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Skutki przeludnienia jednostek penitencjarnych.Marketing uslug politycznych w prezydenckich kampaniach
wyborczych w usa i polsce.Reklama porownawcza w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w prawie
wspolnotowym..Pisanie prac krakow.Odpowiedzialnosc jednostki za naruszenie prawa unijnego.Dysfunkcje
w procesie zmian w organizacji i ich wplyw na motywacje pracownicza.Leasing jako forma finansowania
inwestycji w polsce. Unormowania prawne oraz perspektywy rozwoju.Wykorzystanie technologii
informacyjnych w zarzadzaniu strategicznym firma – na przykladzie systemow customer relationship
management.Zarzadzanie konfliktem w firmie prywatnej i urzedzie administracji panstwowej..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena efektywnosci gospodarowania srodkami trwalymi w gorazdze
beton sp. Z o.o..Leasing a kredyt - analiza porownawcza kluczowych zrodel finansowania dzialalnosci
gospodarczej.Prawne aspekty przeciwdzialania negatywnym konsekwencjom aktywnosci sekt.Motywy
zachowan finansowych nabywcow w swietle badan empirycznych.Rola programu outplacement w rozwoju
kariery zawodowej.Podatek od towarow i uslug w polskich systemach podatkow i rachunkowosci.Prace
licencjackie chomikuj.Analiza struktury dochodow i wydatkow samorzadow gminnych na przykladzie gminy
sadkowice.praca licencjacka budzet gminy .Symptomy kryzysu w malych i srednich
przedsiebiorstwach.Znaczenie procesow transportu i magazynowania w przedsiebiorstwie kingway motor
poland.Wplyw dotacji z unii europejskiej na rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie firmy jontza granit..Kisiel- michal. - internet a konkurencyjnosc bankow w polsce .praca licencjacka budzet gminy .Temat
pracy magisterskiej.Pisanie prezentacji maturalnych.Rola logistyki w przemieszczaniu sil zbrojnych
rp.Management challenge: stakeholders participation in strategy implementation.Zarzadzanie komunalnymi
zasobami mieszkaniowymi na podstawie gminy brzeziny.Strategia ligistyczna w przedsiebiorstwie na
przykladzie firmy zpl wigolen s.a..Korporacje transnarodowe na globalnym rynku finansowym.Pisanie prac
magisterskich cennik.Atrakcyjnosc turystyczna gminy sosnowica..Logistyka na rynku polskim na przykladzie
firmy grupa casino.Podatek dochodowy jako zrodlo dochodu budzetu panstwa.Ocena wdrozenia systemu
jakosci w dzialalnosci kontrolnej panstwowej inspekcji sanitarnej wojewodztwa lodzkiego.Bezposrednie
inwestycje zagraniczne w polsce w okresie 2000-2007 przyczyny- przebieg- skutki.Sytuacja demograficzna
wojewodztwa opolskiego w latach 1990-2008.Segmentacja rynku na podstawie klientow empik.Znaczenie
procesu szkolenia funkcjonariuszy sluzby wieziennej na przykladzie zakladu karnego numer 1 w strzelcach
opolskich.Rejestr jako instrument prawny sluzacy udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie.Finansowanie inwestycji w nieruchomosciach w gminie kroczyce w latach 20052009.Wykorzystanie technologii mobilnych w medycynie.Reklama jako narzedzie promocji na przykladzie
najwiekszych polskich biur podrozy.Bezpieczenstwo obrotu bezgotowkowego na rynku kart platniczych w
polsce.Bilansowe i podatkowe ujecie leasingu na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego ewmar- ness sp.
Z o.o..Odpowiedzialnosc wspolnikow za zobowiazania w spolkach osobowych.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie bezpieczenstwem turysty w egipcie..Analiza przestrzeni ergonomicznej pracy w zakladzie
produkujacym chemie budowlana.Zbrodnie miedzynarodowe - mozliwosci karania sprawcow.Wspieranie
zakladania dzialalnosci gospodarczej jako forma przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie dzialan
powiatowego urzedu pracy we wloszczowie w latach 2007-2011.Komorowski- jan. - cele przedsiebiorstwa a
..
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rozwoj gospodarczy : ujecie behawioralne .Wykonywanie umieszczenia w zakladzie poprawczym.Szkolenie
jako system motywowania w firmie.Wspomaganie dzialalnosci transportowej poprzez internetowe gieldy
transportowe dla firm..Public relations w jednostkach samorzadu terytorialnego..Formy finansowania
inwestycji na przykladzie leasingu.Mechanizm zakladania dzialalnosci gospodarczej.Wynagrodzenie jako
element zarzadzania zasobami ludzkimi w firmie pol - hun.praca licencjacka budzet gminy .Zakonczenie pracy
licencjackiej.Innowacje w dziedzinie opakowan z tworzyw sztucznych..Organizacja miedzynarodowych
dzialan ratowniczych na przykladzie malopolskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej.Zarzadzanie
naleznosciami z uwzglednieniem cash-poolingu w przedsiebiorstwie produkcyjno-remontowym energetyki
energoserwis s.a. w lublincu w latach 2007-2009..Zarzadzanie dystrybucja i obsluga klienta na przykladzie
firmy z branzy meblowej.Podatek vat w obrocie krajowym i miedzynarodowym..Problemy zarzadzania
logistycznego w przedsiebiorstwie x..Wykorzystanie e-learingu w rozwijaniu wiedzy
przedsiebiorstwa.Opodatkowanie dochodow tworcy w polskim prawie podatkowym..Rola nauczyciela w
procesie zarzadzania klasami inegracyjnymi.Instytucja uznania ojcostwa w polskim prawie rodzinnym .zrodla
i sposoby finansowania gorskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego..Reklama produktow
motoryzacyjnych w polskich gazetach - analiza form i struktury przekazow.Kredytowanie dzialalnosci
gospodarczej malych i srednich przedsiebiorstw.Leasing jako forma finansowania inwestycji.praca licencjacka
budzet gminy .Formy organizacji turystyki i ich wplyw na walory krajobrazowe ze szczegolnym
uwzglednieniem doliny ropy.praca licencjacka budzet gminy .Instytucja ugody sadowej w polskim
postepowaniu cywilnym.Zamowiwnia publiczne w jednostakach samorzadu terytorialnego na podstawie
gminy sulejow.Nowe zadania z zakresu polityki spolecznej nalozone na gminy po przystapieniu polski do unii
europejskiej..Biznes plan jako narzedzie funkcjonowania i rozwoju wspolczesnego przedsiebiorstwa.Miedzy
teoria prawa a retoryka rewolucji - zagadnienie prawa w filozofii politycznej jeana jacquesa rousseaua.Rola i
znaczenie systemu zaopatrzenia na podstawie przedsiebiorstwa emerson polska sp. Z o.o..Psychologiczne
aspekty oddzialywania reklamy na przykladzie kampanii reklamowej alior banku s.a..Ekonomiczne i
polityczne aspekty stosunkow polski i rosji.Przyszlosciowe perspektywy wprowadzania euro do
polski.Udzielenie i odwolanie prokury.Organizacje miedzynarodowe w walce o swiatowy pokoj i
bezpieczenstwo.Prawo konsumenta do informacji ze szczegolnym uwzglednieniem polskiego prawa
prywatnego.Wykorzystanie instrumentow marketingu - mix na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci
banku polskiego s.a..Klub pracy jako sposob na znalezienie zatrudnienia.praca licencjacka budzet gminy
.Filary zrownowazonego rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie firmy procter & gamble.zrodla
finansowania ponad gminnej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu
makowieckiego.Rewitalizacja a partycypacja spoleczna - na przykladzie miasta lodzi.Analiza poziomu i
struktury bezrobocia w powiecie starachowickim na tle bezrobocia w polsce w latach 2006-2010.Rynek sztuki
wspolczesnej w polsce na przykladzie wybranych galerii.Wplyw ryzyka kursowego na wynik finansowy
przedsiebiorstwa baby design group sp.j..Badanie czasu pracy i racjonalnosc dzialan na przykladzie realizaji
utwardzanej posadzki fibrobetonowej praca inzynierska budownictwo.Ferrazzi- keith. - nigdy nie jedz sam
czyli sekrety sukcesow w biznesie .Prezentacja maturalna.Czynniki wplywajace na ksztaltowanie satysfakcji z
pracy - analiza porownawcza organizacji non-profit i firm komerycjnych z terenu wojewodztwa
slaskiego..Zachowania i preferencje konsumentow na podstawie badan wlasnych..Dzialalnosc gospodarcza w
ramach mikroprzedsiebiorstwa - szanse i bariery prowadzenia mikroprzedsiebiorstw..zrodla finansowania
inwestycji komunalnych na przykladzie miasta i gminy piotrkow trybunalski.Ocena poziomu rozwoju podhala
pod katem wskaznikow zrownowazonego rozwoju: spolecznego- gospodarczego oraz
srodowiskowego..Wykorzystanie internetu w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Polityka unii europejskiej w
zakresie pomocy publicznej dla przedsiebiorstw.Polityka panstwa na rynku pracy w polsce w warunkach
integracji z unia europejska.Wplyw strategii podatkowych na efektywne zarzadzanie
przedsiebiorstwem.Zarzadzanie sprzedaza uslug finansowych w organizacji (na przykladzie ovb
allfinanz)..Przemowienia- wywiady i konferencje prasowe w kampaniach public relations.Bankowosc
elektroniczna w polsce.Ulgi w zaplatach zobowiazan podatkowych.Analiza porownawcza wybranych
systemow emerytalnych w ue.Niekonwencjonalne formy reklamy prasowej - analiza i ocena na przykladzie
gazet i magazynow.Wplyw wspolnej polityki rolnej na restrukturyzacje rolnictwa krajow unii
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europejskiej.Weryfikacja wadliwych decyzji administracyjnych.Wojewodztwo jako region w rozumieniu
prawa europejskiego.Wybrane metody derekrutacji pracownikow na przykladzie firmy siegieniaaubi.Kontrola jakosci w procesie wytwarzania hamulcow.Analiza efektywnosci przedsiewziecia
inwestycyjnego na przykladzie modernizacji budynku biurowego w abc sp. Z o.o..Ocena poziomu jakosci i jej
doskonalenie w odniesieniu do odlewow ze stopow aisi..Zarzadzanie instytucjami kultury na przykladzie
narodowego instytutu fryderyka chopina i filharmonii im. Karola szymanowskiego..Podatek dochodowy od
osob fizycznych - formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej.Rola kredytu hipotecznego w finansowaniu
nieruchomosci.Dystrybucja jako element marketingu mix w grupie zywiec..Strategia rozwoju firmy
multimetal..praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka ekonomia.Analiza efektywnosci
funkcjonowania instytucji finansowo-kredytowej na przykladzie skok stefczyka.Special economic zones as a
tool for regional economic development strategy.Recydywa wielokrotna w kodeksie karnym z 1997
roku.Wspolpraca krakowa z miastami blizniaczymi w ramach unii europejskiej ze szczegolnym
uwzgledznieniem wspolpracy krakowa z norymberga..Rekojmia wiary publicznej ksiag
wieczystych..Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstw.Sposoby motywowania pracownikow na
podstawie przedsiebiorstwa ramb sp. Z o.o..Implementacja modulu finansowo-ksiegowego zintegrowanego
systemu ifs applications jako czesc procesu wdrozeniowego aplikacji wspomagajacych zarzadzanie w
organizacji.Kierunki restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie pks czestochowa s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Marketing terytorialny miasta lodz.Wybrane instrumenty motywowania na przykladzie analizy
systemu motywacyjnego pracownikow urzedu gminy walce.Formy finansowania inwestycji gospodarstw
domowych wojewodztwa opolskiego..Promocja uslug bankowych na przykladzie banku pekao s.a..Projekt
domu mieszkalnego energooszczednego przy zastosowaniu glownie: a/ ab komorkowego b/ wyrobow
ceramicznych c/silikatu autoklawizowanego o powierzchni uzytkowej: a/ 200 m2 b/ 300 m2 c/ 400 m2
przystosowanego do korzystania osob niepelnosprawnych ruchowo. Praca inzynierska
budownictwo.Szkolenia zawodowe i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikow jako czynniki
wplywajace na wydajnosc pracy. Na przykladzie sieci selgros.praca licencjacka budzet gminy .Prohibicja
narkotykowa - nieudany eksperyment.Rachunek przeplywow pienieznych - sporzadzanie i funkcje
informacyjne na przykladzie przedsiebiorstwa x.Duczmal- wojciech. Red. - sfera b+r i otoczenia biznesu a
rozwoj klastrow w wojewodztwie opolskim .Fuzje i przejecia jako metoda pozyskiwania i transferu wiedzy analiza przypadkow..Dzwiek w reklamie.Marketing personalny jako instrument ksztaltowania wizerunku
firmy na przykladzie pge gornictwo i energetyka konwencjonalna s.a. - oddzial kopalnia wegla brunatnego
belchatow.Funkcjonowanie systemu motywacji w ppup poczta polska.Organizacja procesu deweloperskiego
na przykladzie nieruchomosci biurowych w lodzi.praca licencjacka budzet gminy .System wynagrodzen w
lokalnym banku spoldzielczym.Motywacja i jej wplyw na efektywnosc pracownikow na przykladzie firmy
macrosoft.Zarzadzanie nieruchomosciami komunalnymi na przykladzie gminy konopiska.Pomiar i ocena
rentownosci przedsiebiorstwa na przykladzie fabryki maszyn gorniczych pioma s.a. w piotrkowie
trybunalskim.Podzial nieruchomosci niezaleznie od ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego..Komunikowanie sie w zarzadzaniu organizacja na przykladzie urzedu skarbowego w
kedzierzynie - kozlu..Ocena bezpieczenstwa i higieny pracy wydzialu produkcyjnego wozow bojowych
rosomak oraz ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy.Proces rekrutacji oraz kariery
pracownicze jako przyklad zarzadzania zasobami ludzkimi w policji na przykladzie samodzielnego
pododdzialu prewencji policji w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Ius contrahendi unii
europejskiej.Wplyw podatku dochodowego na wynik finansowy przedsiebiorstwa na przykladzie spolki
akcyjnej asseco poland s.a..Przedsiebiorczosc kobiet w polsce.Metody ograniczania bezrobocia w powiecie
koneckim.Logistyczna obsluga klienta a kanaly dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego
boc gazy.Problematyka cen transferowych w polskich przedsiebiorstwach. Wymogi informacyjne i
dokumentacyjne w swietle przepisow prawa podatkowego i bilansowego.Wartosciowanie i ocena stanowisk
pracy jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie slaskiego urzedu wojewodzkiego w
katowicach.Skutecznosc przylaczania sie mieszkancow do sieci wodnokanalizacyjnej na przykladzie rudy
pabianickiej.Budzet zadaniowy jako efektywne narzedzie realizacji wydatkow inwestycyjnych na przykladzie
gminy kleszczow.Formy ewidencji malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firm polontex- ewex..
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avimex.praca licencjacka budzet gminy .Zroznicowanie regulacji konsumenckiego prawa odstapienia w
aspekcie harmonizacji prawa europejskiego.Uzytkowanie wieczyste - przyszlosc instytucji w polsce.Klaster
jako instrument rozwoju innowacyjnosci i przedsiebiorczosci gospodarki regionalnej na wybranych
przykladach wojewodztwa malopolskiego.Tematy prac licencjackich fizjoterapia.Instrumenty prawnoorganizacyjne sluzace minimalizowaniu ryzyka osobowego pracodawcy na etapie poprzedzajacym
nawiazanie stosunku pracy.Znaczenie internetu w zarzadzaniu wspolczesnym
przedsiebiorstwem.Ekonomiczne koncepcje wyjasniania podejscia do przestepczosci.Zakaz reformations in
peius w postepowaniu administracyjnym..Marka jako podstawa budowy pozycji rynkowej przedsiebiorstwa
(na przykladzie firmy ykk).Studium realizacyjno-materialowe wybranych technologii budowy. Praca
inzynierska budownictwo.Projekt kladki dla pieszych z przeslem w konstrukcji betonu sprezanego praca
inzynierska budownictwo.Analiza i ocena mozliwosci wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy
iso serii 9000 w urzedzie gminy tomice..Praca licencjacka cena.Logistyka procesu dystrybucji (na przykladzie
firmy husqvarna).Jozwik- bartosz. - dzialalnosc inwestycyjna firm brytyjskich w polsce .Metodologia
sporzadzania rachunku przeplywow pienieznych w dobie wdrazania msr/mssf.Rola promocji w procesie
kreowania pozytywnego wizerunku szkol - badanie promocji w szkolach.Wplyw producentow i dostawcow
surowcow na dzialalnosc przedsiebiorstw na podstawie oceny wspolpracy przedsiebiorstwa branzy
farmaceutycznej medana pharma terpol group s.a. z dostawcami surowcow na rynku polskim.Analiza
porownawcza sytuacji finansowej spolek pkn orlen i grupy lotos z uwzglednieniem sytuacji
kryzysowej.Zarzadzanie zmiana w procesie wprowadzenia produktu na rynek na przykladzie fabryki
pierscieni tlokowych prima s.a..Zmiany organizacyjne zwiazane z wdrazaniem systemu zarzadzania jakoscia w
oddziale instytutu przemyslu organicznego w krupskim mlynie.Swoboda swiadczenia uslug w unii
europejskiej a gry hazardowe.Analyse and estimation proces of quality management for example production
- service enterprise..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie produkcja i jakoscia w firmie produkujacej
drzwi..Frackiewicz- ewa tl. - slownik pojec ekonomicznych. [cz. 1]-.Bezrobocie i jego ograniczanie w polsce- w
okresie transformacji..Malzenstwa mieszane wyznaniowo (katolicko-prawoslawne) w prawie kosciola
rzymskokatolickiego.Pisanie prac licencjackich po angielsku.Pisanie prac dyplomowych.Rynek finansowygielda papierow wartosciowych.praca licencjacka budzet gminy .Promocja w branzy drzewnej na przykladzie
phu konar.Znaczenie doskonalenia zasobow ludzkich w szkolnictwie na podstawie badan w zespole szkol
elektrycznych im. Tadeusza kosciuszki w opolu...Osterwalder- alexander. - tworzenie modeli biznesowych :
podrecznik wizjonera .Wspolnotowe i krajowe regulacje prawne odnosnie procedur odwolawczych i
srodkow ochronnych przyslugujacych podmiotom zainteresowanym w uzyskaniu zamowienia
publicznego.Analiza „zlotej akcji” jako instytucji zabezpieczajacej interesy skarbu panstwa w spolkach prawa
handlowego..Nalecz- andrzej. - uznanie administracyjne a reglamentacja dzialalnosci gospodarczej .Prace
magisterskie pomoc.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj pracownikow
jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacji.Zbieg norm w polskim prawie cywilnym na
przykladzie ochrony znakow towarowych.Tendencje miedzynarodowego rynku uslug.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kontrowersje wokol podatku liniowego i jego wprowadzenia
na przykladzie wybranych panstw.Ksztaltowanie poziomu i struktury kapitalu wlasnego gieldowej spolki
akcyjnej alchemia s.a..praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena systemu motywacyjnego na
przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno-handlowego dombud.Praca magisterska ekonomia.Technologia
internetowa jako funkcja promocji nowych produktow w przedsiebiorstwie produkcyjno-budowlanym
wlodar s.j..Proces uruchomienia malej firmy na rynku turystyki aktywnej w polsce.Marka jako decydujacy
czynnik w reserved..Dzialalnosc inwestycyjna gminy andrespol w swietle programow pomocowych ue po
2004 roku.Prawnokarna ocena zachowan afektywnych.Sobiesiak- paulina. Red. - prawo a partycypacja
publiczna .Szanse i bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw branzy spozywczej.Analiza kondycji
finansowej spolki akcyjnej na przykladzie wolczanki s.a..Nowoczesne systemy zarzadzania jakoscia na
przykladzie spolki wodociagowej water z jeleniej gory.Zachowania nieuczciwe w reklamie na podstawie
ustawy o przeciwdzialaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.Administracyjnoprawne zagadnienia
funkcjonowania podmiotow gospodarczych w gminie zawadzkie na przykladzie wybranych spolek
kapitalowych.Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia wedlug modelu efqm na przykladzie instytutu
..
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odlewnictwa w krakowie.Analiza i ocena uproszczonych form opodatkowania przychodow malych
firm.Wplyw szkolen na kariere zawodowa na przykladzie firmy leroy merlin.Analiza budzetu gminy przedborz
w latach 2008-2010.Pojecie i charakter prawny instrumentow finansowych.Rynek pracy jako zrodlo
pozyskiwania kapitalu ludzkiego na przykladzie lokalnego rynku pracy.Postanowienia wstepne w
postepowaniu nieprocesowym.Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej czlonkow wladz i menedzerow
spolek kapitalowych w polskiej praktyce gospodarczej..praca licencjacka budzet gminy .Dozwolony uzytek
prywatny w kontekscie rozwoju nowych technologii.Ochrona wlasnosci.praca licencjacka budzet gminy
.Odpowiedzialnosc porzadkowa i dyscyplinarna pracownikow.Dzialania sponsorskie na przykladzie wybranej
dyscypliny sportowej.Przykladowe prace licencjackie z pedagogiki.Koncepcja logistycznej obslugi klienta na
przykladzie gminnej spoldzielni samopomoc chlopska w ozorkowie.Rachunek kosztow jako instrument
controllingu w niemieckich przedsiebiorstwach na przykladzie spolki cordes.Rola policji w zwalczaniu
przestepczosci zorganizowanej.Stosunki panstwo - kosciol w konstytucji rp z 1997 r..Dochodzenie roszczen
cywilnych w procesie karnym.Stres i wypalenie zawodowe wsrod pielegniarek i opiekunow domu pomocy
spolecznej w blachowni.Zespolowy projekt programistyczny.Odpowiedzialnosc materialna pracownikow za
mienie powierzone z obowiazkiem zwrotu lub do wyliczenia sie.Analiza budzetu gminy goworowo w latach
2008-2010.Wplyw otoczenia na wyniki edukacyjne osagane przez uczniow klas iv-v i vi szkoly
podstawowej.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie leczyckich zakladow gorniczych leczyca s.a.
w latach 2007-2009.Analiza procesow rekrutacji i selekcji w kontekscie strategii personalnej firmy na
przykladzie makro cash and carry.Ocena zdolnosci kredytowej potencjalnego kredytobiorcy na przykladzie
wybranego banku.Prace dyplomowe bhp.Szczegolna ochrona kobiet przed wypowiedzeniem i rozwiazaniem
umowy o prace w okresie ciazy i w okresie urlopu macierzynskiego.Rola systemu informacji w rywalizacji
rynkowej przedsiebiorstwa produkcyjnego..Obowiazek wspoldzialania wierzyciela przy wykonaniu
zobowiazania przez dluznika.Dostosowanie polskiego transportu drogowego do wymogow czlonkostwa w
unii europejskiej.Analiza zdolnosci kredytowej podmiotow gopodarczych w bre banku w latach 20082012..Pawlowicz- leszek (ekonomia). Red. - polska wobec integracji rynku finansowego w unii europejskiej
.Evans- adrian. - assessing lawyers’ ethics : a practitioners’ guide .praca licencjacka budzet gminy .Ocena
systemow motywowania i wynagradzania w przedsiebiorstwie x.Aktywnosc marketingowa przedsiebiorstwa
w dobie kryzysu na przykladzie yawal s.a..Analiza strategiczna orbis s.a..Europejska polityka regionalna a
podnoszenie konkurencyjnosci regionow.Andrzejczak- donata. - organizowanie sprzedazy : kwalifikacja a.18.1
: podrecznik do nauki zawodu technik handlowiec-.Niepomyslny przebieg leczenia jako podstawa
odpowiedzialnosci karnej lekarza - poglady pismiennictwa i doktryny na tle porownawczym.Czynnosci
operacyjno-rozpoznawcze.Analiza starego teatru jako przedsiebiorstwa.Aspekt jakosci w zarzadzaniu
transportem.Projekt adaptacji budynku biblioteki miejskiej przy ul. Szkolnej w nowej soli na pomieszczenia
administracyjne urzedu gminy praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Rola szkolen
pracowniczych w zarzadzaniu organizacja na przykladzie p.h.u. bilex sp. Z o.o..Umiejetnosci prawnicze
nabywane przez studentow prawa poprzez udzial w spolecznym poradnictwie prawnym.Prywatny
detektyw.Rola rachunku w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Cyberprzestrzen jako miejsce popelnienia czynu
zabronionego.Urlop macierzynski.Finansowanie sfery socjalnej z funduszy unii europejskiej na przykladzie
programu wszyscy rowni.Haber- agnieszka. Red. - ewaluacja wobec wyzwan stojacych przed sektorem
finansow publicznych .Analiza sektorowa na przykladzie rynku ubezpieczen spolecznych..Wykorzystanie
srodkow unijnych do celow inwestycyjnych przez gmine mykanow w latach 2006-2010.Dzialalnosc
marketingowa urzedu skarbowego w szydlowem. Lata 2003-2005.Polityka mieszkaniowa w ulgach
podatkowych.Ile kosztuje praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Stosunki miedzy panstwem a
kosciolem w polsce po roku 1944.studium historyczno-prawne..Prace licencjackie politologia.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza strategiczna przedsiebiorstwa rodzinnego
izodom 2000 polska.Dress code przejawem kultury organizacyjnej.Analiza procesu zatrudnienia na
przykladzie starostwa powiatowego w rawie mazowieckiej..Projekt przyczolka w moscie drogowym klasy b z
przeslem zespolonym o rozpietosci 18-00 m. Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy
.Raporty z badan marketingowych oraz zasady ich sporzadzania.Wybrane aspekty zarzadzania
nieruchomosciami jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie domu dziecka w
..
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chorzenicach.Muszynska- jadwiga (1946- ). Red. - lokalne spolecznosci a konstytucje i uchwaly sejmowe : z
dziejow parlamentaryzmu miedzy wis.Analiza zagrozen wynikajacych z technologii stosowanych w przemysle
obrobki plastycznej na goraco na przykladzie firmy kuznia palysz.Prace dyplomowe chomikuj.Status prawny
kobiet w wybranych systemach ustrojowych .Finansowanie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w powiecie
strzelce opolskie w latach 2008-2010.Zrodla finansowania przedsiebiorstw w polsce ze szczegolnym
uwzglednieniem funduszy europejskich.Wygasniecie stosunku pracy .Rozrachunki i rozliczenia z otrzymanej
pomocy publicznej w ksiegach rachunkowych zakladow pracy chroninej na przykladzie spoldzielni inwalidow
rawianka.Rozwoj rynku urzadzen energetyki odnawialnej na przykladzie pomp ciepla..Inspektorat jako
element administracji rzadowej zespolonej na przykladzie wojewodzkiego inspektoratu weterynarii w
opolu..Gruszczynska- beata. - przemoc wobec kobiet w polsce : aspekty prawnokryminologiczne .Pisanie
pracy dyplomowej.Wyrok zaoczny w procesie cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj obszarow
wiejskich na przykladzie gmin polnocnej czesci jury..Aspekty ekologiczne technologii wytwarzania urzadzen
elektrycznych na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego..Jakosc a marketing relacyjny w
hotelarstwie.Skutecznosc marketingu szeptanego (w swietle opinii studentow ul).Wplyw kultury
organizacyjnej na zachowania pracownikow w przedsiebiorstwie x.Struktura wladzy w japonii w okresie edo
(1603 - 1867) na tle stosunkow spolecznogospodarczych.Polityka rynku pracy w skali lokalnej. Wykorzystanie
i efektywnosc instrumentow finansowych z funduszu pracy w powiecie tarnogorskim..Systemy
informatyczne w bankowosci elektronicznej..Zastosowanie narzedzi informatycznych w zarzadzaniu
logistycznym przedsiebiorstwa x..Ruszkowski- pawel. Red. - grupy interesow a prywatyzacja
elektroenergetyki .Kredyty w gospodarce budzetowej gminy mokrsko w latach 2006-2009.Biznesplan na
przykladzie pubu kot w krakowie.Zarzadzanie finansami w instytucjach kultury- na przykladzie filharmonii
opolskiej..Seminarium v r.kat.socjologii prawa.Status prawny i dzialalnosc posrednika w obrocie
nieruchomosciami.Determinanty zmian na lokalnym rynku pracy- na przykladzie powiatu olesno..Cena pracy
licencjackiej.Ocena wizerunku marki na przykladzie przedsiebiorstwa lpp s.a..Jak wyglada praca
licencjacka.Praca licencjacka socjologia.System finansowy jednostek samorzadu terytorialnego a funkcje
gminy na przykladzie gminy gliwice..Wykorzystanie funduszy europejskich jako instrumentu rozwoju
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta konstantynow lodzki.Spoleczne przyzwolenie na
mobbing w wybranych firmach na terenie wojewodztwa lodzkiego.Fundusze strukturalne unii europejskiej a
sprawozdawczosc finansowa jednostki.System ocen pracowniczych na przykladzie urzedu wojewodzkiego w
bialymstoku.Zagrozenia zycia i zdrowia funkcjonariuszy panstwowej strazy pozarnej na przykladzie kp psp w
myszkowie.praca licencjacka budzet gminy .Ewolucja suwerennosci w kontekscie czlonkostwa panstwa w unii
europejskiej.Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw w polsce..Umowa o impreze turystyczna w
prawie prywatnym miedzynarodowym.Zarzadzanie nieruchomoscia komercyjna na przykladzie hotelu sonex
w czestochowie..Naruszenie dyscypliny finansow publicznych przy udzielaniu zamowien publicznych.Praca
dyplomowa wzor.Stefanski- ryszard andrzej. - prawo karne materialne : czesc ogolna .Instrumenty finansowe
polityki regionalnej unii europejskiej a rozwoj polskich regionow.Ocena dzialalnosci otwartych funduszy
emerytalnych.Zabezpieczenia kredytow bankowych.Proces badania satysfakcji klienta w malej
firmie.Panstwo opiekuncze wobec problemu starzenia sie spoleczenstwa. Analiza zjawiska na przykladzie
finlandii..Analiza skutecznosci funkcjonowania wspolczesnego aparatu egzekucji administracyjnej.praca
licencjacka budzet gminy .Znaczenie turystyki regionalnej w procesie ksztaltowania konkurencyjnosci
przedsiebiorstw wytwarzajacych zywnosc tradycyjna i regionalna..Ulgi w podatku od nieruchomosci jako
instrument pomocy publicznej na przykladzie gminy miejskiej krakow w latach 2002-2005..Rachunek
kalkulacyjny kosztow jako podstawa decyzji cenowych w przedsiebiorstwie przemyslu mleczarskiego na
przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w pilicy.Analiza i ocena kondycji finansowej spolki gieldowej
na podstawie sprawozdan finansowych na przykladzie pkn orlen s.a..Rentownosc przedsiebiorstwa branzy
budowlanej na przykladzie firmy wlodar..Funkcje teatru amatorskiego w spolecznosci lokalnej noweho
sacza..praca licencjacka budzet gminy .System haccp w zakladach przetworstwa owocow i warzyw..Eutanazja
- pomoc w dobrej smierci czy zabojstwo..Organizacja zbiorowego transportu miejskiego w
lodzi.Wspolnotowa zasada rownego traktowania kobiet i mezczyzn w zatrudnieniu i jej wplyw na polskie
prawo pracy.Proba identyfikacji krzywych engla dla polski w latach 1995 i 2005..Wplyw rozwiazan prawnych
..
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polskiego rynku energii na rozwoj przedsiebiorstw.Skutki zastosowania miedzynarodowych standardow
rachunkowosci na strukture skladnikow bilansowych w skonsolidowanym sprawozdaniu
finasowym.Zarzadzanie kosztami i wydatkami jednostek budzetowych na przykladzie powiatowych zarzadow
drog w pajecznie i w wieluniu.Szczegolne strony postepowania w sprawach o przestepstwa i wykroczenia
skarbowe..Jakosc uslug sluzby doreczen poczty polskiej.Reglamentacja w polskim prawie
publicznym.Agencje zatrudnienia i ich rola w zmniejszaniu bezrobocia w polsce .Wyrok zaoczny w
postepowaniu cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena ryzyka zawodowego na wybranych
stanowiskach pracy w wytworni betonu..Rola funduszy strukturalnych w finansowaniu kapitalu ludzkiego
jako czynnika ksztaltujacego konkurencyjnosc przedsiebiorstwa.Zarzadzanie siecia malych miast w
malopolsce na przykladzie rozwiazan zagranicznych.praca licencjacka budzet gminy .Prace
podyplomowe.Otwieranie przedsiebiorstwa turystycznego w unii europejskiej na przykladzie szwecji.praca
licencjacka budzet gminy .Zasady i procedury badania sprawozdan finansowych w swietle polskich i
miedzynarodowych regulacji prawnych.praca licencjacka budzet gminy .Charakterystyka gruntow spoistych
w babimoscie praca inzynierska budownictwo.Aspekty prawne zatrudnienia tymczasowego..Zasady
zamowien publicznych .Rola gospodarki przestrzennej w rozwoju spoleczno - gospodarczym miasta
krotoszyn..zrodla pozyskiwania kapitalu przez male i srednie przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet
gminy .Kontrola podatkowa jako element poskiego systemu podatkowego.Ocena poziomu bezpieczenstwa i
higieny pracy wybranego zakladu piekarniczego..Temat pracy licencjackiej zarzadzanie.Tjan- anthony k. serce- inteligencja- odwaga i szczescie : co jest potrzebne kazdemu przedsiebiorcy i co jest.Ograniczenia praw
wlasnosci nieruchomiosci polozonych na terenie obszarow specjalnych.Awans zawodowy nauczycieli jako
czynnik motywujacy do pracy.Pisanie prezentacji.Analiza i ocena ryzyka zawodowego na wybranych
stanowiskach pracy w wytworni betonu..Pomiar promocji produktow zywnosciowych na miedzynarodowych
targach poznanskich.Ekonomiczno-spoleczne problemy bezrobocia w powiecie ostroleckim w latach 20052007.Spolka europejska w prawie polskim.Opodatkowanie dochodow z nieujawnionych zrodel
przychodow.Analiza skutecznosci czynnikow motywujacych do pracy w miejskim osrodku kultury w
piotrkowie trybunalskim.Analiza zrodel finansowania przedsiebiorstw.Zniesienie wspolwlasnosci
nieruchomosci rolnej.Matusiak- krzysztof b. - budowa powiazan z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy
: rola i miejsce uniwersytetu w proc.Niedozwolone porozumienia antykonkurencyjne w dziedzinie transferu
technologii na przykladzie umowy licencji patentowej.Wplyw restrukturyzacji i outsourcingu na zasoby
ludzkie w polskich przedsiebiorstwach na podstawie pkn orlen s.a..Finansowanie msp w ramach ue.Systemy
informatyczne wspomagajace logistyczna obsluge klienta.Pelnomocnik procesowy w sadowym
postepowaniu cywilnym.Zaklad ubezpieczen spolecznych jako jednostka organizacyjna ubezpieczen
spolecznych po przeprowadzeniu reformy ubezpieczen.Tematy prac magisterskich administracja.Warunki
podejmowania inwestycji przez podmioty zagraniczne na rynku nieruchomsci w polsce.Alexis de tocqueville samorzadnosc gwarancja wolnosci w demokracji.Aktywnosc rynku kredytow hipotecznych udzielanych na
cele mieszkaniowe w polsce.Analiza taksonomiczna zroznicowana poziomu rozwoju spolecznogospodarczego gmin w wojewodztwie malopolskim w latach 2002-2009..Projekt restauracji na 150 osob z
zapleczem hotelowym (ok. 30 miejsc sypialnych) praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie jakoscia w
bankach na podstawie kredyt banku s.a..Motywowanie pracownikow na przykladzie firmy handlowej w
rzeszowie..Pisanie prac mgr.Motywacyjne aspekty rozmow kierownika z pracownikami.praca licencjacka
budzet gminy .Praca magisterska podatki.Kierowanie personelem w domu pomocy spolecznej..Certyfikacja
jakosci ksztalcenia ponadgimnazjalnego w powiecie klobuckim.Charakterystyka wynagrodzen pracowniczych
i menedzerskich.Dylematy w zatrudnianiu osob starszych.Ograniczenia inwestowania na polskim rynku
nieruchomosci mieszkaniowych..Dzialania marketingowe przedsiebiorstwa w sektorze uslug finansowych
(profesjonalnych).Zwolnienia grupowe pracownikow.Motywacja pracownikow w firmie classen - pol
s.a..Charakterystyka zmiennych marketingu mix na przykladzie biura turystycznego orbis s.a..Zarzadzanie
kadrami w spolce jawnej na przykladzie przedsiebiorstwa :instalator w ostrolece.Wplyw zarzadzania na
rentownosc przedsiebiorstwa spoldzielczego na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w
pilicy.Ocena kondycji majatkowo-finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie wybranej spolki.Wycena
nieruchomosci mieszkaniowych`.Finansowanie innowacyjnych msp.praca licencjacka budzet gminy
..
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.Funkcjonowanie systemu six sigma w firmie trw polska..Zgwalcenie kwalifikowane aspekt kryminologiczny i
kryminalistyczny.praca licencjacka budzet gminy .Polityka regionalna - rozwoj regionu lowickiego na tle
uwarunkowan unii europejskiej w latach 2004-2006.Ogledziny zwlok i miejsca ich znalezienia w przypadku
smierci samobojczej przez powieszenie.Ankieta do pracy licencjackiej.Szkolenia pracownicze w praktyce
firmy marku.Podatki dochodowe i posrednie w przedsiebiorstwach produkcyjnych i uslugowych.Fundusze
unijne w procesie doksztalcania bezrobotnych..Oskarzyciel publiczny w postepowaniu w sprawach o
wykroczenia na tle konstrukcji postepowania karnego.Zarzadzanie elementami strumienia wartosci
produkcyjnej przy wytwarzaniu wlokniny..Procedury administracyjne.Crm jako droga do powiekszania
konkurencyjnosci przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Wirtualna forma organizacji.Proces
zarzadzania strategicznego gminy kutno.Kultura organizacyjna jako strategiczny zasob warunkujacy
dzialanosc przedsiebiorstwa (nsa przykladzie firmy komtel sp. Z .o.o).Ocena fluktuacji pracownikow
outsourcingowanych z agencji zatrudnienia na przykladzie poradni doradztwa personalnego pim w
elblagu.Rola i funkcje dewelopera na rynku nieruchomosciami w polsce.Prawne polozenie wschodniego
kosciola staroobrzedowego nie posiadajacego hierarchii duchownej w polsce.Podatek od towarow i uslug w
aspekcie funkcjonowania jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy popow w latach 2006 2009.praca licencjacka budzet gminy .Przypisy w pracy licencjackiej.Efektywnosc doboru personelu w
realizowaniu celow organizacji.Praca licencjacka pedagogika wczesnoszkolna.Pozyskiwanie srodkow
finansowych unii europejskiej na rozwoj gminy wachock w latach 2007- 2009.Postepowanie w sprawach o
ustalenie bezskutecznosci uznania ojcostwa.Optymalizacja lancucha dostaw jako metoda tworzenia
konkurencyjnosci przedsiebiorstwa.Wdrazanie i rozliczanie programow operacyjnych w latach 2004-2006 i
2007-2013 - zmiany w rozliczaniu projektow na podstawie zporr 2.1. I zporr 2.5..Ocena kondycji
ekonomiczno-finansowej firmy handlowej x w latach 2006-2010..Daktyloskopia jako jeden z dzialow techniki
kryminalistycznej w identyfikacji sprawcow wlaman.Ocena kondycji finansowej wybranej spolki gieldowej
branzy turystycznej a globalny kryzys..Rola bankow w pozyskaniu srodkow unijnych dla finansowania
projektow samorzadow lokalnych w polsce.Golinowska- stanislawa. - rownowaga finansowa oraz
efektywnosc w polskim systemie ochrony zdrowia : problemy i wyzwania.Rynek pracy w gminie kleszczow.
Przyczyny i sposoby przeciwszialania bezrobociu.Rola informacji w zapewnieniu bezpieczenstwa
narodowego.Wycena jako narzedzie zarzadzania wspolczesnym przedsiebiorstwem.Postepowanie odrebne w
sprawach gospodarczych - przepisy ogolne.Zarzadzenie personelem i wiedza w przedsiebiorstwie na
przykladzie provimi-rolimex s.a. wytwornia pasz dobropasz..Planowanie i kontrola realizacji budowy z
wykorzystaniem programu ms projekt praca inzynierska budownictwo.Koncepcje teorii gier w ekonomii i
zarzadzaniu.Komisja nadzoru finansowego jako ogniwo europejskiej administracji finansowej.Systemy
automatycznej identyfikacji opartych na kodach kreskowych wykorzystywane w lancuchu logistycznym na
przykladzie branzy farmaceutycznej.Szczegolne regulacje prawne sluzace ochronie swiadka ponizej lat 15 w
polskim prawie karnym.Jakosc obslugi gosci na przykladzie hoteli accor.Turystyka ludzi starszych -wymiar i
wyzwania..Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument pomocy publicznej na przykladzie krakowskiego
parku technologicznego.Modus operandi sprawcow zabojstw a stan psychiczny.Ustalenie wyniku
finansowego wedlug prawa bilansowego i finansowego.Wykorzystanie srodkow z funduszy strukturalnych
przez mikroprzedsiebiorcow na przykladzie powiatu miasta czestochowa.Przygotowanie oferty przetargowej
na roboty budowlane dla inwestora publicznego i prywatnego praca inzynierska budownictwo.Digital
signage - nowe medium komunikacji ze wspolczesnym konsumentem.Miejsce bankow spoldzielczych na
polskim rynku bankowym..Przygotowanie oferty przetargowej na roboty budowlane dla inwestora
publicznego i prywatnego praca inzynierska budownictwo.Seminarium ii st. - prawo cywilne- prawo rolnegospodarka nieruchomosciami.Realizacja zalozen zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie.Status
prawny notariusza..Finansowe determinanty rozwoju gminy. Studium przypadku gminy buczek..Rola
podatkow lokalnych jako zrodla finansowania gminy.Motywowanie w zarzadzaniu zasobai ludzkimi na
przykladzie firmy otmet zbyt sp. Z o.o. W krapkowicach..Kozaczuk- franciszek. Red. - zachowania przestepcze
: przyczyny i zapobieganie .Justynski- tomasz. - prawo do kontaktow z dzieckiem w prawie polskim i obcym
.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie uczenia sie dla sukcesu przedsiebiorstwa
turystycznego.Toeretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku vat w zakladach miesnych brat-pol
..
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sp. Z o.o..Dziela osierocone w swietle prawa autorskiego.Geneza i rozwoj europejskiej unii
walutowej.Podatkowe aspekty pomocy publicznej dla przedsiebiorcow w polsce.Png- ivan - ekonomia
menedzerska .Rola marketing - mix w dzialalnosci uslugowej banku pko s.a..Finansowanie zadan
oswiatowych starostwa powiatowego w lublincu w latach 2002-2004.Obywatelskie nieposluszenstwo:
dzialania sprzeczne z prawem czy walka w obronie sprawiedliwosci? Charakterystyka idei w rzeczywistosci
demokratycznej..Zarzadzanie projektami kulturalnymi i ich wplyw na rozwoj regionalny malopolski na
przykladzie prajektow : szlak architektury drewnianej oraz malopolskich dni dziedzictwa kulturowego..praca
licencjacka budzet gminy .Jakosc obslugi klienta w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa uslugowego (na
przykladzie miejskiego zakladu komunikacji spolka z o. O. W ostrolece).Przewlaszczenie na
zabezpieczenie.Analiza finansowa przedsiebiorstw na przykladzie wybranych firm branzy cukierniczej w
polsce..Palasz- lech. Red. Nauk. - potencjal rozwojowy obszarow wiejskich w aspekcie wstapienia polski do
unii europejskiej : tw.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc podatkowa czlonkow zarzadu spolki
z ograniczona odpowiedzialnoscia.Zazalenie w postepowaniu przygotowawczym.Buczek- sebastian. zagraniczne a polskie fundusze inwestycyjne : pierwsze starcie .praca licencjacka budzet gminy .Droit de
suite na tle ekonomicznej oraz empirycznej analizy prawa.Oplata targowa.Czynniki determinujace
funkcjonowanie centrow logistycznych w polsce..Usilowanie w polskim prawie karnym.Warunkowe
zawieszenie wykonania kary w prawie polskim-istota-cel i efektywnosc instytucji..Rynek kart platniczych w
polsce.Oazy podatkowe.Postepowanie wywlaszczeniowe jako postepowanie odrebne.Postepowanie o
stwierdzenie nabycia spadku..Analiza finansowa jako glowne zrodlo informacji o sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa na podstawie spolki visteon.Wplyw wykorzystania srodkow z unii europejskiej przez
jednostke samorzadu terytorialnego na rozwoj gminy..Ocena funkcjonowania gminnej spoldzielni
samopomoc chlopska w zdzieszowicach w latach 2009-2011..praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie
systemu ocen pracowniczych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie badan w grodkowskich
zakladach wyrobow metalowych s.a..Zintegrowany system zarzadzania jako podstawa dzialalnosci
przedsiebiorstwa na przykladzie stora enso poland s.a..Inwestycje rzeczowe a zrodla ich finansowania.Zukartur. - postepowanie w sprawach gospodarczych .Organizacja rady ministrow.Ocena satysfakcji klientow
otwartych funduszy emerytalnych w polsce.Prace magisterska.Ocena dochodow i wydatkow szkoly oraz
systemu wynagrodzen nauczycieli..Bezrobocie na rynku pracy w polsce w latach 2000-2005 oraz metody jego
zwalczania.Czy umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania sa dzis wystarczajacym srodkiem
eliminujacym miedzynarodowe podwojne opodatkowanie.Venture capital - nowy instrument finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Elektroniczny system rozliczania swiadczen opieki zdrowotnej
pomiedzy swiadczeniodawca a narodowym funduszem zdrowia.praca licencjacka budzet gminy .Plynnosc
finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej firmy na przykladzie poldim s.a..Problem bezrobocia w
powiecie sieradzkim zdunskowolskim. Analiza porownawcza.Ewolucja sprawozdawczosci przeplywow
pienieznych na polskiej gieldzie papierow wartosciowych.Srodki ochrony konsumentow w handlu
elektronicznym z uwzglednieniem poszczegolnych etapow zawierania umow.P.r. jako narzedzie zarzadzania
wizerunkiem marki w sytuacji kryzysowej.Europejskie prawo administracyjne.Rola zwiazkow zawodowych w
przedsiebiorstwach na przykladzie zwik w lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Reforma oswiaty z 1999 roku
wprowadzajaca gimnazjum a przestepczosc nieletnich.Manipulacja w oddzialywaniu na klienta w sprzedazy
bezposredniej na przykladzie firmy avon w polsce.Proces podejmowania decyzji przez klientow
instytucjonalnych na przykladzie sektora budownictwa.Postepowanie w sprawach nieletnich przed sadem
rodzinnym.Rekrutacja i selekcja w zespolach artystycznych w instytucjach kultury.Dochody podatkowe gminy
na przykladzie gmin powiatu rawskiego.Pisanie prac magisterskich prawo.Rola komunikacji w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem na podstawie petrochemii blachownia s.a..Wybrane determinanty skutecznej
reklamy.Proceduralne aspekty ochrony danych osobowych w polsce i wybranych krajach.Polska- wytwornia
papierow wartosciowych s. A.. - technicznokryminalistyczne badania autentycznosci dokumentow
publicznych : materialy 5. Konfe.Franczyza jako strategia rozwoju przedsiebiorstwa handlowego na
przykladzie kooperacji z polska grupa spozywcow chorten .praca licencjacka budzet gminy .Agencje
ratingowe – ich pozycja i znaczenie w stosunkach miedzynarodowych.Organizacja turystyki w
zkopanem.Samorzad terytorialny - analiza funkcjonowania na przykladzie gminy wolbrom.Rozprawa w
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procesie cywilnym.Problemy zarzadzania strategicznego i zarzadzania jakoscia na przykladzie spoldzielni
dostawcow mleka.Tematy prac licencjackich fizjoterapia.Plan rozwoju infrastruktury technicznej w jednostce
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miedzna w latach 2007 - 2013.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Oceny pracownicze a polityka wynagrodzen w
przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze strukturalne jako instrument wspomagania i
rozwoju gminy na przykladzie gminy wola krzysztoporska.Satysfakcja zawodowa pracownikow a sprawne
funkcjonowanie organizacji publicznej..Wartosci i zagrozenia wsrod dzieci i mlodziezy szkolnej w polsce w
latach 2000-2005..Ocena procesu konsolidacji w polskim sektorze bankowym na przykladzie banku citi
handlowy.Tajemnica przedsiebiorstwa i jej ochrona na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.Rachunkowosc zespolu parkow krajobrazowych z ilustracja na przykladzie.praca licencjacka
budzet gminy .Oskarzyciel posilkowy w postepowaniu w sprawach o wykroczenia i w postepowaniu
karnym.Outsourcing jako nowa usluga dla bankow komercyjnych.Inwestycje w kapital ludzki w strategii
rozwoju przedsiebiorstwa (na przykladzie hipermarketu tesco).Realizacja funkcji personalnej przez
menedzera opieki zdrowotnej.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa na przykladzie spolki
techtex.Uwarunkowania wprowadzania zarzadzania procesowego w szpitalnym oddziale ratunkowym (na
przykladzie sor w sp zoz im. S. Zeromskiego w krakowie)..Rachunek przeplywow pienieznych - sporzadzanie i
funkcje informacyjne na przykladzie przedsiebiorstwa x.Ocena plynnosci finansowej banku na przykladzie ing
banku slaskiego s.a..Dzialalnosc kredytowa bankow spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w
poczesnej.Spam - komercyjny list elektroniczny.Kreatywnosc w procesie tworzenia kampanii
reklamowej.Czynniki ksztaltujace plynnosc finansowa w malych i srednich przedsiebiorstwach na przykladzie
phu romaniuk krzysztof roma.Przykladowe tematy prac licencjackich.Azbest - program usuwania i jego
realizacja na przykladzie gminy rozprza.Polityka personalna w strategii rozwoju firmy olmar s.a..Rola
samorzadow lokalnych w rozwoju turystyki na przykladzie powiatu wadowickiego.Zarzuty w polskiej apelacji
cywilnej.Status banku centralnego w polsce.Wykorzystanie emocji w przekazach reklamowych.Procesowe
ujecie logistyki. Modelowanie procesow logistycznych firmy x za pomoca narzedzi informatycznych.Spam
jako przypadek reklamy uciazliwej- specyficzny dla internetu czyn nieuczciwej konkurencji- wybrane
zagadnieniea cywilno-prawne.Miedzynarodowa architektura finansowa..Global strategy management - red
bull case study.Komercyjne wykorzystanie fragmentow utworow.zrodla finansowania przedsieborstw. Analiza
prownawcza leasingu i kredytu bankowego.Motywowanie jako funkcja zarzadzania.praca licencjacka budzet
gminy .Odszkodowanie za niesluszne skazanie- niewatpliwie niesluszne tymczasowe aresztowanie i
zatrzymanie.Efektywnosc sprzedazy naczep i przyczep na podstawie firmy wielton s.a..Strategic management
of arts organizations: the case of bb object gallery.Wykorzystanie analizy finansowej do oceny rentownosci
przedsiebiorstwa.Odpowiedzialnosc cywilna komornika sadowego.Instrumenty kontroli parlamentarnej
rzadu.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci na przykladzie zakladu karnego w nowym wisniczu a proces
resocjalizacji wiezniow..Organizowanie sieci handlowej jako sposob na stworzenie przewagi
konkurencyjnej.Zwrot sprawy do uzupelnienia postepowania przygotowawczego.Budowa przewagi
konkurencyjnej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy regina.Prezydent jako organ wladzy wykonawczej w
roznych modelach ustroju demokratycznego panstw wspolczesnych na przykladzie stanow zjednoczonych
ameryki- v republiki francuskiej oraz republiki federalnej niemiec.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
gimnazjum imienia janusza korczaka w blachowni.Korybski- tomasz. Tl. - ministerstwo ds. Biznesu- innowacji
i umiejetnosci - dokument okolicznosciowy nr 4 : analiza.Mednis- arwid - prawo do prywatnosci a interes
publiczny .Praca magisterska pisanie.praca licencjacka budzet gminy .Problem bezrobocia na przykladzie
powiatu krapkowickiego w latach 2005-2011.Zarzadzanie kosztami wynagrodzen w sektorze finansow
publicznych na przykladzie zespolu szkol gastronomicznych w czestochowie.Analiza sytuacji majatkowo finansowej spolki prochnik s.a..Ochrona sfery seksualnej maloletniego w swietle kodeksu karnego z 1997 r.
.Zamowienia publiczne na roboty budowlane na przykladzie modernizacji i termomodernizacji szkoly
podstawowej nr 16 w piotrkowie trybunlaksim.Wlasnosc nieruchomosci jako skladnik majatku wspolnego
malzonkow.Przedmiot-zakres oraz kryteria prowadzenia i ograniczenia dzialalnosci gospodarczej jednostek
samorzadu terytorialnego..Analiza efektywnosci bankowosci detalicznej ing banku slaskiego s. A. W latach
2005 - 2009.Wybor prawa w miedzynarodowym prawie zobowiazan.Podatkowe aspekty procesow
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restrukturyzacyjnych spolek kapitalowych.Polityka powiatu wadowickiego ukierunkowana na stymulowanie
rozwoju lokalnego rynku pracy.Statut spolki akcyjnej zarzadzanej metoda projektowa.Planowanie i
organizacja dostaw produktow naftowych transportem samochodowym na przykladzie pkn orlen
s.a..Zarzadzanie jakoscia obslugi klientow na przykladzie domu maklerskiego pekao oraz centralnego domu
maklerskiego pekao sa..Ocena wykorzystania srodkow finansowych z programow europejskiej wspolpracy
terytorialnej w latach 2007-2013.Miejsce reklamy na przykladzie firmy fiat.Ekonomiczne aspekty
przestepczosci komputerowej.Analiza wyksztalcenia wyzszego na poziom bezrobocia na rynku za pomoca
modelu taksonomii wroclawskiej..Przyczynienie sie poszkodowanego do powstania lub zwiekszenia szkody- a
miarkowanie odszkodowania (ius moderandi).Wylaczenie sedziego w postepowaniu karnym.Analiza budzetu
gminy zelechlinek w latach 2002-2006..Franchising w polsce - na przykladzie rozwiazania przeznaczonego dla
polskiej marki odziezowej.Planowanie zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiebiorstwie na podstawie firmy
x..Odpowiedzialnosc malzonka i rozwiedzionego malzonka za zobowiazania podatnika z uwzglednieniem
panujacego malzenskiego ustroju majatkowego..Spa - moda czy koniecznosc w hotelach
biznesowych..Innowacyjne produkty bankowe i ich promocja na przykladzie banku pekao s.a..zrodla
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Porownanie wybranych
standardow sprawozdawczosci finansowej: international financial reporting standarda (mssf) i u.s. generally
accepted accounting principles (u.s. gaap).Wybrane zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce..Rola i znaczenie gieldy papierow wartosciowych w gospodarce krajowej.Zarzadzanie doskonaleniem
produkcji opraw oswietleniowych na przykladzie firmy aldex z czestochowy..Pozyskiwanie wiedzy z
internetu- zrodla- skala i bariery..Przestepstwo obrazy uczuc religijnych.Analiza dzialalnosci kredytowej
banku pko bp s.a. w latach 2004-2007.Struktura przestepczosci gospodarczej w polsce po 1990 r..Sytuacja
kobiet na rynku pracy.Szansa i rozwoj gminy niegowa.System ocen pracowniczych na przykladzie firmy
x.praca licencjacka budzet gminy .Rynek nieruchomosci i rzadowa pomoc w finansowym wsparciu rodzin
program rodzina na swoim.Wplyw aktywnych form na ograniczenie i zwalczanie bezrobocia na lokalnym
rynku pracy (na przykladzie powiatu piotrkowskiego w latach 2005-2009).Kredyt hipoteczny jako zrodlo
finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie oferty wybranych bankow.Wplyw ocen
pracowniczych na efektywnosc pracy nauczycieli na przykladzie technicznych zakladow naukowych w
czestochowie.Wplyw product placement na zachowania konsumentow.Technologie obnizania natezenia
halasu w rejonie drogowych przejsc dla zwierzat praca inzynierska budownictwo.Wiek pracownika jako
kryterium dyferencjacji statusu prawnego oraz zabroniony motyw dyskryminacji.Szymczak- jadwiga. opakowanie jednostkowe w dzialaniach marketingowych przedsiebiorstw .praca licencjacka budzet gminy
.Analiza bezrobocia w myszkowie i powiecie myszkowskim w latach 2008-2010.Ocena dzialalnosci banku bph
w olkuszu w zakresie kredytow dla osob fizycznych.Analiza i ocena markowego produktu turystycznego na
przykladzie atrakcji turystycznych gminy olsztyn..Bankowosc internetowa - istota i strategie rozwoju na
podstawie elektronicznej bankowosci pko bp s.a..Zarzadzanie relacjami z klientami we wspolczesnej
organizacji z wykorzystaniem koncepcji crm.Charakter prawny odszkodowania za wywlaszczenie
nieruchomosci.Knopek- jacek (1969- ). Red. - wklad polakow w proces integracji europejskiej .Tworzenie
systemu ocen okresowych pracownikow w zywiec trade krakow sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Rynek kart platniczych w polsce.Metody zarzadzania zasobami ludzkimi we
wspolczesnym przedsiebiorstwie z uwzglednieniem praktycznych doswiadczen firm.Ocena atrakcyjnosci
oferty tanich linii lotniczych.Inteligentne sieci teleinformatyczne w przedsiebiorstwach
produkcyjnych..Przestepstwo prawa brudnych pieniedzy.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Projekt posadowienia budynku mieszkalno-uslugowego na gruntach spoistych praca
inzynierska budownictwo.Zamowienia publiczne w jednostkach samorzadu terytorialnego na pzrykladzie
gminy lgota wielka.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Rola prokuratora w postepowaniu karnym skarbowym.Zarzadzanie procesem zmian w organizacji na
podstawie badan w nepentes s.a. w warszawie..Krawczyk-sokolowska- izabela. Red. - perspektywy
zrownowazonego rozwoju przedsiebiorstw : monografia .praca licencjacka budzet gminy .Bancassurance
jako instytucjonalna forma sprzedazy ubezpieczen.Srodki trwale jako szczegolny skladnik majatku
przedsiebiorstwa - wycena i ujmowanie w sprawozdaniach finansowych.Stosunki wewnetrzne i zewnetrzne
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spolki cywilnej na tle polskiego kodeksu cywilnego.Strategia rowoju gminy kietrz..Hsieh- tony - dawaj innym
szczescie : sciezka pasji- zysku i celu .Ochrona danych osobowych na internetowych portalach
spolecznosciowych w swietle prawa unii europejskiej.Gospodarka finansowa samorzadu lokalnego na
przykladzie gminy gluchow.praca licencjacka budzet gminy .Czy realizowanie idei dochodowego podatku
liniowego w polsce sluzyc bedzie sprawiedliwosci podatkowej..praca licencjacka budzet gminy .Logistyczna
obsluga klienta jako determinanta sukcesu przedsiebiorstwa..Wzor pracy licencjackiej.Euro 2012 - wplyw na
rozwoj infrastruktury miast organizatorow turnieju..Bezpieczenstwo pracy budowlanych zurawi wiezowych w
warunkach kolizyjnej lokalizacji praca inzynierska budownictwo.Charakterystyka stresu organizacyjnego w
firmie otis sp. Z o.o. Oddzial krakow.Zabezpieczenia kredytow bankowych.Zarzadzanie kapitalem ludzkim
oraz bezpieczenstwo i higiena pracy w przedsiebiorstwie produkujacyn armature sanitarna.Status prawny
dzierzawcow nieruchomosci rolnych polozonych w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Kasatoryjnosc
postepowania apelacyjnego.Zarzadzanie bezpieczenstwem zywnosci w restauracjach na przykladzie
mcdonald’s polska sp. Z o.o..Sponsorowanie imprez kulturalnych jako jedna z form public relations.Status
prawny rodzinnych gospodarstw rolnych..Analiza finansowa jako narzedzie oceny sytuacji majatkowokapitalowej przedsiebiorstw.Sposoby przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie zychlina.praca licencjacka
budzet gminy .Ocena pozornosci czynnosci cywilnoprawnych przez organy podatkowe.Promocja polskiej
edukacji wyzszej za granica na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego.Praca magisterska z
administracji.Finansowanie sektora rolnego w polsce ze srodkow unii europejskiej.Innowacyjnosc malych i
srednich przedsiebiorstw jako zrodlo przewagi konkurencyjnej.Pzebieg ikorzysci wdrazania normy iso
9001:2000 na przykladzie zakladow mechanicznych bumar - labedy s.a..Analiza strategiczna jako narzedzie
wspomagajace podejmowanie decyzji rozwojowych przedsiebiorstwa.Rynek funduszy inwestycyjnych w
polsce na podstawie pioneer pekao tfi s.a..Diagnoza kultury organizacyjnej spoldzielni x.Rola kierownika w
ksztaltowaniu postaw pracowniczych na podstawie gerling polska zycie s.a..Miejsce- rola i zadania
panstwowej strazy pozarnej w systemach zarzadzania kryzysowego.praca licencjacka budzet gminy
.Prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w polsce - wybrane zagadnienia.Wady oswiadczenia woli przy
sporzadzaniu testamentu.Seminarium ii st. - prawo ustrojowe prownawcze.Przyczyny i skutki upadlosci
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po roku 2004.Analiza marketingu mix w malym
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy eurodoor.Przedluzenie tymczasowego aresztowania w postepowaniu
przygotowawczym.Rola budzetu w gospodarce finansowej gminy na przykladzie gminy dzialoszyn.Heffnerkrystian (1951- ). Red. - osrodki lokalne w strefie oddzialywania wielkich miast = (local centers within the
sphere of i.Gajewski- dominik. - local taxes : a compendium : tax on civil law transactions- tax on real
properties- tax on inher.Przedawnienie roszczen - propozycje zawarte w projekcie czesci ogolnej nowego
kodeksu cywilnego- a rozwiazania przyjete w aktualnym kodeksie cywilnym i zasadach europejskiego prawa
umow.Ocena skutecznosci funkcjonowania ocen pracowniczych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi
energoserwis s.a. oraz propozycje zmian.Uwarunkowania i perspektywy rozwoju gminy
piatnica.Zastosowanie instytucji spolki jednoosobowej w procesach gospodarczych.Pisanie prac
socjologia.Wynagrodzenia i swiadczenia socjalne.Praca magisterska.Tworzenie i rozwoj firm z sektora
msp.Analiza finansowa jako zrodlo informacji o sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie centrum
dystrybucji chemia polska.Modele odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych.Rekrutacja i selekcja
pracownikow na przykladzie firmy delic-pol.Zarzadzanie zasobami ludzkimi - motywowanie
pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie gospodarka materialowa na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjnego xyz.Wplyw unii europejskiej na rozwoj rolnictwa w polsce.Analiza
odwroconych obligacji wymiennych na przykladzie rynku niemieckiego.Ocena obslugi logistycznej w aspekcie
jakosciowym na przykladzie przedsiebiorstwa x.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym na przykladzie banku bph
s.a. odzial w ostrolece.Precedens jako rezultat wykladni prawa. Analiza za pomoca systemu logiki
podwazalnej h. Prakkena.Zastosowanie narzedzi jakosci na przykladzie przedsiebiorstwa fideltronik
imel.Instrumenty finansowe - zasady prezentacji w sprawozdaniach finansowych.Status
uchodzcy..Europejskie centra logistyczne jako element lancucha dostaw.Bezpieczenstwo transakcji
biznesowych realizowanych za pomoca internetu..Gorski- marek. Red. - prawo ochrony przyrody a wolnosc
gospodarcza .Praktyka uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy w panstwach czlonkowskich unii
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europejskiej- na podstawie dyrektywy 2005/36 oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza
dentysty..Przeciwdzialanie bezrobociu mlodziezy na lokalnym rynku pracy. Studium przypadku powiatu
piotrkowskiego.Rachunkowosc podatkow lokalnych na przykladzie gminy herby.Sposoby przezwyciezania
mobbingu w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy impel s.a..Rola klastrow w budowaniu konkurencyjnosci
regionu lodzkiego.Wspolpraca powiatowego urzedu pracy z instytucjami zajmujacymi sie problematyka
bazrobocia na terenie powiatu wielickiego w ramach aktywnych form..Proces dystrybucji na przykladzie
firmy kurierskiej dpd polska.Badanie zdolnosci kredytowej w celu ograniczania ryzyka bankowego.Stec- piotr.
Red. - wlasnosc intelektualna w przedsiebiorstwie : wybrane problemy prawne i ekonomiczne .Pojecie sadu
w rozumieniu art. 267 traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej.Marketing wewnetrzny w klubach plus
ligi.Rekonstrukcja zdarzenia drogowego ze skutkiem smiertelnym.Wycena i zarzadzanie wartoscia
przedsiebiorstwa.Polityka stop procentowych a inflacja w polsce..Kultura organizacyjna w percepcji
nauczycieli a ich zaangazowanie w prace..praca licencjacka budzet gminy .Polityka pieniezna w polsce w
latach 1999-2010.Wykonywanie kary grzywny.Rola i znaczenie sprawozdania finansowego w ocenie kondycji
finansowej przedsiebiorstw.Podejscie do pracownika do koncepcji lean manufacturing w procesie
produkcyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Kontrola jednostek samorzadu terytorialnego ze szczegolnym
uwzglednieniem funkcji kontrolno-nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych..Motywy dzialania i
sciezka awansu w przedsiebiorstwie rodzinnym polskiego sektora msp.Podatnik vat w polskim systemie
podatkowym.Ksztaltowanie wizerunku przedsiebiorstwa na przykladzie stora enso poland s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Postrzeganie przez nabywcow indywidualnych zpm grot po wprowadzeniu systemu
haccp.Konkurencyjnosc w sektorze malych i srednich przedsiebiorstwa na podstawie ppuh absowski..Wplyw
wykorzystania funduszy strukturalnych unii europejskiej na rozwoj gminy gostynin.Ryzyko w dzialalnosci
deweloperskiej.praca licencjacka budzet gminy .Wlasnosc intelektualna jako zrodlo konkurencyjnosci
przedsiebiorstw.Prawo miejscowe samorzadu terytorialnego.Umacnianie pozycji rynkowej malej firmy na
rynku stolarki budowlanej na przykladzie firmy domilas.Kultura organizacyjna jako strategiczny zasob
warunkujacy dzialanosc przedsiebiorstwa (nsa przykladzie firmy komtel sp. Z .o.o).Cudzoziemcy na polskim
rynku pracy.Teoria prawa i filozofia prawa.Analiza komparatywna kart platniczych dla klientow
indywidualnych (na przykladach bankow pko bank polski s.a. i pekao s.a..Marketing uslug
ubezpieczeniowych oraz mozliwosci ubezpieczeniowe malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie tuir
warta sa i tu alianz sa..Analiza porownawcza funduszy inwestycyjnych otwartych stabilnego wzrostu w polsce
w latach 2004-2006.Napisze prace magisterska.Praca licencjacka resocjalizacja.Glowne problemy
wspolczesnej etyki zawodowej adwokatow i radcow prawnych..Warunki realizacji celow wykonywania kary
pozbawienia wolnosci.Polityka regionalna unii europejskiej.Systemy wczesnego ostrzegania przed
upadloscia.Europejski fundusz rozwoju regionalnego zrodlem wspolfinansowania rewitalizacji zabytkow w
polsce .Praca licencjacka chomikuj.Rola funduszy strukturalnych w procesie wspierania rozwoju
regionalnego.Dzialania promocyjne ppup poczty polskiej.Determinanty wyboru uczelni wyzszej przez
maturzystow a promocja wydzialu zarzadzania ul.Ocena sytuacji majatkowo-finansowej na podstawie domu
pomocy spolecznej zgromadzenia siostr sluzebniczek nmp w lodzi.Ceny transferowe w swietle przepisow
dotyczacych opodatkowania dochodow spolek powiazanych..Wplyw struktury aktywow i pasywow na
plynnosc finansowa przedsiebiorstwa.Senat i izba deputowanych republiki wloskiej.Kredyt hipoteczny- jako
zrodlo fiansowania nieruchomosci mieszkaniowych w polsce na przykladzie banku peko s.a..Prywatyzacja
samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej w spolki prawa handlowego jako szansa na
efektywna dzialanosc..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw sejmu na dzialalnosc samorzadu
terytorialnego..Corporate governance jako odpowiedz na skandale korporacyjne - ocena funkcjonowania w
polsce w swietle rozwiazan amerykanskich i europejskich.Identyfikacja problemow produkcyjnych w
przedsiebiorstwie produkujacym osprzet dla gornictwa..Motywowanie do pracy na przykladzie wybranych
przedsiebiorstw.The multicultural workforce: expatriate (ekspatriacja w wielokulturowych zespolach
pracowniczych.Rola powiatowego centrum pomocy rodzinie w realizacji zadan z zakresu pomocy spolecznej
w powiecie pajeczanskim.Umowa o prace a umowy cywilnoprawne.Bariery i progi w funkcjonowaniu malych
i srednich przedsiebiorstw.Systemy innowacyjne i ich wplyw na rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce na przykladzie selvitas.a..Plynnosc finansowa jako kryterium oceny sytuacji finansowej
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przedsiebiorstwa na podstawie polskiej grupy farmaceutycznej s.a..Zarzadzanie kryzysem w dzialalnosci
organizacji.Analiza strategii przedsiebiorstwa pkp cargo s.a zaklad taboru w tarnowskich
gorach.Odpowiedzialnosc porzadkowa pracownikow.Nasladownictwo jako czyn nieuczciwej konkurencji
.Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa - analiza na przykladzie przedsiebiorstwa polsad w latach 20082010.Analiza fundamentalna- ryzyko i zarzadzanie portfelem papierow wartosciowych.praca licencjacka
budzet gminy .Ocena systemu motywacji jako elementu zarzadzania personelem na przykladzie firmy ecobeef sp. Z o.o..Wplyw dzialalnosci miejsko-gminnego osrodka pomocy spolecznej w wieluniu na poprawe
warunkow zycia beneficjentow..Status prawny nbp..Zarzadzanie jakoscia w lancuchu logistycznym na
przykladzie fabryki produkujacej kosmetyki.Przyczyny wzrostu nierownosci dochodowych w usa od polowy
lat 70 xx wieku..Bezrobocie w gospodarce polskiej i metody jego zwalczania w latach 20002007.Finansowanie partii politycznych w polsce po 1989 roku.Przygotowanie programu sponsorskiego i jego
skutecznosc na przykladzie ludowego klubu sportowego gol-start w czestochowie.Ochrona przed
wywlaszczeniem.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc pomocowa bankowego funduszu
gwarancyjnego.Wplyw systemu motywacyjnego na stopien zaangazowania pracownika.Zakres kontroli
sprawowanej przez sady administracyjne.praca licencjacka budzet gminy .Determinanty sukcesu
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy ospel s.a..Elementy marketingu we wspolczesnej dzialalnosci
kosciolow na przykladzie wybranych parafii i gmin wyznaniowych.Wplyw reklamy na zachowania
konsumentow na rynku artykulow zywnosciowych i kosmetykow.Prawne formy zabezpieczenia zobowiazan
podatkowych w postaci hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego.Realizacja idei spoleczenstwa
informacyjnego na przykladzie wybranych witryn internetowych gmin wojewodztwa
malopolskiego..Metodologia pracy magisterskiej.Wojewoda jako zwierzchnik administracji zespolonej.praca
licencjacka budzet gminy .Podnoszenie wydajnosci pracy przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztow na
przykladzie fum poreba.praca licencjacka budzet gminy .Zakres stosowania ustawy z dnia 13 marca 2003 r. O
szczegolnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych
pracownikow- ze szczegolnym uwzglednieniem zwolnien indywidualnych.Gospodarowanie majatkiem
obrotowym i jego wplyw na wynik finansowy w spolce --lentex s.a. w latach 2005-2007.Szkolenia zawodowe
jako instrument rozwoju personelu.Akcja paulianska w regulacjach kodeksu cywilnego oraz prawa
upadlosciowego i naprawczego.Koszty obslugi administracyjnej w szkolach obslugiwanych przez zespol
obslugi i w szkolach samodzielnych na przykladzie wybranych gmin w latach 2001-2004.Niepelnosprawnosc wplyw mediow na ksztaltowanie postaw i swiadomosci spolecznej wobec kulrtury osob
niepelnosprawnych.Optymalizacja lancucha dostaw jako metoda tworzenia konkurencyjnosci
przedsiebiorstwa.Naglowki w reklamie prasowej - analiza i ocena na przykladzie magazynow dla
kobiet.Kredyt hipoteczny w programie rodzina na swoim jako instrument polityki panstwa na rzecz rozwoju
budownictwa mieszkaniowego..Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych
stanowiskach pracy wytworni wyposazen samochodow..Analiza finansowa przedsiebiorstwa branzy
telekomunikacyjnej tp s.a. w latach 2005 -2010.Odpowiedzialnosc karna czlonkow zarzaduw zwiazku z
upadloscia..Segmentacja rynku jako podstawa roznicowania cen na przykladzie firmy polska telefonia
cyfrowa sp. Z o.o..Polityka mieszkaniowa oraz zarzadzanie zmianami na osiedlach mieszkaniowych w
rumunii.Formy ewidencji operacji gospodarczych w malych przedsiebiorstwach na przykladzie firmy tp
teltech.Analiza dzialalnosci kredytowej na przykladzie banku pko bp sa w latach 2005-2009.Wdrazanie
systemu zarzadzania jakoscia w administracji publicznej na przykladzie urzedu gminy z wojewodztwa
lodzkiego.Kolejnosc splacania dlugow spadkowych.Marketing relacji i lojalnosc nabywcow na podstawie
firmy berendsentextile service sp. Z o.o..Kuglarstwo jako alternatywna forma sztuki. Projekt instytucji
promujacej kuglarstwo..Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia podczas produkcji okien pcv w firmie
oknoplast-krakow sp. Z o.o..Wplyw reklamy telewizyjnej na decyzje konsumenta.Prywatyzacja zadan
publicznych - ujecie administracyjnoprawne.Marketingowe aspekty strategii zarzadzania firma (analiza
przypadku).Obrot nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc jednostki samorzadu terytorialnego na
podstawie gminy klucze w latach 2006 -2008.Lencioni- patrick - cztery obsesje wyjatkowego szefa : opowiesc
o przywodztwie .Ubezpieczenia od wszystkich ryzyk - teoria i praktyka.Marketing mix uslug bankowych na
przykladzie ing banku slaskiego.Strona www jako narzedzie realizacji marketingu internetowego firmy f.h.u.
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czardach.Prawo ochrony srodowiska w unii europejskiej.Zasady wyceny bilansowej wedlug polskich i
miedzynarodowych zasad rachunkowosci (na przykladzie wartosci niematerialnych i prawnych w tvn
s.a.).Dostep do informacji publicznej w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu
marszlkowskiego wojewodztwa swietokrzyskiego.Typologia doboru systemu informatycznego..Marketing
szeptany jako metoda ksztaltowania wizerunku firmy.Ocena funkcjonowania zintegrowanych systemow
zarzadzania w przemysle metalurgicznym.Analiza zdolnosci kredytowej podmiotow gospodarczych w banku
pko bp.Przeciwdzialanie mobbingowi.Prognoza osiadan wybranego obiektu budowlanego posadowionego
na gruntach rynny praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Pierwsza strona pracy
licencjackiej.Wplyw realizacji projektow badawczych na rozwoj dzialalnosci opiniodawczej instytutu
ekspertyz sadowych w krakowie..Przedsiebiorczosc i jej specyfika na terenach wiejskich na przykladzie gminy
dlugosiodlo.Dzialalnosc dystrybucyjno-logistyczna na rynku instytucjonalnym na przykladzie firmy acerinox
polska..Oszustwa matrymonialne.Zarzadzanie kryzysowe praca licencjacka.Zapasy w ocenie kondycji
finansowej przedsiebiorstwa x..Rola i funkcje menadzera w przedsiebiorstwie rodzinnym.praca licencjacka
budzet gminy .Metody zarzadzania przedsiewzieciami (na przykladzie inwestycji budowlanej business park
wielicka.Kult pamieci osoby zmarlej - szczegolne dobro osobiste i jego ochrona..E-commerce: handel w
internecie..Badanie jakosci uslug ubezpieczeniowych na przykladzie powszechnego zakladu ubezpieczen
s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Regulacje prawa pracy dotyczace
kierowcow wykonujacych transport drogowy..Ocena dzialalnosci miasta i gminy pajeczno w zakresie
pozyskiwania srodkow w ramach europejskiego funduszu rozwoju regionalnego..Asertywnosc jako
podstawowa cecha zachowan negocjatora.Zaawansowane formy finansowania przedsiewziec
gospodarczych.Rola partycypacji spolecznej w ograniczaniu syndromu nimby.Wplyw motywacji pracownikow
na relacje interpersonalne w organizacji na przykladzie urzedu gminy.Narzedzia wykorzystywane przez lean
manufacturing na przykladzie firmy abb sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Skopiec- dominik a. polityka kursu walutowego chin jako czynnik globalnej nierownowagi platniczej .Analiza komparatywna
wynikow funduszy inwestycyjnych na przykladzie arka bz wbk akcji fio oraz pioneer akcji polskich fio.praca
licencjacka budzet gminy .Sposoby realizacji wladzy wykonawczej w systemie semokratycznym stanow
zjednoczonych. Wybrane zmiany w kompetencjach prezydenta na przestrzeni wiekow.Marketing spoleczny w
profilaktyce hiv/aids.Transgraniczne polaczenia spolek kapitalowych w swietle przepisow prawa
europejskiego i prawa polskiego.Wplyw przedakcesyjnych srodkow unijnych na rozwoj lokalny na przykladzie
gminy wloszczowa.Arbitraz jako sposob rozstrzygania sporow w miedzynarodowym obrocie
handlowym.Metody strategicznej rachunkowosci zarzadczej w zarzadzaniu cyklem zycia produktu.Budzet
gminy jako instrument realizacji zadan gminy na przykladzie gminy boronow.Opodatkowanie transakcji
leasingowych w kontekscie korzysci ekonomicznych..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Egzekucja swiadczen pienieznych z ruchomosci.Analiza zrodel dochodow i wydatkow
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie budzetu gminy kleszczow.Konkurencyjnosc ubezpieczen
komunikacyjnych na polskim rynku ubezpieczeniowym.Ergonomiczne modelowanie i optymalizacja
przestrzeni pracy w plaszczyznie strzalkowej.Budzet jednostki samorzadu terytorialnego jako narzedzie
realizacji zadan gminy olszewo-borki.Napisze prace magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane
zagadnienia prawno-finansowe zatrudniania osob niepelnosprawnych.Tematy prac licencjackich
socjologia.Podatki jako zrodlo finansowania budzetu gmin - na podstawie gminy rusiec.Statut w systemie
zrodel prawa..Czynnosci komornika w egzekucji z nieruchomosci.Analiza dzialalnosci kredytowej banku
spoldzielczego w klobucku w latach 2000-2004.Ocena realizacji strategii rozwoju gminy czajkow do roku
2006.Wojewoda jako organ nadzoru nad jednostkami samorzadu terytorialnego..Produkt jako narzedzie
marketingu w malym przedsiebiorstwie - analiza przypadku na przykladzie p.p.h..Teoretyczne i praktyczne
aspekty prywatyzacji gieldy papierow wartosciowych w warszawie s.a..Dzialalnosc centrum ksztalcenia
praktycznego w czestochowie w latach szkolnych 2008/2009-2010/2011.Praca licencjacka
pedagogika.Komplementarnosc zapisow wybranych instrumentow planistycznych sasiednich jednostek
samorzadu terytorialnego w konurbacji katowickiej na przykladzie bytomia- chorzowa- rudy slaskiej i
swietochlowic..Sprawozdawczosc finansowa przedsiebiorstwa podstawa monitoringu jego plynnosci
finansowej na przykladzie jti polska sp. Z o.o..Marketing uslug turystycznych na przykladzie biura
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turystycznego orbis.Trzy warianty projektu zagospodarowania placu budowy w zaleznosci od lokalizacji
obiektu („plomba”- dzialka o narzuconych wymiarach i plac budowy bez ograniczen). Praca inzynierska
budownictwo.Zarzadzanie systemem logistycznym na przykladzie przedsiebiorstwa x.praca licencjacka
budzet gminy .Prace licencjackie z ekonomii.Ocena atrakcyjnosci kredytow dla rolnikow na przykladzie
wybranych bankow.Procesy transformacyjne spolek prawa handlowego.praca licencjacka budzet gminy
.Pisanie prac socjologia.Pisanie prac magisterskich forum.Problemy zwalczania bezrobocia w powiecie
pabianickim w latach 2000-2004.Rozwoj systemow emerytalnych.Rozstrzyganie sprawy w rozsadnym
terminie.Rola kapitalu intelektualnego w ksztaltowaniu wartosci firmy.Zarzadzanie jakoscia i produkcja
ksztaltownikow z metali niezelaznych..Metody przeciwdzialania dyskryminacji kobiet w miejscu
pracy.Zabezpieczanie dowodow w postepowaniu cywilnym.Motywowanie dzieci do sportu na przykladzie
sekcji koszykarskiej klubu ks korona krakow.Odpowiedzialnosc posiadacza za uzycie karty platniczej.Czynniki
rozwoju malej firmy uslugowej na przykladzie firmy silver express michal peda.Sprzedaz w egzekucji z
ruchomosci.Impeachment w ustroju federalnych stanow zjednoczonych.Budzet gminy podstawa organizacji i
finansowania placowek oswiatowych na przykladzie gminy kadzidlo.Reforma systemu emerytalnorentowego ii filar..System finansowania swiadczen z tytulu bezrobocia..Offshoring uslug jako strategia
ekspansji firmy na rynkach zagranicznych na przykladzie firmy x.Analiza portfelowa i jej wykorzystanie w
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitalowym.Przykladowe prace licencjackie z
pedagogiki.Uslugi gastronomiczne na opolszczyznie - stan i wyzwania..Ustroj i organizacjia sluzb specjalnych
ii rp.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc materialna pracownikow za mienie powierzone z
obowiazkiem zwrotu lub wyliczenia sie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Analiza strategii rozwoju lokalnego gminy trzebinia na lata 2007-2013.Prace magisterskie zarzadzanie.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie praca licencjacka.Istota i pojecie jakosci w administracji publicznej wdrozenie systemu zarzadzania jakoscia w ministerstwie spraw wewnetrznych i administracji.Rola organizacji
art&busieness w sponsorowaniu kultury i sztuki.Postepowanie w sprawach o naruszenie
posiadania.Organizacja transportu morskiego na przykladzie dzialalnosci operatora logistycznego schenker
sp. Z o.o..Wysokosc zadoscuczynienia za szkode niemajatkowa.Systemy spomagajace jakosc
produkcji.Skrzypek- slawomir (1963-2010). - banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego .Technologie
satelitarne gps wspierajace procesy logistyczne firm.Motywowanie pracownikow za pomoca systemu
wynagrodzen (na przykladzie osrodka pomocy spolecznej w olkuszu).praca licencjacka budzet gminy .Polacy
w jednoczacej sie europie. Obraz nowej fali polskiej emigracji po wejsciu polski do unii europejskiej w 2004
roku..Produkt turystyczny nowej huty.Rola systemu zarzadzania jakoscia w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na
przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego coroplast sp. Z o.o..Problematyka czynnosci operacyjno rozpoznawczych.Leasing w finansowaniu przedsiewziec inwestycyjnych podmiotow sektora msp na
przykladzie firmy bhs corrugated poland.Dziedzictwo kulturowe w europie srodkowo - wschodniej..Promocja
jako funkcja marketingu (na przykladzie firmy ikea).Analiza ryzyka kredytowego banku na podstawie banku
spoldzielczego w krzepicach oddzial w lipiu w latach 2008-2010.Finansowanie systemu ubezpieczen
spolecznych w polsce na przykladzie zus w latach 2002-2005.Rola notariusza w prawie spolek.Logistyka
dystrybucji a obsluga klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa /na wybranym
przykladzie/.Analiza i ocena gospodarki budzetowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy przyrow w latach 2006-2011.Tematy prac licencjackich pedagogika.Piercing the corporate veil.Analiza
komparatywna kart platniczych dla klientow indywidualnych (na przykladach bankow pko bank polski s.a. i
pekao s.a..Praca magisterska fizjoterapia.Dzialanie ze wzgledu na uzasadniony interes spoleczny lub
indywidualny jako przeslanka wylaczenia bezprawnosci naruszenia dobr osobistych.Pisanie prac licencjackich
opole.Organizacja uczaca sie na przykladzie aiesec.Wybrane aspekty zarzadzania zespolami ludzkimi w
rozwijajacej sie firmie.Determinanty sukcesu przedsiebiorstwa na przykladzie firmy ospel s.a..Motywacja
jako skuteczne narzedzie zarzadzania na przykladzie serwis blachownia sp. Z o. O..praca licencjacka budzet
gminy .Podstawowe zagadnienia przestepstw gospodarczych.Rola efektywnosci w zarzadzaniu mediami
publicznymi.Sklep internetowy - podejmowanie dzialalnosci.Ankieta wzor praca magisterska.Makowiczbartosz - compliance w przedsiebiorstwie .Prawo gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji w
unii europejskiej.Bankowosc elektroniczna w obsludze malych i srednich przedsiebiorstw.Rozliczenie kosztow
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dzialalnosci pomocniczej przy zastosowaniu rachunku kosztow dzialan na przykladzie przedsiebiorstwa
artykulow technicznych i uszczelnien trmicznych polmots.a..Proces zakladania przedsiebiorstwa. Aspekty
prawno - organizacyjne na przykladzie branzy transportowej..Uslugi bankomatowe w polsce.Analiza i ocena
form reklamy telewizyjnej w hiszpanii.Dzialalnosc rady europy w dziedzinie sportu i zarzadzania
bezpieczenstwem widzow na arenach sportowych..Istota i plaszczyzny restrukturyzacji przedsiebiorstwa na
wybranycm przykladzie.praca licencjacka budzet gminy .Zmiany w strukturze geograficznej polskiego handlu
zagranicznego w latach 2004-2010.Analiza innowacyjnego rozwoju przedsiebiorstwa z branzy
obuwniczej..Dzialanie ze wzgledu na uzasadniony interes spoleczny lub indywidualny jako przeslanka
wylaczenia bezprawnosci naruszenia dobr osobistych.Podstawowe metody obliczania i ewidencjonowania
podatku dochodowego od osob fizycznych.Ustroj konstytucyjny konfederacji szwajcarskiej.Wplyw promocji
na wizerunek wojewodztwa slaskiego jako regionu turystycznego.Znaczenie przedsiebiorczosci wiejskiej w
budowaniu konkurencyjnosci powiatu wloszczowskiego.Funkcjonowanie partnerstwa lokalnego na
przykladzie lokalnej grupy dzialania turystyczna podkowa.Specyfika finansow gminy uzdrowiskowej buskozdroj.Przekroczenie granic obrony koniecznej.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza za dzialania wladzy
publicznej jako konstytucyjna gwarancja ochrony praw i wolnosci obywatelskich..Przychody jako kategoria
finansowa rachunkowosci oraz podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osob
prawnych.Ekspertyza informatyczna..Promocja produktu hotelarskiego na przykladzie hotelu gorski.Pisanie
prac dyplomowych.Praca magisterska przyklady.praca licencjacka budzet gminy .Reklama telewizyjna
kierowana do dzieci w wieku 6-12 lat.Mozliwosci wykorzystania turystyki medycznej do regeneracji sil
psychofizycznych na przykladzie osrodka rehabilitacyjnego tabun w olszanicy.Strategia rozwoju zakladu
sprzetu elektroinstalacyjnego ospel s.a. w wierbce..Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania i
wspierania sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Analiza zarzadzania zasobami ludzkimi (na
przykladzie domu pomocy spolecznej --pod klonami w dzbancach.Analiza leksykalna terminologii
transportowej.Wycena nieruchomosci gruntowej zabudowanej metoda porownywania parami..Role w
zespolach zadaniowych - specyfika funkcjonowania pracownikow branzy nowych technologii.praca
licencjacka budzet gminy .Turystyczna oferta anglii w opinii polakow.Wybory prezydenckie w stanach
zjednoczonych.Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej firmy na przykladzie poldim
s.a..Ocena dzialalnosci przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego.Orzekanie oraz
wykonywanie detencji psychiatrycznej (art. 94 k.k.) W praktyce sadow rejonowych.Wspoldzialanie urzedow
stanu cywilnego z instytucjami koscielnymi w zakresie zawarcia malzenstwa cywilnego w formie
wyznaniowej.praca licencjacka budzet gminy .Wspolpraca policyjna i sadowa w sprawach karnych - iii filar
unii europejskiej.Technologia produkcji i badanie jakosci kostki brukowej w firmie drewbet.sp.zo.o..Strategia
rozwoju mikroprzedsiebiorstwa gastronomicznego.Kwestia konstytucyjnosci penalizacji znieslawienia.
Rozwazania na tle europejskich standardow wolnosci slowa w debacie publicznej..praca licencjacka budzet
gminy .Dzialalnosc szkoleniowa elementem funkcji personalnej firmy.Kontrola panstwowa w polsce po
drugiej wojnie swiatowej..Skarga negatoryjna w sprawach z zakresu ochrony srodowiska w swietle polskiego
porzadku prawnego.Controlling w firmie.Zarzadzanie wynikiem finansowym banku spoldzielczego na
przykladzie banku spoldzielczego w glownie..Bezrobocie i metody jego zwalczania (na przykladzie powiatu
kutnowskiego).Analiza gospodarowania zapasami na przykladzie firmy z branzy stalowej.Racjonalizacja
struktury organizacyjnej na podstawie banku spoldzielczego --banku rolnikow w opolu.Zasady ustalania i
rozliczania podatku od towarow i uslug w polsce w kontekscie regulacji podatku vat w unii
europejskiej.Pisanie prac licencjackich po angielsku.Poczatki pracy zawodowej absolwentow panstwowej
wyzszej szkoly teatralnej im. Ludwika solskiego w krakowie na przykladzie rocznikow 19892000.Zobiektywizowane metody oceny zdolnosci kredytowej.Praca magisterska
fizjoterapia.Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w opolu..Jak pisac prace licencjacka.Strategia
dzialania przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa gracja..Sytuacja telepracownika.Analiza sytuacji
ekonomiczno-finansowej grupy kapitalowej pkn orlen.Parlamentarny wymiar unii europejskiej.Pisanie prac
licencjackich warszawa.Ochrona srodowiska naturalnego w konfliktach zbrojnych.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza ryzyka kredytowego z wykorzystaniem metody credit scoring na przykladzie banku pko bp
s.a..Zarzadzanie innowacja w organizacji.Przygotowanie zawodowe mlodocianych w formie nauki
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zawodu.Pozycja ustrojowa prezydenta republiki czeskiej.Baza danych dla zarzadzania serwisem
mechanicznym pojazdow.Logistyczna jakosc obslugi klienta w obszarze bankowosci na podstawie banku
spoldzielczego w poddebicach.Sporzadzanie sprawozdan finansowych wedlug miedzynarodowych
standardow sprawozdawczosci finansowej oraz ustawy o rachunkowosci - podobienstwa i
roznice.Finansowanie sektora gospodarki komunalnej przedsiebiorstw uzytecznosci publicznej na przykladzie
wybranego przedsiebiorstwa komunalnego.Pozaumowne formy zatrudnienia..Organizacja systemu
logistycznej dystrybucji na przykladzie firmy action s.a..Tematy prac magisterskich z pedagogiki.Skarga do
sadu administracyjnego jako narzedzie realizacji konstytucyjnego prawa do sadu..Wplyw transakcji
leasingowych na ksztaltowanie wyniku finansowego i sytuacji majatkowej firmy.Prace magisterskie
tematy.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie rekrutacji oraz skutecznosc placowych i pozaplacowych
technik motywowania pracownikow na przykladzie firmy tompol.Logistyczna obsluga klienta w sklepach
internetowych (na przykladzie merlin.pl).Straz pozarna w systemie zarzadzania kryzysowego miasta
lodzi.Ocena narzedzi motywowania stosowanych w firmie ubezpieczeniowej na podstawie opinii
pracownikow (na przykladzie towarzystwa ubezpieczen wzajemnych tuw).praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Zintegrowany system zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie
produkcyjnym case new holland polska sp. Z o.o. W plocku.Kredyty hipoteczne w banku
uniwersalnym.Polityka innowacyjna w polsce.Rola akademickich biur karier w ksztaltowaniu aktywnosci
zawodowej studentow na przykladzie biur karier uniwersytetu jagiellonskiego oraz uniwersytetu
ekonomicznego w krakowie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Praca
licencjacka wzor.Rola fundacji i stowarzyszen w zyciu kulturalnym krakowa.praca licencjacka budzet gminy
.Zrodla finansowania przedsiebiorstw.Podsluch operacyjny i procesowy w polskim systemie prawnym
.Swadzba- stanislaw. Red. - systemy gospodarcze i ich ewolucja : bilans pierwszych lat czlonkostwa w unii
europejskiej .Srodki unijne a rozwoj na poziomie lokalnym na przykladzie miasta rybnik..Pisanie pracy
magisterskiej cena.Prezydentura georgea w.busha- apozycja stanow zjednoczonych w swiecie..Zastosowanie
technologii agentowej przy wspomaganiu procesu przygotowywania ofert przetargowych na sprzet
komputerowy na przykladzie agenta besthard.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza skarbu panstwa za szkody
wyrzadzone wadliwa decyzja administracyjna lub brakiem decyzji.Kredytowanie i badanie zdolnosci
kredytowej podmiotow gospodarczych w banku spoldzielczym w mykanowie.Unijne interwencje
strukturalne na obszarze powiatu ostroleckiego ze szczegolnym uwzglednieniem gminy troszyn i ich
znaczenie w rozwoju regionu.Prokuratoria generalna rzeczpospolitej polskiej w latach 1919-1939.Znaczeniefunkcjonowanie oraz perspektywy rozwojowe centrow logistycznych w polsce..Wykorzystanie srodkow z
funduszy strulturalnych a konkurencyjnosc regionow na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Kwantyfikacja
dostawcow pod wzgledem jakosci czesci dla kombajnow zbozowych john deere..Prawnokarna ochrona
informacji w sferze elektronicznych sposobow ich przesylania- przetwarzania i gromadzenia.Reklama
spoleczna naprzeciw problemom xxi wieku.Stratregia lizbonska a rynek pracy w polsce.Koncesje i zezwolenia
w wybranych obszarach dzialalnosci gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .Samorzady lokalne jako
inwestorzy na rynku ochrony srodowiska na przykladzie gminy herby.Rownowaga pomiedzy zyciem
zawodowym a zyciem osobistym pracownika jako czynnik zapobiegajacy powstawaniu patologii w miejscu
pracy w opinii studentow politechniki czestochowskiej.Pisanie prezentacji maturalnej.Instytucja pytan
prawnych do sadu najwyzszego jako instrument zapewnienia jednolitosci orzecznictwa w sprawach
karnych.Finansowa ocena efektywnosci funkcjonowania przedsiebiorstwa pemug s.a. w latach 20022006..Funkcjonowanie systemu edukacji przedszkolnej w opiniach samorzadu lokalnego oraz rodzicow dzieci
w wieku przedszkolnym na przykladzie gminy jordanow.Bezrobocie w polsce i na terenie wojewodztwa
mazowieckiego ze szczegolnym uwzglednieniem osob bezrobotnych z wyzszym wyksztalceniem.Zarzadzanie
ryzykiem w kredytowaniu ludnosci.Porownanie sytuacji gospodarczej kazachstanu i federacji rosyjskiej w
latach 1990-2009.Zmiany w strukturze geograficznej polskiego handlu zagranicznego w latach 20042010.Szanse i trudnosci w rozwoju gminy przyrow.Model przebiegu sluzby oficera zawodowego i jego
uwarunkowania na przykladzie 1 pulku specjalnego.Szkolenia jako instrument rozwoju zasobow ludzkich na
przykladzie powiatowego urzedu pracy w brzesku.Analiza ulg i zwolnien w podatku dochodowym od osob
fizycznych za lata 2004-2007 na przykladzie urzedu skarbowego..Rozwoj bankowosci internetowej w
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polsce..Problematyka uzycia min przeciwpiechotnych w prawie miedzynarodowym pub;licznym..Wdrazanie i
funkcjonowanie zarzadzania przez jakosc w procesach logistycznych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
rozwoju zrownowazonego funduszu inwestycyjnego.Gotowa praca magisterska.Marketing narodowy jako
narzedzie promocji panstw.Wplyw infastruktury technicznej na rozwoj regionu lodzkiego.Marketingowe
aspekty koncentracji przedsiebiorstw na przykladzie kompanii piwowarskiej s.a..Zarzadzanie
nieruchomosciami lokalowymi oraz zaspakajanie potrzeb remontowych na przykladzie spoldzielni
mieszkaniowej kielnia w lodzi.Centra logistyczne jako elementy lancucha dostaw..praca licencjacka budzet
gminy .Bancassurance - ubezpieczenia produktow bankowych.Rozwoj personelu.Uslugi detektywistyczne i
ochroniarskie.Marketing uslug na przykladzie niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej.Analiza kosztow
calkowitych i rodzajowych na przykladzie firmy ruch s.a..Praca inzynierska.Rola komisji nadzoru finansowego
w polskim systemie prawno-finansowym.Przebieg postepowania apelacyjnego.Zarzadzanie jednostka
oswiatowa na przykladzie liceum x.praca licencjacka budzet gminy .Program rewitalizacji i efekty jego
realizacji w miescie gogolin.Motywacja jako element gospodarowania kapitalem ludzkim w
przedsiebiorstwie na przykladzie wybranej firmy.Srodki dowodowe ze szczegolnym uzglednieniem opinii
bieglaego w postepowaniu cywilnym.Metody oceny ryzyka bankowego na przykladzie banku pekao
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Analiza sprawozdania finansowego banku - studium przypadku.Rola
mediacji w procesie karnym.Gospodarka zapasami - aspekt racjonalizacji..Ocena mozliwosci wdrozenia
systemu zarzadzania jakoscia zgodnie z norma pn-en iso 9001:2001 w firmie ogolnopolski system dystrybucji
wydawnictw azymut.Kryminologia srodowiskowa oraz sytuacyjne zapobieganie przestepczosci (sklepy
wielkopowierzchniowe jako obiekty ataku przestepnego).Prace magisterskie fizjoterapia.Strony i uczestnicy
postepowania sadowoadministracyjnego.Zakonczenie pracy licencjackiej.Postanowienia umowne w
rozporzadzeniu parlamentu europejskiego i rady w sprawie wspolnych europejskich przepisow dotyczacych
sprzedazy (cesl)..Koncepcja promocyjnego - mix w dzialalnosci parkhotelu prinz carl.Ujmowanie ksiegowe
dotacji unii europejskiej u beneficjenta i instytucji wdrazajacej.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
transportem i spedycja na podstawie przedsiebiorstwa x..Budzet gminy.Przejawy rozwoju oraz wdrazania i
zarzadzania logistycznego w skali przedsiebiorstw i rynku w krajach zachodnich i w polsce..praca licencjacka
budzet gminy .Stosowanie prawa wto w ue.praca licencjacka budzet gminy .Hipoteka jako zabezpieczenie
umowy kredytowej.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji o przedsiebiorstwie jutrzenka.Analiza
oddzialywania systemu motywacyjnego na pracownikow w przedsiebiorstwie budowlanym.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza wskaznikowa gospodarki budzetowej jednostki samorzadu terytorialnego na
podstawie miasta i gminy wozniki w latach 2006 -2010.Leasing nieruchomosci- jako forma finansowania
nieruchomosci komercyjnych..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac olsztyn.Zwiazek wypalenia
zawodowego z umiejscowieniem poczucia kontroli..Kompleksowy system sterowania jakoscia.praca
licencjacka budzet gminy .Gospodarka oparta na wiedzy w strategii unii europejskiej - analiza na przykladzie
polskiej gospodarki w latach 2000-2008.Uprawnienie do dywidendy w spolce z ogranicznona
odpowiedzialnoscia.Ochrona przed wrogimi przejeciami spolek publicznych w prawie polskim i prawie
niemieckim..Pisanie prac semestralnych.Mechanizmy powolywania do zycia nowego przedsiebiorstwa i
czynniki wplywajace na jego sukces.Zarzadzanie kryzysowe praca licencjacka.Logistyka miejska jako zbior
rozwiazan usprawniajacych funkcjonowanie transportu drogowego.Analiza i ocena ryzyka zawodowego na
wybranych stanowiskach pracy przedsiebiorstwa przemyslu metalowego..Idea mediacji i jej realizacja w
polskim prawie karnym.Obrona konieczna ( art 25 kk).Przestepczosc stadionowa w polsce. Definicja- analiza i
sposoby przeciwdzialania.Obsluga klienta firmy transportowej przy pomocy narzedzi internetowych na
przykladzie korporacji ups.Analiza systemow logistycznych na podstawie przedsiebiortswa produkcyjnohandlowego dzialajacego na rynku miedzynarodowym.Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zmian
przedsiebiorstwa turystycznego w kryzysie..Miejsce i rola administracji rzadowej w ramach struktur
administracji publicznej w polsce.Kreowanie nowego produktu na przykladzie przedsiebiorstwa ceramika
tubadzin.praca licencjacka budzet gminy .Analiza technologiczno-ekonomiczna realizacji piwnic i podlog na
„gruncie” w budynkach jednorodzinnych praca inzynierska budownictwo.Zapewnienie jakosci w procesie
produkcji w wybranym przedsiebiorstwie branzy metalowej.Polityka produktowa panstwowego
przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej poczty polskiej.Pozwolenie na budowe.Naleznosci z tytulu dostaw i
..

..
uslug w polityce rachunkowosci na podstawie przedsiebiorstwa lotos s.a..Praca magisterska logistyka.praca
licencjacka budzet gminy .Lapownictwo bierne.Charakter postepowania dyscyplinarnego w relacji do
odpowiedzialnosci karnej w wymiarze przeslanek odpowiedzialnosci. Rozwazania w kontekscie
odpowiedzialnosci dyscyplinarnej sedziow sadow powszechnych w rzeczypospolitej polskiej..Oferta
kredytowa bankow dla przedsiebiorstw na podstawie banku polska kasa opieki s.a..Prace licencjackie
socjologia.Aktywne metody przeciwdzialania bezrobociu. Analiza na przykladzie powiatu
ostroleckiego..Hybrydowe partnerstwo publiczno - prywatne.Rozwoj bankowosci elektronicznej w
polsce..Oferty uslug bankowych dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Ocena pracownikow i kontrola
w zarzadzaniu zasobami ludzkim na przykladzie telekomunikacji polskiej..Analiza uslug inwestycyjnych
indywidualnego inwestora.Rachunek kosztow jakosci w zarzadzaniu jakoscia na podstawie firmy solei sp. Z
o.o..Dobre praktyki spolek notowanych na gpw jako przyklad pozanormatywnej regulacji corporate
governance.Prace licencjackie europeistyka.Wplyw rezerwy federalnej stanow zjednoczonych na cykle
koniunkturalne.Ewidencja i wycena dochodow wlasnych w systemie rachunkowosci szkoly..Rekrutacjaselekcja i wprowadzanie nowych pracownikow na przykladzie banku bph s.a..Ocena zasad rachunkowosci w
jednostkach oswiatowych na przykladzie gminy gomunice w latach 2007 - 2009.Praca magisterska
politologia.Rola motywacji materialnej i niematerialnej w ksztaltowaniu postaw pracownikow wobec pracy i
zakladu pracy (na przykladzie aresztu sledczego w piotrkowie trybunalskim).Jednostki pomocnicze
gmin.Problem zatrudnienia skazanych a ustawodawstwo.Mozliwosci i bariery wykorzystania partnerstwa
publiczno-prywatnego w rozwoju sieci autostrad w polsce.Planowanie finansowe a rachunkowosc w
gminie.Strzepka- janusz a. . Aut. - kodeks spolek handlowych.Analiza wejscia polski do strefy euro.Ochrona
interesow finansowych unii europejskiej przed czynami naruszajacymi prawo.Borkiewicz-liszka- malgorzata. ryczalt z podatkiem vat : moment powstania przychodu- nowe zasady ksiegowania w ewidencji przy.Wplyw
reklamy internetowej na decyzje rynkowe konsumentow.Obrot nieruchomosciami a organizacja euro 2012 w
polsce.Loteria jako alternatywne zrodlo finansowania kultury - projekt wlasny loterii.Bezrobocie jako
problem ekonomiczno-spoleczny na przykladzie powiatu wloclawskiego (lata 2000-2007).Nowoczesne
technologie informatyczne we wspolczesnej logistyce.Wplyw integracji polski z unia europejska na rozwoj
sektora msp..Zarzadzanie procesami logistycznymi w aspekcie zarzadzania
miedzynarodowego.Sprawozdawczosc finansowa przedsiebiorstw w ujeciu krajowym oraz
miedzynarodowym.Techniki perswazyjne wykorzystywane w prozdrowotnych kampaniach
spolecznych..Zarzadzanie logistyka transportu na przykladzie onninen sp. Z o.o..Ocena funkcjonowania
systemu zarzadzania jakoscia w hucie..Koszty logistyki w rachunkowosci firmy uslugowo-produkcyjnej na
przykladzie euro-eko serwis sp. Z o.o..Sklady orzekajace sadow administracyjnych.Przestepcze naduzycie
wladzy przez funkcjonariusza publicznego w art. 231 kodeksu karnego.Plec a sprawnosc
komunikacyjna.praca licencjacka budzet gminy .Logistyczne podejscie jako optymalizacja dzialalnosci
organizacji.Dowod z opinii bieglych psychiatrow w procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
funkcjonowania instytucji kultury na przykladzie um bialystok.Tematy prac magisterskich
prawo.Wykorzystanie instrumentow marketingu mix w dzialalnosci przedsiebiorstwa zpc
paradyz.Optymalizacja lancucha dostaw jako metoda tworzenia konkurencyjnosci przedsiebiorstwa.Prawo do
secesji jako konsekwencja ewolucji zasady samostanowienia narodow.secesja unilateralna i
konsensualna.Grzeskowiak- alicja (1941- ). Red. - zagadnienia prawa karnego na tle nauczania jana pawla ii
.Koncepcja i praktyka logistyki i transportu w przedsiebiorstwie produkcyjnym x.Zjawisko narkomanii w
szkolach.Wyglad pracy magisterskiej.Karty mikroprocesorowe i ich wdrozenie na przykladzie elektronicznych
legitymacji studenckich na uniwersytecie lodzkim.Marketing terytorialny praca magisterska.Ewolucja zmian
w zarzadzaniu przedsiebiorstwem w kontekscie uwarunkowan prawnych na przykladzie british american
tobacco polska s.a..Wypadki nadzwyczajne w jednostkach penitencjarnych.Relacje panstwo kosciol w
konstytucji rp.Sponsoring - narzedzie ksztaltujace wizerunek firmy na przykladzie pge giek s.a. oddzial kwb
belachtow.Motywowanie pracownikow na przykladzie firmy transpol.Ochrona danych osobowych w
stosunkach pracy.Problematyka zwrotow i odliczen w podatku od towarow i uslug.Praktyka okresowych ocen
pracowniczych na przykladzie instytucji pomocy spolecznej.Tematy prac magisterskich
administracja.Planowanie i realizacja inwestycji na przykladzie budowy stadionu miejskiego w gminie
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brzeg..Porownanie miejsko-gminnych osrodkow pomocy spolecznej w krzepicach i dzialoszynie.Miejsce i rola
funduszy celowych w publicznym systemie finansowym.Bazylea iii - regulacje pokryzysowe w systemie
bankowym i finansowym.Ginace zawody w powiecie myslenickim - firmy kowalskie.Podatek liniowy jako
alternatywa dla obecnego systemu podatkowego.Projektowanie baz danych: optymalizacja oraz narzedzia
do analizy i strojenia na przykladzie database engine tuning advisor.Znaczenie wspolpracy gospodarczej
panstw basenu morza czarnego dla rozwoju gospodarki gruzji..Rynek ofe- a realizacja systemow
emerytalnych na swiecie.Bezposrednie inwestycje zagraniczne w polsce w perspektywie przystapienia do
unii europejskiej.Prowadzenie spraw spolki komandytowo-akcyjnej.Analiza finansowa spolki abc na
podstawie sprawozdan finansowych w latach 2003-2005.Nesterowicz- miroslaw (1942- ). Red. odpowiedzialnosc biur podrozy a ochrona klientow w prawie polskim i unii europejskiej .Projektowanie
strategii przedsiebiorstwa na przykladzie firmy ewunia w blaszkach.Ogolna ocena dzialalnosci kredytowej
banku na przykladzie banku spoldzielczego w radomsku.Rodzinka- jacek. Red. - experience economy a oferta
uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych polski wschodniej .Plany prac licencjackich.Uprawnienia autokontrolne
organow administracji publicznej w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym..Instytucja
warunkowego przedterminowego zwolnienia i przyczyny jej odwolania.Aktywne formy wspierania
budownictwa mieszkaniowego w polsce.Rekrutacja i selekcja pracownikow w firmie sonion polska.Fundusze
unijne jako zrodlo finansowania dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Problematyka sluzby
kobiet w policji .Wplyw pseudokibicow na wizerunek klubu sportowego.Pisanie prac magisterskich
lodz.Doskonalenie zarzadzania jakoscia na przykladzie polskiej wytworni papierow wartosciowych s.a. w
warszawie.Przewlaszczenie na zabezpieczenie - umowa-wykonanie - ochrona interesow majatkowych
dluznika i jego wierzycieli osobistych.Wplyw spolecznej odpowiedzialnosci i zaangazowania biznesu na
relacje spoleczne.Wykorzystanie instrumentow marketingu na rynku politycznym na przykladzie wyborow
parlamentarnych 2007.Wplyw globalnego kryzysu finansowego 2008- 2009 na gospodarke indyjska..Rozwoj
doktryny essential facilities we wspolnotowym prawie konkurencji.Konkurencja w sektorze
energetycznym.Restrukturyzacja hurtowni dzialajacej przy przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie
jurajska sp w myszkowie.Formy platnosci w rozliczeniach krajowych i zagranicznych na przykladzie banku bph
s.a. w piotrkowie trybunalskim.Schemat pracy magisterskiej.Kulturowa misja telewizji polskiej s.a. w
kontekscie dzialalnosci wybranych nadawcow publicznych w krajach unii europejskiej..praca licencjacka
budzet gminy .Budowanie pozycji konkurencyjnej supermarketu stop.Analiza rentownosci w sredniej
wielkosci firmie handlowej na przykladzie firmy ksiegarskiej xyz.Juzaszek- maciej. Red. - prawo a kultura kultura a prawo .Odpowiedzialnosc odszkodowawcza panstwa za decyzje administracyjne wydane na
podstawie aktow nacjonalizacyjnych na przykladzie dekretu o reformie rolnej i dekretu o gruntach
warszawskich.Metodami tradycyjnymi i uprzemyslowionymi praca inzynierska budownictwo.Procesy
magazynowania i transportu jako determinanty funkcjonowania systemu dystrybucji na przykladzie firmy
delic- pol s.a..Leasing jako forma finansowania inwestycji w polsce. Unormowania prawne oraz perspektywy
rozwoju.Analiza rozwoju rynku uslug leasingowych w polsce.Najem lokali mieszkalnychw swietle polskiego
prawa.Kupie prace magisterska.Ukierunkowane formy zarzadzania personelem i analiza procesu kadrowego
na przykladzie jednostek zarzadzajacych drogami.praca licencjacka budzet gminy .Problemy prawne
okreslania wartosci nieruchomosci.Migracje zarobkowe a problem eurosieroctwa w polsce.Pisanie prac
opinie.Strategia marketingowa na przykladzie restauracji subway.Rozwoj gospodarstw niskotowarowych po
wstapieniu polski do unii europejskiej.Karty platnicze w systemie bankowym unii europejskiej.Kodyfikacja
wiedzy w systemie zarzadzania jakoscia organizacji (na przykladzie nzoz szpitala sprecjalistycznego w
jedrzejowie.Systemy zarzadzania jakoscia- srodowiskiem oraz bezpieczenstwem i higiena pracy jako czynnik
rozwoju firmy handlowej na przykladzie dystrybutorow stali w polsce..Zapis bankowy - zagadnienia
konstrukcyjne.Wykorzystanie systemu capital w zarzadzaniu przedsiebiorstwem budom.Organizacja procesu
deweloperskiego na przykladzie nieruchomosci biurowych w lodzi.Nastawienie pracodawcow otwartego
rynku pracy wobec zatrudniania osob niepelnosprawnych..Wplyw kultury organizacyjnej na procesy
pozyskiwania pracownikow.Obowiazki przedsiebiorcy jako platnika na przykladzie firmy master management
sp. Z o.o. w latach 2006-2009.Stanisz- piotr (1966- ). Red. - ukladowe formy regulacji stosunkow miedzy
panstwem a zwiazkami wyznaniowymi : (art. 25 ust..Bezpieczenstwo danych przetwarzanych w pakietach
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biurowych z zastosowaniem kryptografii.Partycypacja pracownicza jako droga do sprawnego zarzadzania
przedsiebiorstwem.Wplyw konfliktu na realizacje celow organizacji.Instytucja wylaczenia sedziego jako
gwarancja bezstronnosci sadu w procesie karnym.Problematyka zwiazana z nawiazaniem stosunku pracy z
czlonkiem zarzadu spolki kapitalowej.Funkcjonowanie systemu zamowien publicznych na przykladzie
starostwa powiatowego w radomsku.Ocena sytuacji finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa xyz w latach
2007-2009.Rola kadry kierowniczej w efektywnym funkcjonowaniu firmy transportowej.Instytucja three
strikes and you are out w prawie amerykanskim.Wspoldzialanie prezydenta rp i rady ministrow w swietle
konstytucji rp z 1997r..Rola programow lojalnosciowych w umacnianiu pozycji przedsiebiorstw na
rynku..Programowanie ochrony srodowiska w gminie bedkow.Wplyw ustawy o zamowieniach publicznych na
minimalizacje wydatkowania srodkow publicznych w latach 2007-2009 w jst na przykladzie gminy
miedzylesie..Schemat pracy magisterskiej.Analiza wybranych metod rekrutacji pracownikow.Ocena
rentownosci sprzedazy spoldzielni mleczarskiej wart-milk.Zarzadzanie drogami i ruchem drogowym jako
elementarne wyznaczniki bezpieczenstwa ruchu drogowego.Rola instytucji samorzadowych w swiadczeniu
uslug z zakresu pomocy spolecznej w gminie klomnice oraz gminie kruszyna.Stawarska-rippel- anna. - prawo
sadowe polski ludowej 1944-1950 a prawo drugiej rzeczypospolitej .Marketing w ksiegarni – ocena
dotychczasowych dzialan i propozycja zmian.Analiza finansowa na przykladzie wybranych
przedsiebiorstw.Koszty pracy w rachunkowosci jednostki budzetowej.Funkcjonowanie systemu
motywacyjnego kadry kierowniczej przedsiebiorstwa na przykladzie auchan wroclaw.Prawo pracy.Prace
mgr.Analiza efektywnosci strategii inwestycyjnych z udzialem instrumentow pochodnych.Bezpieczenstwo i
higiena pracy przy remoncie i modernizacji maszyn na przykladzie obrabiarki..Projekt restrukturyzacji
techniczno- organizacyjnej przedsiebiorstwa produkcyjnego..praca licencjacka budzet gminy .Badanie profilu
reklamodawcow polski dziennika zachodniego oddzial czestochowa..Negocjacje biznesowe na rynku
miedzynarodowym.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
chrzastowice.Zaklady pracy chronionej w problematyce gospodarczej.Kanaly dystrybucji w branzy
ubezpieczeniowej.Prace podyplomowe.Polityka lokacyjna funduszy inwestycyjnych a ich efektywnosc w
warunkach kryzysu.praca licencjacka budzet gminy .Ocena zdolnosci kredytowej podmiotow
wspolpracujacych z bankiem spoldzielczym..Analiza finansowa jako narzedzie badania efektywnosci
przedsiebiorstwa na przykladzie sprawozdawczosci finansowej ruch s.a..Ksztaltowanie pozytywnego
wizerunku firmy jako sposob zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku (na przykladzie piano
cafe.Pozaplacowe motywatory w firmie pmp group.Gotowe prace dyplomowe.Funkcjonowanie
przedsiebiorstwa branzy motoryzacyjnej na rynku europejskim..Wplyw sytuacji konfliktowych na motywacje i
demotywacje pracownikow.Hipoteza efektywnosci informacyjnej rynku w warunkach
warszawskiej.Funkcjonowanie jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta i gminy
krzepice.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec skazanych matek..Cywilne wladze rp na
uchodzstwie 1939-1945.Inwestycje komunalne w nieruchomosci na przykladzie gminy nowa
brzeznica.Porownawcza analiza portfela uslug bankowych na przykladzie pko bp s.a..Zarzadzanie projektem
festiwalowym na przykladzie bielskiej zadymki jazzowej i festiwalu kompozytorow polskich.Zrownowazony
transport miejski w opolu..Mechanizm oddzialywania reklamy na dzieci (w swietle badan
empirycznych).Wplyw euro 2012 na rozwoj hotelarstwa w polsce.Umowa licencyjna z zakresu prawa
wlasnosci przemyslowej.Kultura organizacyjna a zarzadzanie publiczna instytucja kultury na przykladzie
nowohuckiego centrum kultury i osrodka kultury im c. K. Norwida.Motywacja jako pochodna rozumienia roli
zawodowej. Znaczenie pelnej koncepcji roli zawodowej nauczyciela zw zarzadzaniu zasobami ludzkimi w
szkole..Odpowiedzialnosc organizatora turystyki za zmarnowany urlop w prawie unii europejskiej i
wybranych panstw czlonkowskich..Transgraniczne przeniesienie siedziby spolki w aspekcie kolizyjnoprawnym
na gruncie orzecznictwa ets.Pisanie prac socjologia.Przyczyny i skutki globalnego kryzysu
finansowego..Wykorzystanie funduszy ue na przykladzie restauracji karczma polska.Wykorzystywanie
instrumentow rozliczen pienieznych i rynku pienieznego w dzialalnosci wybranego banku.Prawo
pracy.Aspekty prawne oraz organizacyjne funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w polsce.Ocena
dzialalnosci banku polbank efg w zakresie kredytow konsumpcyjnych.Kultura organizacyjna w urzedzie
skarbowym w miescie x.Cywilnoprawna ochrona sfery zycia prywatnego osob publicznych.Prawo interwencji
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humanitarnej a suwerennosc panstwa.Poziom depresji a spiralny efekt nastepczy na przykladzie studentow
wydzialu zarzadzania.Dostosowanie podatku od towarow i uslug do wymogow unii
europejskiej.Bezpieczenstwo i higiena pracy oraz ryzyko zawodowe na wybranych stanowiskach pracy w otua
w parzymiechach.Tanie pisanie prac.Jak zalozyc male przedsiebiorstwo turystyczne.Kobiety w biblii w ujeciu
feminizmu chrzescijanskiego.Charakterystyka osiagniec neuroscience.weryfikacja obrazu czlowieka w prawie
konsumenckim-zarys ogolny..Informatyczne instrumenty wspomagajace zarzadzanie wiedza oraz ich wplyw
na efektywnosc organizacji na przykladzie wz ul.Ocena sytuacji finansowej i majatkowej spolki jawnej na
przykladzie przedsiebiorstwa ww dromech sp.j..Paluszkiewicz- magdalena. - zatrudnienie tymczasowe w
polskim prawie pracy : konstrukcja i charakter prawny .Analiza instrumentow motywacji pozafinansowej w
call center.Bocian- andrzej f.. Red. - rozwoj regionalny a rozwoj spoleczny : praca zbiorowa .Specyfika
zarzadzania nieruchomosciami wspolnot mieszkaniowych.Spoleczny aspekt zmian organizacyjnych na
przykladzie przedsiebiorstwa cermit.Realizacja uslug w transporcie miedzynarodowym na przykladzie firmy
karex.Pisanie prac maturalnych tanio.Prace licencjackie gotowe.Ocenianie kadr w malej firmie.Prace
magisterskie pisanie.Srodki transportu w branzy tsl.Tabaszewska- edyta. Red. - zarzadzanie wiedza a inne
koncepcje zarzadzania : problemy integracji .Motywacja nauczycieli do pracy z perspektywy zarzadzania
oswiata..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac lublin.Ugoda administracyjna.Adamus- rafal. upadlosc a przewlaszczenie na zabezpieczenie : komentarz .Strategie konkurencji na rynku uslug
gastronomicznych.Kontraktowanie swiadczen z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia na przykladzie
podlskiego oddzialu nfz w latach 2009-2012.Zwolnienia i redukcje jako element polityki personalnej
organizacji.Rola i zadania zarzadcy nieruchomosci na przykladzie robotniczej spoldzielni mieszkaniowej
hutnik.Analiza finansowa budzetu- narzedziem oceny efektywnosci gospodarowania srodkami finansowymi
gminy proszkow.Projekt kladki stacyjnej dla pieszych z dojsciem od czola peronu praca inzynierska
budownictwo.Status prawny interwenienta w postepowaniu karnym skarbowym.Regulacja franchisingu a
ochrona konkurencji i konsumentow w prawie polskim.praca licencjacka budzet gminy .Kto pisze prace
licencjackie.zrodla finansowania inwestycji komunalnych na przykladzie gminy nowosolna.Panstwo
opiekuncze wobec problemu starzenia sie spoleczenstwa. Analiza zjawiska na przykladzie finlandii..Badanie
ograniczen zbywalnosci praw udzialowych przy obsludze prawnej przejecia przedsiebiorstwa poprzez
wykup.Prawo konstytucyjne.praca licencjacka budzet gminy .Dochody i wydatki budzetowe podstawowej
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta i gminy przysucha w latach 2001-2003.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Miejsce i rola funduszy celowych w publicznym
systemie finansowym.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji sportowej na przykladzie azs wsgk
kutno.Promocja miasta zywiec.Tematy prac licencjackich z pedagogiki.Analiza mozliwosci technicznych
obnizenia zapotrzebowania ciepla do podgrzewania powietrza wentylacyjnego w budownictwie
mieszkaniowym. Praca inzynierska budownictwo.Wplyw wypalenia zawodowego na postawy lekarzy wobec
pracy.Seminarium v r.kat.polityki gospodarczej.Analiza finansowa dzialalnosci przedsiebiorstwa na
przykladzie zelmer s.a..Procedury udzielania i monitoringu kredytow (na przykladzie krakowskiej
spoldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej).Europejskie postepowanie w sprawie drobnych
roszczen.praca licencjacka budzet gminy .Szczegolna ochrona trwalosci stosunku pracy ze wzgledu na funkcje
pelniona w instytucji partycypacyjnej..Ochrona praw nabytych a wadliwosc decyzji
administracyjnych.Odpowiedzialnosc holteli za jakosc swiadczonych uslug..Gospodarowanie zasobem
nieruchomosci jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy klobuck.Konflikt w organizacji i
sposoby jego rozwiazywania na podstawie przedsiebiorstwa emalia olkusz s.a..Analiza porownawcza
wykorzystania funduszy strukturalnych w gminie aleksandrow lodzki i gminie miasto zgierz.Zazalenie w
postepowaniu cywilnym.Platje- joost - bodzce i koszty transakcyjne a zmiany instytucjonalne oraz stan
polskiej gospodarki w latach 19.Prace magisterskie net.praca licencjacka budzet gminy .Wspieranie produktu
wizerunkiem slawnych osob..Franchising- a globalizacja przedsiebiorstwa studium przypadku na przykladzie
firmy eurocash s.a..Konstytucyjne i ustawowe zasady postepowania administracyjnego .Artysta
sadowy.Wykorzystanie odnawialnych zrodel energii w zarzadzaniu rozwojem miasta uniejow.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie personelem oraz realizacja zadan pracownikow urzedu gminy w
strzeleczkach dotyczacych zrownowazonego rozwoju regionu..praca licencjacka budzet gminy .Plan pracy
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dyplomowej.Puslecki- zdzislaw walenty - wspolna polityka rolna w warunkach wzrostu konkurencyjnosci unii
europejskiej .Rekojmia wiary publicznej..praca licencjacka budzet gminy .Recykling pojazdow wycofanych w
prawie unijnym i polskim.Polityka energetyczna unii europejskiej w zakresie odnawialnych zrodel
energii.Wywlaszczanie nieruchomosci.Licencjat prace.praca licencjacka budzet gminy .Doskonalenie jakosci
produktu metoda wcm w firmie magneti marelli suspension systems bielsko-biala..Rola zakladu ubezpieczen
spolecznych w nowym systemie emerytalnym.Wartosc dowodu z zeznan swiadka w polskim postepowaniu
karnym.Stosunki majatkowe miedzy malzonkami.Pisanie prac na zlecenie.Aktywne formy zwalczania
bezrobocia na przykladzie polski i hiszpanii - analiza porownawcza.Wieloaspektowosc bezpieczenstwa i
kontrola wyrobu na przykladzie lampy oswietleniowej.Kondycja finansowa gmin rogow i jezow w latach
2008-2010.Kosny- marek. - podatki a dobrobyt spoleczny .Ocena pracownikow i kontrola w zarzadzaniu
zasobami ludzkim na przykladzie telekomunikacji polskiej..Znaczenie wspolczesnych systemow rachunku
kosztow w kompleksowym zarzadzaniu kosztami przedsiebiorstwa.Zarzadzanie sprzedaza produktow
bankowych.Ocena systemu motywowania pracownikow w urzedzie gminy wreczyca wielka.Procesy
zarzadzania inwestycjami na przykladzie gminy lazy..Wyjasnienia podejrzanego i oskarzonego a zeznania
swiadka koronnego.Internet jako kanal dystrybucji produktow i uslug w sektorze finansowym i
administracyjnym na przykladzie mbanku.Ksztaltowanie jakosci uslug bankowych.praca licencjacka budzet
gminy .Obowiazki pracodawcy zwiazane z wypadkiem przy pracy .Zasady podzialu sumy uzyskanej z
egzekucji.Rekrutacja pracownikow praca magisterska.Kapital ludzki jako kluczowy skladnik kapitalu
intelektualnego.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..Prace magisterskie pisanie.Zarzadzanie wartoscia przedsiebiorstwa w aspekcie analizy
ekonomicznej.Gospodarka budzetowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy przasnysz w
latach 2005-2007.Identyfikacja i ocena obszarow o przyczyn powstawania niezgodnosci przy produkcji
wyrobow zeliwnych..Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa na przykladzie firmy efen polska.Fuchsbernadetta. - prawo kartelowe a prawo prywatne miedzynarodowe .Znaczenie zrodel finansowania dla
rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw.Sytuacja na rynku pracy w gminie zychlin w latach 20052010.Rozwoj zawodowy pracownikow na przykladzie hotelu sheraton..praca licencjacka budzet gminy
.Umowa spolki cywilnej.Stan silnego wzburzenia jako prawna i psychologiczna podstawa wymiaru kary..Karty
platnicze jako wspolczesna forma rozliczen bezgotowkowych na przykladzie pko bp w warszawie..Ustawowe
prawo poboru przy zwyklym podwyzszaniu kapitalu zakladowego spolki akcyjnej.Strumienie wartosci przy
produkcji cegly pelnej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena kondycji finansowej spolki gieldowej
na podstawie sprawozdan finansowych na przykladzie pkn orlen s.a..Seminarium ii st. - prawo
wyznaniowe.Wybrane zagadnienia zarzadzania wiedza w organizacji.Cele zalozenia i realizacja celow agencji
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.Oswiadczenie o przyjeciu lub odrzuceniu spadku jako
charakterystyczne oswiadczenie woli..Migracje wewnetrzne w polsce w latach 1999-2004.analiza
statystyczno-ekonometryczna.Sytuacja prawna radnego gminnego..Zakres- formy i znaczenie ubezpieczen
spolecznych osob duchownych.Analiza i ocena struktury portfela kredytowego banku pko bp s.
A..Prezentacja maturalna.Nowoczesne systemy zarzadzania jakoscia na przykladzie spolki wodociagowej
water z jeleniej gory.Zagrozenia wynikajace z obecnej struktury finansowania swiadczen emerytalnych w
polsce..Segall- ken. - oblednie proste : obsesja- ktora napedza sukces apple’a .praca licencjacka budzet
gminy .Postepowanie wieczystoksiegowe jako rodzaj postepowania nieprocesowego.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Problem korupcji w sektorze prywatnym .Organizacja
dystrybucji podzespolow na przykladzie miedzynarodowej firmy globo polska.Praktyka stosowania
tymczasowego aresztowania na przykladzie stosowania tego srodka w postepowaniu przygotowawczym
przez sad rejonowy krakow-srodmiescie w latach 1999 i 2003..Stosowanie miedzynarodowych standardow
sprawozdawczosci finansowej - aspekty organizacyjne- techniczne i spoleczne.Osikowicz- marcin rachunkowosc malych firm wedlug wymogow funduszy unijnych .Prace magisterskie
przyklady.Ksztaltowanie strategii marketingowej w branzy odziezowej na przykladzie firmy joe cox.Pozycja
prawna muzulmanskiego zwiazku religijnego w polsce.Nastepstwo prawne miedzy wspolnikami spolki
cywilnej a spolka handlowa powstajaca z przeksztalcenia spolki cywilnej.Prawo do prywatnosci i systemy
..
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jego ochrony. Na przykladzie europejskich systemow ochrony praw czlowieka i konstytucji rzeczpospolitej
polskiej..Logistyczna obsluga klienta w sektorze uslug promocyjnych i reklamowych (na przykladzie firmy
made in lodz).Rola organizacyjna doradcy zawodowego i posrednika pracy w jednostce samorzadowej na
przykladzie powiatowego urzedu pracy w myslenicach.Podatki i oplaty lokalne jako instrumenty zarzadzania
gospodarka finansowa gminy na przykladzie gminy proszkow.Gwarancje sprawiedliwego procesu w
sadownictwie polubownym.Konstrukcja prawna i funkcje gospodarcze umowy komisu.Udzial stron i ich
przedstawicieli procesowych w czynnosciach dowodowych postepowania przygotowawczego.Zarzadzanie
systemem podatkow i oplat lokalnych w gminie olsztyn w latach 2008-2009.praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystywanie internetu w realizacji funkcji marketingowych firmy na przykladzie
hotelscentral.com.Polityka energetyczna unii europejskiej i polski..praca licencjacka budzet gminy .Zmiany w
podatku vat w latach 2006-2008..Projektowanie baz danych: optymalizacja oraz narzedzia do analizy i
strojenia na przykladzie database engine tuning advisor.praca licencjacka budzet gminy .Kobieta jako
sprawca przestepstwa z art. 148 kodeksu karnego.Wplyw sytuacji kryzysowej na zarzadzanie zasobami
ludzkimi w demokratycznej republice kongo.Zarzadzanie nieruchomosciami na przykladzie miejskiego
przedsiebiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaklad budzetowy w lomzy.Informatyzacja
administracji publicznej - cyfrowy urzad.Analiza belek adaptacyjna metoda elementow skonczonych typu hp
praca inzynierska budownictwo.Ekologistyka w sferze gospodarowania odpadami w miescie
lodzi.Prowokacja policyjna jako prosta czynnosc operacyjno-rozpoznawcza .Praca magisterska spis
tresci.Stosowanie kary pozbawienia wolnosci w polsce.Odpowiedzialnosc spadkobiercy za dlugi
spadkowe.Pierwszy biznes-otwieranie dzialalnosci gospodarczej.Marketing spoleczny w dzialalnosci
organizacji niedochodowych i dochodowych.Bezrobocie w powiecie oleskim w latach 2007-2009. Przyczynystan i formy przeciwdzialania..Nieruchomosc jako przedmiot inwestowania w polsce na przykladzie
wojewodztwa lodzkiego.Public relations w przedsiebiorstwie avon.Problemy funkcjonowania malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa drewmex..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
spolecznej odpowiedzialnosci biznesu na budowanie wartosci spolki na przykladzie wybranych uczestnikow
gieldowego indeksu spolek odpowiedzialnych respect.praca licencjacka budzet gminy .System okresowych
ocen pracowniczych i ich wplyw na motywacje do pracy na przykladzie funkcjonowania starostwa
powiatowego w czestochowie.Sliwinska- krystyna. Red. - marketing wobec wyzwan xxi wieku :
uwarunkowania a opcje strategiczne przedsiebiorstw funkcjon.Efektywnosc systemu logistycznego na
przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w rdomsku..Wplyw mieszkaniowego kredytu hipotecznego na
ksztaltowanie sie popytu na nieruchomosci mieszkaniowe.Metody i systemy wspomagajace skladowanie i
kompletacje zapasow w magazynie.Projekt wiaty z kratowym wiazarem dachowym w konstrukcji stalowej
praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Lojalnosc klienta firmy
avon.Odpowiedzialnosc materialna pracownikow za mienie powierzone.Sposoby pozyskiwania zasobow
finansowych na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej.Dozor elektroniczny w procesie karnym i mozliwosc
jego recepcji w prawie polskim.Fundusze unijne jako zrodlo finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw..Zwlaczanie nielegalnych porozumien ograniczajacych konkurencje na przykladzie zawiazkow
kartelowych jako mechanizm ochrony konkurencji i konsumenta w gopsodarce wolnorynkowej.Sygnalizacja
w sadownictwie administracyjnym.Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w opolu..praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie produktem- jako jednym z elementow marketingu-mix na przykladzie
przedsiebiorstwa barda sp. Z o.o..Finansowanie zakupu mieszkan poprzez kredyt mieszkaniowy w warunkach
polskich.Ksztaltowanie wizerunku firmy na przykladzie swarovski boutique.Pedagogika tematy prac
licencjackich.Oferta kredytowa powszechnej kasy oszczednosci bank polski s.a. dla sektora msp.Wplyw
kosztow jakosci na wynik finansowy firmy fideltronik.Problematyka czasu pracy lekarzy oraz dyzurow
medycznych w swietle polskiego prawa pracy z uwzglednieniem regulacji europejskich.Kontrola w
jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kleszczow 2007-2010.Postepowanie dowodowe
w kodeksie postepowania administracyjnego.Proba usprawnienia zakladania oraz prowadzenia ksiag
wieczystych poprzez ich elektronizacje..Ocena dzialalnosci kredytowo-depozytowej fortis banku s.a. w latach
2005-2009.Rozwoj rynku nieruchomosci handlowych w polsce.Koszty i zrodla finansowania oswiaty na
przykladzie szkol gmin powiatu kaliskiego.Zarzadzanie jakoscia opakowan tekturowych w przedsiebiorstwie
..
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x..praca licencjacka budzet gminy .Zakrzewska- agnieszka - relacje miedzy strategia a struktura organizacyjna
w przedsiebiorstwach sektora wysokich te.Strategia marketingowa jako zrodlo przewagi konkurencyjnej i
sukcesu przedsiebiorstwa na rynku.Wozniak- leszek (rolnictwo). Red. - innowacje ekologiczne w rozwoju
spoleczno-gospodarczym .Koszty sprzedazy w rachunkowosci firmy produkcyjno-handlowej na przykladzie
f.p.h. g.z.kowalczyk kalina drabik..Kredytowanie sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
raiffeisen banku polskiego s.a..Praca licencjacka filologia angielska.praca licencjacka budzet gminy
.Dzialalnosc kredytowa banku- ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania na przykladzie banku
spoldzielczego..Analiza zobowiazan pracodawcy z tytulu skladek ubezpieczenia spolecznego i obciazen
podatkowych od osob fizycznych na przykladzie urzedu skarbowego x w latach 2001-2005.Przyczyny i skutki
migracji zarobkowych polakow z wojewodztwa opolskigo.Interes publiczny jako przeslanka wywlaszczenia
nieruchomosci w polskim porzadku prawnym.Wykorzystanie internetu w dzialalnosci marketingowej firmy
cinema city.Egzekucja z innych wierzytelnosci.Analiza centrow zakupu w kontekscie marketingu
przemyslowego - porownanie rynku polsko - ukrainskiego i hiszpanskiego w branzy gorniczej - studium
przypadku grupy kapitalowej fasing sa..Prace dyplomowe.Mobbing praca licencjacka.Bariery rozwoju rynku
nieruchomosci mieszkaniowych w polsce na przykladzie miasta czestochowy.Atrakcyjnosc turystyczna
norwegii w opinii polakow.Obsluga klienta jako element strategii marketingowej przedsiebiorstwa
uslugowego na przykladzie carey agri international poland sp. Z o.o. Nalezacej do grupy cedc..Zarzadzanie
lancuchem dostaw w przemysle ceramicznym z punktu widzenia jakosci na przykladzie przedsiebiorstwa
ceramika gres.praca licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza odpowiedzialnosci karnej czlonkow
zarzadu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia i fundacji.Rola komunikacji wewnetrznej w zarzadzaniu
organizacja wielokulturowa na podstawie fiat auto poland w tychach.Neutralnosc religijna
panstwa.Pelnomocnictwo w swietle przepisow prawa cywilnego.Zewnetrzne zrodla finansowania
przedsiebiorczosci w polsce.Przetwarzanie dokumentow niejawnych w jednostkach wojska polskiego.Analiza
dochodow i wydatkow gminy na przykladzie miasta ostroleki.Charakterystyka i funkcjonowanie jednostek
pomocniczych gminy na przykladzie solectw w gminie brzeznica.The path towards the extension of an
arbitration agreement to non-signatories – polish law perspective.Rozwiazanie umowy o prace bez
wypowiedzenia z powodu nie wykonania polecenia sluzbowego.Poczta- walenty (1955- ). Red. - projekty
inwestycyjne w agrobiznesie a zasady wspolnej polityki rolnej po 2013 roku .Zasady prawa
zagospodarowania przestrzennego na przykladzie gminy gdow.Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy wawel w latach 2008-2012.Podatek dochodowy od osob fizycznych w spolce
jawnej.Funkcje i instrumenty polityki fiskalnej..Ocena efektywnosci funkcjonowania przedsiebiorstwa na
podstawie przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej spolki x.Wiarygodnosc kredytowa przedsiebiorcy.System
opodatkowania nieruchomosci w polsce.Umowa przewozu drogowego osob i towarow.Polskie rolnictwo
wobec problemu wspolnej polityki rolnej unii europejskiej- na przykladzie powiatu skierniewickiego oraz
wojewodztwa lodzkiego.Podatki dochodowe w polsce oraz niemczech. Analiza porownawcza..Przywodztwo
jako element zarzadzania i kreowania motywacji wewnetrznej u pracownikow firmy x.Ochrona interesow
konsumentow w umowach zawieranych przez internet.praca licencjacka budzet gminy .Srodki trwale oraz
wartosci niematerialne i prawne.Zarzadzanie malym i srednim przedsiebiorstwem na podstawie
przedsiebiorstwa.Porownanie miejsko-gminnych osrodkow pomocy spolecznej w krzepicach i
dzialoszynie.Formy promocji uslug hotelarskich (na przykladzie palacu chojnata).Zarzadzanie projektem w
malych i srednich przedsiebiorstwach..Praca magisterka.Funkcjonowanie infrastruktury drogowej opola i
kierunki jej rozwoju..Charakterystyka zawodu posrednika na rynku nieruchomosci.Cash pooling. Zagadnienia
podatkowoprawne.Narzedzia zarzadzania kompetencjami jako element wspomagajacy rozwoj
organizacji..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie portfelem projektow w organizacjach
pozarzadowych.Kultura bezpieczenstwa w przedsiebiorstwie kolejowym pkp..Straz gminna jako formacja
powolana do ochrony bezpieczenstwa i porzadku publicznego.Rola analizy finansowej w ocenie sytuacji
finansowej banku.Recydywa w prawie karnym..Przeslanki i przejawy rozwoju rynku i uslug logistycznych w
polsce..Tlumaczenie i jego funkcjonowanie w polskim prawie autorskim.Rozdzial kosciola od panstwa w
swietle przepisow polskiego prawa konstytucyjnego i publicznego.Podatek od nieruchomosci jako zrodlo
dochodu budzetu miasta zawiercie.Wplyw marketingu personalnego na ksztaltowanie wizerunku
..
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firmy..Rachunek kosztow jako zrodlo informacji w zarzadzaniu gminna spoldzielnia samopomoc chlopska w
krzepicach w latach 2006-2011.Komputerowa pulapka kryminalistyczna.praca licencjacka budzet gminy
.Obciazenie osob fizycznych podatkiem pit i vat w dochodach budzetu panstwa w latach 20032006..Microsoft excel jako narzedzie wspomagajace zarzadzanie zakladem ubezpieczen.Analiza rynku kart
platniczych na podstawie ofert wybranych bankow.Prowadzenie malego przedsiebiorstwa w sektorze ecommerce..Podmioty postepowania egzekucyjnego w administracji..Inwestycje katowickiej specjalnej strefy
ekonomicznej - podstrefy gliwickiej jako czynnik rozwoju miasta na przykladzie miasta gliwice.Analiza
ekonomiczno-finansowa na podstawie przedsiebiorstwa x.Heffner- krystian. Red. - uwarunkowania rozwoju
malych miast .Przeciwdzialanie bezrobociu na terenie miasta opola i powaitu opolskiego w latach 20052009.Analiza finansowa na przykladzie spolki akcyjnej pollena ewa.Wykorzystanie funduszy unijnych w
miescie skierniewice.Organizacje miedzynarodowe w walce o swiatowy pokoj i bezpieczenstwo.Wizerunek i
dzialania promocyjne firm ubezpieczeniowych na przykladzie uniqa t.u. s.a..Wplyw prawa upadlosciowego i
naprawczego na funkcjonowanie przedsiebiorstw polskich.Publicznoprawna odpowiedzialnosc majatkowa za
szkody srodowiskowe w swietle prawa polskiego.Praca licencjacka pedagogika przedszkolna.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Promocja turystyczna regionu na przykladzie
polnocno-wschodniej anglii.Wybor formy opodatkowania podatkiem dochodowym w malej firmie.Otoczenie
finansowe i prawne malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Outsourcing jako jedna ze wspolczesnych
metod zarzadzania organizacja.praca licencjacka budzet gminy .Marketing spoleczny w profilaktyce
hiv/aids.Seminarium v - zak.prawa koscielnego i wyznaniowego.Ocena wykonania zadan inwestycyjnych w
gminie gogolin w latach 2008 - 2010..praca licencjacka budzet gminy .Kahn- michael n. - analiza techniczna :
wprowadzenie do analizy wykresow gieldowych .Kredyt hipoteczny jako sposob finansowania zakupu
nieruchomosci mieszkaniowych w eurobanku..Zarzadzanie produkcja i jakoscia oraz utrzymanie maszyn w
budownictwie..Bankowosc elektroniczna jako narzedzie wzrostu konkurencyjnosci banku.Ksztaltowanie
norm kodeksowych prawa karnego materialnego przez orzecznictwo trybunalu konstytucyjnego.Polozenie
prawne i organizacja uzytkowania wylacznej strefy ekonomicznej jako czesci obszarow morskich
rzeczypospolitej polskiej.Zarzadzanie konfliktem jako element kierowania ludzmi w firmie x.Ryzyko
finansowe w przedsiebiorstwie uslug transportowych na przykladzie pkp cargo s.a..Podatki dochodowe w
polsce oraz niemczech. Analiza porownawcza..Obrona konieczna jako okolicznosc uchylajaca bezprawnosc
czynu w swietle teorii i orzecznictwa.Motywowanie pracownikow w przedsiebiorstwach roznych klas
wielkosci.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w strategii rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie firmy
motoryzacyjnej.Wykorzystanie funduszy ue na przykladzie restauracji karczma polska.Procesy
umiedzynaradawiania przedsiebiorstw.Rekrutacja i selekcja pracownicza.Notariusz w prawie
polskim..Analiza mechanizmu rozstrzygania sporow na forum wto na przykladzie wybranych sporow
dotyczacych naruszen porozumienia w sprawie subsydiow i srodkow wyrownawczych.Procedury
windykacyjne i egzekucyjne w sektorze bankowym.Obowiazek szkolny i obowiazek nauki we wspolczesnym
ustawodawstwie polskim.Zarzadzanie ryzykiem inwestycji w akcje..Tematy licencjackie
pedagogika.Informacja jako zrodlo wiedzy - zastosowanie algorytmow wyszukiwania i technik transmisji
danych..Ubezpieczenie spoleczne rolnikow.Nabywanie akcji wlasnych w spolce publicznej.Zadania gminy z
zakresu pomocy spolecznej.Proces komercjalizacji i prywatyzacji na przykladzie prim --chemorozruch sp. Z
o.o..Mazur- grzegorz - relacje unii europejskiej z krajami afryki- karaibow i pacyfiku : historia i perspektywy
.Znaczenie transferu informacji dla rozwoju obszarow wiejskich.Kompetencje rady gminy.Analiza czasowokosztowa doboru maszyn do realizacji robot ziemnych. Praca inzynierska budownictwo.Polityka
rachunkowosci instytucji kultury na przykladzie jednostek podleglych gminie przedborz..Metody osuszania
murow – analiza techniczno- ekonomiczna praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy
.Finansowanie nieruchomosci kredytem hipotecznym na przykladzie banku millenium s.a. w czestochowie w
latach 2009-2011.Szczegolne formy dzialania administracji- a bezpieczenstwo publiczne..Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej adwokatow na przykladzie aig polska t.u.s.a. oraz tryg polska
t.u.s.a..Analiza finansowa w zarzadzaniu przedsiebiorstwem (na przykladzie pol-net spolka jawna).Zasady
udzielania kredytow hipotecznych na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Programy lojalnosciowe jako
narzedzie zarzadzania relacjami z klientem..Kara smierci wobec polskich seryjnych mordercow na przykladzie
..
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zdzislawa marchwickiego..Parteka- tomasz (1944- ). Red. - wymiar europejski regionu morza baltyckiego =
(the european dimension of baltic sea region) .Problem zarzadzania czasem w logistyce magazynowania na
podstawie firmy eurofoam w zgierzu.Rola marki produktu na rynku koncentratow deserow
spozywczych.Rzecznik praw obywatelskich jako instytucja ochrony praw i wolnosci czlowieka i
obywatela..praca licencjacka budzet gminy .Kania- maria - niemieckie inwestycje bezposrednie w
transformacji polskiej gospodarki w latach 1990-2004 .praca licencjacka budzet gminy .Motywacja praca
licencjacka.Status kobiety w islamie..Tematy prac dyplomowych.praca licencjacka budzet gminy .Leasing jako
forma finansowania majatku przedsiebiorstwa na przykladzie.Ocena instrumentow zwalczania bezrobocia w
powiecie czestochowskim..Podatki i oplaty lokalne jako element dochodow budzetu gminy patnow w latach
2003-2005.praca licencjacka budzet gminy .Analiza zobowiazan pracodawcy z tytulu skladek ubezpieczenia
spolecznego i obciazen podatkowych od osob fizycznych na przykladzie urzedu skarbowego x w latach 20012005.Urlop wypoczynkowy..System zarzadzania reklamacjami a szansa dlugofalowego pozyskania
klienta..Projekt strategii promocji firmy uslugowej..Reklama w internecie. Wybrane zagadnienia
prawne.Ocena skutecznosci systemu motywacyjnego na przykladzie zakladow koksowniczych sp.z o.o. W
zdzieszowicach..Metody i techniki zarzadzania rozwojem lokalnym na przykladzie gmin wojewodztwa
mazowieckiego i malopolskiego..System wladzy sadowniczej rzeczypospolitej polskiej i jego
elementy.Zarzadzanie logistyczne w aspekcie organizacji imprez sportowych na wybranych
przykladach.Zarzadzanie wspolnotami mieszkaniowymi.Wortal informacyjny jako narzedzie promocji i
kooperacji firmy z branzy wydawniczej..Uznanie ojcostwa.Systemy ochrony praw czlowieka.Wspolczesny
menedzer w zarzadzaniu.Jak powinna wygladac praca licencjacka.Prace licencjackie
politologia.Outplacement funkcji personalnej w procesie racjonalizacji zatrudnienia.Odpowiedzialnosc
czlonkow zarzadu spolki z o.o. Na podstawie art. 299 kodeksu spolek handlowych.Turystyka luksusowa.
Analiza porownawcza ofert na rynku polskim i niemieckim.praca licencjacka budzet gminy .Cywilnoprawna
ochrona wizerunku.Strategia rozwoju banku spoldzielczego w staszowie.Rola kampanii reklamowej na rozwoj
przedsiebiorstwa z uwzglednieniem aspektu ekologii na przykladzie lentex s.a..Postepy i przeszkody w
drodze chorwacji do unii europejskiej.Wplyw integracji z unia europejska na poziom bezrobocia w powiecie
strzeleckim..Edukacja zawodowa a rynek pracy. Studium przypadku wojewodztwa lodzkiego.Leasing jako
forma finansowania inwestycji przedsiebiorstw.Analiza lancucha wartosci na przykladzie polskiego koncernu
miesnego duda sa.Rynek ubezpieczen grupowych na zycie w polsce na przykladzie pzu zycie sa.praca
licencjacka budzet gminy .Fundusze unijne dla rolnictwa i sposob ich wykorzystywania przed i po wstapieniu
polski do ue.Analiza rynku spolecznej odpowiedzialnosci biznesu w polsce ze szczegolnym uwzglednieniem
organizacji pozarzadowych.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego pracownikow
ubojni.Segmentacja rynku uslug hotelarskich w dzielnicy stare miasto w krakowie.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Status prawny zwierzat.Macromedia flash- jako technologia
tworzenia witryn internetowych i budowania wizerunku firmy..Ocena szkolen pracownikow na przykladzie
firmy miedzynarodowej..Strategia przedsiebiorstw turystycznych na przykladzie wybranych firm.praca
licencjacka budzet gminy .Metody rekrutacji wykorzystywane przez agencje doradztwa personalnego na
przykladzie agencji abc..Koncepcja zarzadzania wartoscia dla akcjonariuszy w dzialalnosci wspolczesnych
przedsiebiorstw.Bezrobocie w powiecie ostroleckim w latach 2003-2005.Problematyka cen transferowych w
polskich przedsiebiorstwach. Wymogi informacyjne i dokumentacyjne w swietle przepisow prawa
podatkowego i bilansowego.Analiza roszczen spornych w ubezpieczeniach majatkowych i zyciowych na
przykladzie sadu okregowego w lodzi w latach 2000-2003.Bankowosc islamska - zakaz lichwy (riba) i hazardu
(gharar) w islamskim prawie szariatu i ich konsekwencje prawne dla dzialalnosci bankow i niektorych rynkow
finansowych.Logistyka dystrybucji na przykladzie firmy arctic paper kostrzyn.Zwolnienia i redukcje jako
element polityki personalnej organizacji.Adamus-matuszynska- anna. Red. - budowanie spolecznosci lokalnej
: jak rozwijac trwale relacje pomiedzy samorzadem a jego s.Zarzadzanie dzialalnoscia marketingowa w
organizacjach non-profit- na przykladzie mlodziezowego domu kultury w czestochowie..Ocena sytuacji
kapitalowo majatkowej banku spoldzielczego w mykanowie w latach 2005-2009.Swiadczenia z pomocy
spolecznej na przykladzie filii miejskiego osrodka pomocy spolecznej w lodzi- ul. Piotrkowska
147.Marketingowe strategie cen firmy fischer polska sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Analiza
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finansowa w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy w nowej brzeznicy.Uczestnicy
postepowania nieprocesowego.Strategia rozwoju turystyki na przykladzie wojewodztwa slaskiego.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rola kapitalu zagranicznego w polskim sektorze
bankowym..Specyfika spolki publicznej.Zatrzymanie procesowe jako srodek przymusu w systemie polskiego
prawa.Bilski- janusz (1949- ). Red. - wplyw kursu walutowego na handel zagraniczny .Telep- jerzy. gospodarka polski przed i po wstapieniu do unii europejskiej .Rola kredytu i leasingu w finansowaniu zakupu
srodka trwalego na podstawie dzialalnosci firm volkswagen bank polska s.a. i volkswagen leasing polska sp. Z
o.o..Czy korporacja moze byc odpowiedzialna?.Znaczenie nowoczesnych technik informacyjnych w logistyce
przedsiebiorstw na podstawie firmy rolsad spolka jawna.Wybrane przestepstwa przeciwko wiarygodnosci
dokumentow.Ireniczne metody rozwiazywania sporow zbiorowych pracy.Gospodarowanie zasobem
nieruchomosci w spoldzielni mieszkaniowej.Atrakcyjnosc turystyczna gminy janow..praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Reklama jako narzedzie promocji na przykladzie najwiekszych
polskich biur podrozy.Ocena i analiza dochodow gminy przystajn w latach 2001-2003.Europejska spolka
prywatna - spolka z o.o. Dla europy.Projekt hali o konstrukcji stalowej o wymiarach (20x60)m praca
inzynierska budownictwo.Prawo urzednicze- moralnosc i etyka a odsylajace normy prawa
administracyjnego..Dobrowolne poddanie sie odpowiedzialnosci.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona
dobr osobistych osoby prawnej.Zastosowanie instumentow marketingu mix na polskim rynku nieruchomosci
mieszkaniowych na przykladzie holdigu j. W. Construction..Doskonalenie obslugi klienta detalicznego w
banku..Formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne..Relatywizm
percepcji dlugu publicznego.Swoboda swiadczenia uslug w unii europejskiej a gry hazardowe.praca
licencjacka budzet gminy .Wspolczesna reklama spoleczna jako narzedzie promocji idei.Przeciwdzialanie
praniu brudnych pieniedzy przez banki i organy bankowe.praca licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenia i
ich rola w procesie motywowania pracownika.Analiza dzialalnosci depozytowej na przykladzie
nadwarcianskiego banku spoldzielczego w dzialoszynie w latach 2005 -2009.Analiza i ocena wydatkow
budzetowych na dzialania proekologiczne na przykladach gmin gidle i radomsko na przestrzeni lat 2001 2005.Wplyw zarzadzania ryzykiem na poziom jakosci wypracowanej w projekcie.Zarzadzanie awansem
zawodowym nauczyciela - motywacja do rozwoju.Analiza technologiczno-ekonomiczna modernizacji
zasobow mieszkaniowych z prefabrykatow wielkowymiarowych praca inzynierska budownictwo.Urzadzenia
rekreacyjno-sportowe w organizacji rekreacji mieszkancow aglomeracji gornoslaskiej.praca licencjacka
budzet gminy .Promocja jako element strategii rozwojowej miasta tarnowskie gory..Rola polityki cenowej w
strategii marketingowej na przykladzie biura podrozy globtrans..Partnerstwo publiczno-prawne w realizacji
zadan publicznych na przykladzie budowy podziemnego parkingu na groblach w krakowie.Badanie
sprawozdan finansowych a realizacja zasady prawdziwego i rzetelnego obrazu..Obszary wystepowania
korupcji i sposoby jej zapobiegania.Wplyw reklamy na klienta jako paradygmat wspolczesnego
spoleczenstwa.Kierowanie gmina pajeczno przez przedstawicieli samorzadu lokalnego w kontekscie realizacji
budzetu w latach 1994-2004.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Projekt
budowlany dostosowania wybranego obiektu sakralnego do wymagan wspolczesnych z punktu widzenia
potrzeb osob niepelnosprawnych. Praca inzynierska budownictwo.Analiza systemu produkcyjnego na
przykladzie firmy gorazdze cement s.a..Gospodarka materialowa i zarzadzanie zapasami w przedsiebiorstwie
produkcyjnym z branzy drzewnej na przykladzie firmy kabex..Deficyt budzetowy.Wplyw kryzysu finansowego
na rynek ubezpieczen majatkowych w polsce.Wplyw negocjacji pracownikow dzialu zakupow na tworzenie
wartosci dodanej na przykladzie firmy mota-engil polska s.a..Utrata wartosci rzeczowych aktywow trwalych
wedlug polskiego prawa bilansowego i miedzynarodowych standardow rachunkowosci.Sledcze ogledziny
miejsca kradziezy z wlamaniem.Kredyt jako zewnetrzne zrodlo finansowania przedsiebiorstwa.Przeszkody
malzenskie w prawie kanonicznym i w polskim prawie cywilnym.Kompetencje menadzerskie w zakresie
zarzadzania czasem oraz budowania pozytywnej atmosfery pracy.Platnik w zreformowanym systemie
ubezpieczen spolecznych.Budzetowanie zadaniowe w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy kutno.Rola public relations w ksztaltowaniu wizerunku firmy.Nowe instrumenty finansowe dla
przedsiebiorstw w pierwszej dekadzie xxi wieku.Rozwoj pracownikow w malych firmach – bariery czy
kariery?.Dostosowanie polskich podatkow bezposrednich i posrednich do wymogow czlonkostwa w unii
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europejskiej.zrodla braku rownowagi budzetowej gminy (na przykladzie gminy mlynarze w latach 20052009).Specyficzne determinanty stresu organizacyjnego w zawodzie strazaka..Przydatnosc analizy finansowej
w procesie badania sprawozdan finansowych przez bieglego rewidenta.Model funkcjonowania biura podrozy
jako organizatora turystyki.Obowiazek trzezwosci pracownika a uprawnienia kontrolne pracodawcy.Akt
administracyjny i jego rodzaje..Ochrona uchodzcow w swietle unijnego prawa azylowego.praca licencjacka
budzet gminy .System oceniania pracownikow jako narzedzie zarzadzania kompetencjami na przykladzie
lukas banku s.a..Znaczenie analizy finansowej dla zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie bpbk sp. Z
o.o. Lodz.Logistyczna obsluga klienta w budowaniu pozycji rynkowej przedsiebiorstwa- na przykladzie firmy
profim sp. Z o.o. W turku.Licencje creative commons w polskim systemie prawnym.Znaczenie komunikacji
marketingowej w pozycjonowaniu marek piw - analiza i ocena na przykladzie dzialan podejmowanych przez
grupe zywiec i kompanie piwowarska.Turystyka praca licencjacka.Narodowa demokracja wobec mniejszosci
zydowskiej.Struktura organizacyjna i formy dzialania policji w polsce..Kodyfikacja wiedzy w systemie
zarzadzania jakoscia organizacji (na przykladzie nzoz szpitala sprecjalistycznego w jedrzejowie.Jaskierniajerzy (1950- ). Red. - efektywnosc europejskiego systemu ochrony praw czlowieka : efektywnosc
mechanizmow ochrony.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego studium przypadku.Grupy problemowe na rynku pracy w polsce w latach 2004-2010.Indywidualne
ubezpieczenia na zycie w polsce na przykladzie warta s.a..Prace magisterskie licencjackie.praca licencjacka
budzet gminy .Pisze prace licencjackie.Atrakcyjnosc turystyczna beskidu sadeckiego.Odpowiedzialnosc
wykonawcy obiektu budowlanego w swietle warunkow kontraktu fidic..Konkurencyjnosc produktow banku
spoldzielczego w powiecie radomszczanskim.Ocena wykorzystania systemow finansowo - ksiegowych w
przedsiebiorstwie.Doskonalenie zasobow ludzkich na przykladzie banku.Oszustwa ksiegowe - identyfikacja i
przeciwdzialanie.Analiza wybranych metod rekrutacji pracownikow.Wplyw stosunku dominacji o zaleznosci
na wykonywanie praw udzialowych w spolkach kapitalowych..Zarzadzanie szkola - dialog w edukacji i jego
wplyw na wybor stylu nauczania przez nauczycieli..Koszty jakosci w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.praca
licencjacka budzet gminy .Kultura organizacyjna jako strategiczny zasob warunkujacy dzialanosc
przedsiebiorstwa (nsa przykladzie firmy komtel sp. Z .o.o).Mamet- piotr (1956- ). Red. - business english
readings : handbook .Zabezpieczenia kredytow bankowych.Udzial prokuratora w sadowo-lekarskiej sekcji
zwlok -jaki jest-jaki byc powinien..praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena gospodarki budzetowej
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu radomszczanskiego w latach 2005 2009.Finansowanie i rozwoj przedsiebiorstw miedzynarodowych w polsce..Ewolucja instytucji podzegania od
okresu miedzywojennego do wspolczesnosci..Budzet ogolny unii europejskiej jako finansowa podstawa jej
dzialalnosci..Materialne i poza materialne formy motywowania pracownikow na przykladzie centrum
rozliczen i informacji ceri sp. Z o.o..Kryminalistyczne i prawne aspekty lowiectwa..Rola i przyszlosc karty
bankowej jako produktu bankowo-finansowego..Inwestycje samorzadu terytorialnego na wybranym
przykladzie praca inzynierska budownictwo.Kreowanie tozsamosci i zarzadzanie wizerunkiem
przedsiebiorstwa na podstawie grupy nowy styl..Organizacja i przeksztalcenia samodzielnych publicznych
zakladow opieki zdrowotnej.Leninowska koncepcja panstwa dyktatury proletariatu.Analiza ekonomicznofinansowa na przykladzie firmy polfa-kutno s.a..Tarcza podatkowa jako instrument ksztaltujacy oplacalnosc
leasingu w przedsiebiorstwie.Sytuacja prawna osob bezrobotnych po 50 roku zycia na rynku pracy.Stres
pracownika i jego wplyw na jakosc pracy.Nieinstrumentalne metody wykrywania nieszczerosci.Znaczenie
systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie badan w przedsiebiorstwie handlowo-spedycyjnym magnum
spolka jawna jacek pasternak i andrzej rabczenko..Ogolna ocena poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy
przedsiebiorstwa przemyslowego na przykladzie fabryki kotlow..Polska w unii europejskiej. Skutki dla sektora
turystyki..Portret pamieciowy - teoria i praktyka.Racjonalnosc decyzji na przykladzie analiz ekonomicznofinansowych spolki x.Szanse i bariery rozwoju malej przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich na podstawie
badan w przedsiebiorstwach branzy budowlanej w gminie strzelce opolskie..Rozwoj sektora malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce na przykladzie sektora budowlanego w gliwicach..Analiza ekonomicznofinansowa przedsiebiorstwa gorazdze beton sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Udzial wojska
polskiego w operacjach pokojowych organizacji narodow zjednoczonych..Implementacja innowacji
technicznych w ochronie srodowiska na przykladzie wybranych branz przemyslowych..Narzedzia i techniki
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marketingowe w kampaniach wyborczych jako determinnty sukcesu politycznego..Gospodarstwo rolne jako
skladnik majatku malzonkow.Zarzadzanie zapasami na przykladzie tme sp. Z o.o..Polityka monetarna
narodowego banku polskiego i europejskiego systemu bankow centralnych.Budzet gminy jako instrument
realizacji zadan gminy na przykladzie gminy boronow.Strategie konkurencyjnosci na rynku firm swiadczacych
uslugi transportowe w oparciu o firme nowa logistic.praca licencjacka budzet gminy .Europejskie prawo
administracyjne.Zastosowanie modelu procesowego (pn-en iso 9001:2001) we wdrazaniu systemu
zarzadzania jakoscia w sektorze administracji publicznej.Pytania prawne przed trybunalem
konstytucyjnym..Dochody i wydatki jednostki budzetowej na przykladzie domu pomocy spolecznej w
kadlubie i domu pomocy spolecznej w zawadzkiem..Cziomer- erhard - rola niemiec w kryzysie strefy euro po
2009 roku .praca licencjacka budzet gminy .Pracownik jako przestepca w bialym kolnierzyku- w odniesieniu
do przestepstwa korupcji gospodarczej..Egzekucja naleznosci podatkowych na przykladzie procedur
stosowanych w drugim us warszawa-srodmiescie..Prawa i obowiazki wlascicieli lokali we wspolnocie
mieszkaniowej..Komunikacja miedzykulturowa w przedsiebiorstwie outsourcingowym na przykladzie firmy
capgemini..praca licencjacka budzet gminy .Skutecznosc i efektywnosc dzialan promocyjnych stowarzyszenia
dolina karpia.Uproszczona egzekucja z nieruchomosci w polskim postepowaniu egzekucyjnym.praca
licencjacka budzet gminy .Wdrazanie systemow wspierajacych zarzadzanie magazynem na przykladzie
aplikacji ifs.Wybory komunalne na przykladzie gminy gora sw. Malgorzaty.Interwencja humanitarna a zasada
suwerennej rownosci..Zaklady ubezpieczen jako inwestorzy instytucjonalni na polskim rynku
nieruchomosci..Finansowanie budownictwa mieszkaniowego przez bank hipoteczny na przykladzie bre
banku hipotcznego s.a. w warszawie.Temat pracy magisterskiej.Analiza ekonomiczno-finansowa
przedsiebiorstwa marex w latach 2000-2006.Z problematyki reklamy ukrytej oraz product placement.Umowa
o prace na czas okreslony.Rola i zadania pracownika socjalnego w instytucjonalnej pomocy spolecznej na
przykladzie miejsko gminnego osrodka pomocy spolecznej w wieliczce.Okazanie osoby.Jaskiernia- jerzy
(1950- ). Red. - efektywnosc europejskiego systemu ochrony praw czlowieka : efektywnosc mechanizmow
ochrony.Proba sformulowania zasad polityki bezpieczenstwa i higieny pracy w malych i srednich
przedsiebiorstwach..praca licencjacka budzet gminy .Charakterystyka malych i srednich przedsiebiorstw w
gospodarce polskiej.Zasada jawnosci w postepowaniu cywilnym.Wykrywanie manipulacji sprawozdaniami
finansowymi za pomoca metod analizy fundamentalnej.Miedzynarodowa wymiana studetow w ramach
programow unii europejskiej.Srodki prawne sluzace ofiarom mobbingu.Rola reklamy w pozyskiwaniu
nabywcow.Zarzadzanie zachowaniem klientow w sklepach wielkopowierzchniowych.Samodzielnosc
finansowa gminy na przykladzie miasta krakowa..Dochody budzetu gminy (na przykladzie gminy
gomunie).Pozyskiwanie srodkow unii europejskiej na finansowanie zadan gminy..Panstwowe muzeum
auschwitz-birkenau przykladem destynacji tanatoturystycznej.Rachunkowosc malych i srednich
przedsiebiorstw a ich system finansowo-ksiegowy.Wozniak- michal gabriel (1949- ). Red. - nierownosci
spoleczne a wzrost gospodarczy : w kontekscie spojnosci spoleczno-ekonomiczne.Bezrobocie w
wojewodztwie lodzkim w latach 1999-2006.Podejscie do motywowania pracownikow - na przykladzie
hipermarketu carrefour s.a..Zarzadzanie i administracja granicami panstwowymi po przystapieniu polski do
wspolnot europejskich.Analiza systemu zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie produkcyjnym na
przykladzie fabryki elektrofiltrow elwo s.a..Wplyw nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osob
prawnych na wybrane aspekty polityki rachunkowosci zakladu budzetowego administracji nieruchomosciami
lodz-gorna zachod.Instrumenty pochodne i ich charakterystyka.Zarzadzanie zasobami loklanymi spoldzielni
mieszkaniowej.Restrykcyjnosc polityki kredytowej w warunkach destabilizacji systemu
finnasowego.Finansowanie rozwoju przesiebiorstw.Kontrola jakosci edukacji. Rola dyrektorow
szkol.Egzekucja przez zarzad przymusowy.Rozwoj ochrony praw podstawowych w unii europejskiej w
kontekscie przystapienia ue do europejskiej konwencji praw czlowieka.przeplywy srodkow pienieznych a
kondycja finansowa na przykladzie p.p.u.h.”akpil”.Analiza jakosci uslug hotelarskich ( na przykladzie hotelu
radisson sas w krakowie).praca licencjacka budzet gminy .Sprawozdawczosc finansowa i jej wartosc
informacyjna w ocenie stanu finansowego przedsiebiorstwa.Logistyka w sferze uslug instalacyjnych na
przykladzie firmy therm-instal.Zastosowanie zarzadzania strategicznego na przykladzie urzedu gminy i miasta
drzewica.Egzekucja z rachunku bankowego.Funkcjonowanie osrodka pomocy spolecznej w gminie pysznica i
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jego wplyw na poprawe poziomu zycia lokalnej ludnosci..praca licencjacka budzet gminy .Franchising analiza prawno-gospodarcza.Rola internetu w komunikacji marketingowej miedzy bankiem a klientem.praca
licencjacka budzet gminy .Proces rekrutacji i selekcji na przykladzie przedsiebiorstwa z branzy fmcg.Podatek
od spadkow i darowizn.Diagnoza procedury doboru pracownikow w przedsiebiorstwie international
paper.Wylaczenie sedziego na mocy postanowienia sadu.praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie
analizy finansowej w zarzadzaniu spolka akcyjna na przykladzie techmex s.a..Zasady sadowego wymiaru
sprawiedliwosci w aspekcie porownawczym.Public relations jako instrument ksztaltowania wizerunku
przedsiebiorstwa w organizacji i w jej otoczeniu (na przykladzie era gsm).Analiza i ocena systemu zarzadzania
zasobami ludzkimi w pko bp s.a..Polityka historyczna. Teoria i praktyka na przykladzie muzeum powstania
warszawskiego.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac naukowych.Diagnoza zarzadzania projektem na
przykladzie konferencji finansowej earn your success.Aktywne formy zwalczania bezrobocia w powiecie
zdunskowolskim.Funkcjonowanie systemu kontroli jakosci w wyrobach o podwyzszonych wymaganiach
jakosciowych..Prawne polozenie kosciola prawoslawnego w polsce..Analiza i ocena gospodarki budzetowej
na przykladzie gminy dzialoszyn w latach 2008-2010..Pojecie spolki publicznej.Ocena ryzyka przy
kredytowaniu przedsiebiorstw na przykladzie banku spoldzielczego pa-co-bank w pabianicach.Kapital
zakladowy w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia w swietle ustawodawstwa polskiego- na tle
francuskiej spolki kapitalowej.Zarzadzanie technologia informatyczno - komunikacyjna w relacjach szkolarodzice.Kredyt jako zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa.Inflacja w polsce w latach 19892005.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj rynku handlu elektronicznego (na przykladzie serwisu
allegro.pl).Analiza budzetu gminy koszecin w latach 2003-2005.Promocja jako istotne narzedzie w rozwoju
regionu na przykladzie gminy lubien..praca licencjacka budzet gminy .Jarugowa- alicja - rachunkowosc
zarzadcza .Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa transportowo-handlowego
eksport-import- alfred morawiec w machnicy.Zakladanie dzialalnosci gospodarczej na przykladzie sklepu
odziezowego modyfica.Dochody miasta na prawach powiatu na przykladzie piotrkowa trybunalskiego.Dobor
pracownikow na przykladzie restauracji.Faktoring jako produkt bankowy wspomagajacy funkcjonowanie
malych i srednich przedsiebiorstw..Jednorownaniowe modele ekonometryczne w prognozowaniu indeksow
gieldowych.Podatki dochodowe w systemie podatkowym polski i wybranych krajach unii europejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Lee- maria. - eu regulation of gmos : law and decision making for a new
technology .Jak sie pisze prace licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Podatkowoprawne spekty obrotu
nieruchomosciami..Efektywny system wynagrodzen zasadniczych w korpusie sluzby cywilnej.Skutecznosc
reklamy prasowej - analiza ogloszen reklamowych wybranych produktow.Praca magisterska plan
pracy.Ocena gospodarki finansowej gminy siewierz w latach 2005-2009.Ksztaltowanie sie polskiego prawa
wyznaniowego.Zastosowanie planowania finansowego do formulowania strategii na przykladzie zakladu -lentex s.a..Satysfakcja jako podstawa budowania lojalnosci pracownikow na przykladzie zakladu pracy
chronionej roka.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy duzego
przedsiebiorstwa montazowo-produkcyjnego..Parlament australii i kanady.Struktura i funkcjonowanie rynku
kapitalowego w polsce.Mandat czlonka zarzadu spolki kapitalowej a umowa laczaca go ze spolka.Polskie
prawo karne wobec przestepstwa eutanazji i przestepstwa pomocy w samobojstwie eutanatycznym.Techniki
manipulacyjne w procesie motywowania pracownikow.Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie
organizacji procesu transportu na przykladzie branzy uslugowej.Marketing polityczny - skutecznosc i
etyka..Badanie i ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa w banku komercyjnym.Marketing w hurtowej
sprzedazy stomatologicznej.Znecanie sie nad rodzina na podstawie art. 207 k.k..Wykorzystanie funduszy
przedakcesyjnych w polsce w latach 1999-2003 na przykladzie wojewodztw malopolskiego i
slaskiego..Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa x w latach 2002-2004.Dyskusja w pracy
magisterskiej.Technologia dachow zielonych praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie kapitalem
obrotowym w firmie auto-centrum w latach 2004-2008..Rola zwiazkow wyznaniowych w modelu
wykonywania kary pozbawienia wolnosci.Kopinski- dominik. Red. - zgubne transakcje = fatal transactions :
surowce mineralne a rozwoj panstw afrykanskich .Status prawny osoby zatrudnionej na podstawie umowy o
praktyke absolwencka.Wplyw stosowanych narzedzi motywowania na poziom satysfakcji pracownikow w
firmie x.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja turystyki w zkopanem.praca licencjacka budzet gminy
..

..
.Wplyw migracji na sytuacje demograficzna i spoleczna w wojewodztwie slaskim w latach 19902008.Zarzadzanie procesem produkcji rur z tworzyw sztucznych.Zastaw na rzeczy ruchomej materialnej w
prawie francuskim.Analiza i ocena wykonania budzetu gminy konopiska w latach 2004-2006.Ryzyko
kredytowe w dzialalnosci banku i jego skutki na przykladzie jednego z bankow.Stosunki pracy w prawie
prywatnym miedzynarodowym.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa w aspekcie globalizacji..Wolnosci
polityczne obywatela w konstytucji rp z dnia 2 kwietnia 1997 roku.Zarzadzanie wizerunkiem organizacji
sportowych na przykladzie kolejarza opole..Zarzadzanie wiedza w przedsiebiorstwie..praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie systemem edukacyjnym w gminie klobuck.Gospodarowanie zasobami pracy
ludzkiej na przykladzie aptek w myszkowie.Uruchamianie produkcji i zarzadzanie jakoscia wyrobow
ekologicznych..Polska gospodarka w obliczu wprowadzenia euro - uwarunkowania i skutki.Finansowanie
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miasto belchatow.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Granice dziennikarskiej wolnosci slowa a odpowiedzialnosc za znieslawienie (
wybrane zagadnienia ).Edukacja jako mechanizm przygotowania do wejscia na rynek pracy. Odmienne
postrzeganie przeszkoda w zarzadzaniu..Przerzucanie dochodu w podatku dochodowym od osob
prawnych.Wspolpraca gospodarcza miedzy polska a niemcami w warunkach rozszerzenia unii europejskiej o
nowe kraje czlonkowskie.Ocena plynnosci finansowej przedsiebiorstwa opolgraf s.a. w latach 2006 2008..Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego w bialymstoku.Wplyw mozliwosci
korzystania z europejskiego funduszu spolecznego na zmiany w polityce rynku pracy na przykladzie
wojewodzkiego urzedu pracy w krakowie.Przemoc w rodzinie a przestepstwo znecania sie..Pisanie prac
magisterskich forum.Analiza bezrobocia i jego redukcji na terenie powiatu czestochowskiego w latach 20062010.Kryzys gospodarczy w xxi wieku a polityka finansowa panstwa.Samodzielnosc dochodowa jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy krzyzanow w latach 2002-2005.Ocenianie pracownikow w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie wybranego banku.Sposoby finansowania inwestycji na
przykladzie przedsiebiorstwa x.Symulacja elektronicznej gieldy telepracy.Wykorzystanie wizerunku w
reklamie w swietle polskiego ustawodawstwa.Management challenge: building organization
culture.Zarzadzanie produkcja i jakoscia butow damskich..Bezrobocie i zatrudnienie w polsce w latach 20042007.Procesy logistyczne w przedsiebiorstwie roben.Pisanie pracy magisterskiej cena.Dzialalnosc wybranych
organizacji w celu minimalizacji negatywnych skutkow rozwoju turystyki.Pionowe porozumienia
ograniczajace konkurencje.Elektroniczna dystrybucja uslug bankowych w polsce na podstawie bankow
wirtualnych.Godecki- zbigniew. Red. - etyka a podatki i doradztwo podatkowe .Product placement jako
przyklad reklamy ukrytej na tle porownawczym ustawodawstwa polskiego oraz hiszpanskiego..Wplyw
obciazen podatkowych i niepodatkowych na zarzadzanie finansami w msp.Ryzyko w dzialalnosci
gospodarczej przedsiebiorstw.Finansowanie i formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w belchatowie.Czas pracy lekarzy.Analiza finansowa praca licencjacka.Prace
magisterskie fizjoterapia.Analiza poziomu jakosci wyrobow metalowych.Pawlowski- bartosz. Red. - prawo
europejskie w pracach parlamentarnych : przewodnik poselski .Funkcjonowanie samorzadu terytorialnego
gminy w powiecie belchatowskim.Ksztaltowanie prawa glosu przez wspolnikow spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Wplyw inwestycji zagranicznych na wzrost gospodarczy na przykladzie wsse inwest
park..Logistyka personalna w aspekcie optymalizacji czynnika ludzkiego na przykladzie analizowanego
przedsiebiorstwa produkcyjnego firmy - protekt.Wprowadzenie nowego produktu na rynek na przykladzie
mercedesa klasy - e przez przedsiebiorstwo daimler ag - mercedes benz..Udzial w projekcie
miedzynarodowym i jego konsekwencje dla postaw uczestnikow wobec grup narodowych..Bieg terminu
przedawnienia roszczen.Udzial czynnika spolecznego w procesie orzekania..Wplyw wypalenia zawodowego
na zaangazowanie w pracy wsrod nauczycieli.System motywowania jako kluczowy czynnik ksztaltowania
kapitalu ludzkiego.Jagas- jozef. - zarzadzanie systemowe a polska transformacja .Pracy
licencjackiej.Pietrzykowski- maciej. - polska na drodze do reformowanej strefy euro .Prace magisterskie
socjologia.Ocena dzialalnosci depozytowo-kredytowej banku bgz s. A. W latach 2006-2010..Sadowe
postepowanie cywilne rozpoznawcze .tryb procesowy i nie procesowy (roznice i podobienstwa)..praca
licencjacka budzet gminy .Postep organizacyjno-technologiczny w transporcie.Status prawny wiezniow z
guantanamo zasadnosc jurysdykcji stanow zjednoczonych nad baza guantanamo na kubie oraz porownanie
..
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metod stosowanych przez wladze stanow zjednoczonych z powszechnie obowiazujacymi prawami
czlowieka.Analiza wykorzystania narzedzi marketingu mix na przykladzie firmy douglas polska sp. Z
o.o..Kreowanie wizerunku firmy na przykladzie ikea.Analiza leksykalna terminologii transportowej.praca
licencjacka budzet gminy .Satysfakcja klientow korzystajacych z uslug bankowych na przykladzie rynku
polskiego i angielskiego.System gwarantowania srodkow pienieznych przez bankowy fundusz
gwarancyjny.Wartosc poznawcza sprawozdania finansowego spolki gieldowej..Zarzadzanie organizacjami
pozarzadowymi na przykladzie towarzystwa sztuk pieknych w krakowie.Roszczenia pracownika w przypadku
wadliwego rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracodawce.praca licencjacka budzet
gminy .Czynnosci wyjasniajace w kodeksie postepowania w sprawach o wykroczenia.Podzial nieruchomosci
niezaleznie od ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..Zarzadzanie inwestycjami
infrastruktury transportowej w zakresie mozliwosci pozyskania srodkow z ue.Stan i mozliwosci rozwoju
turystyki uzdrowiskowej i zdrowotnej na opolszczyznie..Zarzadzanie systemem jakosci isso 9001:2008 na
przykladzie zakladu produkcyjnego b+k polska sp. Z o.o..Rekrutacja i selekcja kandydatow do pracy na
przykladzie firmy malow .Jurkowska- anna maria. - bezpieczenstwo rynku finansowego w swietle prawa unii
europejskiej .Obcowanie plciowe z maloletnim ponizej lat 15.Opodatkowanie podatkiem akcyzowym
wyrobow zharmonizowanych.Tematy prac magisterskich bankowosc.Zastosowanie teorii johna hollanda w
planowaniu karier zawodowych..Rozmiary oraz znaczenie pomocy publicznej w podnoszeniu
konkurencyjnosci sektora msp w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow na
przykladzie castorama polska.Funkcjonowanie komendy powiatowej policji w augustowie .Prace
magisterskie pomoc.Obciazenia podatkowe sektora malych i srednich przedsiebiorstw i ich wplyw na
dzialalnosc przedsiebiorstwa..Wygasniecie obowiazku zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia na podstawie
art. 409 k.c..Gospodarka budzetowa gminy na przykladzie gminy pawonkow.Oferta
elektroniczna.Zaspokojanie wierzycieli rzeczowych w postepowaniu upadlosciowym.Podzial sumy uzyskanej
z egzekucji z nieruchomosci.Referendum ogolnokrajowe w polskim systemie konstytucyjnym.Palace i dwory
dawnych prus wschodnich jako szansa na rozwoj turystyczny regionu warmii i mazur.Prawo i formy zawarcia
malzenstwa.Ryzyko w kredytowaniu dzialalnosci gospodarczej na przykladzie ing banku slaskiego
s.a..Strategia internacjonalizacji typu benetton jako czynnik sukcesu polskich firm odziezowych na
przykladzie firmy atena z wroclawia.Prawo do milczenia a prawo do klamstwa w polskim prawie karnym i w
ujeciu porownawczym.praca licencjacka budzet gminy .Analiza wplywow i wydatkow budzetu gminy
konopiska w latach 2003 - 2006.Bariery i ograniczenia procesu rewitalizacji..Koflikty w miejscu pracy i
metody ich rozwiazywania.Influence of operational condition of machine and on quality of produced
lock..Prace magisterskie z ekonomii.Banki spoldzielcze w wspieraniu rozwoju regionalnego.Projekt kladki dla
pieszych nad droga szybkiego ruchu praca inzynierska budownictwo.Zatrzymanie prewencyjnoporzadkowe.Metody minimalizacji ryzyka kredytowego stosowane przez banki.Ewolucja systemu
podatkowego w polsce po 1990 roku.Rozwoj wybranych portow lotniczych w polsce w swietle integracji z
unia europejska.Procesowe postepowania odrebne w sprawach gospodarczych.Udzielenie i wygasniecie
prokury.Ograniczenie prawa do strajku.Koszty wlasne produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa trw
automotivw czestochowie..Organizacja transportu morskiego na przykladzie dzialalnosci operatora
logistycznego schenker sp. Z o.o..Przestepczosc kobiet.Rola mediacji w rozwiazywaniu konfliktow w polskim
prawie karnym - proba analizy zagadnienia.praca licencjacka budzet gminy .Ewolucja pozycji ustrojowej
prezydenta na tle konstytucji rzeczypospolitej.Zjawisko handlu ludzmi i organami ludzkimi jako zagrozenie
dla bezpieczenstwa wewnetrznego w polsce .Finansowanie i realizacja zadan inwestycyjnych na przykladzie
miasta i gminy dzialoszyn.Przedawnienie wykonania i korekty zobowiazan podatkowych (art. 70 ord.
Pod.)..Internal marketing strategies for the frontline employees.praca licencjacka budzet gminy .Logistyczny
model przedsiebiorstwa w aspekcie kosztow transportu na przykladzie firmy rohlig suus logistics s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan
finansowych.Ubezpieczenie transakcji kredytowych na przykladzie kredytu kupieckiego.Praca przymusowa
lub obowiazkowa.Wizerunek firmy danone postrzegany przez konsumentow indywidualnych wojewodztwa
lodzkiego.Zapis na sad polubowny i jego skutki.Analiza kosztow wlasnych przedsiebiorstwa x.praca
licencjacka budzet gminy .Zdolnosc kredytowa malych i srednich firm na przykladzie przedsiebiorstwa
..
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makroll.Wplyw gminy na wydajnosc podatku od nieruchomosci.Rytm kondycji psychofizycznej a zarzadzanie
pracownikow kontroli jakosci.Gospodarka finansowa gminy ze szczegolnym uwzglednieniem inwestycji
prowadzonych w gminie lewin brzeski w latach 2001-2006.Czynniki rozwoju rynku sprzetu komputerowego
w polsce..Zarzadzanie cyklem tworzenia oprogramowania wspomagajacego dzialalnosc
przedsiebiorstw.Biznes plan jako narzedzie rozwoju przedsiebiorstwa.Strategia wejscia na rynek zagraniczny
na przykladzie wybranej firmy.Prawo do integralnosci utworu na gruncie polskiej ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.Strategia zarzadzania dystrybucja na przykladzie firmy bruno tassi sp. Z o.o..Parki
naukowo-technologiczne jako zrodlo wspierania innowacyjnosci gospodarki.Formy dzialania administracji
publicznej w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. O dzialalnosci pozytku publicznego..Ochrona pracy
mlodocianych.Akredytywa dokumentowa.Analiza determinant jakosciowych procesu produkcji
preform.Instytucjonalne formy wspierania internacjonalizacji polskich przedsiebiorstw na przykladzie
polskiej izby handlowo-przemyslowej oraz polskich sluzb dyplomatycznych we francji.Zarzadzanie finansami
w panstwach unii europejskiej na przykladzie polski i slowacji.Postepowanie karne.Zwalniajace przejecie
dlugu.Analiza i doskonalenie procesu produkcyjnego na podstawie stolarki budowlanej.Logistyczna obsluga
klienta na przykladzie przedsiebiorstwa transcargo.Reklama praca magisterska.Adaptacja pracownika jako
jeden z elementow procesu motywacyjnego.Naruszenie zasad bezpieczenstwa w ruchu ladowym jako
znamiona typu czynu zabronionego z art. 177 k.k..praca licencjacka budzet gminy .Internacjonalizacja uslug
bankowych na przykladzie raiffeisen bank polska s. A..Komputerowe wspomaganie procesow ksiegowofinansowych w malym przedsiebiorstwie na przykladzie programu fakt.Skutki prawne ogloszenia upadloscico do zobowiazan upadlego.Pozyskiwanie srodkow na finansowanie inwestycji z wojewodzkiego funduszu
ochrony srodowiska i gospodarki wodnej na przykladzie modernizacji miejskiej oczyszczalni sciekow w
prudniku.Wplyw zewnetrznych zrodel finansowania przedsiebiorstwa na wynik finansowy.Konstytucyjne
ujecie wolnosci i praw czlowieka i obywatela..Sytuacja prawna wspolnika laczacych sie spolek
osobowych.Rola rachunkowosci w ustalaniu cen transferowych na przykladzie wybranej jednostki.Prace
magisterskie ekonomia.Swadzba- stanislaw. Red. - systemy gospodarcze i ich ewolucja : bilans pierwszych lat
czlonkostwa w unii europejskiej .praca licencjacka budzet gminy .Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
wolontariuszy..Bezczynnosc administracji.praca licencjacka budzet gminy .Pomoc w pisaniu prac
licencjackich.praca licencjacka budzet gminy .Kreowanie wizerunku firmy miedzynarodowej w kontekscie
lokalnym. Sudium przypadku szkoly jezykowej bell w polsce oraz w chinach..Przeciwdzialanie nadmiernemu
zadluzeniu publicznemu w panstwach czlonkowskich unii europejskiej.Dyplomacja - droga do kariery i
spelnienia zawodowego.Organizacyjno-finansowe aspekty funkcjonowania gminy czarnocin.Przeobrazenia
spoleczno-demograficzne miasta rybnik w latach 1990 - 2000.Dynamika i struktura wspolczesnych migracji
zarobkowych na przykladzie opolszczyzny.praca licencjacka budzet gminy .Ocena efektywnosci inwestycji
private equity na przykladzie analizy dzialalnosci enterprise investors.Analiza rynku kart platniczych na
podstawie ofert wybranych bankow.Ocena wykorzystania srodkow unijnych przez gmine tarnow
opolski..Bankowosc islamska jako alternatywny model w odniesieniu do bankowosci tradycyjnej..Konflikt
praw czlowieka i swobod gospodarczych unii europejskiej.Praca licencjacka marketing.Motywacja i jej wplyw
na skutecznosc zarzadzania przedsiebiorstwem (na przykladzie eko w brzegu).Pisanie prac tanio.Rola analizy
finansowej w badaniu wiarygodnosci sprawozdania finansowego przez bieglego rewidenta na przykladzie
ideal europe spolki z o.o..Polska i polskosc w mysli jana pawla ii.Ewolucja standardow bezpieczenstwa pracy
w okresie transformacji gospodarczej w polsce..Forma i skala prowadzenia dzialalnosci gospodarczej a
narzedzia rozliczen finansowych i komunikacji firmy z otoczeniem.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym (na
przykladzie krakowskiej spoldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej).Rola zakresu czynnosci w
umownym stosunku pracy.Wykonanie kary pozbawienia wolnosci w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.Tradycyjne i nowoczesne metody szkolenia pracownikow.Powiat jako jednostka samorzadu terytorialnego na
przykladzie powiatu myszkowskiego.Reprezentacja stron w procesie..Analiza finansowa samodzielnego
zespolu publicznych zakladow opieki zdrowotnej w ostrolece.Ocena jakosci uslug swiadczonych przez
towarzystwo ubezpieczen i reasekuracji warta s.a. na przykladzie regionu w czestochowie..Zarzadzanie
zasobami mieszkaniowymi w spoldzielni mieszkaniowej strzecha w lublincu.Wykorzystanie wskaznikow
finansowych w ocenie efektywnosci funkcjonowania podmiotu gospodarczego na przykladzie uniwersytetu
..
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opolskiego.Rola i rozwoj instytucji ombudsmana.studium porownawcze dotyczace kompetencji i dzialalnosci
rzecznika praw obywatelskich w polsce i defensora del pueblo w hiszpanii na tle innych krajow
europejskich..Lad korporacyjny w spolkach gieldowych.Radio krakow w obliczu transformacji systemowej w
polsce. Wizerunek rozglosni w 2012 roku..Janos-kreslo- miroslawa. - uslugi spoleczne a zrownowazony
rozwoj regionow .Seminarium iv r.kat.prawa ustrojowego i porownawczego.Uwarunkowania zmian deficytu
budzetowego polski w latach 2000-2008.Bezposrednie inwestycje zagraniczne a rozwoj regionalny- na
przykladzie miasta kutno z uwzglednieniem lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.System
sprawozdawczosci gminy wiejskiej z ilustracja na przykladzie.praca licencjacka budzet gminy .Sledztwo
prowadzone przez prokuratora instytutu pamieci narodowej - komisji scigania zbrodni przeciwko narodowi
polskiemu.Systemy informatyczne wspomagajace logistyczna obsluge klienta.Placowe i pozaplacowe formy
motywowania pracownikow na przykladzie poczty polskiej s.a..Owsiak- stanislaw (1946- ). Red. - regiony
wobec kryzysu finansowego : praca zbiorowa .Konsumencka ocena jakosci produktu spozywczego na
przykladzie jadalnego oleju rzepakowego.Profilaktyczna ochrona zdrowia na przykladzie firmy
budowlanej..Kapital zakladowy w spolce akcyjnej.Bankowa obsluga operacji dewizowych na przykladzie pko
bp s.a oddzial 1 w belchatowie.Polityka pieniezna banku centralnego - analiza na przykladzie narodowego
banku polskiego w latach 2004-2006.Przestepstwo nielegalnego posiadania- wytwarzania lub udostepniania
broni albo amunicji /art.263 k.k./.Kredyt bankowy oraz leasing jako formy finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Logistyka procesow transportu i dystrybucji w
przedsiebiorstwie produkcyjnym (na przykladzie opoczno s.a.).praca licencjacka budzet gminy .Ocena
kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow urzadzen galwanicznych i lakierniczych s.a. w
wieluniu.Rachunkowosc w spolce kapitalowej - ujecie sprawozdawcze i zarzadcze.praca licencjacka budzet
gminy .Walencik- dariusz (1974- ). Red. - prawo wyznaniowe w polsce (1989-2009) : analizy- dyskusjepostulaty : praca zbiorowa .Determinaty jakosci przy produkcji drutow..Wzory prac licencjackich.Gospodarka
oparta na wiedzy i innowacyjnosc w polsce analiza przypadku.Przedsiebiorstwo na rynku sprzedazy
bezposredniej (na przykladzie firmy amway polska).Dochody i wydatki samorzadu terytorialnego na
przykladzie budzetu i sprawozdan gminy cekow-kolonia.Formy zabezpieczen kredytow hipotecznych w
polsce..Zapobieganie przestepczosci stadionowej - aspekt kryminalistyczny.Strategia rozwoju banku
spoldzielczego w staszowie.Kredyty dla ludnosci w polskim sektorze bankowym.Marketing w dzialalnosci
producenta plytek ceramicznych polcolorit s.a..Wylaczenie sedziego w procedurze cywilnej jako gwarancja
obiektywizmu i bezstronnosci sadu.Badanie efektywnosci zarzadzania akcyjnymi funduszami inwestycyjnymi
w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Ocena zdolnosci kredytowej w swietle bankowej analizy
przedsiebiorstwa.Motywacja jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie
logistycznym.Przywrocenie terminu w postepowaniu przed sadem administracyjnym.Zarzadzanie sprzedaza
produktow bankowych.Pisanie prac forum.Analiza aspektow psychologicznych przekazu reklamowego na
przykladzie projektu katalogu oraz przeprowadzonych badan.Przykladowe prace licencjackie.Wypadek w
komunikacji drogowej..praca licencjacka budzet gminy .Promocja miasta i gminy olkusz poprzez
wykorzystanie zasobow kultury i turystyki oraz organizowanie imprez otwartych.Zasada rownego
traktowania kobiet w sferze wynagrodzenia w ramach norm prawnych unii europejskiej.Controlling
logistyczny na przykladzie przedsiebiorstwa dystrybucyjno - logistycznego.Konstytucyjne prawa czlowieka a
tymczasowe aresztowanie.Miarkowanie kary umownej.Ocena efektywnosci szkolen na podstawie firmy
era.Rola menedzera w procesie zmian przedsiebiorstwa x..Aktywne formy walki z bezrobociem
wykorzystywane w powiecie lodzkim.Przekroczenie granic obrony koniecznej. Analiza doktryny prawa
karnego i orzecznictwa sadu najwyzszego.Akta prawa miejscowego jako zrodlo prawa
administracyjnego.Bezrobocie mlodych ludzi w powiecie wieruszowskim.Polityka finansowa jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta i gminy kalwaria zebrzydowska w latach 2002-2006.Praca
licencjacka wzor.Umowy zawierane na odleglosc w dyrektywie 2011/83/ue - aspekty cywilnoprawne i
zagadnienie implementacji.Rola i udzial rzecznika praw obywatelskich w ogolnym postepowaniu
administracyjnym i sadowoadministracyjnym.Zarzadzanie innowacja w organizacji.Decyzje administracyjne
w sprawach cudzoziemcow.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka pedagogika tematy.Jakosc
oferowanych uslug w krakowskich zakladach gastronomicznych.Tematy prac magisterskich
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pedagogika.Odwzorowanie zrodel finansowania i sytuacji finansowej przedsiebiorstwa w sprawozdaniach
finansowych.Zarzadzanie marka w instytucjach edukacyjnych na przykladzie wydzialu zarzadzania
uniwersytetu lodzkiego.Europejskie postepowanie w sprawie drobnych roszczen.Slady biologiczne i ich
udzial w procesie wykrywczym.Procesy komunikacji wewnetrznej w organizacji.Strategia ksztaltowania
swiadomosci marki w przedsiebiorstwie przemyslowym. Na przykladzie zak s.a..Analiza finansowa firmy
ubezpieczeniowej na wybranym przykladzie..Motywacja pracy a zadowolenie klienta wewnetrznego i
zewnetrznego na przykladzie firmy partner w limanowej.Zmiany struktury wydatkow gospodarstw
domowych jako przejaw zmiany wzorcow konsumpcji w polsce..Prace licencjackie.praca licencjacka budzet
gminy .Rola kuratora sadowego w procedurze karnej wykonawczej..Grabowska- aleksandra - wladze
samorzadowe jako podmiot ksztaltujacy gospodarke turystyczna w regionie .Kultura jako cecha
charakterystyki organizacji.Ocena oferty kulturalnej miasta opola w opinii studentow uniwersytetu
opolskiego..Wplyw systemu motywacyjnego na zadowolenie pracownikow.Altman- edward i. - trudnosci
finansowe a upadlosc firm : jak przewidziec upadlosc i jej uniknac- jak anal.Zuk- mateusz. - relacja miedzy
obywatelstwem unii europejskiej a swobodami rynku wewnetrznego .Berbeka- jadwiga. - poziom zycia
ludnosci a wzrost gospodarczy w krajach unii europejskiej .Kupie prace licencjacka.Zarzadzanie transportem
drogowym w przedsiebiorstwie.Przedstawiciel ustawowy w procesie cywilnym.Koordynacja obrony
tajemnicy panstwowej w polsce po roku 1945.Uslugi swiadczone w ogolnym interesie gospodarczym.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj spoleczno-gospodarczy miast
wojewodztwa opolskiego w latach 1999-2004..Analiza wartosci wizualnych ksiazek naukowych na podstawie
srodowiska akademickiego politechniki czestochowskiej.Mazowiecki bank regionalny s.a. i jego dzialalnosc w
zakresie bezpieczenstwa bankow lokalnych.Atrakcyjnosc turystyczna katalonii w opinii polakow.Jak zaczac
prace licencjacka.Zabezpieczenia kredytow na przykladzie banku spoldzielczego w glownie.Badanie przyczyn
i skutkow wypadkow przy pracy na podstawie wybranego przedsiebiorstwa przemyslu lekkiego..Logistyka
transportu w aspekcie planowania i koordynowania procesow transportowych w firmach
spedycyjnych.Rozwoj rynku doradztwa finansowego w polsce na przykladzie pdm sp. Z o.o..Rola i znaczenie
gospodarki magazynowej w przedsiebiorstwie x..Uprawnienia autokontrolne organu administracji publicznej
w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym.Problemy funkcjonowania malych i srednich
przedsiebiorstw sektora budowlanego w wojewodztwie opolskim..Zwolnienia i ulgi podatkowe w podatku
dochodowym od osob fizycznych.Analiza wykorzystania wybranych systemow informatycznych do
zarzadzania przedsiebiorstwem.Analiza porownawcza konkurencji - aspekt ekologiczny.Analiza zrodel
finansowania wydatkow budzetu gminy kowiesy w latach 2007-2011.Postepowanie w sprawie o
zachowek.Charakterystyka niepublicznych agencji zatrudniania na polskim rynku pracy na przykladzie pol job
center..Dzialalnosc inna niz podstawowa spoldzielni mieszkaniowej na przykladzie spoldzielni zlote lany w
bielsku-bialej..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..praca licencjacka
budzet gminy .Finanse behawioralne- a decyzje inwestorow indywidualnych na gieldzie papierow
wartosciowych w warszawie (gpw).praca licencjacka budzet gminy .Analiza polskiego rynku
leasingowego.Inwestowanie w nieruchomosci jako czesc portfela inwstycyjnego inwestora
indywidualnego.Inwentaryzacja drog na wybranym obszarze gminy czerwiensk (realizacja we wspolpracy z
gmina czerwiensk) praca inzynierska budownictwo.System kontroli jakosci wyrobow obowiazujacy w hucie
czestochowa..praca licencjacka budzet gminy .Rola planowania strategicznego w rozwoju jst na przykladzie
gminy suprasl.Majewska-bator- maria. - rozwoj endogenicznej przewagi w handlu miedzynarodowym a
proces zmniejszania luki technologicz.praca licencjacka budzet gminy .Metody indywidualnej identyfikacji
zwlok zeszkieletowanych.Wybrane metody zarzadzania wspolczesnym przedsiebiorstwem.Analiza
komparatywna kredytow dla budownictwa mieszkaniowego.Gospodarka finansowa gminy cisek w latach
2007-2009.Zarzadzanie stresem.Kontratyp dzialania w ramach uprawnien i obowiazkow na przykladzie
funkcjonariuszy policji.Umiejetnosc negocjacji- jako kompetencja wspolczesnego menadzera.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Gajewski- dominik. - value added tax : a
compendium .Ocena wynikow otwatrtych i zamknietych funduszy inwestycyjnych na przykladach funduszy
akcyjnych.Rozwoj rynkow kapitalowych w krajach grupy brics.Ocena dzialalnosci kredytowej banku polska
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kasa opieki s.a. w latach 2003 - 2007.Strategie produktowe przedsiebiorstw miedzynarodowych (na
przykladzie caparol polska- sp. Z o.o.).Dzialania organow samorzadu terytorialnego w obszarze zarzadzania
kryzysowego na przykladzie wojewodztwa slaskiego.Miejsce otwartych funduszy emerytalnych w
zreformowanym systemie emerytalnym w polsce.Analiza dogmatyczna art.24 k.k. Oraz okolicznosci
wylaczajacych bezprawnosc prowokacji..Zarzadzanie przez podatki w gminie rokiciny.praca licencjacka
budzet gminy .Formy i zabezpieczenia transakcji internetowych.Ryzyko zmian kursu walutowego - znaczenie
w gospodarce.Zarzadzanie budzetem szkoly ponadgimnazjalnej na przykladzie powiatowego zespolu
edukacyjnego w konstantynowie lodzkim.Problem ucieczki od podatku (na przykladzie podatkow
dochodowych).Postepowanie dowodowe w kodeksie postepowania administracyjnego.Znaczenie dochodow
wlasnych i obcych w ksztaltowaniu samodzielnosci finansowej gminy.Golecki- mariusz jerzy. - miedzy
pewnoscia a efektywnoscia : marginalizm instytucjonalny wobec prawotworczego stosow.Wspolpraca z
klientami na rynku b2b na przykladzie przedsiebiorstwa x.Rola panstwowej strazy pozarnej w systemie
zarzadzania bezpieczenstwem publicznym w sytuacjach kryzysowych.Warunki funkcjonowania
przedsiebiorstw miedzynarodowych na rynku polskim.Problematyka zarzadzania transportem na przykladzie
wybranego dostawcy uslug.Praca magisterska resocjalizacja.Analiza rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie
comarch s.a..Marketing indywidualny oraz perspektywy jego rozwoju - analiza i ocena na przykladzie firmy
minimax.Prace licencjackie socjologia.Sozanski- jaroslaw. - ogolne zasady prawa a wartosci unii europejskiej :
(po traktacie lizbonskim) - studium prawno.Zarzadzanie marketingowe w przedsiebiorstwach hotelarskich na
przykladzie wielickich hoteli.Wykorzystanie alternatywnych zrodel energii w wojewodztwie
opolskim..Analiza rynku nieruchomosci na przykladzie miasta nysa.Miedzy teoria prawa a retoryka rewolucji
- zagadnienie prawa w filozofii politycznej jeana jacquesa rousseaua.Strategia jakosci w bankach na rynku
polskim.Wspolpraca organizacji pozarzadowych z samorzadem lokalnym w zakresie realizacji zadan
publicznych na przykladzie czestochowy.Zaleznosc miedzy poziomem satysfakcji pracownikow i identyfikacji
z firma a wyksztalceniem i stazem pracy.Analiza agospodarowania przestrzennego na przykladzie gminy
konopiska.Rola produktu jako narzedzia marketingu-mix w przedsiebiorstwie na przykladzie osm w
sieradzu.Odpowiedzialnosc karna za dzialanie na szkode spolki prawa handlowego.Uklad pracy
magisterskiej.Ocena efektywnosci zarzadzania zasobami mieszkaniowymi w sieradzkiej spoldzielni
mieszkaniowej.Znaczenie spoldzielczego sektora bankowego w finansowaniu rolnictwa.Projekt technologii i
organizacji robot adaptacyjnych wiezy cisnien na lokal gastronomiczny. Praca inzynierska
budownictwo.Podatek dochodowy od osob fizycznych jako zrodlo dochodow budzetu panstwa w latach
2006-2010.Tematy prac licencjackich.Ocena poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy wybranego zakladu
piekarniczego..Zarzadzanie przedsiebiorstwem rodzinnym na przykladzie firmy cukiernictwo mastra michalakowie.Zarzadzanie transportem zbiorowym (na przykladzie miasta piotrkowa trybunalskiego).Wplyw
innowacyjnosci na ekspansje przedsiebiorstwa ruukki..Pieniadz elektroniczny w polsce i na swiecie istota i
zastosowanie elektronicznego pieniadza..Dzialania promocyjne bankow na przykladzie bph oddzial w
piotrkowie trybunalskim.Powodztwo o zaprzeczenie macierzynstwa.Analiza rentownosci aktywow jednostki
gospodarczej na przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji s.a. okregu czestochowskiego w
latach 2003 - 2005.Analiza finansowa banku na przykladzie pekao s.a..Rodzaje odpowiedzialnosci
pracowniczej..praca licencjacka budzet gminy .Euroregion tatry na tle polityki regionalnej unii
europejskiej.Plan zarzadzania nieruchomoscia uslugowo - mieszkaniowa jako narzedzie zarzadcy
nieruchomosci..Praca licencjacka badawcza.Ochrona przed nasladownictwem produktow na podstawie
art.13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.Efektywnosc instrumentow motywacji pracownikow w
turystycznej grupie kapitalowej.K o n o s a m e n t.Prace licencjackie z turystyki.Cechy i umiejetnosci
dyrektora jako istotny element efektywnego zarzadzania szkola..Fundusze unijne a rozwoj gminy
boronow.Prezydent rzeczypospolitej polskiej w swietle konstytucji z 1997 roku.praca licencjacka budzet
gminy .Prawo unii europejskiej.Metody skutecznej rekrutacji i selekcji na przykladzie agencji doradztwa
personalnego - work expree.Kredyt hipoteczny jako sposob finansowania potrzeb mieszkaniowych osob
fizycznych na przykladzie pko bank polski.Temat pracy licencjackiej zarzadzanie.praca licencjacka budzet
gminy .Prawo finansow publicznych.Uwarunkowania i mozliwosci prowadzenia dzialalnosci marketingowej w
obrocie materialami budowlanymi.Aktualne przejawy prywatyzacji zadan administracji publicznej w
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polsce.Znaczenie systemu ocen pracowniczych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie badan w
grodkowskich zakladach wyrobow metalowych s.a..Prace magisterskie z administracji.Rzetelnosc
postepowania przygotowawczego.Model wspolczesnej instytucji kultury na przykladzie autorskiego projektu
interduscyplinarnej galerii serca sztuki..Oleksiewicz- izabela. Red. - ochrona praw jednostki a bezpieczenstwo
panstwa .praca licencjacka budzet gminy .Kredyty preferencyjne dla rolnictwa i dzialalnosci
ekologicznej.Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci z wykorzystaniem funduszy unii europejskiej (na
przykladzie obszaru stowarzyszenia powiatow i gmin dorzecza bzury).Wykorzystanie funduszy strukturalnych
w wojewodztwie lodzkim.Oddzialywanie narodowego banku polskiego na gospodarke finansowa
panstwa..Zapobieganie przestepczosci na terenie gminy kluczbork.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa
agros nova sp. Z o.o..Techniki doboru i selekcji pracownikow na przykladzie firmy bowim.Kompetencje
organow w spolce z o.o. Zagadnienia prawne.Ryzyko bankowe w dzialalnosci jurajskiego banku
spoldzielczego w niegowie.Rola parku technologicznego w transferze i komercjalizacji innowacji w
regionie..Strategia informatyzacji i jej realizacja na przykladzie przedsiebiorstwa masterlink express sp. Z
o.o..Wykorzystanie internetu w kierowaniu wizerunku przedsiebiorstwa.Polityka podatkowa unii
europejskiej.Identyfikacja obszarow marnotrawstwa na terenie spoldzielni promet-simet.Zarzadzanie
logistyka zwrotna. Badanie na przykladzie wybranych przedsiebiorstw.Doskonalenie systemu zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu gminy przyrow..Gotowe prace inzynierskie.Budowanie
konkurencyjnosci przedsiebiorstwa w wybranych aspektach marketingu i logistyki.Pisanie pracy licencjackiej
zasady.Charakterystyka rynku pracy w powiecie kolnenskim.praca licencjacka budzet gminy .Angielski
exchequer w xii w. Oczami richarda syna nigela.Pozycja malych i srednich przedsiebiorstw w branzy
spozywczej na rynku europejskim..Strona jako zrodlo sporow w doktrynie prawa administracyjnego..Analiza
dzialan inspekcji transportu drogowego na przykladzie wojewodzkiej inspekcji transportu drogowego w
katowicach.Wplyw turystyki kulturowej na biezace funkcjonowanie muzeum narodowego w krakowie.praca
licencjacka budzet gminy .Realizacja polityki aktywizacji zawodowej bezrobotnych w gospodarce polskiej w
latach 2005-2010.Metody doboru pracownikow oraz ich efektywnosc na wybranych stanowiskach
roboczych.Perspektywy zastosowan systemow wieloagentowych w wybranych organizacjach
gospodarczych..Negocjacje jako sposob na osiagniecie porozumienia..Prace licencjackie
socjologia.Rozrachunki z tytulu wynagrodzen w przedsiebiorstwie budowlanym fanbud.praca licencjacka
budzet gminy .Ocena jakosci funkcjonowania internetowego systemu obslugi petenta w administracji
samorzadowej na przykladzie urzedu miasta czestochowa.Systemy logistyczne w ujeciu miedzynarodowym
na przykladzie firmy x..Kawalczewska- janina. - poradnik ochrony srodowiska dla malych i srednich
przedsiebiorstw .Bariery rozwoju malych przedsiebiorstw..Nowe mozliwosci przetwarzania i przekazu
informacji przy wykorzystaniu technik multimedialnych..Strategie marketingowe na rynku uslug
telekomunikacyjnych na przykladzie tp s.a. i tele2.Rola zrzadzania stanowiskami archeologicznymi w
popularyzacji kultur swiata starozytnego..Proces polaczenia spolek w aspekcie zarzadczym- prawnym i
bilansowym na przykladzie ks piotrcovia s.a..Handel bronia i materialami wybuchowymi w prawie unii
europejskiej.Porownanie konstytucjonalizmu francuskiego z lat 1791-1799 z rozwiazaniami zawartymi w
polskiej konstytucji 3 maja z 1791..Postepowanie przed sadem izby gwiazdzistej za czasow krwawej marii- w
jakim stopniu bylo postepowaniem inkwizycyjnym?.Korzeniowska- anna. Red. - banki a gospodarstwa
domowe w wojewodztwie lubelskim .Analiza i ocena ekonomicznych czynnikow wplywajacych na
zachowania klientow w procesie zakupu na przykladzie firmy kosmetycznej avon..Analiza technicznoekonomiczna wybranych nowoczesnych rozwiazan technologicznych. Praca inzynierska budownictwo.praca
licencjacka budzet gminy .Czynniki ksztaltujace wizerunek kierownika na podstawie malej firmy.Opakowanie
jako element strategii marketingowej.Niepelnosprawnosc jako przeslanka udzielania pomocy
spolecznej.Gospodarowanie aktywami trwalymi w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
poczesna.Granice ingerencji panstwa w sfere zycia rodziny. Na podstawie nowelizacji z dnia 10 czerwca
2010r. Ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. Rozwazania
prawnoporownawcze w swietle prawa szwecji.Opis usytuowania mniejszosci narodowych w republice
slowackiej ze szczegolnym uzwglednieniem polonii slowackiej.Sprzedam prace magisterska.Polityka szkolen
na przykladzie elektrocieplowni krakow s.a..Znaczenie i wplyw dotacji unii europejskiej na rozwoj msp w
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polsce.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj spoleczno - gospodarczy gmin powiatu strzeleckiego..Podatki jako
instrument polityki fiskalnej i zrodlo dochodow budzetu panstwa w polsce w latach 2006-2009.E-commerce
jako nowa forma prowadzenia biznesu na przykladzie platformy aukcyjnej allegro.pl.praca licencjacka budzet
gminy .Pomoc w pisaniu prac magisterskich.Logistyczne aspekty zarzadzania zimowym utrzymaniem drog w
generalnej dyrekcji drog krajowych i autostrad.Wieloaspektowosc przedsiewziec inzynierskich w
ksztaltowaniu bezpieczenstwa w cyklu istnienia suwnicy.Szanse i trudnosci w rozwoju gminy siewierz.Pozycja
prawno-ustrojowa nik .praca licencjacka budzet gminy .Wykonywanie umieszczenia w zakladzie
poprawczym.Gospodarka finansowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy szadek.Rola
opinii bieglych w postepowaniach sadowych dotyczacych przestepstw gospodarczych w polsce..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego w radomsku w latach 20032007.Teatr w zyciu dziecka..Sciagalnosc podatkow lokalnych na przykladzie gminy nowa
brzeznica.Toeretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku vat w zakladach miesnych brat-pol sp. Z
o.o..praca licencjacka budzet gminy .Podatek od nieruchomosci jako zrodlo dochodu budzetu miasta
zawiercie.Zarzadzanie bezpieczenstwem uczniow..praca licencjacka budzet gminy .Organizacja komendy
powiatowej panstwowej strazy pozarnej we wloszczowie.Wykladnia prawa krajowego zgodnie z prawem unii
europejskiej.Centrum handlowe - nowe centrum kultury popularnej..Prace licencjacka.Restrukturyzacja
naleznosci publicznoprawnych od przedsiebiorcow-zalozenia ustawy a jej realizacja na przykladzie urzedu
skarbowego w skierniewicach.Udzial wspolnika w zysku spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Bezrobocie
oraz formy aktywizacji zawodowej ludzi mlodych w powiecie kaliskim.Szanse i bariery rozwoju malych
isrednich przedsiebiorstw na obszarach wiejskich na podstawie badan przeprowadzonych w gminie
lubsza..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw koniunktury na rynku budowlanym na wyniki
nieruchomosciowych funduszy inwestycyjnych.Przeslanki warunkowego zawieszenia wykonania kary w
kontekscie dyrektyw sadowego wymiaru kary.praca licencjacka budzet gminy .Rola posrednika w sprzedazy
nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie biura nieruchomosci viktoria w czestochowie..Autorskie
prawa osobiste a prawa podmiotowe osob trzecich.praca licencjacka budzet gminy .Niewlasciwosc sadu i jej
skutki.Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolnosci.Zabezpieczenia kredytow na przykladzie malych i
srednich przedsiebiorstw..Organizacja dystrybucji na rynkach zagranicznych- na przykladzie firmy
balton.praca licencjacka budzet gminy .Najwyzsza izba kontroli - pozycja ustrojowa i faktyczna.Zarzadzanie
systemem ochrony srodowiska w powiecie szydlowieckim.Organizacyjne i prawne problemy gospodarki
odpadami na terenie gminy dabrowa.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie w sprawach o
stwierdzenie nabycia spadku.Analiza porownawcza ubezpieczen spolecznych polskich i francuskich na tle unii
europejskiej.Analiza fundamentalna jako narzedzie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku papierow
wartosciowych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ochrona danych osobowych
w stosunkach pracy.praca licencjacka budzet gminy .Sluzba przygotowawcza jako element procesu adaptacji i
etap rozwoju zawodowego pracownikow administracji publicznej.Najem lokalu na czas oznaczony.Internet
jako narzedzie marketingowe.Wzorzec kariery zawodowej kobiet a satysfakcja z pracy i zycia
osobistego.Zarzadzanie jakoscia w projektach uslugowych w kontekscie metody six sigma.Aktywne formy
przeciwdzialania bezrobociu .Gospodarka majatkiem trwalym na przykladzie przedsiebiorstwa izostal s.a. w
zawadzkiem..Rola strategii marketingowej w rozwoju jednostki terytorialnej.Podatki i oplaty samorzadwe
jako zrodla dochodow gminy.Prawna problematyka transgranicznego przemieszczania odpadow.Zastaw na
akcjach w obrocie tradycyjnym.Wzory prac licencjackich.praca licencjacka budzet gminy .Inwentaryzacja w
jednostce budzetowej na przykladzie domu pomocy spolecznej w bobrownikach.Wspolczesne metody
zarzadzania i ich znajomosc wsrod kadry kierowniczej.Regionalne zroznicowanie rozwoju sektora msp w
polsce w latach 2000-2008.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystaniem materialow energooszczednych.
Praca inzynierska budownictwo.Zastosowanie modeli pomiaru ryzyka kredytowego.Sekurytyzacja jako nowy
instrument finansowania dzialalnosci gospodarczej.Naczelny sad administracyjny jako sad drugiej
instancji.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze inwestycyjne jako alternatywa dla klasycznych lokat
bankowych gospodarstw domowych w polsce na przykladzie pko bp sa..System motywacyjny firmy dgt sp. Z
o.o..Segmentowa prezentacja zdywersyfikowanej przedmiotowo dzialalnosci gospodarczej w
sprawozdawczosci finansowej.Specyfika zarzadzania zasobami ludzkimi w branzy hotelarskiej (na przykladzie
..

..
hotelu 500 w strykowie i hotelu w dobieszkowie).Pisanie prac olsztyn.Zasada ostroznosci jako podstawa
ograniczen w swobodnym przeplywie towarow.Praca inzynierska.praca licencjacka budzet gminy .Struktura
demograficzno - spoleczna miasta kutna w latach 1978-2004. Stan aktualny i perspektywy.Motywowanie jako
niezbedny element zarzadzania placowka oswiatowa..Wszywki i wkladki jako jedna z form reklamy
prasowej.Aktywne formy zwalczania bezrobocia w powiecie zdunskowolskim.Logistyczna i marketingowa
obsluga klienta na podstawie firmy ergom.Instytucje unii europejskiej i ich kompetencje.praca licencjacka
budzet gminy .Organizacja i funkcjonowanie hurtowni danych..Rynki gieldowe wobec procesow
globalizacji.Wartosc informacyjna sprawozdan finansowych przedsiebiorstwa dla odbiorcy zewnetrznego na
przykladzie spolki netia.Komunikacja i kultura biznesu jako czynnik roznic kulturowych.Rozdzielnosc versus
jednosc. O przeniesieniu wlasnosci rzeczy ruchomej.praca licencjacka budzet gminy .Produkt rekreacyjno sportowy w miescie czestochowa.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie na terenie gminy raciborz - procedura -- niebieskie karty w latach
2004-2009.praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska prawo.Bankowosc internetowa - istota i
strategie rozwoju na podstawie elektronicznej bankowosci pko bp s.a..Projekt przyszkolnej sali gimnastycznej
wraz z pomieszczeniami odnowy biologicznej praca inzynierska budownictwo.Promocja jako element
strategii marketingowej przedsiebiorstwa.Prawo pomocy - studium porownawcze na przykladzie polski i
szwajcarii.Ochrona informacji niejawnych w prawie polskim.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac
magisterskich opinie.Odpowiedzialnosc sprzedawcy za niezgodnosc z umowa sprzedazy
konsumenckiej.Marketing wewnetrzny jako determinanta wykorzystania marketingu relacji.Rola
rachunkowosci zarzadczej w kierowaniu firma.Gminy o specjalnym statusie..Ocena poziomu innowacyjnosci
polskiej gospodarki w warunkach integracji europejskiej.Stefanski- ryszard andrzej. Red. - ius novum .praca
licencjacka budzet gminy .Analiza czynnikow wplywajacych na pozycje konkurencyjna firmy na rynku w
aspekcie zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy ceramika paradyz sp. Z o.o..Struktura procesu kontroli
konstytucyjnosci aktow prawnych poprzez orzecznictwo francuskiej rady konstytucyjnej.Szara strefa w
gospodarce polskiej .Zarzadzanie rozliczaniem podatku naleznego od towarow i uslug w zakresie obrotu
energia elektryczna.Instytucja skargi subsydiarnej pokrzywdzonego w polskim procesie karnym.Niezgodnosci
w produkcji walcow hutniczych.Cele- warunki i kryteria mianowania urzednikow sluzby cywilnej na
podstawie wybranych krakowskich urzedow..Rola podatkow posrednich (vat i akcyzy) w ksztaltowaniu
dochodow budzetu panstwa w krajach unii europejskiej.Ksztaltowanie wizerunku firmy na przykladzie
swarovski boutique.Prace licencjackie filologia angielska.Ocena perspektyw rozwoju handlu elektronicznego
w polsce z uwzglednieniem analizy popularnosci sklepow internetowych.praca licencjacka budzet gminy
.Konstytucyjne obowiazki organow wladzy publicznej wobec osob niepelnosprawnych.Projekt tymczasowego
wiaduktu z elementow stalowych np. „mabey”- w warunkach miejskich w czasie modernizacji istniejacej
stalej konstrukcji. Praca inzynierska budownictwo.Aspekty wspolpracy miedzynarodowej w realizacji
projektu inwestycyjnego w pge elektrowni belchatow.Korzysci i koszty wynikajace z funkcjonowania systemu
zarzadznia jakoscia zespolu norm iso 9000 na przykladzie tele-foniki kable s.a. zaklad krakow wielicka.Umowa timeshare w swietle dyrektywy 2008/122/we i ustawy o timeshare.Praca
dyplomowa.Obowiazek alimentacyjny wobec niesamodzielnego dziecka..zrodla braku rownowagi
budzetowej gminy (na przykladzie gminy mlynarze w latach 2005-2009).Uzytkowanie wieczyste - przyszlosc
instytucji w polsce.Rozwoj jednostek terytorialnych za pomoca dofinansowania z unii europejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich forum.Ekonomiczno-prawna analiza transakcji
leasingowych.Problematyka rozliczania podatku dochodowego od osob prawnych na przykladzie przedzalni
zawiercie s.a.praca licencjacka budzet gminy .Warunki eksploatacji maszyn i nowoczesnosc ich czesci- jako
determinanty jakosci pieczywa..Wstep pracy licencjackiej.Prawo do pracy w bezpiecznych warunkach a prace
w firmie utylizacji azbestu.Analiza systemu motywacji do pracy na przykladzie zakladu produkcyjnego
electrolux..Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich wojewodztwa podlaskiego w
latach 2007-2013.Istota i specyfika dzialalnosci aptek.praca licencjacka budzet gminy .Zasady opodatkowania
dochodow z nieujawnionych zrodel przychodow.Analiza i ocena logistyki zaopatrzenia w przedsiebiorstwie
produkcyjnym..praca licencjacka budzet gminy .Dudkiewicz- marek. - indeks jakosci wspolpracy : obraz
wspolpracy miedzy organizacjami pozarzadowymi a adminis.Reklama zakazana przez prawo.Wznowienie
..
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postepowania.Prawo policyjne.Zobowiazania alimentacyjne w prawie prywatnym miedzynarodowym.Fuzje i
przejecia w procesie budowania sciezki rozwoju firmy na przkladzie przejecia mozejku nafta przez pkn orlen
s.a..System motywacji do pracy w swietle teoretycznych zalozen zarzadzania zasobami ludzkimi i praktycznej
realizacji w firmie x.praca licencjacka budzet gminy .Osoba prawna jako podmiot prawa cywilnego.Kultura
organizacyjna w urzedzie skarbowym w miescie x.praca licencjacka budzet gminy .Prawo karne w trzeciej
rzeszy.Ceny prac licencjackich.Gotowe prace zaliczeniowe.Klasik- andrzej. Red. - przedsiebiorcze i
konkurencyjne regiony w perspektywie spojnosci przestrzeni europejskiej .Zarzadzanie nieruchomosciami w
spoldzielni mieszkaniowej nowy prokocim.Uzycie poligrafu w procesie karnym w swietle najwazniejszych tez
orzecznictwa i doktryny niemieckiej- z uwzglednieniem uregulowan polskich.Pozyskiwanie srodkow
finansowych na rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie puh ekopal.Ogledziny miejsca
znalezienia zwlok w przypadku smierci gwaltownej.Rekrutacja i selekcja w organizacjach
pozarzadowych.Instrumenty finansowe w zarzadzaniu plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa.praca
licencjacka budzet gminy .Pisanie prac wspolpraca.Specyfika reklamy telewizyjnej na rynku piwa w
polsce.Dyrektywy wymiaru kar - zagadnienia wybrane.Przestepstwa o charakterze korupcyjnym w
administracji .Prawo urzednicze- moralnosc i etyka a odsylajace normy prawa administracyjnego..Spoleczna
odpowiedzialnosc biznesu jako element budowania przewagi konkurencyjnej na podstawie grupy
energa.Gospodarka odpadami komunalnymi jako zadanie samorzadu terytorialnego na przykladzie gmin
woj. Opolskiego w latach 2005-2008.Wstep do pracy magisterskiej.Suchecka- jadwiga (1948- ). Red. finansowanie ochrony zdrowia : wybrane zagadnienia .Praktyka wykorzystywania opinii psychologicznych w
postepowaniu karnym ( na podstawie badan przeprowadzonych w krakowskim sadzie okregowym.praca
licencjacka budzet gminy .Idee eugeniki w nazistowskiej propagandzie filmowej na tle ustawodawstwa
rasistowskiego.Zarzadzanie jakoscia w elektrowni z uwzglednieniem uwarunkowan certyfikacyjnych..Nowe
formy zarzadzania dziedzictwem kultury ludowej po 1989 r. Na podstawie wybranych przedsiebiorstw i
instytucji.Czynnosci niecierpiace zwloki (dochodzenie w niezbednym zakresie).Osoba najblizsza w procesie
karnym.zrodla i specyfika finansowania inwestycji w samorzadzie terytorialnym na przykladzie gminy
baruchowo.Organizacja i uprawnienia policji.Zastosowanie instrumentow marketingu mix na podstawie
przedsiebiorstwa.Rola menedzera we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Obsluga klienta jako instrument jego
satysfakcji na rynku uslug medycznych na przykladzie nzoz jasne blonia w lodzi.Pisanie prac
angielski.Mobbing praca licencjacka.Odpowiedzialnosc nabywcy przedsiebiorstwa za dlugi zwiazane z jego
prowadzeniem.Prawa czlowieka w stanach nadzwyczajnych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza wplywu
dofinansowania malych i srednich przedsiebiorstw ze srodkow funduszy europejskich na ich rozwoj i
konkurencyjnosc w regionie na podstawie badan w firmie elhurt 2..Analiza jakosci uslug ing banku
slaskiego..Prawo czlowieka do mieszkania a polityka mieszkaniowa w kontekscie osob malo i srednio
zamoznych.Ocena systemu motywowania pracownikow w zespole szkol w krzepicach.praca licencjacka
budzet gminy .Logistyczna obsluga klienta jako narzedzie uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.Jakosc a
reklamacje produkowanych tkanin w spolce akcyjnej polontex.Proces projektowania nowych wyrobow na
przykladzie przedsiebiorstwa wyrobow metalowych..Europejska sluzba dzialan zewnetrznych na tle wspolnej
polityki zagranicznej i bezpieczenstwa.Ocena zgodnosci stanardow zarzadzania bezpieczenstwem informacji z
wymaganiami normy iso 17799 (na przykladzie firmy sektora teleinfomatycznego).Appel- gerald. - ogrywanie
rynku raz na trzy miesiace : sprawdzony plan inwestowania na gieldzie dla kazdego .praca licencjacka budzet
gminy .Wina- obrona konieczna i stan wyzszej koniecznosci w unormowaniu polskich kodeksow karnych xx
wieku na tle dziejow tych instytucji w europejskim prawie karnym..Kredyty mieszkaniowe jako zrodlo
finansowania budownictwa..Praca licencjacka pisanie.Zarzadzanie i organizowanie przedsiebiorstwa branzy
maszynowej w specjalnej strefie ekonomicznej na przykladzie firmy voest - alpine technika gornicza i
tunelowa sp. Z o.o..Zastosowanie metod wartosciowania pracy do weryfikacji minimalnych sum
gwarancyjnych w obowiazkowych ubezpieczeniach odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej.Klauzule
generalne i zwroty nieostre w prawie administracyjnym.Zarzadzanie nieruchomosciami komunalnymi na
przykladzie zakladu gospodarki mieszkniowej tbs sp. Zo.o. W czestochowie.Zwyczajne srodki prawne w
kodeksie postepowania administracyjnego.Projekt zagospodarowania strefy sprzedazowej sklepu
wielkopowierzchniowego wedlug zasad merchandisingu.Dezinwestycje funduszy venture capital z
..
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wykorzystaniem rynku kapitalowego.Nowoczesne materialy i technologie docieplania scian zewnetrznych
budynkow istniejacych praca inzynierska budownictwo.Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie
rentownosci przedsiebiorstwa ferax-iril sp. Zo.o..Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej we
wsiach gminy swiebodzin praca inzynierska budownictwo.Pisanie prac krakow.Znaczenie motywowania w
procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych - oddzial w
piotrkowie trybunalskim.Referendum gminne.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku spoldzielczym w
zytnie w latach 2005-2009.Rola papierow skarbowych w finansowaniu deficytu budzetu panstwa w latach
2001-2005..Zarzadzanie jakoscia i obsluga klienta na przykladzie banku pekao s.a. o.
Wadowice.Funkcjonowanie zryczaltowanego podatku dochodowego od osob fizycznych za lata 1999 - 2003
na przykladzie urzedu skarbowego x.Prace magisterskie rachunkowosc.Wykorzystanie internetu w
promowaniu turystyki kempingowej.Specyfikacja i uwarunkowania zarzadzania procesami innowacyjnymi w
kontekscie zastosowania koncepcji open innovation..Rola i zadania policji w procesie karnym .Motywacyjna
funkcja plac - nowoczesne systemy wynagrodzenia.Miedzynarodowe standardy ochrony praw wieznia a ich
respektowanie w polskim systemie penitencjarnym.Zarzadzanie oswiata w miescie na prawach powiatu na
przykladzie jaworzna.Projekt remontu i modernizacji wybranego budynku uzytecznosci publicznej w
miejscowosci sieroszowice praca inzynierska budownictwo.Pisanie pracy.Ewolucja podkultury wieziennej w
polskich zakladach karnych.Otwarte fundusze emerytalne w zreformowanym systemie ubezpieczen
spolecznych.System rachunkowosci agencji interaktywnej - projekcja systemu na potrzeby zarzadzania.Strona
i podmioty na prawach strony w postepowaniu administracyjnym..Analiza fundamentalna- ryzyko i
zarzadzanie portfelem papierow wartosciowych.Maszyny i urzadzenia stosowane w procesie flotacji zn
(cynku) i pb (olowiu) na przykladzie zgh boleslaw..Prawo do sprawiedliwego procesu w europejskiej
konwencji praw czlowieka. Poziom wywiazywania sie przez strony konwencji ze zobowiazan bedacych jego
konsekwencja.Baza prac magisterskich.Ocena dzialalnosci powiatowego urzedu pracy w czestochowie w
zakresie lagodzenia skutkow bezrobocia..Bilans jako najwazniejszy skladnik sprawozdania finansowego.praca
licencjacka budzet gminy .Strategia marketingowa biopaliw w polsce po 2005 roku.Zroznicowanie
przestrzenne cen nieruchomosci mieszkaniowych w polsce.Ocena pracownikow i jej wplyw na wydajnosc
pracy w przedsiebiorstwie.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji o przedsiebiorstwie oraz podstawa
do podejmowania decyzji..Praca licencjacka z pedagogiki.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa
budowlanego --x s.a..Rozwiazywanie konfliktow za pomoca technik negocjacyjnych na przykladzie urzedu
skarbowego lodz - polesie.Szkolenia pracownikow w biurze telefonicznej obslugi klientow banku x.Rola
posrednika w sprzedazy nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie biura nieruchomosci viktoria w
czestochowie..Rozrachunki z kontrahentami a plynnosc finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie eliko
p.p.u.h..Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania budownictwa mieszkaniowego..Zadania gminy w
dziedzinie srodowiska.praca licencjacka budzet gminy .Negocjacje jako metoda rozwiazywania konfliktow w
organizacji.Strategia dystrybucji w przedsiebiorstwie produkcyjno handlowym na rynku wyrobow
ceramicznych.Promotion of the local tourist attractions (based on new lanark- scotland).Lackowska- marta. zarzadzanie obszarami metropolitalnymi w polsce : miedzy dobrowolnoscia a imperatywem .Zespol szkol im.
Jana pawla ii w niepolomicach- jako zadanie wlasne gminy..Przyklady prac magisterskich.Stadniczenkostanislaw leszek. Red. - propedeutyka praw czlowieka : wspolczesnosc a przyszlosc praw czlowieka
.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.Wykorzystanie koncepcji lean management w sektorze
uslug finansowych.Ochrona oznaczen geograficznych w prawie miedzynarodowym- wspolnotowym i
polskim.Eksploatacja maszyn i urzadzen przy wykorzystaniu wspolczynnikow tpm w produkcji okien
pcv..Dochody podatkowe gminy pabianice w latach 2004-2008.Rynek kultury niezaleznej w
krakowie..Znaczenie wydatkow inwestycyjnych dla spolecznosci lokalnej gminy lgota wielka w latach 20042008.Sprawozdanie finansowe banku jako zrodlo informacji menadzerskiej na podstawie banku bph s.a. w
latach 2007-2011..Polityka spoleczna w unii europejskiej.Udzial czynnika sadowego w postepowaniu
przygotowawczym..praca licencjacka budzet gminy .Zarzad rzecza wspolna w ramach wspolwlasnosci w
czesciach ulamkowych.Standard eurepgap jako narzedzie dostosowania dzialalnosci przedsiebiorstwa do
wymagan klientow.praca licencjacka budzet gminy .Rola komunikacji w rozwoju organizacji non profit.Formy
promocji uslug hotelarskich (na przykladzie palacu chojnata).praca licencjacka budzet gminy .Gotowa praca
..
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licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo kazirodztwa w ujeciu kodeksu karnego z 1997
r..Marketingowe strategie rozwoju regionow na przykladzie perugii (wlochy).Wplyw rekrutacji i szkolen na
dzialalnosc organizacji.Przychody i koszty w rachunkowosci organizacji pozytku publicznego.Techniczne i
organizacyjne uwarunkowania telepracy na rynku uslug..Metody ograniczania bezrobocia w powiecie
koneckim.Akredytywa dokumentowa na gruncie prawa bankowego oraz jednolitych regul miedzynarodowej
izby handlowej.Rola administracji probierczej na rynku kruszcow szlachetnych.Rentownosc jako kryterium
oceny pozycji finansowej przedsiebiorstwa.Praktyczne aspekty kredytowania dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw.Ewidencjonowanie podatku od towarow i uslug.Kryteria oceny i ranking uslug wybranych
bankow internetowych.Praca licencjacka pomoc.Etnocentryzm w zakupach produktow spozywczych. Analiza
empiryczna.Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie na przykladzie zakladu wyrobow metalowych carbonex
w ozimsku.Zaspokajanie potrzeb czlowieka jako podstawowy element motywacji pracownika.Istotnosc
informacji o przeplywach pienieznych w sprawozdawczosci finansowej xxi wieku.Zarzadzanie zadaniami
publicznymi wspolfinansowanymi z funduszy strukturalnych na przykladzie miasta czestochowy.Motywacja i
ocena pracownika jako element kierowania zespolem na przykladzie przedsiebiorstwa x.Analiza
fundamentalna jako jeden ze sposobow wyceny przedsiebiorstwa i podejmowania decyzji
inwestycyjnych.Leasing a inne formy finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa.Analiza marketingu
politycznego w polsce na przykladzie kampanii prezydenckich z 2000 i 2005 roku.U progu wspolczesnego
feminizmu.Environmental taxation and selected taxes other than income taxes in the light of equality
principle.Warunki oraz ocena rozwoju uslug agroturystycznych w powiecie piotrkowskim.Leonowicz- anna. kartogram jako forma prezentacji zaleznosci zjawisk geograficznych .Weryfikacja struktury czynnikowej
kwestionariusza do badan stresu organizacyjnego c.l. Coopera i s. Sloana dla grupy zawodowej
strazakow.Zasady przyznawania prawa pomocy jednostkom organizacyjnym w postepowaniu przed sadami
administracyjnymi.praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie chomikuj.praca licencjacka budzet
gminy .Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy jako istota pojecia czasu pracy.Prace magisterskie
ekonomia.praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja absolwentow szkol wyzszych na rynku pracy w polsce w
okresie transformacji systemowej w latach 1990-2005.Analiza systemu ocen pracowniczych na podstawie
przedsiebiorstwa x.Wplyw organizacji otoczenia biznesu na wzrost aktywnosci innowacyjnej przedsiebiorstw
malopolski (na przykladzie beutsche bank pbc a.a.).Wypalanie zawodowe a poziom satyfakcji z pracy.praca
licencjacka budzet gminy .Porozumienie o transferze technologii we wspolnotowym prawie
konkurencji.Centra logistyczne w regionie lodzkim.Analiza struktury bezrobocia i sposoby jego ograniczania
w wojewodztwie mazowieckim w latach 2006-2010.Teoria dzialania komunikacyjnego wobec zagadnien
prawa.Rozwoj elektronicznych kanalow dystrybucji wykorzystywanych przez banki w polsce.Wplyw rzecznika
praw obywatelskich na tworzenie i respektowanie prawa w postepowaniach sadowych..Rozwoj reklamy na
przestrzeni lat od 1989 roku. Reklamujacy sie krakow.Zarzadzanie lancuchem dostaw na przykladzie
odlewnictwo- export - import w. Kulej.praca licencjacka budzet gminy .Naduzywanie pozycji dominujacej na
przykladzie firmy microsoft corporation. Strategia dominacji a ochrona konkurencji.Praca licencjacka.Modele
karier zawodowych artystow - plastykow w polsce po 1989 roku.Wykorzystanie koncepcji badan mystery
shopping w rozwoju produktu-uslugi.Instrumenty wspierania rozwoju wsi i rolnictwa w polsce w latach 20042013.Korzysci i zagrozenia wynikajace z przystapienia polski do strefy euro.Czy rzeczypospolita trojga
narodow? Idea ksiestwa ruskiego jako trzeciego czlonu rzeczypospolitej.Cena pracy licencjackiej.Spoleczna
odpowiedzialnosc korporacji - etyka biznesu na przykladzie firmy johnson & johnson..Kryminalnopolityczne
racje ochrony uczuc religijnych w polskim prawie karnym..Zdolnosc kredytowa malych i srednich firm na
przykladzie przedsiebiorstwa makroll.Wydatki inwestycyjne gmin a realizacja ich strategii rozwoju w latach
2005-2006 na wybranych przykladach..Maxwell- john c. - przywodztwo [ksiazka mowiona] : zlote zasady :
czego nauczylo mnie zycie lidera .Rola muzyki w reklamie- jako wplyw skojarzenia na temat produktu..Rola
organu ustawodawczego i wykonawczego na przykladzie urzedu gminy i miasta dobczyce.Rola kierownika w
realizacji polityki personalnej.Falszerstwo dokumentu jako sposob wyludzenia nienaleznej korzysci
majatkowej.Wykorzystanie narzedzi marketingu na rynku uslug informatycznych (na przykladzie c.k. Zeto s.a.
w lodzi).Proces rekrutacji i selekcji pracownikow..Praca licencjacka cena.Odgraniczenie umowy o dzielo od
umowy o swiadczenie uslug podobnej do zlecenia..Rachunek kosztow dzialan jako narzedzie wspierajace
..

..
efektywne zarzadzanie przedsiebiorstwem uslug finansowych.Kontrowersje towarzyszace zmianom w nowej
bazylejskiej umowie kapitalow.Opowiedzialnosc za mobbing wspolpracownika - sprawcy. Roszczenia
poszkodowanego.Finansowanie deficytu budzetu panstwa .Rozwoj przedsiebiorczosci w sektorze malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie gminy dzialoszyn w latach 2009 - 2011..Znaczenie analizy finansowej
dla zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie bpbk sp. Z o.o. Lodz.Wypadki drogowe spowodowane
przez kierowcow samochodow ciezarowych.Zmiany organizacyjne contract consulting.Ocena kondycji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie kwiaciarskiego zakladu doswiadczalnego instytutu sadownictwa i
kwiaciarstwa - nowy dwor sp. Z o.o..Zarzadzanie dziedzictwem kulturowym dawnego miasta
podgorze.System motywacji w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy feidal polska sp. Z o.o..Komunikacja
zorientowana na klienta w organizacji na podstawie przedsiebiorstwa pzu s.a..Fundusze strukturalne unii
europejskiej i ich wykorzystanie w strategii rozwojowej gminy parzeczew.Praca licencjacka wzor.Tymczasowa
ochrona prawna w postepowaniu przed trybunalem sprawiedliwosci i sadem pierwszej instancji wspolnot
europejskich.praca licencjacka budzet gminy .Ocena funkcjonowania systemu ewaluacji funduszy unijnych na
przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Analiza efektywnosci funkcjonowania bankowosci elektronicznej na
przkladzie esbanku banku spoldzielczego w latach 2006-2010.Stosunki majatkowe miedzy konkubentami w
prawie polskim i francuskim.Ustanowienie odrebnej wlasnosci lokalu.Podstawienie procesowe.Zadania
jednostki samorzadu terytorialnego w zakresie bezpieczenstwa publicznego na przykladzie gminy
boronow.praca licencjacka budzet gminy .Pomoc w pisaniu prac magisterskich.Znaczenie analizy finansowej
w ocenie plynnosci i rentownosci przedsiebiorstwa.Polityka personalna w strategii rozwoju firmy olmar
s.a..Przyczyny i skala zjawiska terroryzmu oraz dzialania spolecznosci miedzynarodowej na rzecz jego
likwidacji.Ocena zastosowania systemow automatyzacji sprzedazy w firmie biuro -land sp. Z o.o..Problem
bezrobocia w polsce na przykladzie powiatu limanowskiego.Skutecznosc i efektywnosc systemu zarzadzania
jakoscia wedlug normy iso 9001 na przykladzie starostwa powiatowego w suchej beskidzkiej..Zezwolenia na
sprzedaz alkoholu..Specyfika gospodarowania srodkami publicznymi na przykladzie jednostki budzetowej w
oswiacie.Chojecka- jana. - kobieta w wiezieniu i jej resocjalizacja - zamierzenia a rzeczywistosc .Warunki
skutecznego zarzadzania bezpieczenstwem publicznym w miescie..Pozyskiwanie kapitalu obcego przez
jednostki samorzadu terytorialnego .Rozwoj lokalny i jego finansowanie na przykladzie gminy
dmosin.Analiza i ocena strategii marketingowej w uslugach bankowych na przykladzie mbanku.Mechanizm
kontroli laczenia sie spolek akcyjnych.Aktywne formy wspierania budownictwa mieszkaniowego w
polsce.Budzet gminy i jego rola w funkcjonowaniu jednostek samorzadu terytorialnego- analiza na
przykladzie gminy troszyn.Dzialalnosc placowki przedszkolnej w swietle nowych uwarunkowan prawnych i
zreformowanego systemu oswiaty..Polityka pieniezna w polskiej gospodarce w latach 2000-2007.Dzialalnosc
charytatywno-opiekuncza kosciola katolickiego na slasku opolskim w sferze publicznoprawnej.Udzial agencji
bezpieczenstwa wewnetrznego w procesie karnym.Funkcje produktu w marketingowym zarzadzaniu
przedsiebiorstwem na przykladzie remo swiat spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.Szkop- ewa. gospodarka w relacjach unia europejska - federacja rosyjska .Analiza zagrozen i ocena ryzyka zawodowego
na przykladzie wybranych stanowisk pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym..Kultura pracy w instytucjach
prawnych na przykladzie placowek sadowych.Sposoby finansowania - czyli jak w praktyce zdobyc pieniadze
na rozwoj spolki kapitalowej i zarobic wiecej na przykladzie alma market s.a..Wybrane problemy remontumodernizacji i eksploatacji budynku na przykladzie obiektu uzytecznosci publicznej praca inzynierska
budownictwo.Zarzadzanie wyborem zawodu i wejsciem do zawodu nauczyciela..praca licencjacka budzet
gminy .Bezwzgledne przyczyny odwolawcze w polskim procesie karnym.Ograniczenie swobody swiadczenia
uslug w prawie unii europejskiej.Male i srednie przedsiebiorstwa po wejsciu polski do unii europejskiej na
przykladzie firm przemyslu spozywczego.Marketing internetowy na podstawie dzialalnosci pronet
solutions.Prace licencjackie lublin.Karpiuk- miroslaw. - miejsce samorzadu terytorialnego w przestrzeni
bezpieczenstwa narodowego .Charakterystyka programow do planowania i kontroli przedsiewziec
budowlanych praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie rentownoscia w jutrzence.Determinanty jakosci
sluzby strazaka ratownika na przykladzie funkcjonariuszy panstwowej strazy pozarnej wojewodztwa
slaskiego..Integracja przedsiebiorstw na rynku globalnym.Przepisy koniecznego zastosowania w
miedzynarodowym prawie zobowiazan.Doskonalenie zarzadzania jakoscia na przykladzie polskiej wytworni
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papierow wartosciowych s.a. w warszawie.Mazur- stanislaw (nauki ekonomiczne). Red. - panstwo
integrujace zasoby - potencjal rozwojowy a jakosc regulacji publicznych .Profilaktyka i rozwiazanie
problemow alkoholowych na przykladzie gminy miasta brzeg.Akademickie inkubatory przedsiebiorczosci jako
element wspomagajacy zatrudnienia absolwentow.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie strategiczne
w organizacjach non-profit na przykladzie europejskiego forum studentow aegee-krakow.Sadowa kontrola
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia..Rola i udzial rzecznika praw
obywatelskich w ogolnym postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym.praca licencjacka
budzet gminy .Wykorzystanie internetu w dzialalnosci marketingowej firm.praca licencjacka budzet gminy
.Sposoby motywacji do pracy na przykladzie przedsiebiorstwa branzy motoryzacyjnej.Zarzadzanie logistyka
dystrybucji w przedsiebiorstwie miedzynarodowym.Polskie sadownictwo administracyjne a sprawowanie
wymiaru sprawiedliwosci.Banski- jerzy (1960- ). - wspolczesne przeksztalcenia spoleczno-gospodarcze a
potencjal ludnosciowy wschodniej polsk.Rola inkubatorow przedsiebiorczosci we wczesnych fazach cyklu
rozwojowego przedsiebiorstw..Postepowanie w sprawach o zlozenie przedmiotu swiadczenia do depozytu
sadowego.Projektowanie organizacji procesowej w warunkch przedsiebiorstwa produkcyjnego..praca
licencjacka budzet gminy .Absorpcja kredytow mieszkaniowych w gospodarstwach domowych w latach
2000-2007.Funkcjonowanie oplaty planistycznej i oplaty adiacenckiej w jednostce samorzadu terytorialnego
na przykladzie konstantynowa lodzkiego.Nadzor w prawie bankowym.Reprezentacja skarbu panstwa w
postepowaniu cywilnym.Podatek dochodowy od osob fizycznych w polsce na tle podatku indywidualnego w
niektorych panstwach europy.Efekty ekonomiczne i organizacyjne po restrukturyzacji na przykladzie bot
elektrowni belchatow s.a..Znaczenie wprowadzeia koncepcji lean management w procesie zarzadzania
przedsiebiorstwem - na przykladzie fabryki srodkow myjacych (hygiene factory) - delaval operations sp. Z
o.o..Rasizm i antysemityzm w niemczech do 1945 r..Akcje aktywizacji sprzedazy jako instrument promocji na
przykladzie gazety wyborczej.Narzedzia implementacji metody tqm w sektorze bankowym.Zarzadzanie
poprzez wartosci na przykladzie poczty polskiej.Pranie brudnych pieniedzy w kontekscie implikacji dla banku
zachodniego wbk s.a..Rola jednostki konsultingowej we wdrazaniu systemu zarzadzania jakoscia iso
9001:2000 na przykladzie firmy dekra polska.Wzor pracy licencjackiej z pedagogiki.Skarga konstytucyjna jako
srodek ochrony konstytucyjnych wolnosci i praw jednostki.Problemy zwiazane z kryzysem finansowym doswiadczenie meksyku w 1994 roku i usa w 2007 roku..Dostosowanie rachunku kosztow do potrzeb
zarzadzania wspolczesnym przedsiebiorstwem.Rozwoj sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po
akcesji do unii europejskiej.Lencioni- patrick - odkryj sie : przypowiesc biznesowa o tym- jak pokonac trzy
leki- ktore niszcza zwiazek z.Analiza sytuacji finansowej przedsiebiorstwa.Guz- tadeusz (1959- ). Red. czlowiek a ekonomia .Analiza i ocena strategii marketingowej w uslugach bankowych na przykladzie
mbanku.Polityka rachunkowosci w rejonowym banku spoldzielczym w lututowie.Systemy czasu
pracy..Projektowanie zmian w malym i srednim przedsiebiorstwie..Bankowosc elektroniczna i jej
funkcjonowanie na przykladzie mbanku.Ewolucja metod oceny finansowej przedsiebiorstw.Finansowanie
rynku nieruchomosci przy pomocy kredytu hipotecznego.Logistic park jako produkt marketingu
terytorialnego miasta piotrkowa trybunalskiego.Praktyka stosowania tymczasowego aresztowania na
przykladzie stosowania tego srodka w postepowaniu przygotowawczym przez sad rejonowy krakowsrodmiescie w latach 1999 i 2003..Przedmiot opodatkowania w podatku od nieruchomosci..Wplyw
globalizacji uslug finansowych na efektywnosc grup kapitalowych.Uwarunkowania zwiazane z
funkcjonowaniem centrum logistyczno inwestycyjnego poznan.Budzet miasta i gminy lazy w latach 20012003.Metody osuszania murow – analiza techniczno – ekonomiczna praca inzynierska
budownictwo.Charakter prawny roszczen pracownika z tytulu wadliwego zwolnienia na tle teorii pelnej
rekompensat szkody.Analiza i ocena dlugu publicznego polski w latach 1989-2010..Analiza rentownosci w
sredniej wielkosci firmie handlowej na przykladzie firmy ksiegarskiej xyz.Efektywny system ocen
pracowniczych na przykladzie urzedu miasta krakowa..Dyskryminacja w stosunkach pracy w organizacjach
publicznych.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w aspekcie rozwoju kapitalu ludzkiego i kapitalu spolecznego w
organizacji na przykladzie invest-bank s. A..Polityka i media.System zarzadzania desigo insight jako
kompleksowa obsluga hoteli.Prace magisterskie gotowe.Analiza finansowa jako podstawa oceny
efektywnosci zarzadzania finansami przedsiebiorstwa na przykladzie spolki agora s.a..praca licencjacka
..

..
budzet gminy .Postepowanie w przedmiocie przymusowego leczenia osob uzaleznionych od alkoholu.Analiza
transakcji podejrzanych w swietle sposobow przeciwdzialania praniu brudnych pieniedzy....
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