

..
magisterskich.Rynek tanca w krakowie.Spis tresci praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Zjawisko
wypalenia zawodowego wsrod pedagogow placowek socjalizacyjnych (na przykladzie zespolu placowek
opiekunczo-wychowawczych nr 2 w krakowie).Budzet gminy.Skutki braku zdolnosci procesowej strony w
procesie cywilnym.Prace licencjackie turystyka.Kuratela sadowa dla doroslych..Kultura irganizacyjna w
instytucjach pozarzadowych (na przykladzie fundacji urszuli smok podatruj zycie rejestr dawcow szpiku
kostnego).praca licencjacka budzet gminy .Algorytmy mrowkowe w naukach ekonomicznych i
zarzadczych.praca licencjacka budzet gminy .Praca w godzinach nadliczbowych..Mediacja w polskim
postepowaniu sadowoadministracyjnym.Procedury przyznawania kredytow na przykladzie banku
xyz.Snyder- david - zatrudniaj mistrzow : sekrety poszukiwania i selekcjonowania wybitnych pracownikow
.Rola podatkow od srodkow transportowych w funkcjonowaniu gminy lelis.praca licencjacka budzet gminy
.Kowalczyk- krzysztof. - miedzy euroentuzjazmem a eurosceptycyzmem : wybory do parlamentu
europejskiego na ziemi lubuski.Zaufanie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie
turystycznym.Logistyczne aspekty handlu elektronicznego.Strategie marketingowe poszerzania rynku.Relacje
pomiedzy wladza wykonawcza a wladza ustawodawcza w stanach zjednoczonych ameryki.Znaczenie
planowania strategicznego w gminie klomnice dla jej mieszkancow.Strategie ekspansji polskich firm na rynki
zagraniczne na przykladzie firmy x..Proces kadrowy w organizacji na przykladzie firmy handlowo-uslugowej
polteedex.Analiza ulg w podatku dochodowym od osob fizycznych na przykladzie gminy lowicz..Analiza
finansowa firmy ubezpieczeniowej na wybranym przykladzie..Adamiec- jolanta. Red. - wprowadzenie euro w
polsce - za i przeciw .Przygotowanie i ocena wybranego projektu inwestycyjnego praca inzynierska
budownictwo.Tajemnica przedsiebiorstwa jako dobro prawnie chronione.Leasing jako niekonwencjonalne
zrodlo finansowania przedsiebiorstw..Ekspertyza fizykochemiczna obrazow.Gospodarowanie gminnymi
zasobami nieruchomosci na przykladzie gminy wreczyca wielka.Kreowanie wizerunku organizacji sportowej i
jego wplyw na reputacje polskiego zwiazku pilki noznej i reprezentacji polski..Facility management na
gruncie zarzadzania nieruchomosciami.Tryb nadawania certyfikatu na opakowania dla produktow
niebezpiecznych.praca licencjacka budzet gminy .Doswiadczenie i perspektywy rozwojowe biur podrozy w
polsce..Gospodarka finansowa gminy kochanowice na tle wybranych gmin powiatu lublinieckiego.Przeglad
otoczenia marketingowego i reakcja na jego zmiany na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w
radomsku.Voss- matthieu. - die effektivität der europäischen nachbarschaftspolitik : eine analyse am beispiel
tunesien .Wplyw projektow drogowych wspolfinansowanych z funduszy unii europejskiej na rozwoj lokalny
na przykladzie powiatu tarnogorskiego.Wycena uslug dlugoterminowych w rachunkowosci przedsiebiorstwa
budowlanego..Nieuwenhuijzen- marcel c. A. Van den. Red. - financial law in the netherlands .Prawo
pierwokupu nieruchomosci rolnych.Dzielnicowy-jako funkcjonariusz pierwszego kontaktu realizujacy
zalozenia community policing..praca licencjacka budzet gminy .Analiza plynnosci finansowej
przedsiebiorstwa wytworczego.Pozycja prezesa rady ministrow w w rzeczpospolitej polskiej na tle konstytucji
z 2 kwietnia 1997 r..Rola motywatorow w aparthotelu spatz w krakowie.Funkcjonowanie ulg i odliczen w
podatku dochodowym od osob fizycznych za lata 2000 - 2003 na przykladzie urzedu skarbowego x.praca
licencjacka budzet gminy .Polityka antyinflacyjna banku centralnego na przykladzie narodowego banku
polskiego w latach 2000-2011.Wybrane pojecia i kategorie badan nad demokratycznym panstwem prawnym
w perspektywie historii idei rzadow prawa.Swiadczenia spoleczne realizowane przez gmine lubliniec w latach
2001-2005.Motywowanie w zarzadzaniu zasobai ludzkimi na przykladzie firmy otmet zbyt sp. Z o.o. W
krapkowicach..Specyfika lpg jako paliwa alternatywnego na przykladzie firmy unimot express sp. Z o.o..Prace
dyplomowe pisanie.Ocena pozycji konkurencyjnej firmy (na przykladzie maniac gym) .Impuls bpsc jako
przyklad oprogramowania klasy erp wspomagajacego obsluge logistyczna przedsiebiorstwa.Specyfika
przedsiebiorstw na rynku miedzynarodowym.Ogolna ocena bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ryzyka
zawodowego na przykladzie przedsiebiorstwa przetworstwa spozywczego goldegs zaklad przetworstwa
jaj.Naduzywanie pozycji dominujacej na rynku telekomunikacyjnym w prawie unii europejskiej..praca
licencjacka budzet gminy .Finansowanie pomocy spolecznej z budzetu gminy..Congresso internazionale di
diritto canonico - la funzione amministrativa nell’ordinamento canonico : xiv congresso internazionale di
diritto c.Biometryczne ustalanie tozsamosci ludzkiej w prawie polskim i europejskim.Wplyw promocji na
rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie jurajska s.p..Balanced scorecard jako narzedzie wdrazania strategii
..

..
organizacji.Ocena efektywnosci kampanii reklamowej w internecie. Przyklad witryny trader.pl.praca
licencjacka budzet gminy .Pozycja notariusza jako zawodu zaufania publicznego.Istota ksztalcenia
zawodowego mlodocianych pracownikow w ochotniczych hufcach pracy.Kobieta na rynku pracy. Diagnoza
sytuacji kobiet w zarzadzaniu..Unia gospodarcza i walutowa.praca licencjacka budzet gminy .Praca
licencjacka pisanie.Rozwoj transportu osob tanimi liniami lotniczymi w polsce.Rola strategii w rozwoju
miasta na przykladzie tomaszowa mazowieckiego.Korzysci plynace ze stosowania gazu propan-butan oraz
mozliwosci jego wykorzystania we wspolczesnym swiecie.Wybor formy opodatkowania dochodow
podmiotow sektora msp.Ocena wykorzystania srodkow finansowych unii europejskiej w gminie na
przykladzie miasta zawiercie.Ocena przydatnosci platformy sekap w procesach komunikacji organizacji
publicznych..Zarzadzanie marketingiem w sporcie na przykladzie klubu sportowego wisla krakow s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Kara umowna - charakter prawny..Wladza wykonawcza w polsce w czasie stanow
nadzwyczajnych..Wspoldzialanie zwiazkow zawodowych przy rozwiazywaniu stosunku pracy.Prawo do
obrony w ujeciu formalnym w polskim procesie karnym.Prawo do uzyskania informacji z art. 61 konstytucji
rp w swietle rozwiazan przyjetych w ustawie o dostepie do informacji publicznej.Problem alkoholizmu wsrod
mlodziezy.praca licencjacka budzet gminy .Problemy polityki kadrowej na przykladzie agencji restrukturyzacji
i modernizacji rolnictwa.Indeksy gieldowe jako syntetyczne mierniki koniunktury gieldowej.Zarzadzanie
strategiczne na przykladzie odlewni zeliwa s.a. w zawierciu.Wykorzystanie srodkow z europejskiego funduszu
spolecznego w tworzeniu aktywnej polityki spolecznej na przykladzie gminy andrychow.Organizacja
transportu miejskiego w sieradzu.praca licencjacka budzet gminy .Controlling w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Logistyka dystrybucji a jakosc obslugi klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej na
przykladzie wybranych przedsiebiorstw..Od wzajemnej pomocy prawnej do wzajemnego uznawania orzeczen
- zmiany w zakresie dowodow rzeczowych w swietle postepowania karnego na obszarze unii
europejskiej.Ocena skutecznosci zarzadzania kadrami w przedsiebiorstwie..Podatki i oplaty lokalne jako
zrodlo zasilania budzetow gmin na przykladzie gminy i miasta warta.Analiza i ocena narzedzi
marketingowych w sektorze uslug bankowych na podstawie kredyt banku.Nieruchomosc jako zrodlo
dochodow gminy.praca licencjacka budzet gminy .Marketing uslug turystycznych w internecie - na podstawie
serwisow uslug turystycznych.Odmowa przyjecia skargi kasacyjnej.praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie outsourcingu na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego x.Praca w godzinach
nadliczbowych .Umowa kontraktacji.Realizacja idei spoleczenstwa informacyjnego na przykladzie wybranych
witryn internetowych gmin wojewodztwa malopolskiego..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw zarzadcy
na wartosc nieruchomosci na przykladzie zarzadu budynkow miejskich i towarzystwa budownictwa
spolecznego w gliwicach.Prawo cytatu jako instytucja dozwolonego uzytku publicznego - kazuistyka regulacji
i koniecznosc reformy.Zakres zadan samorzadu gminnego a zrodla ich finansowania na przykladzie gminy
zaluski.Wplyw muzyki na decyzje zakupowe nabywcow z generacji y” w swietle koncepcji marketingu
sensorycznego na podstawie badan wlasnych.Praca magisterska przyklad.Wspolpraca w ramach
euroregionow na przykladzie euroregionu pradziad.Nieinstrumentalne metody wykrywania
nieszczerosci.praca licencjacka budzet gminy .Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
jako szczegolny typ decyzji administracyjnej.Podatki jako zrodlo finansowania budzetu gminy na podstwaie
gminy pysznica.Zarzadzanie rozwojem lokalnym na przykladzie powiatu lowickiego....
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