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Wspolczesne funkcjonowanie zarzadzania w przedsiebiorstwie.Tematy prac magisterskich pedagogika.Stres
w zawodzie managera..Prace na zamowienie.Podziemie aborcyjne - jak nielegalne stalo sie
powszechnym.Analiza dzialalnosci finansowej szkoly w latach 2003-2004 na przykladzie zespolu szkol
plastycznych im. Tadeusza kantora w dabrowie gorniczej.Bezrobocie i sposoby jego ograniczania na
przykladzie powiatu kolnenskiego.Artysta sadowy.Pisanie prac maturalnych tanio.Marketing uslug na
przykladzie hotelu grodek sieci donimirski boutique hotels.Analiza systemow motywacyjnych w instytucjach
publicznych.Analiza jakosci struktury kredytow mieszkaniowych udzielanych przez raiffeisen bank polska s.a.
w latach 2002-2005.Quo vadis- czyli dokad zmierza rzeczypospolita polska w dyskusji nad kara
smierci..Marketing na rynku prasowym na przykladzie magazynu „office&facility”.praca licencjacka budzet
gminy .Zapobieganie bezczynnosci i przewleklosci w postepowaniu administracyjnym i
sadowoadministracyjnym..Przebieg postepowania w sprawie o rozwod.Rekrutacja wewnetrzna w firmie
odziezowej.Wplyw reklam na podejmowanie decyzji konsumenta..praca licencjacka budzet gminy
.Komunikowanie reklama w internecie.Polityka mediow- media w polityce. Techniki marketingowe
stosowane przez prase w kontekscie informowania o polskich politykach..Sady powszechne w
polsce.Recykling pojazdow wycofanych w prawie unijnym i polskim.Wplyw roznic kulturowych miedzy
narodami na dzialalnosc marketingowa.Korupcja w administracji publicznej..Praca magisterska.Fundusze
pozyczkowe i poreczen kredytowych w stymulowaniu rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw.Polityka
podatku dochodowego od osob prawnych na podstawie przedsiebiorstwa enrem - polaniec spolka z
o.o..praca licencjacka budzet gminy .Czynniki determinujace wybor kosmetykow i ich
uzytkowanie.Falszerstwo testamentu recznego.Inteligencja emocjonalna - analiza porownawcza w grupie
kontrolerow mpk i studentow uj.Wydanie wyroku w procesie cywilnym.Rola analizy finansowej w procesie
naprawy przedsiebiorstwa..Projekt domu mieszkalnego w technologii szkieletu drewnianego. Praca
inzynierska budownictwo.Karasinska- wanda. - samochod a podatki 2008 .Uwarunkowania relacji pomiedzy
kierownikiem i personelem na przykladzie zakladu tworzyw sztucznych.praca licencjacka budzet gminy
.Finansowanie budownictwa mieszkaniowego przez bank hipoteczny na przykladzie bre banku hipotcznego
s.a. w warszawie.Systemy informatyczne w branzy transport - spedycja - logistyka na przykladzie firmy
xyz..Zarzadzanie kapitalem obrotowym a plynnosc fi-nansowa przedsiebiorstwa na przykladzie wybranej
firmy.Zatrudnienie w sluzbach porzadku publicznego.Oskarzenie prywatne.Analiza sytuacji ekonomicznofinansowej przedsiebiorstwa x w latach 2003-2007.Ochrona zabytkow jako zadanie samorzadu
gminnego.Wplyw programu leader na rozwoj wsi w powiecie kluczborskim.Ocena efektywnosci programu
przeciwdzialania bezrobociu mlodziezy na lokalnym rynku pracy (na przykladzie powiatowego urzedu pracy
w makowie mazowieckim).Integracja systemow w przedsiebiorstwie wytwarzajacym sprzet
pomiarowy..Umorzenie absorbcyjne postepowania jako przejaw zasady oportunizmu w polskim
postepowaniu karnym.Promocja jako element marketingu mix w polskich przedsiebiorstwach na przykladzie
pbp orbis sp z o.o..Sytuacja telepracownika.Zatrudnienie osob niepelnosprawnych jako element zarzadzania
roznorodnoscia. Analiza porownawcza na przykladzie polski i szwecji.Wykorzystanie metody qfd w
zarzadzaniu jakoscia obuwia w firmie draco s.c..Zarzadzanie kryzysowe w jednostce samorzadu
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terytorialnego na przykladzie miasta.Analiza struktury dochodow i wydatkow samorzadow gminnych na
przykladzie gminy sadkowice.Wybrane aspekty zarzadzania nieruchomosciami na przykladzie zgm tbs
sp.zo.o. W czestochowie.Zasada prawa do obrony w postepowaniu przygotowawczym w prawie polskim i
niemieckim ..Krytyczna analiza rozwiazan w zakresie reformy administracji publicznej w polsce w 1998
roku.praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska prawo.Wplyw wyboru formy opodatkowania
dochodow na wysokosc obciazen podatkowych osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza.Procesy transportowe jako element systemu logistycznego przedsiebiorstwa
mlynarex..Konieczniak- przemyslaw. - eksperyment naukowy i techniczny a porzadek prawny
.Psychologiczne aspekty zarzadzania w malych i srednich przedsiebiorstwach.Miejsce i znaczenie podatku od
nieruchomosci w systemie podatkow gminnych w polsce.Innowacje w instytucjach bankowych na
przykladzie narodowego banku polskiego.Sytuacja osob niepelnosprawnych na polskim rynku pracy w
kontekscie obecnosci w strukturach zjednoczonej europy.Analiza i ocena dochodow i wydatkow jednostki
budzetowej na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w blachowni w latach 2006 - 2010.Analiza
gospodarki finansowej w przedsiebiorstwie duda s.a..Efekt dnia tygodnia na gieldzie papierow
wartosciowych w warszawie.Polityka ochrony praw konsumenta w polsce na przykladzie powiatu
kutnowskiego.Patent na wynalazek biotechnologiczny.Praca magisterska podatki.Wplyw rekrutacji i selekcji
pracownikow na funkcjonowanie i rozwoj banku komeryjcyjnego.Ocena i doskonalenie znormalizowanych
systemow zarzadzania..Rozwoj i strategie handlu internetowego na przykladzie allegro.pl.Rola planowania
przestrzennego w strategii rozwoju jednostki terytorialnej na przykladzie miasta czestochowy.Kreowanie i
promocja wizerunku starego sacza w oparciu o wybrane elementy tozsamosci kulturowej miasta..Monopole
w gospodarce wolnorynkowej.Rola logistyki w procesie gospodarowania stalymi odpadami komunalnymi w
wojewodztwie slaskim..Buduwa portfela inwestycyjnego na rynku kapitalowym na przykladzie modelow
markowitza i sharpea.Infrastruktura transportu a rozwoj lokalny - wplyw wezla strykow na inwestycje
sasiednich gmin.Klauzule niedozwolone stosowane w umowach miedzy zarobkowo utrzymujacymi hotele a
konsumentami ze szczegolnym uwzglednieniem art. 846§5 k.c..Kierowanie gmina przez samorzad lokalny na
przykladzie gminy pajeczno.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Young- antony - jak zarobic na komunikacji marketingowej : zasady z inwestycji
marketingowych .Czynniki sprzyjajace efektywnosci kierowania zasobami ludzkimi.Znaczenie outsourcingu
jako metody zarzadzania na przykladzie badan w spoldzielczych kasach oszczednosciowo - kredytowych im. F.
Stefczyka..Znaczenie kapitalu intelektualnego w budowaniu wartosci rynkowej przedsiebiorstwa.Ocena
kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie x.Wplyw specjalnych stref ekonomicznych na rozwoj
gospodarczy chin.Urzedowe interpretacje prawa podatkowego.Pisanie prac tanio.praca licencjacka budzet
gminy .Pelnomocnictwo procesowe ogolne.Rola motywacji i kontroli w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na
przykladzie hotelu europejskiego w krakowie.Franchising jako sposob prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej. Perspektywy rozwoju systemow franczyzowych w polsce..System zapewnienia jakosci w
produkcji wyrobow szklanych..Metody przeciwdzialania bezrobociu w powiecie
wloszczowskim.Doskonalenie procesow stosowanych przez armature krakow s.a..Analiza systemu dystrybucji
towarow na podstwie centrum dystrybucji jysk..praca licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci
kredytowej banku na przykladzie invest - banku s.a..Bezrobocie i ubostwo jako przyczyny marginalizacji
spolecznej..Pisma procesowe w cywilnym potepowaniu procesowym.Management challenge: managing
product life cycle.Alternatywne metody rozwiazywania sporow w polskim prawie bankowym.Hala produkcji
drobnych elementow wyposazona w podwieszony wciagnik praca inzynierska budownictwo.Opodatkowanie
dochodow przedsiebiorstw podatkiem dochodowym od osob prawnych na przykladzie firmy
comarach.Rynek pracy i problem bezrobocia na przykladzie powiatu opolskiego w latach 20002006.Administracja publiczna praca licencjacka.Specyfikacja i uwarunkowania zarzadzania procesami
innowacyjnymi w kontekscie zastosowania koncepcji open innovation..Zegar- jozef stanislaw (1940- ). Red. sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa po akcesji do unii europejskiej : praca zespolowa .Analiza
strategiczna malych i srednich przedsiebiorstw sektora budowlanego na przykladzie firmy xyz.Finansowanie
zadan samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu zawiercianskiego..Splaty z gospodarstw
rolnych.Nowoczesne narzedzia promocji oprogramowania na przykladzie systemu do zarzadzania biurami
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tlumaczen.System podatkowy w polsce a dzialalnosc przedsiebiorcow.Zarzadzanie nieruchomosciami
komunalnymi w gminie lipie.Opodatkowanie podatkiem dochodowym przedsiebiorstw.Konstytucyjne i
ustawowe zasady postepowania administracyjnego .Funkcjonowanie instytucji kultury o charakterze
narodowym na przykladzie british museum w londynie oraz muzeum narodowego w krakowie - analiza
porownawcza..Prace licencjackie tematy pedagogika.Wplyw standardow sektorowych na ksztaltowanie
kompetencji progowych pracownikow..Ekonomiczne aspekty agroturystyki w wojewodzrwie
pomorskim..Dyfuzja innowacji w gospodarce magazynowej.Modelowanie kosztow wypadkow przy
pracy..sektor malych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce polskiej w kontekscie czlonkostwa w unii
europejskiej..Analiza dochodow i wydatkow gminy kamienica polska w latach 2003 i 2004.Analiza i struktura
wynagrodzen na przykladzie osrodka doskonalenia kadr sluzby wieziennej w sulejowie w latach 20082010.praca licencjacka budzet gminy .Uznawanie i wykonywanie orzeczen zagranicznych przez sady stanow
zjednoczonych.Realizacja zadan pomocy spolecznej oraz zrodla ich finansowania na przykladzie gminnego
osrodka pomocy spolecznej w ciasnej w latach 2009-2010.Finansowanie nieruchomosci mieszkaniowych
kredytem hipotecznym w polsce w latach 2000-2010 (na przykladzie oferty banku millennium sa dla klienta
indywidualnego).Ocena finansowa zakladu gospodarki komunalnej zaw - kom spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia w zawadzkiem w latach 2001 - 2003.Wspomaganie komputerowe w handlu
miedzynarodowym.Wykorzystanie technik btl na przykladzie firmy great open house.Wykorzystanie
instrumentow marketingowych w ksztaltowaniu wizerunku banku.Analiza i ocena informatycznych systemow
obslugi klientow wydzialu komunikacji i transportu starostwa powiatowego w klobucku.Infrastruktura
transportu lotniczego jako determinanta rozwoju regionalnego na przykladzie wybranych portow lotniczych
w polsce i europie.Ewolucja odpowiedzialnosci odszkodowawczej wladzy publicznej na podstawie przepisow
prawa cywilnego.Wizerunek powszechnego towarzystwa emerytalnego jako zrodlo przewagi konkurencyjnej
otwartego funduszu emerytalnego.Employee loyalty in the corporation among the generations baby
boomers- x and y.praca licencjacka budzet gminy .Transgraniczne laczenie sie spolek kapitalowych w unii
europejskiej.Wycena uslug dlugoterminowych w rachunkowosci przedsiebiorstwa budowlanego..Rola
szkolen w podnoszeniu kompetwncji pracownikow na przykladzie wybranej firmy x.Srodek karny przepadku
w polskim prawie karnym.Ocena strategii zrownowazonego rozwoju zakopanego.Motywowanie kadry
kierowniczej w przedsiebiorstwie ( na przykladzie spoldzielni pracy armatura).Prace licencjackie
europeistyka.Instytucja zobowiazania do zwrotu bezprawnie uzyskanej korzysci majatkowej w prawie
karnym (art. 52 k.k.).Stres i wypalenie zawodowe - diagnoza- prewencja i interwencja.Zastosowanie
internetu w dzialalnosci przedsiebiorstwa silver system.Gospodarka finansowa powiatu na przykladzie
powiatu opolskiego..Henicz- joanna. - podstawy prawne dzialalnosci agentow ubezpieczeniowych oraz ich
rola w dystrybucji ubezpiecze.Test trojstopniowy w prawie autorskim - w kierunku fair use?.Analiza zagrozen
dla zycia i zdrowia w przemysle metalowym na przykladzie firmy kuznia palysz.Ustroj i organizacja sluzb
specjalnych ii rp.Motywowanie do pracy jako najwazniejsze z zadan zarzadzania personelem.Stan i tendencje
rozwoju handlu zagranicznego republiki bialorus w latach 2006-2007.Patterson- robert. - compendium of
banking in polish & english = kompendium terminow z zakresu bankowosci po polsku.Budzetowanie w
przedsiebiorstwie handlowym maxtrade s.a..Optymalizacja procesu produkcyjnego mebli..Naduzywanie
pozycji dominujacej (czyny nieuczciwej konkurencji) w stosunku do swoich klientow w wykonaniu umow
bankowych.Ceny transferowe we wspolczesnej rzeczywistosci gospodarczej - aspekt podatkowy.Analiza
zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa..System motywowania do
pracy na przykladzie bot kwb belchatow s.a..Rachunkowosc podatkowa malej firmy na podstawie
przedsiebiorstwa transportowego firmy trans-bis.Inwestycje komunalne w nieruchomosci na przykladzie
gminy nowa brzeznica.Inzynieria recyklingu wyrobow szklanych..Dyskryminacja w stosunkach pracy w
organizacjach publicznych.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze unii eurpoejskiej jako wsparcie dla
sektora msp w polsce..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac
praca.Ukrainskie prawo karne. Czesc ogona. Wybrane zagadnienia..Zarzadzanie gmina a komunikacja z jej
mieszkancami..Wplyw panstwa na gospodarke. Analiza polityki fiskalnej.Zasiedzenie jako forma nabycia
wlasnosci nieruchomosci.Marketing terytorialny – na przykladzie miasta stolecznego warszawy.Tematy pracy
licencjackiej.Proces humanitaryzacji prawa karnego od drugiej polowy xviii wieku do poczatkow wieku xix w
..
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swietle dotychczasowych badan historyczno-prawnych.Strategia rozwoju gminy korfantow..Metody
termomodernizacji budynkow praca inzynierska budownictwo.Kozak- artur - myslenie analityczne w nauce
prawa i praktyce prawniczej .Brak zarzadzania ryzykiem jako czynnik niepowodzenia projektow
informatycznych.Rekrutacja- selekcja i szkolenia pracownikow jako czynnik tworzenia sukcesu
organizacji.Zarzadzanie ryzykiem gospodarczym a wzrost wartosci przedsiebiorstwa.Analiza i diagnoza
strategiczna srodkiem do weryfikacji wizji- misji i celow strategicznych przedsiebiorstwa na przykladzie
pabianickiej fabryki narzedzi pafana s.a..Zastosowanie technologii agentowej przy wspomaganiu procesu
przygotowywania ofert przetargowych na sprzet komputerowy na przykladzie agenta besthard.Efektywnosc
a komunikacja pracownikow urzedu miejskiego.Leasing jako forma finansowania przedsiebiorstwa na
przykladzie bankowego funduszu leasingowego oraz vb leasing polska sa.Instytucja swiadka koronnego w
polsce.Wykorzystanie analizy finansowej dla potrzeb oceny dzialalnosci finansowej przedsiebiorstwa.Wplyw
przystapienia polski do unii europejskiej na funkcjonowanie podatku vat na przykladzie biura rachunkowego
debet.Obsluga klienta na przykladzie dzialu logistyki firmy oman sp. Z o. O..praca licencjacka budzet gminy
.Prawo administracyjne.Zarzadzanie zabytkami nieruchomymi w polsce na przykladzie xix - wiecznego dworu
ziemianskiego polozonego w libertowie..Warunkowe przedterminowe zwolnienie w orzecznictwie sadu
okregowego w krosnie.Mobbing - patologia zarzadzania zasobami ludzkimi- wlasna proba badania
problemu.Analiza motywacji materialnej w przedsiebiorstwie uslugowym telekomunikacji polskiej s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Promocja krakowa jako produktu turystycznego.Czynniki placowe i pozaplacowe w
motywowaniu pracownikow na przykladzie oddzialu pko bank polski spolka akcyjna w zamosciu.Zarzadzanie
nieruchomosciami mieszkaniowymi w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
pajeczno.Fuzje i przejecia: analiza kosztow i korzysci dla przedsiebiorstw.Analiza koncepcji lokalizacji
miedzynarodowych centrow logistycznych w polsce.Zarzadzanie public relations jako narzedzie ksztaltowania
wizerunku firmy atlas.Ukierunkowane formy zarzadzania personelem i analiza procesu kadrowego na
przykladzie jednostek zarzadzajacych drogami.Pisanie prac warszawa.Wylaczenia w zakresie udzielania prawa
ochronnego na znak towarowy.Regulacja franchisingu a ochrona konkurencji i konsumentow w prawie
polskim.Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
kutno w latach 2002-2006.Trybunal stanu w swietle polskich rozwiazan ustrojowych.praca licencjacka budzet
gminy .Klauzula konkurencyjna w kodeksie pracy..Pisanie prac tanio.Gospodarowanie srodkami trwalymi na
przykladzie palarni kawy galaxia sp. Z o.o..Private enforcement we wspolnotowym prawie kartelowym.
Interferencje miedzy kompensacyjna i prewencyja funkcja roszczen odszkodowawczych.Analiza sytuacji
ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa x w latach 2003-2007.Oplata targowa.Turystyka w alpach i
beskidach - analiza porownawczwa.Realizacja zasad marketingu personalnego w opinii pracowniow regionu
czestochowskiego.Problematyka przeksztalcen wlasnosciowych w spoldzielniach
mieszkaniowych.Sujkowska- zofia. - komisja europejska wobec wyzwan wspolczesnego rynku pracy i miejsca
na nim osob defaworyzowa.Kapital spoleczny a poparcie wyborcze dla psl- po i pis w wyborach do sejmu
2007 i 2011.Tematy prac licencjackich administracja.Deporre- james. - zostan rekinem gieldowym czyli jak
facet- ktory stracil sluch- prace i prawie caly zycio.Wplyw motywacji placowych na efektywnosc
pracownikow.Inwestycja celu publicznego w polskiej regulacji planowania i zagospodarowania
przestrzennego.praca licencjacka budzet gminy .Zakaz reformationis in peius w ogolnym postepowaniu
administracyjnym.Rola notariusza w prawie spolek.Czynniki sukcesu relacji outsourcingowych na podstawie
branzy it&t.Konsekwencje wdrozenia systemu dla zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie pph anticor
sp. Z o.o..Rachunek kosztow zakladu ubezpieczen na przykladzie pzu zycie s.a..Rozwoj hotelarstwa w
lodzi.Odpowiedzialnosc cywilnoprawna skarbu panstwa .Zarzadzanie firma za pomoca budzetowania na
przykladzie firmy stalmax spolka jawna.Johnston- barbara rose. Red. - waging war- making peace :
reparations and human rights .Strategie przedsiebiorstw na rynku miedzynarodowym w aspekcie procesow
globalizacji.Gotowe prace dyplomowe.praca licencjacka budzet gminy .Preferencje studentow na rynku
turystycznym.Rola due diligence w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych (na przykladzie fuzji i
przejec).Restrukturyzacja decyzyjno-wlasnosciowa przedsiebiorstwa.Napisanie pracy
licencjackiej.Zarzadzanie logistyczne w przedsiebiorstwie x dzialajacym na rynku miedzynarodowym.Analiza
marketingowa srodkow do mebli tapicerowanych przy wprowadzaniu na rynki zagraniczne.Praca magisterska
..
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psychologia.Porownanie parametrow mechanicznych betonow cementowych i plastobetonow na
kruszywach lamanych i otoczakowych. Praca inzynierska budownictwo.Finansowe bariery wykorzystania
funduszy pomocowych unii europejskiej przez gminy w polsce.Praca dyplomowa.praca licencjacka budzet
gminy .Praca licencjacka przyklady.Prezydent jako gwarant ciaglosci funkcjonowania wladz
panstwowych.Finanse publiczne unii europejskiej.Marketing na rynku nowych produktow na przykladzie
firmy ford polska sp. Z o.o..Proces zarzadzania przedsiebiorstwem transportowym na przykladzie skat
transport sp. Z o. O..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w instytucji finansowej na przykladzie banku..Analiza
mozliwosci wykorzystania internetu w firmach sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Funkcje sejmu rp a
partie polityczne.Cichorz- robert. - die rückforderung gemeinschaftsrechtswidriger zivilrechtlicher beihilfen
nach polnischem recht.Jakosc uslug gastronomicznych w wybranych torunskich hotelach.Zarzadzanie ludzmi
w procesie zmian.Zastosowanie instrumentow marketingu mix w przedsiebiorstwie na przykladzie pkn orlen
s.a..Prace licencjackie tematy pedagogika.Porownanie ofert mieszkaniowych kredytow hipotecznych w
wybranych bankach.Debiut gieldowy w strategii finansowania przedsiebiorstw.Przestepstwo zgwalcenia w
swietle kodeksu karnego z 1997 r. .Analiza determinantow wplywajaca na jakosc wyrobow
walcowniczych..Ocena poziomu i kierunkow wydatkow gminy radomsko w latach 2007-2011..Promocja jako
zrodlo komunikacji i informowania o gminie na przykladzie malopolskich gmin zabno i czorsztyn.Prace
licencjackie z rachunkowosci.Analiza dzialalnosci kredytowej banku zachodniego wbk s.a. w latach 20022006.Zieba- stanislaw (agrotechnika). Red. - polityka gospodarcza polski po akcesji do unii europejskiej .Rola
transportu miejskiego w koncepcji zrownowazonego rozwoju regionu. Badanie na przykladzie lodzi.Ocena
jakosci uslug jednostki samorzadu terytorialnego.Benchmarking jako metoda doskonalenia uslug sektora
publicznego.Przebieg postepowania w sprawie o rozwod.praca licencjacka budzet gminy .Klauzula
konkurencyjna w kodeksie pracy.Polityka monetarna unii europejskiej wobec kryzysu
finansowego.Organizacja panstwa rzymskiego w okresie panowania dynastii julijsko-klaudyjskiej i
flawiuszy.Zarzadzanie gospodarka odpadow komunalnych stalych w piotrkowie trybunalskim.Inflacja i
polityka antyinflacyjna banku centralnego w polsce w latach 1999-2006.Cripe- clair a. - legal aspects of
corrections management .Strategie zatrudnienia panstw czlonkowskich ue. Analiza porownawcza..Ocena
sytualcji fiansowej przedsiebiorstwa gieldowego.Motywowanie pracownikow w przedsiebiorstwie na
podstawie badan przeprowadzonych w wydziale lacznosci i informatyki komendy wojewodzkiej policji w
opolu..Skutecznosc programow przeciwdzialania bezrobociu w wojewodztwie malopolskim w latach 20002005.Konkurencyjnosc kredytu mieszkaniowego w banku hipotecznym i banku
uniwesraslnym.Przedmiotowe przeslanki odpowiedzialnosci czlonkow zarzadu za zobowiazania spolki z
o.o.na podstawie art.299 k.s.h..Wykorzystanie i skutecznosc informacji kontekstowej jako srodka marketingu
internetowego..Motywacja w zarzadzaniu zasobami ludzkimi przedsiebiorstwa „oknohit”.Ocena systemu
zabezpieczeniaspolecznego w polsce..Obrot srodkami odurzajacymi i substancjami psychotropowymi w
swietle art. 56 u.p.n..Miller- douglas - zespoly : co trzeba wiedziec- robic i mowic- aby stworzyc dobry zespol
.Faktoring jako zrodlo krotkoterminowego finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw. Studium
przypadku..Analiza porownawcza funduszy inwestycyjnych otwartych stabilnego wzrostu w polsce w latach
2004-2006.Skutki wykonania umownego prawa odstapienia.Komisja przetargowa - powstanie i zadania w
procedurze udzielaniazamowienia publicznego..Wniesienie apelacji w procesie cywilnym.Pisanie prac za
pieniadze.Koszty reklamy na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego mebin.Optymalizacja procesu
produkcyjnego w przemysle spozywczym.praca licencjacka budzet gminy .Nieuczciwa konkurencja jako
kategoria prawa pracy.Koflikty w miejscu pracy i metody ich rozwiazywania.Pracowniczy program emerytalny
jako czynnik motywujacy pracownikow.Rozpoczynanie dzialalnosci gospodarczej w gastronomii w
wojewodztwie mazowieckim.Reklama produktu leczniczego.Rola podatku dochodowego w budzecie
panstwa.Zastaw na akcjach..Pozycja malych i srednich przedsiebiorstw w branzy spozywczej na rynku
europejskim..Gotowe prace dyplomowe.praca licencjacka budzet gminy .Analiza strategiczna
przedsiebiorstwa poligraficznego - dekor media sp. Z o.o..Zadania i rola detektywa w polsce .Organizacja i
marketing firm uslugowych na rynku hotelarskim.Rola bezposrednich inwestycji zagranicznych w procesach
fuzji i przejec w sektorze bankowym w polsce.Dzialalnosc wybranych organizacji w celu minimalizacji
negatywnych skutkow rozwoju turystyki.Pisanie prac z pedagogiki.Chodynski- andrzej. - odpowiedzialnosc
..

..
ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiebiorstw .praca licencjacka budzet gminy .Granice skargi
kasacyjnej w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Zarzadzanie zmiana we wspolczesnej organizacji na
przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa komunikacji w lomzy.Lokalna polityka rynku pracy na przykladzie
powiatu belchatowskiego w latach 2000-2006.Analiza porownawcza realizacji budzetu gminy pajeczno na
przestrzeni kadencji 1998 - 2002 i 2002 - 2006.Korzysci i zagrozenia zwiazane z wdrazaniem standardow
globalgap w polsce.System motywacji- a efektywnosc pracownikow na przykladzie firmy intersport polska
s.a..Bezczynnosc organu i sposobu jej przeciwdzialania.Funkcjonowanie hurtowni bingo na rynku
polskim.Kierowanie personelem w administracji samorzadowej na przykladzie gminy we wreczycy
wielkiej.Kasacja w sprawach o czyny skarbowe i pospolite - zasady wnoszenia.Polityka panstwa na rynku
pracy w polsce w warunkach integracji z unia europejska.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
wspolczesnej polityki kulturalnej irlandii na zycie kulturalne kraju w roku 2009- z uwzglednieniem kultury
polskiej. Przyklad artpolonii..Rola nadzoru bankowego w postepowaniu naprawczym- likwidacyjnym i
upadlosciowym.Restrukturyzacja zakladow opieki zdrowotnej na przykladzie szpitala w ostrolece.Wplyw
patologii oranizacyjnych na podstawy wobec pracy w opiniach pracownikow hurtowni
farmaceutycznej.Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie
pbk ostroleka sp. Z o.o..Analiza zrodel dochodow jednostki samorzadu terytorialnego (na przykladzie miasta
nowy targ).Wplyw outplacementu na wizerunek pracodawcy wsrod interesariuszy
wewnetrznych.Optymalizacja produkcji wyrobow plaskich w oparciu o filozofie kaizen..Przeksztalcenie
przedsiebiorstwa panstwowego w spolke z o.o. W trybie prywatyzacji posredniej..Wplyw palio di siena na
zarzadzanie.Ile kosztuje napisanie pracy licencjackiej.Mozliwosci rozwoju turystyki w wojewodztwie
lubelskim.Obrot gieldowy i pozagieldowy w polsce..Rodzaje malzenskich ustrojow majatkowych w swietle
przepisow kodeksu rodzinnego i opiekunczego..Analiza kapitalu pracujacego przedsiebiorstwa formaplan
polska sp. Z o.o..Przedsiebiorczosc kobiet (na przykladzie miast lomzy i zambrowa).Porownanie relacyjnych
systemow zarzadzania baza danych – mysql i oracle.Eksploatacja utworu muzycznego w internecie.Promocja
on-line /na przykladzie wybranych firm/.Ogloszenia pisanie prac.Jak pisac prace magisterska.Krajewskaatina - informacja genetyczna a zakres autonomii jednostki w europejskiej przestrzeni prawnej .Wolnosc
sumienia i religii oraz stosunek panstwa do kosciolow i zwiazkow wyznaniowych w ujeciu historycznymporownawczym oraz ich uksztaltowanie w polskiej konstytucji.Rygor natychmiastowej wykonalnosci.Metody
szacowania indeksow na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie zakladow penitencjarnych w polsce .Zasada
niedyskryminacji w zatrudnieniu ze wzgledu na plec.Promocja regionu warminsko-mazurskiego.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena dochodow i wydatkow budzetu jednostki samorzadu terytorialnego w
latach 2006-2010 na przykladzie gminy popow.Taborowski- maciej. - konsekwencje naruszenia prawa unii
europejskiej przez sady krajowe .Ksztaltowanie efektywnosci systemu mikro-logistycznego przedsiebiorstwa
stykmat..Wypalenie zawodowe nauczycieli.Wplyw kryzysu na koniunkture gospodarcza chorwacji w swietle
badan ekonometrycznych..Podatek akcyzowy w dochodach budzetowych polski w latach 1996-2005.Analiza
implementacji systemu navireo w obszarze logistyki w wybranych przedsiebiorstwach sektora
msp.Odwrocona krzywa dochodowosci jako predykator recesji w gospodarce.Egzekucja administracyjna z
nieruchomosci..praca licencjacka budzet gminy .Baza prac licencjackich.praca licencjacka budzet gminy
.Funkcjonowanie pomocy i opieki spolecznej na przykladzie gminy dzialoszyn.Systemy czasu pracy w swietle
kodeksu pracy..Instytucja prezydenta rzeczypospolitej polski w swietle konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku.Jak
pisac prace dyplomowa.Organizacja i zarzadzanie aktywnymi formami przeciwdzialania bezrobociu na
przykladzie powiatowego urzedu pracy lodz-wschod.Zasady pisania pracy licencjackiej.praca licencjacka
budzet gminy .Reklama w katalogach - analiza i ocena na przykladzie wybranych wydawnictw.Polozenie
prawne karaimskiego zwiazku religijnego w polsce.Motywowanie do pracy jako najwazniejsze z zadan
zarzadzania personelem.Kierunki restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie pks czestochowa
s.a..Zastosowanie metod dochodowych w wycenie przedsiebiorstw.Pozaukladowe porozumienia
zbiorowe.Czyny niedozwolone w polskim systemie zamowien publicznych.Klasyfikacja skazanych
odbywajacych kare pozbawienia wolnosci.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Rola rachunku kosztow w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Tematy prac magisterskich resocjalizacja.Wsparcie
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dzialan z funduszy unijnych na rzecz ochrony srodowiska w powiecie augustowskim .Forma i tresc umowy o
prace .Testament w formie aktu notarialnego.Zastosowanie analizy finansowej w ocenie kondycji
przedsiebiorstwa na przykladzie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia..Rola srodkow unijnych w
finansowaniu zadan gminy na przykladzie gminy gorzkowice.Promocja malych miast wojewodztwa lodzkiego
- cele- zalozenia- metody- efekty na przykldzie rawy mazowieckiej i uniejowa.Finansowanie innowacyjnych
malych i srednich przedsiebiorstw w unii europejskiej.Relacje miedzy prezydentem a rzadem w systemie
prlamentarnym (w wybranych panstwach).Europejskie okregi przemyslowe w gospodarce wiedzy.Wplyw
kryzysu finansowego na zmiane postaw gospodarstw domowych wobec gromadzenia oszczednosci w
bankach..Wplyw zmian organizacyjnych na stosunki interpersonalne pracownikow pgnig.System
opodatkowania osob fizycznych w polsce na tle przemian ustrojowych w europie.Praca licencjacka
logistyka.Konspekt pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Okolski- marek . Rada programowa - stan konkurencji na rynku energii elektrycznej
i rynku gazu : raporty porownawcze komisji europ.Public relations jako narzadzie kreowania wizerunku
administracji publicznej na przykladzie gminy pawlow.Kariery zawodowe absolwentow szkol
ekonomicznych.Analiza i ocena specyfiki dzialan promocyjnych na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjnego.Dyskryminacja ze wzgledu na wiek w orzecznictwie europejskiego trybunalu praw
czlowieka.Rozwoj turystyki wiejskiej szansa na wykorzystanie potencjalu turystycznego jury krakowskoczestochowskiej.Status kobiety w islamie..Legislacja prawa miejscowego w polsce.Orzeczenia wstepne w
postepowaniu cywilnym.Projekt budowlany modernizacji budynku zrealizowanego w technologii tzw. „cegly
zeranskiej”. Praca inzynierska budownictwo.Trendy w logistyce dystrybucji w aspekcie bankowosci
elektronicznej. Studium przypadku.Bariery i szanse rozwojowe w polskim systemie ochrony zdrowia na
przykladzie nzozu polmed w zelowie.zrodla finansowania rozwoju klubow ekstraklasy na przykladzie gks
belchatow ssa.Ocena rozliczen z budzetem panstwa z tytulu podatku dochodowego od osob fizycznych
opodatkowanych wg zasad ogolnych za lata 1999-2003 na przykladzie urzedu skarbowego x.Wplyw struktury
gospodarczej na sytuacje rynku pracy.Prawo finansow publicznych.Wykorzystanie strategii marketingowej w
dzialalnosci firmy na przykladzie rolimpex s.a. oddzial kochanowice.Alternatywne metody rozwiazywania
sporow.Motywowanie pracownikow w polskich korporacjach.Polityka rozwoju lokalnego miasta i gminy
niepolomice.praca licencjacka budzet gminy .Kultura organizacyjna w urzedzie skarbowym w miescie
x.Zarzadzanie logistyczne w firmie. Na przykladzie gospodarki materialowej w pepsi cola general bottlers
poland..Gospodarka budzetowa miasta ostroleka w latach 2006-2008.Analiza efektywnosci finansowania
przedsiebiorstwa energopol poludnie s.a..Wplyw roznic kulturowych na negocjacje w biznesie..praca
licencjacka budzet gminy .Praca magisterska licencjacka.Marka w dzialalnosci marketingowej
przedsiebiorstwa telekomunikacja polska s.a..Gospodarka nieruchomosciami w rachunkowosci gminy.Praca
licencjacka ekonomia.Przyczyny rotacji pracownikow w zakladzie sprzetu agd.Rola wdrozen wymagan normy
pn-en iso 9001:2009 na przykladzie przedsiebiorstwa bezalin s.a..Rekojmia za wady fizyczne rzeczy przy
umowie sprzedazy.Poplawski- konrad. - w pogoni za globalizacja : niemieckie relacje gospodarcze z krajami
bric .Ksztaltowanie procesow logistycznych w dziale zaopatrzenia na podstawie przedsiebiorstwa
zlomrexs.a..Proces rocznego budzetowania i jego znaczenie w zarzadzaniu w malej firmie na przykladzie
argo-farm.Style reklamy prasowej w czasopismach dla kobiet i mezczyzn (na przykladzie magazynow avanti i
logo).Prawo pomocy w postepowaniu sadowoadministracyjnym w swietle europejskich standardow ochrony
praw jednostki.Zagospodarowanie zespolu palacowo - parkowego w roznicy jako szansa rozwoju gminy
slupia jedrzejowska.Zarzadzanie jakoscia i produkcja krazkow aluminiowych na przykladzie systemu
produkcyjnego huty bedzin s.a.praca licencjacka budzet gminy .Agencja pracy tymczasowej jako podmiot
stosunku pracy.Hala magazynowa o powierzchni 2500-3000 m2 praca inzynierska budownictwo.Czy islam
zagraza europie?.Aspekty podatkowe zakladania oraz finansowania spolki z o.o..Ocena logistycznej obslugi
klienta w firmie tesco.Analiza finansowa dzialalnosci spolki apator s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw programow lojalnosciowych na decyzje rynkowe konsumenta.Zarzadzanie komunikowaniem sie w
przedsiebiorstwie..Jak zaczac prace licencjacka.Korporacje transnarodowe w przemysle
samochodowym.Dochody gminy praca magisterska.Wplyw dzialan logistycznych na sprawne funkcjonowanie
malego przedsiebiorstwa produkcyjnego tip top sp. Z o.o..Ewolucja prawa rodzinnego w polsce w oparciu o
..
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wybrane teorie pedagogiczne.praca licencjacka budzet gminy .Adaptacja pracownicza na przykladzie firmy
feu vert.Bryx- marek (1953- ). Red. - rewitalizacja miast a przedsiebiorczosc .Rola obiektow unesco w
budowaniu atrakcyjnosci destynacji turystycznej na przykladzie grecji.Deficyt snu- symptomy z nim zwiazane
a zmeczenie chroniczne w grupie zawodowej pielegniarek.Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik
wzrostu konkurencyjnosci oraz narzedzie promocji miasta i regionu na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy
ekonomicznej.Tematy licencjackie pedagogika.Polityka a moralnosc w pogladach niccolo
machiaveliego.Dopuszczenie dowodu z zeznan swiadka koronnego w polskim procesie karnym.Ochrona
wynagrodzenia za prace .Systemy informacji geograficznej jako instrument zarzadzania programami odnowy
miast.Wypadek w drodze do pracy lub z pracy.Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej
przedsiebiorstwa x w latach 2008-2010..Rodzaj motywatora- a staz pracy- wiek i zarobki - analiza motywacji
w grupie przedstawicieli handlowych..praca licencjacka budzet gminy .Leasing jako zrodlo finansowania
dzialalnosci gospodarczej w polsce - aspekty ksiegowe i podatkowe.Przeciwdzialanie bezrobociu na
przykladzie powiatu zgierskiego.Ryzyko kredytowe banku zwiazane z finansowaniem klientow
indywidualnych na przykladzie pko.Bezrobocie praca magisterska.Instrumenty motywowania pracownikow
sluzby cywilnej na przykladzie urzedu skarbowego w sieradzu.praca licencjacka budzet gminy .Segment
rynku jako ocena walki konkorencyjnej.Wspolpraca kulturowa pomiedzy krakowem a miastami europejskimi
na przykladzie norymbergi- mediolanu- edynburga i moskwy.Status prawno -podatkowy malzonka
podatnika.Aktywne formy lagodzenia skutkow bezrobocia w powiecie klobuckim.praca licencjacka budzet
gminy .Planowanie strategiczne jako instrument zarzadzania rozwojem lokalnym na przykladzie urzedu
gminy i miasta proszowice.Praca licencjacka bankowosc.Elementy polityki personalnej w systemie
zarzadzania jakoscia zgodnym z norma iso 9001:2000 na przykladzie rafinerii nafty glimar s.a. w
gorlicach.Bankowy tytul egzekucyjny w transgranicznej dzialalnosci instytucji kredytowych i bankow w
prawie we.Public relations w dzialalnosci promocyjnej malopolskiej organizacji
turystycznej.Odpowiedzialnosc karna detektywa.Korzystanie z zasobow ludzkich a powiazania spoleczne
grupy pracowniczej.Kleski zywiolowe w wojewodztwie lodzkim a systemy ubezpieczeniowe na przykladzie
dzialalnosci pzu.Koncepcje roli zawodowej dyrektora a pozadany styl kierowania nia w opinii nauczycieli.Rola
i znaczenie funduszy unii europejskiej dla rozwoju gminy kadzidlo.Bankowosc elektroniczna nowoczesna
forma obslugi biezacej klienta.Rola i znaczenie menedzera w firmie indesit company s.a..Zarzadzanie
mieniem komunalnym przez gmine redziny w latach 2005-2009.Zarzadzanie strategiczne rozwojem
przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu energetycznego lodz - teren s.a..Zastosowanie zintegrowanych
systemow informatycznych w zarzadzaniu lancuchem dostaw na przykladzie firmt coroplast sp.z o.o..Produkt
jako kluczowy element marketingu - mix na przykladzie piekarni mm musiorski w czestochowie.Zarzadzanie
dzialalnoscia kredytowa bankow na przykladzie banku gospodarki zywnosciowej.Zarzadzanie procesami
kulturotworczymi w krakowskich klubach na przykladzie klubu kombinator w nowej hucie.praca licencjacka
budzet gminy .Pozyskiwanie i zarzadzanie funduszami europejskimi na przykladzie gminy wielka
wies.Godlewska- hanna (1960- ). Red. - atrakcyjnosc inwestycyjna regionow polski na tle unii europejskiej
.Efektywnosc pracy pracownikow samorzadowych na przykladzie urzedu gminy w golczy..Formy i kierowanie
reklam w systemie google adwords.Analiza finansowa spolki gieldowej na przykladzie firmy rafako
s.a..Dyskryminacja w stosunkach pracy w organizacjach publicznych.Tokarczyk- roman andrzej - prawa
narodzin- zycia i smierci : podstawy biojurysprudencji .Sprawozdanie finansowe jako przedmiot badania
przez bieglego rewidenta..Wybrane prawne formy finansowania inwestycji spolek z o. O. Z sektora
msp.Swiadczenia pieniezne przyslugujace funkcjonariuszowi strazy granicznej .Pisanie prac magisterskich
bialystok.Parlament australii i kanady.Problemy ewidencyjne dzialalnosci gospodarczej.praca licencjacka
budzet gminy .Using activity-based costing for profitability analysis of distribution channels.Srodki
probacyjne a zalozenia modelu sprawiedliwosci naprawczej.Slaskie centrum biznesu. Rewitalizacja chorzowa
starego poprzez promocje wartosci kulturowych i przyrodniczych..Administracja centralna na ziemiach
krolestwa polskiego w latach 1815-1830..Leasing jako forma pozyskiwania kapitalu przedsiebiorstw w polsce
w latach 2004-2010.Wplyw polityki podatkowej panstwa na sytuacje podatkowa
przedsiebiorstwa.Zarzadzanie budzetem miasta i gminy koluszki w latach 2003 - 2005.Analiza porownawcza
bezrobocia w powiecie wloszczowsim na tle bezrobocia w polsce w latach 2005-2009.Outsourcing.Pisanie
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prac magisterskich poznan.Kredyt i ryzyko z nim zwiazane na przykladzie kredyt banku s.a. oddzial w
sieradzu..Witosz- antoni. - wierzyciel a procesy restrukturyzacyjne spolek handlowych .Wykorzystanie
sprawozdan finansowych w ocenie funkcjonowania jednostek budzetowych.Wplyw struktury organizacyjnej
na styl kierowania.Postepowanie protestacyjno-odwolawcze w prawie zamowien publicznych.Rola zwiazkow
zawodowych w przedsiebiorstwach na przykladzie zwik w lodzi.Wplyw kryzysu gospodarczego 2008-2009 na
dzialanie firmy pres 1 w zakresie ksztaltowania motywacji pracowniczej.Zarzadzanie przeksztalceniami
obszarow pokolejowych w krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Nieuczciwa konkurencja za pomoca
marki.Zasada neutralnosci podatku vat w orzecznictwie trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej.Ceny na
polskim rynku nieruchomosci niezabudowanych.Rynek pracy jako zrodlo pozyskiwania kapitalu ludzkiego na
przykladzie lokalnego rynku pracy.Rola marketingu w ksztaltowaniu jakosci uslug.Przeciwdzialanie
bezrobociu na terenie powiatu raciborskiego w latach 2005-2010.praca licencjacka budzet gminy .Szanse i
bariery rozwoju malej przedsiebiorczosci na przykladzie przedsiebiorstw branzy budowlanej..Akademickie
inkubatory przedsiebiorczosci w krakowie jako instrument rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.Potencjal
turystyczny miast wojewodztwa opolskiego dla rozwoju turystyki poznawczej..Problem bezrobocia na tle
wejscia polski do unii europejskiej.Analiza wybranych aspektow finansowania nieruchomosci
mieszkaniowych przez banki komercyjne w polsce na przykladzie wybranych ofert.Wprowadzenie nowego
produktu na rynek w ocenie klientow w swietle badan wlasnych.Windykacja pomocy panstwa dla
przedsiebiorstw w prawie unijnym i polskim.praca licencjacka budzet gminy .System ocen pracowniczych na
przykladzie urzedu wojewodzkiego w bialymstoku.Praca licencjacka cennik.praca licencjacka budzet gminy
.Prawa ofiar przestepstw w polsce.Leasing jako forma finansowania inwestycji przez male i srednie
przedsiebiorstwa na przykladzie p.p.h. emix.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie budzetowania w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Systemy wynagrodzen a motywacja pracownikow na przykladzie firmy ptc
era.Instytucja skargi indywidualnej do europejskiego trybunalu praw czlowieka na podstawie orzeczen o
poszanowanie zycia rodzinnego.Analiza kluczowych czynnikow sukcesu na przykladzie huty szkla jedlice w
jedlicach..Szkolenie i doskonalenie nauczycieli jako etap zarzadzania zasobami ludzkimi w zespole szkol im.
Jana pawla ii w lapanowie..Fundusze strukturalne unii europejskiej na przykladzie wojewodztwa
malopolskiego..Swiadek koronny - instytucja bedaca wyjatkiem od zasad legalizmu na rzecz oportunizmu
prawnego.Aktywnosc innowacyjna polskich przedsebiorstw w latach 2000-2006.Administracja praca
licencjacka.Ogledziny zewnetrzne zwlok i miejsca ich znalezienia w przypadku zgonu samobojczego powieszenia.Rekrutacja i dobor kadr na przykladzie szpitala i apteki.Mobbing w miejscu pracy.Podatek jako
zrodlo dochodu gminy..Ulgi w podatku dochodowym od osob fizycznych.praca licencjacka budzet gminy
.Przydatnosc analizy finansowej w procesie badania sprawozdan finansowych przez bieglego
rewidenta.Ocena skutecznosci systemu motywacyjnego na przykladzie zakladow koksowniczych sp.z o.o. W
zdzieszowicach..Podstawy budowania wizerunku przedsiebiorstwa na przykladzie firmy ikea polska.Zmiany
organizacyjne zwiazane z wdrazaniem zintegrowanego systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie
delic-pol.Analiza budzetu gminy myszyniec w latach 2005-2010.Pisanie prac magisterskich cennik.Uczestnicy
postepowania w sprawach odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozba
kary.Mobbing-przyczyny i skutki molestowania psychicznego we wspolczesnych organizacjach.praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw stosowania normy pretorskiej na tresc zobowiazania w prawie polskim i
angielskim.praca licencjacka budzet gminy .Akt administracyjny w swietle pogladow polskiej doktryny i
orzecznictwa..Kontrola skarbowa a system rachunkowosci.Gorski- marek. Red. - prawo ochrony przyrody a
wolnosc gospodarcza .praca licencjacka budzet gminy .Analiza strategiczna sportowej organizacji studenckiej
( na przykladzie klubu uczelnianego akademickiego zwiazku sportowego politechniki czestochowskiej).Zakres
i efekty stowarzyszenia gminy rudniki ze struktura euroregionu pradziad..Narod i nacjonalizm na balkanach.
Rola nacjonalizmu w ksztaltowaniu narodu..Woznicki- jerzy. Red. - regulacje prawne- dobre wzorce i praktyki
dotyczace korzystania przez podmioty gospodarcze z wyn.Zastosowanie metod analizy finansowej do oceny
sytuacji majatkowo-finansowej na przykladzie wybranej spolki x..Rachunkowosc praca
licencjacka.Malachowski- witold. Wiss. Red. - deutschland-polen im vereinigten europa und ihre
ökonomische verantwortung .Ochrona pracy kobiet w ciazy- podczas urlopu macierzynskiego i
wychowawczego.Mozliwosci rozwojowe malej firmy na rynku drukarskim.praca licencjacka budzet gminy
..
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.Problematyka prawna umow licencyjnych na programy komputerowe.Pracoholizm i zachowanie rownowagi
miedzy praca zawodowa a zyciem osobistym wsrod pracownikow banku..Rola marketingu wewnetrznego w
organizacjach dochodowych i organizacjach non profit.Ankieta wzor praca magisterska.Standardy
profesjonalnej obslugi klienta na przykladzie marki reserved.Rola wladz publicznych we wspieraniu rozwoju
gospodarczego miasta zakopane..Organizacja miejsca pracy na przykladzie przedsiebiorstwa
miedzynarodowego.Przestepstwo prawa brudnych pieniedzy.Polak- ewa. - globalizacja a zroznicowanie
spoleczno-ekonomiczne .Ocena gospodarki finansowej jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy garbatka-letnisko.Kapital ludzki w nowej gospodarce.Efektywnosc ekonomiczna dzialalnosci lokacyjnej
otwartych funduszy emerytalnych w polsce w latach 2001-2004.Polityka sprzedazy uslug ubezpieczeniowych
w multiagencjach..Pisanie pracy licencjackiej cena.Percepcja przez konsumentow produktow markowych na
przykladzie wybranych napojow bezalkoholowych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza
dochodow i wydatkow jednostek budzetowych w polsce na tle wybranych krajow europejskich.Motywacja
pracownicza a poziom leku na przykladzie nauczycieli.Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodow
biernych na przykladzie naleznosci licencyjnych.Logistyka produkcji i dystrybucji na przykladzie
przedsiebiorstwa przemyslu spozywczego..Szkolenia pracownicze jako istotny element podwyzszania jakosci
zasobow ludzkich w urzedzie gminy w mykanowie.Charakterystyka podatkow i oplat lokalnych w gminie
czestochowa..Dobkowski- jaroslaw. - administracyjnoprawne stosunki laczace policje z samorzadem
terytorialnym .praca licencjacka budzet gminy .Wstapienie interwenienta ubocznego do procesu
cywilnego.Prawo sui generis do baz danych. Problemy inerpretacyjne na gruncie dyrektywy 96/9/we z dnia
11 marca 1996 r. W sprawie ochrony prawnej baz danych.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw funduszy
unijnych na rozwoj innowacyjnosci w wojewodztwie podlaskim.Zatrudnienie funkcjonariusza policji .Prace
licencjackie ceny.Droga do pozyskiwania funduszy z unii europejskiej na lata 2004-2006 przez jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy gostynin.Srodki promocji produktu w internecie.Marketing
terytorialny praca magisterska.Analiza czynnikow motywacyjnych do pracy na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjno - handlowego.zrodla finansowania fazy start-up w odniesieniu do malych i srednich
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Umorzenie absorbcyjne postepowania jako przejaw zasady
oportunizmu w polskim postepowaniu karnym.Rola instytucji finansowych w stymulowaniu
oszczednosci.Wyzysk pracownika w polskim przedsiebiorstwie na przykladzie jeronimo martins dystrybucja
s.a..Znaczenie systemu motywacyjnego w organizacji na przykladzie towarzystw ubezpieczeniowych w
polsce. Studium przypadku: tuir warta s. A. I tunz warta s. A..praca licencjacka budzet gminy .Instrumenty
prawne sluzace realizacji zasad prawa ochrony srodowiska (na przykladzie prawa gmo).Badanie niezaleznosci
banku centralnego- ze szczegolnym odniesieniem do narodowego banku polskiego.Pracownicy sezonowi a
jakosc uslug gastronomicznych na przykladzie restauracji majorkanskich.Dobrowolne poddanie sie karze w
postepowaniu karnym- problemy interpretacyjne oraz ocena potencjalnych korzysci wynikajacych ze zlozenia
wniosku.Aktywne formy zwalczania bezrobocia w powiecie zdunskowolskim.Projekt techniczny docieplenia
sciany zewnetrznej i stropodachu obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej zrealizowanego w
technologii murowej. Praca inzynierska budownictwo.Reklama zewnetrzna w centrach wielkich miast analiza i ocena na przykladzie londynu.Kary pieniezne nakladane na panstwa czlonkowskie w prawie
wspolnotowym (art. 228 twe).Udzielanie pomocy osobom niepelnosprawnym w powiatowym centrum
pomocy rodzinie w sieradzu.Prace magisterskie socjologia.Art. 101a ustawy o samorzadzie gminnym jako
srodek zwalczania bezczynnosci administracji publicznej.Zrodla finansowania inwestycji w malych i srednich
przedsiebiorstwach w polsce.Swiatowe dni mlodziezy - jako marka turystyki pielgrzymkowej.Analiza
determinantow jakosci obuwia dzieciecego..praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie gospodarki
magazynowej w branzy motoryzacyjnej ( na przykladzie serwisow autoryzowanych).Rozrachunki i rozliczenia
z otrzymanej pomocy publicznej w ksiegach rachunkowych zakladow pracy chroninej na przykladzie
spoldzielni inwalidow rawianka.Sitko-lutek- agnieszka. Red. - synergia nauki i biznesu : interesariuszekompetencje- innowacje .Fundusze inwestycyjne jako podmiot rynku kapitalowego.Korzysci z outsourcingu
pracowniczego na przykladzie eko-enterprises.Analiza porownawcza finansowania przedsiebiorstwa za
pomoca kredytu i leasingu.Gospodarka finansowa jednostek budzetowych na przykladzie centralnej szkoly
panstwowej strazy pozarnej w czestochowie.Analiza finansowa budzetu gminy na przykladzie gminy brzeznio
..
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w latach 2005-2008.Uniwersal polaniecki jako jedna z najwazniejszych reform rolnych xviii wieku..Mediacja
w prawie karnym i jej realizacja na etapie wykonania kary..Rola zarzadzania jakoscia w procesie zakupow w
przedsiebiorstwie x.Strategie reklamowe koncernu branzy spozywczej na przykladzie red bull.Analiza
efektywnosci funkcjonowania polskiego towarzystwa ubezpieczen s.a. w latach 2000-2005.Systemy
motywacji pracownikow w firmie x polska sa oddzial kalisz.Uklady zbiorowe pracy w prawie polskim i
francuskim.Kompleksowa ocena rentownosci przedsiebiorstwa na przykladzie wybranej spolki
akcyjnej.Odpowiedzialnosc karna za wypadki sportowe.ryzyko sportowe w polskim prawie karnym.Smythmichael a. - prison rape : law- media- and meaning .Wplyw innowacji technologicznych na zmiane oblicza
sektora bankowego..Ksztaltowanie innowacyjnosci przedsiebiorstwa turystycznego na przykladzie firmy la
vista..Analiza funkcjonowania wydatkow panstowej strazy pozarnej w latach 2005-2007.Pozyskiwanie i
ewidencja srodkow unii europejskiej na finansowanie zadan gminy pawonkow.praca licencjacka budzet
gminy .Cena pracy magisterskiej.Ocena dowodow w procesie cywilnym.Biznesplan malego przedsiebiorstwa
na przykladzie firmy muzycznej.Rola zwiazkow zawodowych w zakladach pracy w regionie lodzkim na
przykladzie nszz solidarnosc.Determinanty procesu formowania sie zeznan swiadka a wybor taktyki
przesluchania w postepowaniu przygotowawczym.Kuglarstwo jako alternatywna forma sztuki. Projekt
instytucji promujacej kuglarstwo..Ocena kondycji finansowo- ekonomicznej przedsiebiorstwa kghm polska
miedz s. A. Z wykorzystaniem analizy fundamentalnej i technicznej w ltach 2006 -2010.Benchmarking jako
instrument doskonalenia organizacji na przykladzie firmy delta s..Filipowicz- grzegorz. - rozwoj organizacji
poprzez rozwoj efektywnosci pracownikow .Standardy jakosci i ich zastosowanie w przedsiebiorstwie na
przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w lowiczu..Uwarunkowania technologiczne produkcji blach
na hucie czestochowa..Ulgi w podatku dochodowym od osob fizycznych w polsce i w wybranych krajach unii
europejskich.Malzenstwa mieszane wyznaniowo (katolicko-prawoslawne) w prawie kosciola
rzymskokatolickiego.Budowanie marki handlowej na przykladzie grupy zywiec.Wypalenie zawodowe a
poczucie rownowagi miedzy praca zawodowa a zyciem osobistym pracownikow urzedu skarbowego w
dabrowie gorniczej..Swoboda dzialalnosci gospodarczej jako jedna z podstawowych wolnosci
gwarantowanych przez konstytucje.Przygotowanie zawodowe i staz jako instrument walki z bezrobociem na
przykladzie powiatowego urzedu pracy w nysie..Analiza wymagan systemu zarzadzania jakoscia pod katem
podniesienia poziomu bezpieczenstwa i zadowolenia klienta- na przykladzie zakladu produkcyjnego
wyrobow medycznych.Analiza strumieni technologii przy wytwarzaniu elementow drewnianych w przemysle
meblarskim..Analiza strategii inwestycyjnych na rynku kontraktow terminowych w polsce.Ocena
efektywnosci prawnych form zabezpieczen kredytow na przykladzie banku spoldzielczego w kutnie.Bankowy
kredyt inwestycyjny jako zrodlo finansowania przedsiebiorstwa..Seminarium ii st. - powszechna historia
prawa.Koncepcja open innovation jako element podejscia systemowego/ przestrzennego do dzialalnosci
innowacyjnej przedsiebiorstw..Partia kobiet jako przyklad polskiego ruchu kobiet oraz jej kampania wyborcza
w 2007 roku jako ilustracja nieefektywnego marketingu politycznego..Wyjatki od zasady
bezposredniosci.Metody pozyskiwania pracownikow w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy
.Kalkulacja kosztow uslug budowlanych.Prace magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Wzmacnianie
pozycji konkurencynej przedsiebiorstwa uslugowego..Aspekty podatkowe umowy leasingu.Zadluzenie
jednostki samorzadu terytorialnego oraz mozliwosci jego ograniczenia na przykladzie gminy
krakow.Ksztaltowanie postaw obywatelskich a organizacje pozarzadowe na przykladzie fundacji im. Stefana
batorego.Zarzadzanie struktura sklepu internetowego.praca licencjacka budzet gminy .Komputerowe
wspomaganie procesow ksiegowo-finansowych w malym przedsiebiorstwie na przykladzie programu
fakt.The long - term forecast for the polish gypsum plaster market in the years 2007 - 2012.Zasady
postepowania podatkowego.Wplyw rozszerzania marki na jej wizerunek na przykladzie wybranej firmy.Polski
system podatkowy i jego harmonizacja z prawem wspolnot europejskich.Analiza systemu motywowania na
przykladzie firmy uslugowej fujitsu technology solutions.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw mostkow
cieplnych na bilans energetyczny wybranego budynku praca inzynierska budownictwo.Proceduralizm teorii
sprawiedliwosci johna rawisa.Promocja jako instrument ksztaltowania wizerunku miasta na przykladzie
miasta czestochowa oraz subregionu czestochowskiego.Znaczenie motywowania w procesie zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych - oddzial w piotrkowie
..
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trybunalskim.Miejsce i znaczenie podatku od nieruchomosci w systemie podatkow gminnych w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .Rola rachunku kosztow w procesie zarzadzania przedsiebiorstwem.Ryzyko
kredytowe i zdolnosc kredytowa jako elementy warunkujace uzyskanie kredytu przez podmioty
gospodarcze.Finansowanie przedsiebiorstw z funduszy unii europejskiej.Administracyjnoprawne aspekty
nadawania oraz zmiany imienia i nazwiska.Bezpieczenstwo energetyczne polski w kontekscie gazu ziemnego
- dywersyfikacja dostaw deficytowego paliwa.Ochrona wierzycieli spolki z o.o. Na kanwie proponowanych
zmian kodeksu spolek handlowych.Ronka-chmielowiec- wanda. Red. - inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje swiatowe a polski rynek .Korab-karpowicz- w. Julian. - historia filozofii politycznej : od tukidydesa
do locke’a : tradycja klasyczna i jej krytycy .Rola polityki kulturalnej i zasady rownosci oraz poszanowania
tozsamosci panstw czlonkowskich w ksztaltowaniu i funkcjonowaniu unii europejskiej.Prawa i obowiazki
detektywa w polsce.Negocjacje jako metoda rozwiazywania konfliktu interesow.Wywiad srodowiskowy w
procesie karnym.Bankowosc inwestycyjna w polsce. Proba diagnozy zjawiska..praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .System rad narodowych.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie
spolki akcyjnej zelmer.praca licencjacka budzet gminy .Podatki lokalne jako zrodlo dochodow gminy.Tryb
ustawodawczy w republice federalnej niemiec.Zarzadzanie srodowiskowe w rozwoju koncepcji
marketingu..Wyodrebnienie w systemie prawa normy statuujacej odpowiedzialnosc karna na tle
porownawczej analizy modeli odpowiedzialnosci prawnej.Prawo cywilne.Opodatkowanie sektora malych i
srednich przedsiebiorstw.Pisanie prac zaliczeniowych.Proces inwestowania w nieruchomosci na przykladzie
hotelu majestic w karpaczu.Wynagrodzenie jako element motywujacy pracownikow na przykladzie firmy
kuznia batory spolka z o.o..Finansowanie inwestycji samorzadu gminnego ze srodkow zewnetrznych w latach
2004-2009 na przykladzie gminy prudnik..Przestepstwo przekroczenia uprawnien przez funkcjonariusza
publicznego .Fundusze strukturalne unii europejskiej a sprawozdawczosc finansowa jednostki.Konflikty
organizacyjne w administracji publicznej na przykladzie urzedu miejskiego w ostrowie wielkopolskim.praca
licencjacka budzet gminy .Pomoc przy pisaniu pracy licencjackiej.Prognoza osiadan wybranego obiektu
budowlanego posadowionego na gruntach rynny praca inzynierska budownictwo.Choroby zawodowe w
przemysle metalowym na przykladzie firmy rolmex s.j..Stopien spolecznej szkodliwosci czynu. Struktura
teoretyczna karygodnosci a praktyka stosowania instytucji umorzenia w postepowaniu przygotowawczym i
sadowym..Nowe formy zarzadzania dziedzictwem kultury ludowej po 1989 r. Na podstawie wybranych
przedsiebiorstw i instytucji.Analiza ksztaltowania budzetow lokalnych na przykladzie gminy klomnice w
latach 2001-2005.Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.Aktywnosc polityki inwestycyjnej
i zrodla jej finansowania w gminach wiejskich.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa na
przykladzie spolki jelfa.Marka jako instrument strategii marketingowej na przykladzie dzialalnosci firmy
nikon.Polityka pieniezna w polsce w okresie transformacji..Ustanowienie odrebnej wlasnosci lokali.System
wymiaru sprawiedliwosci w swietle konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 1997 roku.Znaczenie inwestycji
zagranicznych dla rozwoju spoleczno-gospodarczego miasta lodz.Podatki praca magisterska.Ochrona
stosunku pracy w ramach zamowien grupowych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Aspekty prawne reklamy w ustawodawstwie polskim i ue.Ocena decyzji inwestycyjnych w
rachunkowosci zarzadczej na przykladzie firmy anwil s.a..Wplyw gminy na wydajnosc podatkow i oplat
lokalnych jako zrodlo dochodow budzetowych (na przykladzie miasta opola)..Efektywnosc eksploatacji
maszyn i urzadzen oraz poziom jakosci w produkcji zaciskow hamulcowych..praca licencjacka budzet gminy
.Czynniki ograniczajace ryzyko kredytowe na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w
lututowie.Oplacalnosc inwestycji w instrumenty rynku kapitalowego na przykladzie obligacji skarbu
panstwa.Pozaplacowe sposoby motywowania pracownikow.Kredytowanie dzialalnosci gospodarczej na
przykladzie banku spoldzielczego ziemi piotrkowskiej.Zakres pojecia osoba pelniaca funkcje publiczna na
gruncie prawa polskiego oraz francuskiego. Proba analizy prawnoporownawczej..Analiza finansowa jako
zrodlo informacji o sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie centrum dystrybucji chemia
polska.Wylaczenia w zakresie udzielania prawa ochronnego na znak towarowy.Atrakcyjnosc i skutecznosc
reklamy w turystyce na przykladzie krakowskich biur turystyki przyjazdowej..Analiza rentownosci na
przykladzie przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego.praca licencjacka budzet gminy .Tematy
magisterskie.Motywacja jako instrument zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie pt transpol.Strategia i
..
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taktyka zarzadzania przedsiebiorstwem w sytuacjach kryzysowych- wybrane aspekty.Analiza komperatywna
pozycji banku na rynku finansowym /bre banku s.a. oraz bz wbk s.a./.Efektywnosc rynku kapitalowego na
przykladzie gieldy papierow wartosciowych w warszawie.Prace magisterskie socjologia.Wybrane aspekty
oddzialywania penitencjarnego a resocjalizacja skazanych.Informatyzacja w administracji publicznej –
cyfrowy urzad..Ochrona pracownikow w razie zwolnien grupowych..Rola organow kontroli podatkowych w
przeciwdzialaniu ucieczkom przed podatkami.Praca magisterska resocjalizacja.Seminarium ii st. - prawo
ustrojowe prownawcze.Logistyka miejska jako narzedzie poprawy jakosci przeplywow komunikacyjnych w
opolu.Problem zroznicowania swiadczen emerytalno rentowych liczonych w starym systemie w
polsce..Procedury przyznawania i monitoringu kredytow bankowych na przykladzie bph i pko bp.Namyslakbeata. Red. - przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych..Analiza technologii i
wydajnosci w realizacjach obiektow o konstrukcji stalowej praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka
budzet gminy .Dzialalnosc uslugowo-turystyczna na przykladzie biura podrozy linda.Odwolanie darowizny
wykonanej..Wykorzystanie zasad toyoty w firmie logistycznej.Ocena dzialalnosci kredytowej banku pko bp w
latach 2007-2011.Wplyw mikrofinansowania na eliminacje wykluczenia spolecznego w krajach slabo i
wysoko rozwinietych..Rola marketingu wewnetrznego w przedsiebiorstwie budowlano-uslugowym wiktor
sp. Jawna.Stan i mozliwosci rozwoju turystyki konferencyjnej jako jednej z form turystyki biznesowej w
wojewodztwie opolskim..Ustroj gminy chelmek.Sáiz-álvarez- josé manuel. Red. - global crisis vs regional
growth : new european trends for the xxi century .Strategie zakupowe jako element zarzadzania
logistycznego w przedsiebiorstwie.Zarzadzanie produkcja wyrobow o podwyzszonych wymaganiach
jakosciowych..Podwyzszanie i obnizanie kapitalu zakladowego w spolce akcyjnej.Anarchizm rosyjski w xix
w..Dowody nielegalne oraz posrednio nielegalne w polskim procesie karnym.Mobbing jako patologia
zarzadzania zasobami ludzkimi w swietle badan ankietowych pracownikow wybranych firm.Pomoc w pisaniu
prac licencjackich.Wartosc informacyjna zestawienia zmian w kapitale wlasnym.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza struktury organizacyjnej urzedu marszalkowskiego w lodzi w latach 2007-2009.Podstawowe
dzialalnosci bankow spoldzielczych w polsce do wymagan wynikajacych z nowej umowy
kapitalowej..Znaczenie etapu przygotowywania do zmian w procesach restrukturyzacji organizacji.Umowa
miedzynarodowa w konstytucyjnym systemie zrodel prawa.Ocena funkcjonowania grup kapitalowych w
polsce..Ocena produktow kredytowych na przykladzie banku pko bp sa w latach 2007-2011..praca licencjacka
budzet gminy .Plan pracy licencjackiej.Placowe i pozaplacowe instrumenty motywowania pracownikow na
przykladzie przedsiebiorstwa wyrobow cukierniczych --odra s.a.Podwojne i wielorakie obywatelstwo analiza porownawcza norm prawa miedzynarodowego- europejskiego i krajowego w wybranych systemach
prawnych..Ocena skutecznosci metod pomocy bezrobotnym na przykladzie szkolen dla bezrobotnych.zrodla
finansowania dzialalnosci deweloperskiej w zakresie rynku nieruchomosci mieszkaniowych.Friedmannsusan. - potencjal rynkow niszowych : jak stac sie wielkim na niewielkim rynku .Problem praw
nabytych.Wybrane formy wspolpracy unii europejskiej z panstwami trzecimi.Wykorzystanie europejskiego
funduszu rozwoju regionalnego na przykladzie wojewodztwa lodzkiego w swietle polityki
regionalnej.Wymogi formalno-prawne postepowania upadlosciowego - zagadnienia wybrane.Normy iso jako
sposob znormalizowania zasad zarzadzania jakoscia w polsce i na rynkach unii europejskiej na przykladzie
przedsiebiorstwa fabryka bieznikowania opon wolbrom s.a..Znaczenie kontroli wizualnej przy wytwarzaniu
wyrobow o podwyzszonym poziomie jakosci.Przestepne zanieczyszczenie- czyli zanieczyszczenie wodypowietrza lub ziemi substancja albo promieniowaniem jonizujacym oraz odpowiedzialnoscc karna za to
przestepstwo.Jak rozwijac kraje trzeciego swiata.Metodologia pracy magisterskiej.Fundusze inwestycyjne
forma inwestowania oszczednosci.Analiza problemow jakosciowych w systemie wytworczym wyrobow
betonowych.Sprawozdania finansowe jako podstawowe zrodlo informacji dla analizy finansowej.praca
licencjacka budzet gminy .Postepowanie odwolawcze w swietle nowelizacji k.p.k. Z 2013r..praca licencjacka
budzet gminy .Postepowanie antymonopolowe.Wplyw metodyki pracy nauczycieli akademickich na
motywacje studentow wybranych kierunkow studiow dziennych.Wadliwosc oswiadczen procesowych stron w
postepowaniu administracyjnym..Funkcjonowanie zarzadu nieruchomosciami na wybranych przykladach z
miasta lodzi.Termin w umowie przedwstepnej.Zaprzeczenie ojcostwa.Strategia marketingowa polkomtel
s.a..Zarzadzanie projektami finansowanymi z funduszy unijnych na przykladzie gminy gidle.Borys- tadeusz
..

..
(1945- ). Red. - edukacja dla ladu ekonomicznego .Zmiany struktury gospodarstw rolnych w unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie funduszy strukturalnych na przykladzie gminy
trzciana.Ekonomiczna analiza prawa karnego.Kulpa- wladyslaw. - topologia a ekonomia .Zjawisko
negatywnej selekcji w ubezpieczeniach majatkowo-osobowych.Granice chorwacji - ich uwarunkowania i
wspolczesne podstawy prawno-miedzynarodowe.Szanse lokalnego sektora uslug rachunkowych dla rozwoju
malych biur rachunkowych na wybranych przykladach.Modele sadownictwa administracyjnego na ziemiach
polskich w xix i xx w..Rola budzetu panstwa we wspolczesnej gospodarce rynkowej..Prawo do odprawy
pienieznej w przypadku rozwiazania stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow.Wizerunek
osoby powszechnie znanej.Pozytywny wplyw szkolen e-lerningowych i blogow firmowych na kapital
intelektualny przedsiebiorstwa.Wplyw zarzadzania jakoscia na produkt finalny w firmie aluprof.Zakaz
reformationis in peius w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym.Znaczenie egzemplarza
w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Wyrok rozwodowy.Kultura organizacyjna
wspolczesnych przedsiebiorstw na przykladzie wybranych firm.Prace dyplomowe bhp.Efektywnosc systemu
wynagrodzen (na przykladzie urzedu miejskiego w tuchowie).Analiza kosztow w spoldzielni mieszkaniowej x
..Problematyka prawna niemieckiej listy narodowej ( deutsche volksliste ).Strefa przemyslowa zielonych
dobczyc jako przyklad dobrych praktyk w zarzadzaniu publicznym..Outsourcing praca magisterska.Audyt
wewnetrzny bezpieczenstwa i higieny pracy oraz nauki na przykladzie szkol gimnazjalnych.Definicja sukcesu
w projektach artystycznych na przykladzie projektow orkiestry sinfonietta cracovia.Motywowanie
pracownikow jako forma zarzadzania zasobami ludzkimi.Kryminologiczna ocena nieletnich grup
przestepczych.Wykorzystanie dochodow wlasnych gminy na przykladzie gminy pawonkow w latach 20072009.Szara strefa rynku pracy i sposoby jej ograniczania w polsce w latach 1998-2004.Seminarium
iir.sum.kat.prawa rolnego.Wplyw wybranych znakow jakosci na decyzje nabywcze konsumentow.Ochrona
tajemnicy spowiedzi w prawie polskim.Marketingowe aspekty dzialalnosci uslugowej bankow na przykladzie
banku bp s.a. w olkuszu.Projektowanie i wdrazanie innowacji technologicznych na przykladzie koncernu
miedzynarodowego..Analiza zastosowania podejscia porownawczego- metody porownywania parami w
wycenie wartosci rynkowej nieruchomosci mieszkaniowych..Prace dyplomowe z pedagogiki.Analiza
rozwiazan placowych na przykladzie przedsiebiorstwa gorazdze cement s.a..Udzial kobiet w systemach
politycznych wybranych panstw unii europejskiej. Ocena zastosowania parytetu.Ryzyko operacyjne w
dzialalnosci bankow komercyjnych w polsce..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Targi i wystawcy narzedziem promocji firmy hagmed w rawie mazowieckiej.Oceny pracownicze w firmie
telekomunikacyjnej jako etap procesu kadrowego.Ocena zarzadzania ochrona srodowiska na przykladzie
gminy strzelce wielkie.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw przeksztalcen wlasnosciowych i
restrukturyzacji na konflikty interpersonalne w placowkach opieki zdrowotnej w olesnie.Rozwoj rynku uslug
transportowych w polsce.Podatek dochodowy od osob fizycznych jako instrument regulacji dochodow
ludnosci.Uczestnicy postepowania administracyjnego na prawach strony..Zarzadzanie bezpieczenstwem i
higiena pracy.praca licencjacka budzet gminy .Orzeczenia sadu drugiej instancji wydawane po rozpoznaniu
apelacji.Wykorzystanie instrumentow pochodnych w transakcjach zabezpieczajacych.Przeksztalcenie
przedsiebiorcy w spolke z o.o..Ksztaltowanie pozytywnego wizerunku firmy jako sposob zdobywania
przewagi konkurencyjnej na rynku (na przykladzie piano cafe.Fundusze emerytalne jako inwestorzy
instytucjonalni na rynku nieruchomosci.Stan biezacy i perspektywy rozwoju rynku turystycznego w stanach
zjednoczonych.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc domow maklerskich na wybranych
przykladach.Opracowanie strategii dzialania dla nowo powstajacej firmy bio-cukierni.Przestepstwa
karuzelowe.Mobbing w pracy na przykladzie firmy x..Administracja bezpieczenstwa i porzadku publicznego
na poziomie lokalnym na przykladzie programu bezpieczny krakow.Zubrzycki- janusz. - pkwiu a nowe stawki
vat 2013 .Postepowanie odrebne w sprawach gospodarczych.Znaczenie doktryn administracyjno-prawnych
w kreacji wspolczesnej administracji publicznej.Problematyka reklamy telewizyjnej na gruncie unijnego i
polskiego prawa mediow.praca licencjacka budzet gminy .Atrakcyjnosc inwestycyjna polski.Marketing
spolecznosci lokalnych w polsce (na przykladzie wybranych miast wojewodztwa swietokrzyskiego)..praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw postepowania upadlosciowego na zachowanie przedsiebiorstwa w grupie
kapitalowej w aspektach finasowo - ksiegowych.Ocena zagrozenia terrorystycznego rp.Technologia
..
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wytwarzania i badanie jakosci narzedzi chirurgicznych..Analiza i ocena dlugu publicznego polski w latach
1989-2010..Ablewicz- joanna. - funkcjonowanie przedsiebiorstw : podrecznik do nauki zawodu technik
ekonomista : kwalifikacja.Problematyka sluzby kobiet w policji .Prawo do obrony oskarzonego w polskim
procesie karnym.Dzialania marketingowe malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy p.p.h.u.
galanit.Analiza przekazow reklamowych w mediach lokalnych na przykladzie mediow
czestochowskich.Odpowiedzialnosc materialna pracownika za szkode wyrzadzona pracodawcy w mieniu
niepowierzonym.Polityka proinnowacyjna na przykladzie wojewodztwa slaskiego.Plan pracy
dyplomowej.Budzet jako podstawa samorzadowej gospodarki finansowej na przykladzie budzetu gminy
burzenin.Wycena nieruchomosci w podejsciu porownawczym na przykladzie wybranej nieruchomosci
lokalowej.Szkolenie pracownikow jako czynnik rozwoju firmy eurovia polska s.a..Owsiak- stanislaw (1946- ).
Red. - planowanie budzetowe a alokacja zasobow .praca licencjacka budzet gminy .Przykladowa praca
licencjacka.Rozpoznawanie zagrozen upadlosci przedsiebiorstwa na podstawie firmy tollcar sp. Z
o.o..Przekroczenie granic obrony koniecznej .Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych rozwiazan stropow
/ lub pokryc dachowych/ lub elewacji/. Praca inzynierska budownictwo.Analiza wybranych metod rekrutacji
pracownikow.Gospodarka finansowa samorzadowych jednostek budzetowych.Rozwoj klastrow i parkow
technologicznych w regionie lodzkim.Aktywne formy zwalczania bezrobocia ludzi mlodych realizowane przez
powiatowy urzad pracy w skarzysku.Temat pracy magisterskiej pedagogika.Podatek od towarow i uslug w
prawie unii europejskiej i polskim.Przypisywanie odpowiedzialnosci karnej za blad lekarski w kontekscie
zastosowan konstruktu modelowego wzorca osobowego w ujeciu prawnoporownawczym z prawem angloamerykanskim.Wznowienie postepowania w procesie cywilnym ze szczegolnym uwzglednieniem jego
podstaw.Ograniczenia konstytucyjnych praw i wolnosci w demokratycznym panstwie prawnym w swietle
konstytucji rp z dnia 2 kwietnia 1997r. Na przykladzie wybranych aspektow postepowania przygotowawczego
prowadzonego przez policje.Systemy spomagajace jakosc produkcji.Rola surowcow mineralnych w rozwoju
gospodarczym kraju z uwzglednieniem europejskich procesow integracyjnych. Analiza na przykladzie
przemyslu miedziowego.Wynagrodzenie godziwe jako kategoria prawa pracy.Europeizacja polskiego prawa
administracyjnego i polskiej administracji publicznej.Budzetowanie metoda zarzadzania wspolczesnym
przedsiebiorstwem na przykladzie sp. Z o.o. Vesuvius poland..Efektywnosc funkcjonowania przedsiebiorstw
komunalnych a aspekcie rozwoju zrownowazonego na przykladzie mvv energia ag.Upadlosc
przedsiebiorstwa - aspekty ekonomiczne i prawne na przykladzie pmb s.a. w bialymstoku.Naprawienie
szkody majatkowej w swietle art. 444 oraz art. 446 kodeksu cywilnego.Ujecie osoby przez detektywa
.Administracyjnoprawny status cudzoziemcow w polsce..System podatkowy w polsce oraz jego prawne i
ekonomiczne podstawy.Struktura- rozwoj i funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiorstw w powiecie
oleskim..Projekt kladki dla pieszych o konstrukcji z drewna klejonego o rozpietosci 35 m. Praca inzynierska
budownictwo.Stalking. Kryminalizacja zjawiska poprzez wprowadzenie do kodeksu karnego art. 190
a.Controlling strategiczny jako instrument zarzadzania przedsiebiorstwem..Wykorzystanie sprawozdania
finansowego do prognozowania bankructwa przedsiebiorstwa.Monitorowanie pracownikow w miejscu pracy
na tle sondazu empirycznego.Barefoot- darren - znajomi na wage zlota : podstawy marketingu w mediach
spolecznosciowych .Swoboda przeplywu pracownikow w unii europejskiej.Praca magisterska ochrona
srodowiska.Plan marketingowy jako podstawa skutecznego zarzadzania.Polityka personalna na przykladzie
firmy ramb..Prawa i wolnosci czlowieka w czlowieka w swietle prawa polskiego i
miedzynarodowego..Grywalizacja a skutecznosc komunikacji rynkowej w odniesieniu do generacji
„y”.Wspolczesna reklama spoleczna jako narzedzie promocji idei.Rozwoj zawodowy a system wynagrodzen w
przedsiebiorstwie.Rola motywowania w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na podstawie przedsiebiorstwa x w
opolu.Kara ograniczenia wolnosci.Sprawna dystrybucja narzedziem konkurencji przyklad branza
odziezowa..Odstapienie konsumenta od umowy.Podatkowoprawne aspekty sprzedazy
przedsiebiorstwa.Zarzadzanie dystrybucja i obsluga klienta na przykladzie firmy z branzy meblowej.Analiza
roli podatku od nieruchomosci w ksztaltowaniu dochodow gminy.Strategie marketingowe malych i srednich
przesiebiorstw /na przykladzie agrotexs.a. w leczycy/.Organizacja i zarzadzanie internetowymi biurami
podrozy..Szadziewska- arleta. - sprawozdawcze i zarzadcze aspekty rachunkowosci srodowiskowej .Strategie
konkurencji na rynku uslug gastronomicznych.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwach
..
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miedzynarodowych.Ochrona pracy kobiet za szczegolnym uwzglednieniem prawnych aspektow
macierzynstwa.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie wartoscia przedsiebiorstwa w aspekcie analizy
ekonomicznej.Zagrozenia w pracy egzaminatora kandydatow na kierowcow.Zarzadzanie produkcja i jakoscia
w branzy spozywczej.Jak zaczac prace licencjacka.Zachowania konsumpcyjne mlodziezy.Rozwoj oraz
bezpieczenstwo elektronicznej bankowosci w polsce na przykladzie mbanku.Odpowiedzialnosc spolki
dominujacej wzgledem spolki zaleznej i jej wierzycieli w koncernach.praca licencjacka budzet gminy .Zakaz
reformationis in peius w postepowaniu karnym.Koscik- bogdan. Red. - czlowiek a koncepcja
zrownowazonego rozwoju .Ocena finansowa budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy gidle 2003-2008.praca licencjacka budzet gminy .Umowa o arbitraz w prawie polskim.praca
licencjacka budzet gminy .Specyfika towarzystw ubezpieczen wzajemnych w polskim systemie
prawnym.Prokurator w postepowaniu cywilnym.Zastosowanie metody assessment center jako narzedzia
selekcji personelu w kontekscie wspolczesnych uwarunkowan rynku pracy.Fundusze unijne jako czynnik
wspierajacy inwestycje gminy patnow.Leasing jako podstawowe zrodlo finansowania inwestycji w
przedsiebiorstwie.Pisanie prac doktorskich cena.Procedura kontroli podatkowej.Nieuwenhuijzen- marcel c.
A. Van den. Red. - financial law in the netherlands .Wplyw korzysci wynikajacych z zastosowania dzwigni
finansowej na ksztaltowanie struktury kapitalu w przedsiebiorstwie - analiza przypadku.Prawo do rzetelnrgo
procesu sadowego a postepowanie przyspieszone w sprawach o przestepstwa.praca licencjacka budzet
gminy .Zwiazek miedzygminny i stowarzyszenie gmin jako publicznoprawne formy wspoldzialania
gmin.Analiza gospodarki finansowej w przedsiebiorstwie duda s.a..Prawo pracownika do prywatnosci w
miejscu pracy.Planowanie rozwoju marketingu partnerskiego w dzialalnosci firmy uslugowej na przykladzie
hurtowni tkanin ultex-pol sp. Z o.o..Plan pracy licencjackiej wzor.Wplyw marki na zachowanie nabywcze
dzieci w wieku 7 i 12 lat.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym na przykladzie getin banku s.a..Finansowanie
organizacji pozarzadowych na przykladzie zwiazku harcerstwa polskiego.Ocena skutecznosci reklam
spolecznych (w swietle opinii mlodych kierowcow).zrodla finansowania malej i sredniej przedsiebiorczosci w
polsce z uwzglednieniem uwarunkowan europejskich.Planowanie dzialalnosci przedsiebiorstwa uslug
wysokosciowych.Rola jakosci obslugi klienta w oparciu o badania przeprowadzone w restauracji firlejowe
siolo.Altman- edward i. - trudnosci finansowe a upadlosc firm : jak przewidziec upadlosc i jej uniknac- jak
anal.Pisanie prac licencjackich opinie.Kompetencyjne opisy stanowisk na przykladzie firmy
capgemini.Marketing strategies in student tourism.Seminarium ii r.niest. V r- kat.prawa pracy i polityki
spolecznej.Rola kapitalu zagranicznego w polskim sektorze bankowym..Polscy wolnomularze w walce o
niepodleglosc w okresie od konca xviii do poczatku xx wieku oraz postawa kosciola katolickiego wobec ich
dazen.Europejski trybunal praw czlowieka wobec dyskryminacji mniejszosci seksualnych.Efektywnosc
funduszy inwestycyjnych w polsce.Obowiazek pracodawcy przeciwdzialania mobbingowi.Praca magisterska
licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich bialystok.System motywowania
pracownikow w organizacji publicznej na przykladzie agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w
brzesku.Czynniki wplywajace na roznice w opodatkowaniu dochodow w polsce i w niemczech.Ochrona praw
konsumenta w handlu internetowym..Aktywnosc sportowa a rozwoj pracownika.Mobbing na tle innych
niedozwolonych zachowan w miejscu pracy.praca licencjacka budzet gminy .Lafley- a. G. - zmiana regul gry w
biznesie : jak zwiekszyc przychody i zyski przez innowacje .Stosowanie kary pozbawienia wolnosci w
polsce.Sektorowy standard obslugi klienta w zarzadzaniu jakoscia firmy motoryzacyjnej bmw.Modele
odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych.Rynek nieruchomosci w polsce w dobie kryzysu w latach 20072009.Analiza procedur kredytowych dla podmiotow gospodarczych na przykladzie banku spoldzielczego w
lasku.Zabytki holokaustu na tle wspolczesnego wizerunku podgorza..Znaczenie inteligencji emocjonalnej w
pracy menedzera.Wplyw grup na decyzje zakupowe nabywcow - analiza i ocena na przykladzie konkretnej
grupy respondentow.Dzieciobojstwo - przestepstwo uprzywilejowane czy zabojstwo.Wahania indeksow
gieldowych a przebieg cyklu koniunkturalnego w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Elastycznosc na
rynku pracy.Analiza porownawcza warunkow prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez male i srednie
przedsiebiorstwa na przykladzie polski i slowacji.Proces dyfuzji innowacji technologicznych w logistyce
krajowej.Obiekty kopulowe i technologia torkretowania praca inzynierska budownictwo.Pelnomocnictwo w
polskim prawie cywilnym z uwzglednieniem instytucji prokury .Wizerunek marki handlowej produktu na
..
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przykladzie lekow otc..Rolnicze ubezpieczenia w polsce na tle regulacji prawnych ubezpieczen spolecznych
rolnikow wybranych panstw europejskich.Promocja jako zrodlo komunikacji i informowania o gminie na
przykladzie malopolskich gmin zabno i czorsztyn.Prace magisterskie socjologia.Socjologia prace
magisterskie.Podatki i oplaty lokalne gminy klobuck za lata 2004-2005.Strategie hegdingowe z
wykorzystaniem opcji.Zarzadzanie nadwislanskim parkiem etnograficznym w wygielzowie wybrane
problemy.Aspekty ekonomiczno-spoleczne funkcjonowania gospodarstw ekologicznych w polsce. Ze
szczegolnym uwzglednieniem powiatu wloszczowskiego.Polityka podatkowa gminna przykladzie gmin
powiatow: belchatowskiego- pabianickiego i zdunskowolskiego.Status prawny samorzadowego kolegium
odwolawczego.Rola strazy granicznej w zapewnieniu bezpieczenstwa i porzadku publicznego .Wydanie
wyroku w procesie cywilnym.Rada ministrow w okresie dwudziestolecia miedzywojennego..Koncepcja
wynalazku: wynalazek w ujeciu tradycyjnym a wynalazek biotechnologiczny.Dochodzenie roszczen w
postepowaniu grupowym.Promocja macierzynstwa oraz ochrona rodzicielstwa w swietle przepisow kodeksu
pracy.praca licencjacka budzet gminy .Implementacja spolecznej odpowiedzialnosci przedsiebiorstwa na
przykladzie pge elektrownia opole s.a..Wplyw wybranych znakow jakosci na decyzje nabywcze
konsumentow.Koszty ksztaltowania bezpiecznegostanowiska pracy dla osob niepelnosprawnych.Rozwoj oraz
strategie handlu internetowego.Praca magisterska cena.Technologie informacyjne w edukacji.Systemy
wynagradzania oraz systemy motywacyjne w administracji publicznej na przykladzie urzedu miasta i gminy w
x.Wykonanie kary pozbawienia wolnosci wobec mlodocianych na przykladzie zakladu karnego krakow-nowa
huta.Rola pojec nieokreslonych w procesie stosowania prawa administracyjnego.Podatki lokalne i ich
sciagalnosc na przykladzie gminy lazy w latach 2005-2008.Gotowe prace licencjackie.Odpowiedzialnosc
czlonkow zarzadu spolek kapitalowych za bledne decyzje gospodarcze.Proces kulturowej adaptacji korporacji
do zarzadzania i dzalania w internecie.Marketing uslug - stadium przypadku salon fryzjerski bordo.Akcje
afirmatywne a zasada rownosci w prawie.Ksztaltowanie sie marketingu politycznego i kreowanie wizerunku
polityka w wybranych krajach europy srodkowo- wschodniej.Analiza materialochlonnosci budownictwa
tradycyjnego i systemowego praca inzynierska budownictwo.Ogloszenia pisanie prac.Wplyw reklamy na
zachowania konsumentow.Zakaz naduzywania pozycji dominujacej w swietle sprawy microsoft.praca
licencjacka budzet gminy .Restrukturyzacja banku pekao s.a. jako strategia budowy wartosci firmy dla
akcjonariuszy.Zarzadzanie jakoscia w urzedach marszalkowskich na przykladzie urzedu marszalkowskiego
wojewodztwa slaskiego i malopolskiego.Turystyka praca licencjacka.Finansowanie inwestycji w spolkach
kapitalowych.Wplyw struktury organizacyjnej na ocene wskaznikowa jednostki gospodarczej.Polityka
produktu na przykladzie firmy levi strauss & co..Dwuizbowosc kortezow generalnych na przykladzie funkcji
legislacyjnej.Instytucja ubezwlasnowolnienia w prawie cywilnym.Kreowanie wizerunku operatorow telefonii
komorkowej w internecie.praca licencjacka budzet gminy .Reklama internetowa jako narzedzie do
promowania wizerunku firmy.Turystyka praca licencjacka.Pozyskiwanie i redystrybucja srodkow gminnych (na
przykladzie gminy krakow).Istota logistyki jako systemu zarzadzania przeplywem materialow..Mozliwosci
rozwoju turysyki na terenie gminy slomniki.Znaczenie komunikowania sie dla zarzadzania jakoscia w
szkole..Budowanie wizerunku firmy na przykladzie przedsiebiorstwa kazachstanskiego.Daniluk- pawel. Red. leksykon prawa karnego : czesc ogolna : 100 podstawowych pojec .Rola i znaczenie programow
przedakcesyjnych w rozwoju miasta grodzkiego na prawach powiatu na przykladzie lodzi.Preferencje
konsumentow w spozywaniu piwa na podstawie badan empirycznych.Zbywanie i dziedziczenie roszczenia z
tytulu zachowku.Internet jako jedno z narzedzi marketingu produktow turystycznych
opolszczyzny..Uprzywilejowanie akcjonariusza w spolce akcyjnej.Prawo policyjne.Rola centrow logistycznych
w rozwoju regionu lodzkiego.Skarga na przewleklosc postepowania karnego.Analiza strategiczna
przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow miesnych aleksandria.Kredyty konsumpcyjne w ofercie
przedsiebiorstw posrednictwa kredytowego na przykladzie kredyt punkt zagiel spolka akcyjna w
pabianicach.Molestowanie seksualne w miejscu pracy jako dysfunkcja organizacji.Ogolna ocena poziomu
bezpieczenstwa i higieny pracy wybranego przedsiebiorstwa przerobki drewna.Kredyt hipoteczny jako forma
finansowania nieruchomosci.Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie organizacji procesu
transportu na przykladzie branzy uslugowej.Outsourcing technologii informatycznych przykladem uslugi
nowej generacji.Uslugi bankowosci elektronicznej w polsce.Gwarancje procesowe strony w postepowaniu
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uproszczonym.Wykorzystanie metod czarnego pr w polityce firmy.Pisanie prac pedagogika.Procedura
pozyskiwania srodkow ze zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego.Pozycja ustrojowa
prezesa rady ministrow w konstytucji z 02.04.1997 r.praca licencjacka budzet gminy .Proces budowy oraz
zarzadzania kariera zawodowa na przykladzie pracy w miedzynarodowej firmie outsourcingowej.Wplyw
zarzadcy na wartosc nieruchomosci na przykladzie zarzadu budynkow miejskich i towarzystwa budownictwa
spolecznego w gliwicach.Wzorce kariery zawodowej wsrod bialosusinow studiujacych na uj.Postanowienia
wstepne w postepowaniu nieprocesowym.Wplyw komunikacji na efektywnosc dzialania zespolu
projektowego.Prawo handlowe.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Funcjonowanie rynku nieruchomosci mieszkaniowych w czestochowie w latach 2005-2010.Tusinski- piotr a.
- postepowanie ustawodawcze w sejmie i w senacie ii rzeczypospolitej 1919-1939 : prawo- zwyczaje-.Pisanie
prac warszawa.Pisanie prac magisterskich cennik.Reklama farmaceutyczna.Bariery wdrazania systemowego
zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy alcan.Uchylenie lub zmiana ostatecznej- niewadliwej decyzji
administracyjnej.Wplyw szkolen na sciezki kariery w przedsiebiorstwie na przykladzie nomi s.a..Projekt
drewnianego przekrycia hali sportowej praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy
.Fundusze strukturalne unii europejskiej w powiecie ostroleckim.Ksztaltowanie sie rzadowej administracji
terenowej w wojewodztwie w ii rzeczypospolitej ze szczegolnym uwzglednieniem pozycji prawnej
wojewody.Outsourcing jako metoda zarzadzania niepublicznym zakladem opieki zdrowotnej.Sposoby
motywacji do pracy na przykladzie przedsiebiorstwa branzy motoryzacyjnej.Naruszenie praw konsumentow
w ogolnych warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych krakowskich biur podrozy w maju 2006
r..Ewolucja systemu finansowania jednostki budzetowej na przykladzie komendy miejskiej policji w
lodzi.Czynniki ksztaltujace polityke kursowa na przykladzie polski..Marzec- katarzyna. - a jak auto-handel :
opodatkowanie handlu samochodami : skup i sprzedaz : formy opodatkowania pr.Dobor pracownikow wymagania pracodawcow a przygotowanie studentow uniwersytetu lodzkiego do poszukiwania
pracy.Drowizna na wypadek smierci.Skutecznosc programow przeciwdzialania bezrobociu w wojewodztwie
malopolskim w latach 2000-2005.Gotowe prace licencjackie.Zarzadzanie marketingiem w
przedsiebiorstwie..Infrastruktura transportu a rozwoj lokalny - wplyw wezla strykow na inwestycje sasiednich
gmin.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa.Zbieg roszczen odszkodowawczych (art. 443 k.c.)stosunek obu rezimow odpowiedzialnosci ze szczegolnym uwzglednieniem odpowiedzialnosci
lekarza.Reklama internetowa nowa droga promocji.Wycena przedsiebiorstw na przykladzie wyceny grupy
kapitalowej zelmer s.a..Przestrzenny uklad kratownicowy sceny widowiskowej praca inzynierska
budownictwo.Widowisko sportowe koszykowki jako produkt marketingowy na przykladzie druzyny tytan
czestochowa.praca licencjacka budzet gminy .Kastelik-smaza- agnieszka. - pytania prejudycjalne do trybunalu
sprawiedliwosci unii europejskiej a ochrona praw jednostki.Wykorzystanie narzedzi marketingu na rynku
uslug informatycznych (na przykladzie c.k. Zeto s.a. w lodzi).Ocena zagrozenia bezpieczenstwa panstwa w
aspekcie elektrowni jadrowych rozmieszczonych w poblizu granic rp.Rasizm w teorii i praktyce nazizmu w
latach 1919-1945.Dobor zewnetrzny na przykladzie woodward governor poland sp. Z o.o..Zarzadzanie
logistyczne szansa na konkurencyjnosc transportu kolejowego w polsce na przykladzie firm grupy pkp
s.a..Analiza budzetu starostwa powiatowego w klobucku w latach 2004-2006.Ocena funkcjonowania systemu
kredytowania osob fizycznych w banku spoldzielczym x w latach 2004-2008.Kreowanie wyniku finansowego
w kontekscie sprawowania nadzoru korporacyjnego spolek.Odpowiedzialnosc nieletnich w swietle
obowiazujacych regulacji prawnych.Finansowanie przedsiebiorstwa poprzez fundusze private equity/venture
capital.Analiza rachunku wynikow macrosoft s.a. w roku 2003.Determinanty bezpieczenstwa handlu
elektronicznego.Analiza rynku kolektorow slonecznych w polsce (na przykladzie malopolski).Kompleksowe
porownanie metod wyceny przedsiebiorstwa na przykladzie wybranej spolki.Aktywne formy
przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie dotacji udzielanych przez powiatowy urzad pracy w zdunskiej
woli na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej.Nowoczesny marketing w zarzadzaniu marka na przykladzie
brandu happy kids.Rynek turystyczny w federacji rosyjskiej. Stan obecny- perspektywy rozwoju.Analiza
finansowa jako narzedzie badania efektywnosci przedsiebiorstwa na przykladzie sprawozdawczosci
finansowej ruch s.a..System wynagrodzen a efektywnosc pracownikow.Praca licencjacka wzory.Zasady
wspolzycia spolecznego w polskim prawie cywilnym.Analiza obciazen podatkowych malych i srednich
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przedsiebiorstw w warunkach polskiej gospodarki na przykladzie podatku dochodowego od osob prawnych i
podatku od towarow i uslug.Filipowicz- grzegorz. - rozwoj organizacji poprzez rozwoj efektywnosci
pracownikow .Analiza leksykalna terminologii transportowej.Zarzadzanie doskonaleniem produkcji opraw
oswietleniowych na przykladzie firmy aldex z czestochowy..Zasoby personalne jako determinanty sukcesu
zawodowego..Marketingowe strategie produktu na przykladzie przedsiebiorstwa zaberd s.a..Stres
organizacyjny w grupie gimnazjum i liceum.Zasiedzenie wlasnosci nieruchomosci.Wplyw cyklicznosci rynku
nieruchomosci na powstawanie kryzysow bankowych na przykladzie rynku nieruchomosci mieszkaniowych w
polsce.Wspolpraca miast partnerskich a integracja kulturowa w europie(na przykladzie gminy
trzebinia).Koncepcja organizacji uczacej sie. Studium przypadku inicjatywy lodz europejska stolica kultury
2016..Koordynacja polityki fiskalnej w unii europejskiej.Bezrobocie i formy przeciwdzialania bezrobociu w
polsce w latach 2003-2007.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze unii eurpoejskiej jako jedno ze zrodel
finansowania rozwoju i modernizacji infrastruktury technicznej na przykladzie wojewodztwa
opolskiego..Produkt w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy agropharm
s.a..Produkt turystyki pielgrzymkowej na przykladzie duszpasterstwa pielgrzymkowego la salette w
krakowie.Systemy placowe przedsiebiorstw ukrainskich na przykladzie centralnej bazy obslugi produkcyjnej
ukrnafta..Wplyw integracji z unia europejska na funkcjonowanie polskiego rolnictwa.Pisanie prac
magisterskich krakow.Pisanie prac magisterskich.Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwach produkcyjnych z
wykorzystaniem rachunku kosztow dzialan..Analiza rozwoju rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce
w latach 2005-2009.Funkcja zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie sektora uslug budowlanych.Koroljanusz. - sektor malych i srednich przedsiebiorstw w przestrzeni regionalnej polski : studium z
zakresu.Kredyty w banku komercyjnym na przykladzie banku pko bp w pajecznie.praca licencjacka budzet
gminy .Pisanie pracy licencjackiej zasady.praca licencjacka budzet gminy .Szwajdler- wojciech - zniesienie
instytucji pozwolenia na budowe a prawo zabudowy nieruchomosci gruntowych .praca licencjacka budzet
gminy .Ksztaltowanie wizerunku urzedu gminy psary w relacjach miedzy pracownikami a klientami.praca
licencjacka budzet gminy .Rynek new connect jako alternatywny sposob finansowania przedsiebiorstw
innowacyjnych z sektora msp.Uwarunkowania wlasciwej obslugi klienta przez przedsiebiorstwa uslugowe analiza i ocena na przykladzie sita czestochowa sp.z o.o..Wplyw kultury organizacyjnej na adaptacje do pracy
nowo zatrudnionych pracownikow na przykladzie firmy cc montage.Praca dyplomowa wzor.Ksztaltowanie
kultury organizacyjnej szkoly poprzez wspolprace z rodzicami.Zarzadzanie placowka budzetowa na
przykladzie szkoly podstawowej nr 18.Akcje uprzywilejowane co do glosu.Najwyzsza izba kontroli jako organ
kontroli panstwowej.Dzialania promocyjne na rynku gier komputerowych i ich wplyw na
konsumentow.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji o kondycji ekonomiczno-finansowej
przedsiebiorstwa w dobie kryzysu finansowego na przykladzie grupy lotos s.a..Zarzadzanie dochodami i
wydatkami w gminach w polsce (na przykladzie gminy opoczno w latach 2006-2007).Bezrobocie praca
magisterska.Problematyka przestepstwa wojskowego dezercji w rzymskim prawie karnym okresu pryncypatu
w swietle d.48 oraz d.49.praca licencjacka budzet gminy .Rola gminnej jednostki informacji turystycznej w
promocji turystycznej w regionie.Kultura- etnicznosc- konflikt - polscy outsiderzy w walijskim
wrexham..Strategie logistyczne w zakresie obslugi klienta na przykladzie firmy dream polska sp. Z
o.o..Prognozowanie wielkosci sprzedazy jako narzedzie wspomagajace zarzadzanie (na przykladzie
wydawnictwa zamkor).Znaczenie i uzasadnienie obowiazywania zasady dotrzymywania umow.Analiza
finansowa na przykladzie spolki gieldowej mostostal warszawa s.a..Odpowiedzialnosc odszkodowawcza
skarbu panstwa za wykonywanie wladzy publicznej.System zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
norm iso serii 9000 na przykladzie wybranej firmy.Partycypacja spoleczna w procesie planowania
strategicznego w samorzadzie gminnym.Pozaplacowe instrumenty motywowania pracownikow.Struktura
bezrobocia w powiecie kutnowskim w latach 2005-2010.praca licencjacka budzet gminy .Referendum lokalne
jako realizacja konstytucyjnej zasady demokracji bezposredniej (na przykladzie wojewodztwa
swietokrzyskiego)..Analiza struktury kosztow w zarzadzaniu przedsiebiorstwem uslugowym na przykladzie
orbis s.a..Funkcjonowanie banku centralnego w gospodarce polskiej.Koncepcja obliczenia przecietnego
dalszego trwania zycia dla osob niepelnosprawnych..Polityka handlowa i rozwojowa unii europejskiej wobec
krajow rozwijajacych sie na przykladzie grupy panstw akp.Konkordat miedzy ii rzeczypospolita a stolica
..

..
apostolska z 1925 r. Na tle dziejow wczesniejszych umow konkordatowych..Zapewnienie jakosci procesu
wytwarzania okien pcv.Wzory percepcji sponsoringu na przykladzie badan w spolecznosci krakowa.praca
licencjacka budzet gminy .Postepowanie sadowe w sprawach z zakresu prawa pracy.Testamenty wspolne w
prawie cywilnym i prawie prywatnym miedzynarodowym.Dzialalnosc kredytowa banku na przykladzie banku
spoldzielczego w myszyncu.Wykorzystanie wyobrazni ejdetycznej w zarzadzaniu.Shapiro- carl - potega
informacji : strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej .Analiza dochodow i wydatkow gminy
miedzno w latach 2002-2005.Przepisywanie prac.praca licencjacka budzet gminy .Plan marketingowy malego
przedsiebiorstwa turystycznego na przykladzie pensjonatu..Kontrola cywilna nad polskimi sluzbami
specjalnymi.Implementacja miedzynarodowych standardow rachunkowosci w krajach po transformacji
ustrojowej na przykladzie polski i slowacji.Walory turystyczne polskich gor..Motywacyjna rola wynagrodzen
pracowniczych na przykladzie energa elektrownie ostroleka s.a..Praca licencjacka cena.Remont i
modernizacja budynku mieszkalnego – studium przypadku. Praca inzynierska budownictwo.Zwolnienia
okolicznosciowe a urlop na zadanie..Problematyka korupcji w reklamie farmaceutycznej. Zagadnienia
wybrane.Reklama praca licencjacka.Krzeminski- zdzislaw. - kartki z dziejow warszawskiej adwokatury
.Weksel in blanco w obrocie gospodarczym.Analiza finansowa jako podstawa oceny kondycji
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Podatki i oplaty lokalne jako zrodla dochodow jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy lyse.Elementy obslugi posprzedazowej- a budowanie pozycji
przedsiebiorstwa na rynku.Analiza przeplywow pienieznych jako element badania plynnosci finansowej
jednostki.Fundusze unii europejskiej jako instrument finansowania inwestycji drogowych w czestochowie w
latach 2007-2013.Systemy podatkowe w polsce i na swiecie - analiza porownawcza.Kredyt hipoteczny jako
zrodlo finansowania nieruchomosci na przykladzie banku pko bp.Analiza dochodow i wydatkow
budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie gminy panki w latach 2006-2010.Sytuacja
prawna radnego gminnego..Ocena zabezpieczen zwrotnosci kredytu na przykladzie ing banku slaskiego
s.a..Polityka pieniezna w polsce w latach 1989-2009.Prawne aspekty jawnosci polityki pienieznej w
polsce.Moralne i prawne aspekty macierzynstwa zastepczego.Prace magisterskie spis tresci.Instytucja
warunkowego przedterminowego zwolnienia w swietle wspolczesnej literatury i orzecznictwa sadow
polskich.Organizacyjno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiebiorstwa rodzinnego.Atrakcyjnosc
turystyczna miasta i gminy ogrodzieniec.Analiza wykorzystania funduszy i programow pomocowych unii
europejskiej na przykladzie miasta lodzi.Wybrane administracyjnoprawne zagadnienia z zakresu sluzby
cywilnej.Niepelnosprawni na rynku pracy w powiecie radomszczanskim w latach 2003-2005.Problematyka
negocjacyjnego trybu zawarcia umowy.Relacje pomiedzy klientem a biurem rachunkowym w srodowisku
informatycznym rachunkowosci - na przykladzie biura rachunkowego annpit w lodzi.Organy wewnetrzne
sejmu iii rp.Pozycja kosciola adwentystow dnia siodmego w rzeczypospolitej.Finansowanie zakupu mieszkan
poprzez kredyt mieszkaniowy w warunkach polskich.Wygasniecie uzytkowania wieczystego.Praktyczne
zastosowanie metod wyceny przedsiebiorstwa na przykladzie metody dcf.Przestepczosc zorganizowana w
polsce .Rola zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na przykladzie energetyki cieplnej
opolszczyzny s.a..Faktoring w zarzadzaniu naleznosciami i jego odzwierciedlenie w
rachunkowosci.Organizacja i dzialalnosc biur podrozy na przykladzie biura turystyki antalek.Praca
magisterska podatki.Zarzadzanie lancuchem dostaw w aspekcie logistycznej obslugi klienta na przykladach
firm garmond press s.a. oraz opek sp. Z o.o..Praca dyplomowa bhp.Wzory prac licencjackich.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rola podatkow lokalnych w finansowaniu zadan
gminy.Zwiazki zawodowe i ich rola w procesie restrukturyzacji gornictwa wegla kamiennego-studium
przypadku kwkkazimierz-juliusz w sosnowcu.Budowa modelu pracownika administracji uczelni wyzszej na
przykladzie collegium medicum uj.Seminarium ii nst. - prawo wyznaniowe.Zmiana wierzyciela .Prawne i
spoleczne problemy ochrony klimatu.Zasada koncentracji materialu procesowego w postepowaniu
cywilnym.Prace dyplomowe logistyka.Reklama na rynku przetworow owocowo-warzywnych na przykladzie
firmy bracia urbanek.Rola systemu placowego w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na podstawie badan
empirycznych przeprowadzonych w unitube sp. Z o. O..Bonusiak- w odzimierz (1942- ). Red. - polska - niemcy
- ukraina w europie : europa w okresie przemian oraz nowych wyzwan w zakresie b.Stachowiak- zenon. Red.
- produkt regionalny a przedsiebiorczosc i innowacyjnosc przedsiebiorstw w warunkach nowej.Spoleczne i
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ekonomiczne konsekwencje istnienia rajow podatkowych..Optymalizacja ryzyka a efektywnosc lancucha
dostaw.Wspolna polityka regionalna unii europejskiej na przykladzie gminy strzelce.Prace dyplomowe
przyklady.Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na przykladzie gminy olkusz..Prawa- wolnosci
i obowiazki czlowieka i obywatela rp.Relacje partnerskie w kanale dystrybucji - na przykladzie ceramiki
paradyz.Decyzje taktyczne w firmie - optymalizacja asortymentowej struktury dostaw z wykorzystaniem
arkusza ms excel.Status prawnoustrojowy i rola prezesa urzedu zamowien publicznych a prawna regulacja
instytucji zamowien publicznych .Zaleznosc miedzy stylem kierowania i konfliktem w miejscu pracy na
przykladzie urzedu gminy janow.Zarzadzanie kapitalem wlasnym w przedsiebiorstwie..Systemy
informatyczne w zarzadzaniu logistyka na przykladzie trw polska sp. Z o.o..Instytucja repatriacji w polskim
prawie.Kredytowanie dzialalnosci gospodarczej w banku spoldzielczym w lesnicy w warunkach kryzysu
finansowego na swiecie..Analiza dochodow i wydatkow jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy kluczbork w latach 2007-2011.Uprawnienia zakladowej organizacji zwiazkowej..Polityka
rachunkowosci w jednostce budzetowej na przykladzie szkoly publicznej.Przyczyny i skutki zagrozen
wystepujacych w procesach pracy na przykladzie przedsiebiorstwa przemyslu drzewnego..Tematy prac
licencjackich administracja.praca licencjacka budzet gminy .Partnerska wspolpraca miedzy bankiem a
klientem korporacyjnym..Dopuszczalnosc podzialu nieruchomosci w swietle ustawy o gospodarce
nieruchomosciami.Wygasniecie obowiazku zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia na podstawie art. 409
k.c..Faktoring jako zrodlo finansowania msp w polsce..Szczegolne administracyjno-prawne uwarunkowania
procesu inwestycyjnego drog publicznych w polsce.Powodztwo osoby trzeciej o zwolnienie zajetego
przedmiotu od egzekucji administracyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Procedura ustawodawcza w
panstwach unii europejskiej.Status zawodowy sedziow w swietle przepisow prawa pracy.Specyfika
instrumentow zarzadzania miastami uzdrowiskowymi na przykladzie szczawnicy oraz krynicy-zdroj..Napisze
prace licencjacka.Szkolenia jako skladnik zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miejskiego w
ozorkowie.Wspoldzialanie jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie zwiazkow
miedzygminnych.Projekt tiob hali magazynowe z zapleczem biurowym praca inzynierska
budownictwo.Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania budzetowania w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.System programowanego oddzialowywania.praca licencjacka budzet gminy
.Wypadkowosc w szkolach i placowkach oswiatowych a kultura organizacji i bezpieczenstwa pracy.Quasistrony w procesie karnym.Brenski- wieslaw. - strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekscie
globalizacji .Funkcjonowanie europejskiego nakazu aresztowania w polsce. Teoria i praktyka..Ograniczenia
praw wylacznych tworcy w swietle uprawnien srodkow masowego komunikowania.Znaczenie zrodel
finansowania dla rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw.Zewnetrzne zrodla finansowania jednostek
samorzadu terytorialnego.Marketing wirtualny w dobie spoleczenstwa informacyjnego.Analiza dzialalnosci
kredytowej banku spoldzielczego w radomsku w latach 2003-2006.Wykorzystanie dzialan promocyjnych w
celu budowania wizerunku firmy.Wykorzystaniem materialow energooszczednych. Praca inzynierska
budownictwo.Zagadnienie trwalosci dzierzawy rolniczej.praca licencjacka budzet gminy .Ocena systemu
informatycznego rachunkowosci na przykladzie systemu symfonia.Oceny pracownicze w sluzbie cywilnej na
przykladzie urzedu skarbowego.Praca licencjacka resocjalizacja.Szkolenie i ocena pracownikow na
przykladzie dabrowskiej fabryki maszyn elektrycznych damel s.a..Bibliografia praca
magisterska.Ksztaltowanie innowacyjnosci przedsiebiorstwa turystycznego na przykladzie firmy la
vista..Zewnetrzne zrodla finansowania jednostek samorzadu terytorialnego.Supply chain management.Rola
e-learningu w zarzadzaniu nowoczesnym przedsiebiorstwem.Pozycja regionow w unii europejskiej.
Mozliwosci i ograniczenia..Proba okreslenia znaczenia komunikacji werbalnej w organizacji
przedsiebiorstwa.Globalizacja i lokalnosc. Postawy wobec symboli narodowych w reklamie.Narodowy
fundusz zdrowia jako zrodlo finansowania systemu opieki zdrowotnej w polsce.Ekonometryczna analiza
efektywnosci rynku finansowego..Analiza i ocena zrodel finansowania zadan jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy koniecpol.Statystyczna analiza i ocena spolecznosci zagrozonej
ubostwem.praca licencjacka budzet gminy .Problemy zwiazane z kryzysem finansowym - doswiadczenie
meksyku w 1994 roku i usa w 2007 roku..Samodzielnosc finansowa gmin w polsce w swietle pozyskiwania
podatkow i oplat lokalnych na przykladzie gminy troszyn.Proces dostosowania malych i srednich
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przedsiebiorstw przetworstwa owocowo - warzywnego do wymogow unii europejskiej - studium przypadku
regionu czestochowskiego.Wspolczesne trendy w bankowosci.Prace inzynierskie.praca licencjacka budzet
gminy .Marketing polityczny jako droga do utworzenia wojewodztwa czestochowskiego.Umowa o arbitraz w
prawie polskim.Analiza i ocena reklamy w srodkach transportu w slowacji.Zroznicowanie motywatorow
stosowanych przez przelozonych jako oczekiwanie studentow wobec ich przyszlej pracy.Uwarunkowania
funkcjonowania malych i srednich przedsiebiorstw w gminie kolno.Zarzadzanie nieruchomosciami
komunalnymi na przykladzie gminy cekcyn.E-zdrowie jako innowacyjny rynek uslug.Strategie dzialania firmy
big stone-jeans na konkurencyjnym rynku.System finansowania szkolnictwa publicznego oraz ocena
wynagradzania nauczycieli po reformie systemu edukacji na przykladzie publicznego gimnazjum nr 2 w
krapkowicach..Pozyskiwanie kapitalu ludzkiego.Logistyka magazynowania w jednostkach samorzadu
terytorialnego (jst) na przykladzie powiatowego zarzadu drog i transportu w lowiczu.Zarzadzanie relacjami z
klientami oraz sposoby ich pozyskiwania na przykladzie gaz media sp. Z o.o..Organizacja i funkcjonowanie
systemow sap i symfonia w przedsiebiorstwie na przykladzie petro eltech sp. Zo.o..praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie finansami jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy rzasnia.Kredyty w
dzialalnosci gospodarczej na przykladzie banku pko bp.Wsparcie osob niepelnosprawnych w unii
europejskiej- ze szczegolnym uwzglednieniem srodkow europejskich funduszy strukturalnych- na przykladzie
wojewodztwa malopolskiego..Wplyw turystyki biznesowej na rozwoj hotelarstwa w krakowie.Rola i
zanczenie wydatkow na finansowanie inwestycji w gminie.Sposoby zakonczenia postepowania apelacyjnego
w postepowaniu cywilnym..praca licencjacka budzet gminy .Prawo ochrony zdrowia w unii
europejskiej.Dowody nielegalne oraz posrednio nielegalne w polskim procesie karnym.Partycypacja
obywateli w procesach zarzadzania gmina.Wplyw kierowania na relacje interpersonalne w organizacji na
przykladzie urzedu gminy x i urzedu gminy y - analiza porownawcza.Panstwowa straz pozarna jako formacja
powolana do ochrony przeciwpozarowej i bezpiecznstwa publicznego na terenie powiatu.System
programowanego oddzialowywania.Prace licencjackie fizjoterapia.praca licencjacka budzet gminy .Specyfika
rachunkowosci bankow na przykladzie banku czestochowa s.a. w aspekcie jego przejecia przez bre bank
s.a..Przykladowe prace magisterskie.Gospodarka oparta na wiedzy w strategii unii europejskiej - analiza na
przykladzie polskiej gospodarki w latach 2000-2008.Pisanie prac magisterskich lublin.Akredytywa
dokumentowa na gruncie prawa bankowego oraz jednolitych regul miedzynarodowej izby
handlowej.Standardy jakosci i ich zastosowanie w przedsiebiorstwie na przykladzie okregowej spoldzielni
mleczarskiej w lowiczu..Postawy mlodych absolwentow wobec aktualnej sytuacji na rynku pracy.Male i
srednie przedsiebiorstwa a formy ich finansowania i opodatkowania.Europejski trybunal praw czlowieka
wobec dyskryminacji mniejszosci seksualnych.Rola samooceny w doskonaleniu systemu zarzadzania jakoscia
na przykladzie urzedu miasta bielsko-biala w swietle kryteriow polskiej nagrody jakosci.Psychologiczne
aspekty oddzialywania reklamy na przykladzie kampanii reklamowej alior banku s.a..Analiza finansowa
przedsiebiorstwa a ocena zdolnosci kredytowej..Karta praw podstawowych unii europejskiej a polski system
prawny..Sytuacja zasobow ludzkich na rynku pracy na przykladzie studentow turystyki i hotelarstwa.Wplyw
otoczenia na zarzadzanie klubem pilkarskim.Charakter prawny spoldzielczych kas oszczednosciowo –
kredytowych..Zlota akcja skarbu panstwa- jako szczegolne uprawnienie w swietle orzecznictwa
europejskiego trybunalu sprawiedliwosci i rozwiazan zastosowanych w polskim rezimie prawnym.Zawarcie i
ustanie zwiazku malzenskiego w swietle przepisow przwz polskiego..Strategie wchodzenia na rynki
wschodnie - czynniki sukcesu na przykladzie firmy atlas s.a..Sztuka i rysunek satyryczny jako
kontratypy.Jakosc uslug serwisowych w opinii klientow na przykladzie dealera fiata.Zarzadzanie reklamami
internetowymi a spoleczenstwo sieci.Ocena systemu zarzadzania jakoscia w organizacji branzy
telekomunikacyjnej..Proba sformulowania zasad polityki bezpieczenstwa i higieny pracy w malych i srednich
przedsiebiorstwach..Sprzedaz konsumencka w swietle wniosku komisji europejskiej w przedmiocie
dyrektywy parlamentu europejskiego i rady w sprawie praw konsumentow (kom (2008) 614).Polityka
rachunkowosci w obszarze rozrachunkow z kontahentami na przykladzie zakladu przetworstwa miesnego
brat-pol.Determinanty wyboru przez klientow miejsca noclegowego na rynku uslug hotelarskich.Uslugi
spedycyjne swiadczone w transporcie drogowym na terenie europy.Podatek dochodowy od osob fizycznych
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Finansowanie i realizacja projektow wspolpracy
..

..
miedzynarodowej.Analiza funkcjonowania budownictwa czynszowego na przykladzie tbs czestochowa.Wizja
lokalna i eksperyment procesowy w rekonstrukcji wypadku drogowego.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Metody budowania zaufania spolecznego przez jednostke samorzadu
terytorialnego na wybranym przykladzie.Srodki karne w prawie wykroczen.Pisanie prac za
pieniadze.Atrakcyjnosc wysp hawajskich w opinii polakow..Metody obrony przed wrogim przejeciem spolki
akcyjnej.Ocena dzialalnosci inwestycyjnej samorzadu terytorialnego na podstawie gminy mykanow w latach
2005-2008.Wybrane aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na przykladzie --fabryki
maszyn i urzadzen famak s.a. w kluczborku.Gospodarka budzetowa a inwestycje jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy poczesna.Wybory prezydenckie w stanach zjednoczonych ameryki
polnocnej.Kompleksowe zarzadzanie jakoscia w firmie produkcyjnej.Nowoczesny marketing w branzy it na
podstawie sklepu komputerowego x-kom.pl.Wyzsze szkolnictwo panstwowe- a panstwowe wyzsze
szkolnictwo zawodowe.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna czlonkow korpusu sluzby cywilnej i mianowanych
urzednikow panstwowych.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa internetowego (na przykladzie firmy google
inc.).Proces harmonizacji opodatkowania dochodow osob prawnych w unii europejskiej.Konstrukcja umowy
licencyjnej w prawie autorskim.Rola badan kwestionariuszowych w procesie pozyskiwania i utrzymania
klienta..Polityka spojnosci ue i fundusze europejskie.Optymalizacja procesow logistycznych metoda
cpm.Konsekwencje prawne smierci pracownika.Prace magisterskie gotowe.Praca licencjacka
ekonomia.praca licencjacka budzet gminy .Koncepcja strategii promocji miasta czestochowa.Fundusze unijne
dla rozwoju obszarow wiejskich na przykladzie gminy zegocina..praca licencjacka budzet gminy .Analiza
wypalenia zawodowego jako determinanta systemu motywacyjnego na przykladzie wojewodzkiej
przychodni stomatologicznej w krakowie.Zarzadzanie procesami logistycznymi na podstawie dzialalnosci
przedsiebiorstwa x.Pomoc w pisaniu pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
produkcja i jakoscia powlok galwanicznych na przykladzie wybranego wyrobu przedsiebiorstwa branzy
metalowej..Wplyw pozamaterialnych czynnikow motywacyjnych na zarzadzanie w urzedzie gminy
gidle.Koszty przedsiebiorstwa jako przedmiot badan analitycznych na przykladzie odlewnie polskie
s.a..Pozycja referendarza sadowego.Male i srednie przedsiebiorstwa na obszarach wiejskich uwarunkowania rozwoju.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc swiadczenia uslug publicznych
polegajacych na wydawaniu decyzji administracyjnych na przykladzie dzialalnosci wydzialow ochrony
srodowiska urzedu miasta oraz starostwa powiatowego w bielsku - bialej..praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie wiedza w organizacji..Uslugi graficzne - moj start w biznesie.Instrumenty wspierania msp przez
instytucje samorzadu malopolskiego..Budzet jako finansowy instrument reallizacji strategii rozwoju
gminy..Przewaga konkurencyjna centrum logistycznego zlokalizowanego na terenie portu morskiego ( na
przykladzie zachodniopomorskiego centrum logistycznego).Ochrona roszczen pracowniczych w razie
niewyplacalnosci pracodawcy w prawie europejskim i polskim.praca licencjacka budzet gminy .Negocjacje
miedzykulturowe - kluczowe problemy.Seminarium ii st. - prawo unii europejskiej.Rola gospodarki
przestrzennej w rozwoju spoleczno - gospodarczym miasta krotoszyn..Odpowiedzialnosc cywilna komornika
sadowego.Zamkniete fundusze inwestycyjne na rynku kapitalowym w polsce.Organizacja procesow
dystrybucji na przykladzie firmy new generation gsm.Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa
produkcyjnego w obliczu wzmozonej ekspansji chin na polski rynek tekstylno-odziezowy - na przykladzie
firmy 2x2.Umiejetnosc wykorzystywania elementow marketingu mix i reklamy w turystyce na przykladzie
biura podrozy xxx.Rekrutacja i selekcja w opinii pracujacych studentow uniwersytetu lodzkiego.Koncepcja
marketingowa w dzialalnosci hurtowni kosmetykow nina.Prace magisterskie ekonomia.Wypadek w
komunikacji drogowej..Instrumenty doskonalenia organizacji i przeplywu produkcji.E-marketing na
przykladzie malej firmy rodzinnej.System ocen okresowych jako element motywowania do pracy.Specyfika
obrotu handlowego na rynku wewnatrzwspolnotowym.Partie polityczne- systemy wladzy w latach 1989 2005.Postrzeganie jakosci przez polskich konsumentow w aspekcie kraju pochodzenia produktu- badanie
efektu made in na przykladzie wybranej grupy respondentow.Istota oraz wplyw sponsoringu sportowego na
rozpoznawalnosc marki sponsora.Controlling w zarzadzaniu przedsiebiorstwem uslugowym.Nowoczesne
metody zarzadzania jakoscia i ich znajomosc wsrod mlodych menadzerow..Crm jako droga do powiekszania
konkurencyjnosci przedsiebiorstw.Pisanie prac inzynierskich.Sypniewska- barbara a. - kompetencje
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indywidualne w sprzedazy bezposredniej .Skup- magdalena. Red. - zrownowazony rozwoj : aspekty rozwoju
spolecznosci lokalnych .Rachunkowosc srodkow trwalych na przykladzie firmy handlowej eco
rud..Bezrobocie i jego ograniczanie w polsce- w okresie transformacji..zrodla dochodow budzetow
samorzadow gminnych na przykladzie gminy kodrab w latach 2005-2009.Znaczenie dystrybucji i
profesjonalnej obslugi klienta w procesie swiadczenia uslug turystycznych na przykladzie biura turystycznego
panorama w radomsku.Efektywnosc ekonomiczna wspolpracy bankowo-ubezpieczeniowej w polsce w latach
2002-2004.Rynek otwartych funduszy emerytalnych - analiza strukturalna i finansowa.Etyka w kulturze
organizacyjnej w google i amway corporation.praca licencjacka budzet gminy .Ewolucja polityki
bezpieczenstwa unii europejskiej a aktualne wyzwania stojace przed unia..Wplyw dochodow wlasnych i
zrodel obcych na gospodarke finansowa gminy gluchow w latach 2005-2008.Kredyty hipoteczne dla osob
fizycznych na przykladzie banku pko bp s.a..Rola analizy rachunku przeplywow pienieznych w zarzadzaniu
firma.Adaptacja spoleczno-zawodowa na przykladzie koncernu energetycznego energa oddzial zaklad
energetyczny plock w plocku.Zarzadzanie zintegrowanym systemem informacji w logistyce.Wykorzystanie
narzedzi marketingowych na rynku farmaceutycznym /na przykladzie firmy walmark/.Wirtualizacja firmy szansa jej konkurencyjnosci..Obsluga rynku nieruchomosci w polsce i wybranych krajach
europy.Zroznicowanie poziomu zycia w gminach na przykladzie wojewodztwa opolskiego..Wierzytelnosc
zabezpieczona hipoteka w postepowaniu upadlosciowym.Zezwolenia a dzialalnosc regulowana jako sposoby
reglamentacji dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorcy.Strategia lizbonska- a rynek pracy w polsce i innych
krajach unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Problematyka dystrybucji w polsce na podstawie
philip morris polska distribution.Analiza finansowa dzialalnosci zakladow pracy chronionej na przykladzie
promos sp. Zo.o. W latach 2006-2009.Szkolenia jako element rozwoju organizacji. Podejscie do szkolen w
przedsiebiorstwie pkp polskie linie kolejowe s.a..Perspektywy wprowadzenia euro w polsce.Analiza
dzialalnosci posrednika na rynku nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy .Deontologia pracy
profesjonalnego wywiadowcy gospodarczego.Ochrona szczegolna stosunku pracy dzialaczy zwiazkowych
.Podatki dochodowe w polsce i irlandii. Analiza porownawcza..Dzialalnosc cetelem polska expansion s.a. w
zakresie emisji i obslugi kart platniczych.Projekt termorenowacji budynku uzytecznosci publicznej praca
inzynierska budownictwo.Zarzadzanie nieruchomosciami komercyjnymi na przykladzie dworca kolejowego
czestochowa osobowa.praca licencjacka budzet gminy .Analiza rachunku kosztow w firmie transportowej
sap.Dochody i wydatki budzetowe gminy sulejow w swiele finansowania gmin w unii europejskiej.Marketing
uslug publicznych gminy blachownia.Motywowanie pracownikow na przykladzie kopalni kwb adamow s.a. w
turku.Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji personelu.Zarzadzanie przez kulture organizacji na przykladzie
przedsiebiorstwa fuldom..Logistyczne i marketingowe aspekty obslugi klienta na przykladzie perfumerii
douglas.praca licencjacka budzet gminy .Elastyczne formy zatrudnienia w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Praca magisterska pomoc.Plany prac licencjackich.Inwestycje a zamowienia publiczne w
jednostkach administarcji samorzadowej na przykladzie miasta radomska.Metody pozyskiwania
pracownikow w nowoczesnych organizacjach.Rekrutacja i selekcja pracownikow w wojewodzkiej komendzie
policji.Godlewska- hanna (1960- ). Red. - atrakcyjnosc inwestycyjna a przedsiebiorczosc regionalna w polsce
.Leasing i kredyt w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Promocja i reklama jako
instrumenty komunikacji rynkowej na przykladzie firm coca cola i pepsi co.Wykorzystanie wskaznikow
ekonomicznych w ocenie wynikow dzialalnosci jednostek na przykladzie samodzielnego publicznego zakladu
opieki zdrowotnej..Swiat plastikowego pieniadza - aspekty funkcjonowania i perspektywy rozwoju
elektronicznych instrumentow platniczych w polsce.Polskie rolnictwo w procesie integracji z unia
europejska..Witkowski- stanislaw aleksander (1947- ). Red. - sukces w zarzadzaniu kadrami : elastycznosc w
zarzadzaniu kapitalem ludzkim..Warunki i czynniki rozwoju przedsiebiorczosci w konurbacji
katowickiej.Jakosc uslug bankowych na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Gospodarowanie zapasami
materialow na przykladzie przedsiebiorstwa gkn driveline w olesnicy.Wplyw migracji na sytuacje
demograficzna i spoleczna w wojewodztwie slaskim w latach 1990-2008.Krytyka systemow ubezpieczen
spolecznych..Wprowadzenie nowego produktu na rynek na przykladzie wody zrodlanej kropla
beskidu.Zarzadzanie naleznosciami na przykladzie firmy dobre wozki widlowe sp. Z o.o..Relacja ochrony
przyznanej na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do praw wlasnosci
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przemyslowej.Wycofanie spolki z obrotu gieldowego - przyczyny i skutki.Wplyw otoczenia na
przedsiebiorstwo na przykladzie pge elektrowni belchatow sa.Przestepstwo zgwalcenia w swietle art. 197
k.k..zrodla i kierunki finansowania dzialalnosci gminy rudniki w latach 2004-2008.Johnson- scott f. education law : a problem-based approach .praca licencjacka budzet gminy .Wewnetrzne public relations w
firmie na przykladzie przedsiebiorstwa hempis spolka jawna marek pietrzak i synowie zaklad pracy
chronionej.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza biur podrozy 1997-2005..Zarzadzanie zasobami ludzkimi
prace magisterskie.Opodatkowanie dzialalnosci gospodarczej w polsce.Sluzba cywilna w administracji
publicznej - wybrane problemy teoretyczne i dogmatyczne.Analiza budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy szczercow.Przeplyw towarow a jakosc na przykladzie sieci firmy
x.Nabywanie przez producenta utworu audiowizualnego praw do wykorzystanych w nim utworow uprzednio
istniejacych.zrodla finansowania malych- srednich przedsiebiorstw w ujeciu teoretycznym.Geodezyjne
opracowanie projektu modernizacji fragmentu odcinka drogowego na przykladzie trasy zielona gora - lezyca
praca inzynierska budownictwo.Cele i metody oceny zdolnosci kredytowej osob fizycznych na przykladzie
banku xyz.Wykorzystywanie srodkow unijnych w dziedzinie infrastruktury technicznej w miescie
opolu..Odpowiedzialnosc karna osob o zaburzeniach psychopatycznych.Spolki kapitalowe jako formy
organizacyjno-prawne przedsiebiorstw.Ocena efektywnosci funkcjonowania przedsiebiorstwa pamapol s.a. w
latach 2007 -2011.Systemy automatycznej identyfikacji produktow w logistyce na przykladzie x.Zasady
ogolne prawa podatkowego. Doktryna i orzecznictwo.Ocena obslugi otwartych funduszy inwestycyjnych
pioneer przez bank polska kasa opieki s.a.Panstwowa straz pozarna i krajowy system ratowniczo - gasniczy w
systemie ochrony przeciwpozarowej na terenie powiatu sokolskiego.praca licencjacka budzet gminy
.Zasadnosc wypowiedzenia umowy o prace na czas nieokreslony.Tematy prac magisterskich z
administracji.Zarzadzanie ryzykiem w lancuchu dostaw w przypadkach duzych katastrof i kataklizmow.Analiza
i ocena reklamy w srodkach transportu w slowacji.Sytuacja prawna kosciolow i zwiazkow wyznaniowych w
polsce w swietle praktyki rejestracyjnej.Problemy polityki kadrowej na przykladzie agencji restrukturyzacji i
modernizacji rolnictwa.Rejestracja domeny internetowej a naruszenie cudzego znaku towarowego na
gruncie prawa wlasnosci przemyslowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.Odpowiedzialnosc
spadkobiercow za zobowiazania podatkowe podatnika.Oczekiwania absolwentow studiow wyzszych a oferty
rynku pracy na przykladzie opolszczyzny..Odpowiedzialnosc karna za przestepczosc zorganizowana (na
przykladzie art. 258 k.k.).Postepowanie w sprawach o unanie postanowien wzorca umowy za
niedozwolone.Projekt techniczny organizacji prac na wysokosci w aspekcie bezpieczenstwa pracy..Koszty w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Polski trybunal konstytucyjny a sadownictwo konstytucyjne w wybranych
panstwach europy srodkowo-wschodniej - studium porownawcze.Gruszczynska- beata. - przemoc wobec
kobiet w polsce : aspekty prawnokryminologiczne .praca licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci
ubezpieczeniowej spolki allianz w zakresie ubezpieczenia nieruchomosci mieszkaniowych.praca licencjacka
budzet gminy .Struktura funkcjonalna raciborza i jej przeobrazenia w latach 1995-2008..Analiza rynku kart
platniczych w polsce na przykladzie powszechnej kasy oszczednosciowej b.p s.a..Przestepczosc
komputerowa.Zachowanie jednostki w organizacji ( na podstawie makro cash and carry polska).Kultura
organizacyjna w polskich szkolach podstawowych..Organizacja i funkcjonowanie otwartych funduszy
emerytalnych (ofe) w ramach ubezpieczen spolecznych w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.Administracja systemami zarzadzania bazami danych na przykladzie systemu oracle 10g i microsoft sql
server 2005.Tematy prac magisterskich pedagogika.Sprawozdanie finansowe banku jako zrodlo analizy
finansowej - studium przypadku.Analiza roli aktywnych form zwalczania bezrobocia w powiecie opoczynskim
w latach 2006-2008.Zarzadzanie programem integracji spolecznej przez gmine secemin..Ergonomiczne
przeslanki analizy przedsiebiorstwa na przykladzie firmy transportowej.Administracja w trzeciej
rzeszy.Kryteria psychiatryczne- psychologiczne i seksuologiczne w polskim prawie karnym. Zasada
indywidualizacji a zasada nullum crimen sine lege certa.Motywowanie nauczycieli.Dobre obyczaje w
reklamie w swietle przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji..Zastosowanie outsourcingu w
restrukturyzacji przedsiebiorstwa.Postepowanie przed sadem izby gwiazdzistej za czasow krwawej marii- w
jakim stopniu bylo postepowaniem inkwizycyjnym?.Zmiany przedmiotowe powodztwa w procesie
cywilnym.zrodla finansowania inwestycji na wybranych przykladach msp.Pozycja ustrojowa banku
..

..
centralnego w polsce. Porownanie z pozycja ustrojowa bankow centralnych w niemczech- szwecji i wlk.
Brytanii..Pobudzanie motywacji dzialania pracownikow na przykladzie firmy kompania piwowarska
s.a..Krošlák- daniel - základy teorie štátu a práva .Pozyskiwanie srodkow unijnych na finansowanie zadan
gminy ogrodzieniec.Ryan- rosemary. - rozwoj zdolnosci przywodczych .Istota i zadania kapitalu zakladowego
w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Swiadczenie uslug audiowizualnych na rynku wewnetrznym unii
europejskiej.Pozytywizm prawniczy w pracach czeslawa martyniaka.Motywowanie pracownikow do wyzszej
wydajnosci pracy na przykladzie trw automotiv.Rozstrzyganie trudnych spraw w filozofii prawa ronalda
dworkina.Rola i zadania zarzadcy nieruchomosci na przykladzie lokalnego zrzeszenia wlascicieli
nieruchomosci w czestochowie.Prace licencjackie zarzadzanie.Umowa o swiadczenie uslug (art.750
kc).Rekrutacja pracownikow praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Sadowe przesluchanie
swiadka.Ochrona informacji niejawnych w sytemach teleinformatycznych.Analiza budzetu jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kobiele wielkie w latach 2003-2005.Strategia wykorzystania
srodkow unijnych w aspekcie dzialan lokalnych samorzadowych na przykladzie gminy blizanow.praca
licencjacka budzet gminy .Prowizja od sprzedazy jako glowny motywator w pracy handlowca..Przetwarzanie
danych w nowoczesnych systemach mis.Uproszczone formy opodatkowania osob fizycznych prowadzacych
dzialalnosc gospodarcza.Ceny na polskim rynku nieruchomosci niezabudowanych.Budzet gminy wiejskiej - z
ilustracja na przykladzie.Zwiazek oceniania i motywowania pracownikow na przykladzie firmy x.Strategia
marketingowa uslug turystycznych na przykladzie biura podrozy sun paradise travel.Prawo sasiedzkie i
problemy z nim zwiazane.Uznanie administracyjne. Granice swobody organow administracyjnych i zakres jej
kontroli w ramach uznania administracyjnego..Motywowanie jako istotna funkcja zarzadzania personelem na
przykladzie axo s.c..Czas pracy oraz inne elementy przeciwdzialajace zwolnieniom pracownikow w dobie
kryzysu.praca licencjacka budzet gminy .Analiza procesu kadrowego na przykladzie zespolu szkol
samorzadowych w zawidzu koscielnym.Seminarium v r.kat.prawa ustrojowego i porownawczego.praca
licencjacka budzet gminy .Proinwestycyjne gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi jako
instrument rozwoju na przykladzie gminy miejskiej krakow..Ekonomiczny wymiar agroturystyki w
wojewodztwie podkarpackim..Gornicze zwiazki zawodowe w okresie transformacji ustrojowej.Bankowosc
elektroniczna na polskim rynku bankowym.Finanse jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie
miasta ostroleka.Sposoby opodatkowania podatkiem dochodowym od osob fizycznych w polsce oraz w
krajach unii europejskiej.Metody przeciwdzialania bezrobociu na lokalnym rynku pracy na przykladzie
dzialan podejmowanych przez powiatowy urzad pracy w kedzierzynie-kozlu.Niemcy jako panstwo
federalne.Dane osobowe w sektorze bankowym ich ochrona- poprawnosc i integralnosc.Struktura handlu
zagranicznego polski przed i po przystapieniu do struktur unii europejskiej.Wplyw aktywow o negatywnym
wspolczynniku beta na krzywa sml w modelu capm.Zagospodarowanie zespolu palacowo - parkowego w
roznicy jako szansa rozwoju gminy slupia jedrzejowska.Integracja gospodarcza polski z unia europejska bilans korzysci i kosztow.Legalnosc uzycia sil zbrojnych w rozwiazywaniu sporow miedzynarodowych w
oparciu o karte narodow zjednoczonych oraz statut miedzynarodowego trybunalu sprawiedliwosci.Instytucja
wezwania do zapisywania sie na sprzedaz lub zamiane akcji spolki publicznej w polskim systemie
prawnym.Polski system podatkowy i jego harmonizacja z prawem wspolnot europejskich.Tomidajewiczjanusz jerzy. Red. - prywatyzacja w polsce a ksztaltowanie europejskiego ladu spolecznego .Charakterystyka
kredytu hipotecznego dla firm na przykladzie banku pko bp s.a..Praca magisterska wzor.Gotowa praca
licencjacka.Ksztaltowanie sie naleznosci i ich wplyw na plynnosc finansowa firmy --galmet.praca licencjacka
budzet gminy .Czyn ciagly i ciag przestepstw w polskim prawie karnym..Restrykcyjnosc polityki kredytowej w
warunkach destabilizacji systemu finnasowego.Ksztaltowanie systemu wynagrodzen w przedsiebiorstwie x
jako element zarzadzania zasobami ludzkimi.Zarzadzanie przedsiebiorstwem na przykladzie huty zawiercie sa
w latach 2000-2003..Psychologiczne aspekty marketingu serwisow spolecznosciowych na podstawie portalu
nasza-klasa..Korzysci i zagrozenia zastosowania systemow sterowania inteligentnym domem.Statystyczna
analiza porownawcza wybranych funduszy inwestycyjnych na przykladzie banku pko bp s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Strategie produktowe firm miedzynarodowych (na przykladzie sektora celulozowopapierniczego).Analiza dzialalnosci kredytowej banku na przykladzie pko bp sa.Kontrowersje towarzyszace
efektywnosci fuzji i przejec..praca licencjacka budzet gminy .Logistyczna obsluga klienta w
..

..
przedsiebiorstwach globalnych na przykladzie firmy mc donald s.Koszty w ukladzie rodzajowym jako element
zarzadzania na przykladzie spolki profast.Wybrane problemy prawne umow wydawniczych.Identyfikacja
kondycji i ryzyka upadlosci przedsiebiorstw na przykladzie wybranych spolek kapitalowych..Przyszlosc
marketingu - marketing on-line..Reforma systemu swiadczen spolecznych na przykladzie gminnego osrodka
pomocy spolecznej w pawonkowie.Skutecznosc wybranych metod ograniczania wplywu halasu i drgan
mechanicznych na srodowisko pracy na przykladzie zakladow branzy obrobki metali..Wykorzystanie
programow lojalnosciowych na rynku farmaceutycznym.Promocja jako instrument wzrostusprzedazy na
przykladzie firmy tesco..Elektroniczny obieg dokumentow jako element usprawnienia funkcjonowania
administracji samorzadowej.Strategia rozwoju malej firmy przy pomocy narzedzi internetu.Korol- tomasz. upadlosc przedsiebiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji .praca licencjacka budzet gminy
.Funkcjonowanie bankowosci elektronicznej w polsce.Pomoc prawna z urzedu w postepowaniu
cywilym..Chroniczny deficyt snu w grupie mezczyzn pracujacych fizycznie i jego konsekwencje..Rola
jednostek pomocniczych w dzialalnosci samorzadu terytorialnego na przykladzie wybranych osiedli dzielnicy
lodz-widzew.Sprzedaz osobista w przedsiebiorstwie branzy wykonczeniowej na przykladzie firmy drewno sp.
J. Grupa fachowiec.Ugoda w postepowaniu administracyjnym..Tematy prac magisterskich bankowosc.Wplyw
kontroli konstytucjonalnosci na system prawny.Przestepstwa przeciwko bezpieczenstwu w komunikacji.Zakaz
reformationis in peius w polskim procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Plan biznesu:
uruchomienie przystani zeglaskiej.Europejskie okregi przemyslowe w gospodarce wiedzy.Analiza procedury
kredytowej osob fizycznych na przykladzie ing banku slaskiego s.a. w latach 2001-2005.Oferta publiczna i
wprowadzenie do obrotu publicznych certyfikatow inwestycyjnych.Wplyw wypalenia zawodowego na
postawy pracownikow urzedu miejskiego w bielsku-bialej..Zarzadzanie produkcja i jakoscia w
przedsiebiorstwie produkujacym podzespoly samochodowe..praca licencjacka budzet gminy .Analiza
zarzadzania wydatkami gminy drzewica w latach 2007-2008.Kosztorys jako wstepna wycena inwestycji w
nieruchomosci na przykladzie kolektorow slonecznych.Analiza rynku kolektorow slonecznych w polsce (na
przykladzie malopolski).praca licencjacka budzet gminy .Heusinger- ruprecht von. - risk management
implications of a portfolio of central european banks .Meredyk- kazimierz (1945- ). Red. - kapital
instytucjonalny a rozwoj obszarow peryferyjnych .Ocena kompetencji pracownikow hotelu nosalowy
dwor.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec sprawcow przestepstw
seksualnych.Materialnoprawne instytucje ochrony podmiotu wywlaszczanego i wywlaszczonego w ustawie z
dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. Z 2004 r.- nr 261- poz. 2603 ze
zm.).praca licencjacka budzet gminy .Reklama w ksiazkach telefonicznych jako forma reklamy drukowanej na
przykladzie ksiazki telefonicznej sukces.praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska
administracja.Zarzadzanie zasobami wielolokalowymi na przykladzie srodmiejskiej spoldzielni
mieszkaniowej.Spory o wlasciwosc.Zamki gotyckie jako produkt turystyczny wojewodztwa pomorskiego i
warminsko-mazurskiego.Wybory parlamentarne na tle zasady demokracji przedstawicielskiej.Wplyw
funduszy strukturalnych na konkurencyjnosc przedsiebiorstw w uwarunkowaniach europejskich i
globalnych.Doskonalenie systemow organizacyjnych i informacyjnych dzialan jednostek policyjnych w
zakresie zarzadzania sytuacji kryzysowych.Projekt kamienicy uslugowo-mieszkalnej w zabudowie plombowej
w wybranym miescie praca inzynierska budownictwo.Promocja kultury podhalanskiej w usa na przykladzie
polonii gorlaskiej w chicago..Wspolczesne teorie stosunkow miedzynarodowych jako pole dzialania dla
prawnikow.Doradztwo organizacyjne w ksztaltowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa (na
przykladzie metodyki six sigma).Analiza produktu na przykladzie przedsiebiortwa produkcyjnego kora.Prawa
i obowiazki domu skladowego wynikajace z umowy skladu.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza za niezgodne
z prawem wykonanie wladzy publicznej.Macromedia flash- jako technologia tworzenia witryn internetowych
i budowania wizerunku firmy..Odpowiedzialnosc karna lekarza w zwiazku z wykonywaniem zawodu.Marka w
dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa telekomunikacja polska s.a..Finansowanie i ewidencja
inwestycji jednostek samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy zawadzkie i kolonowskie).Kompetencje
wladz gminy w sferze gospodarki finansowej ( na przykladzie gminy ceranow) .Inkorporacja wzorca w obrocie
konsumenckim.praca licencjacka budzet gminy .Funkcja kontroli wewnetrznej w przedsiebiorstwie.Sytuacja
na rynku pracy osob mlodych.Rozwoj agroturystyki na przykladzie gminy wlodowice.Kompetencje
..

..
parlamentu europejskiego w tworzeniu prawa unii europejskiej.Aktywnosc zawodowa kobiet na rynku pracy
w polsce po 2004 roku.Nowe zadania z zakresu polityki spolecznej nalozone na gminy po przystapieniu polski
do unii europejskiej..Analiza budzetu panstwa w gospodarce polskiej w latach 2004-2008.Finansowanie
zadan gminy ze srodkow unii europejskiej na przykladzie gminy gomunice w latach 2003-2007.Konstytucyjno
- ustrojowe aspekty przystapienia polski do unii europejskiej na tle konstytucji rp z 1997 r..Dochody gmin z
tytulu subwencji ogolnej.Kierunki harmonizacji rachunkowosci polskiej z rozwiazaniami swiatowymi w
zakresie polaczen jednostek gospodarczych.Swadzba- stanislaw - integracja i globalizacja a system
gospodarczy : konsekwencje dla polski .Stachowicz- jan karol (1943- ). Red. - rozwoj organizacji i regionu
wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarzadzaniu .Kadra kierownicza jako zasob strategiczny firmy.Strategia
marketingowa instytucji kultury na przykladzie szydlowieckiego centrum kultury..Zastosowanie
magazynowego systemu informatycznego na przykladzie centrum logistycznego x.praca licencjacka budzet
gminy .Funkcja motywowania personelu na przykladzie domu dziecka w lodzi.Perspektywy rozwoju
agroturystyki w gminie czarny dunajec.Ewidencja funduszy unii europejskiej urzedu miasta kalisza.Prace
licencjackie fizjoterapia.Pedagogika praca licencjacka.Odpowiedzialnosc za wypadek morski.Ocena poziomu
rozwoju infrastruktury gminy (na przykladzie gminy konopiska).Wykorzystanie portali spolecznosciowych w
procesie rekrutacji i selekcji pracownikow.Analiza strategicznych tendencji rozwojowych jednostek
terenowych (na przykladzie powiatu lowickiego).Ochrona tymczasowa w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Czynniki motywacyjne materialne i pozamaterialne na przykladzie firmy effector
we wloszczowie.Determinanty jakosci w przemysle odziezowym..Wykorzystanie rachunku przeplywow
pienieznych w analizie finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie f.f. i l.sniezka s.a..Opodatkowanie
transgranicznego przeplywu dywidend w prawie unii europejskiej.Kredyt bankowy i leasing jako zrodlo
finansowania zakupu srodka transportu.Ochrona wierzycieli przed czynnosciami fraudacyjnymi dluznika w
upadlosci - regulacja polska na tle prawa hiszpanskiego.Rola rachunku bankowego w dzialalnosci
przedsiebiorcy - wybrane zagadnienia.Sprawozdania finansowe jako zrodlo informacji zarzadczej na
przykladzie grupy kapitalowej kghm polska miedz s.a. w latach 2007-2010.Wykorzystanie technik
negocjacyjnych w banku.Powstanie warszawskie jako dramatyczny punkt kulminacyjny polskiej epopei
wojennej 1939-1945.Metody rekrutacji personelu w przedsiebiorstwie.Rola i znaczenie programu
operacyjnego kapital ludzki w zwalczaniu dlugotrwalego bezrobocia na przykladzie projektow realizowanych
przez powiatowy urzad pracy w kaliszu.Gospodarka budzetowa jednostek samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy czerwin.Wykorzystanie internetu w polityce komunikacyjnej firmy na przykladzie marki
odziezowej top secret.Wspieranie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw z funduszy strukturalnych unii
europejskiej w perspektywie do 2013r..Prywatyzacja przedsiebiorstw panstwowych na przykladzie
elektrocieplowni w lodzi.Budowanie relacji z klientem w sektorze producentow wyrobow
medycznych.Zabezpieczenie wykonywania zobowiazan podatkowych jako srodek spelnienia swiadczenie
podatkowego.Wybrane problemy osob niepelnosprawnych w powiecie zdunskowolskim.Ryzyko kredytowe w
bankach na przykladzie banku spoldzielczego w aleksandrowie lodzkim.Motywacja i jej wplyw na
skutecznosc zarzadzania przedsiebiorstwem (na przykladzie eko w brzegu).Bukowski- andrzej - region
tradycyjny w unitarnym panstwie w dobie globalizacji : przypadek wojewodztwa malopolsk.Umowa o roboty
budowlane a szczegolne wymogi ochrony srodowiska.praca licencjacka budzet gminy .Ulgi w splacie
zobowiazan podatkowych.Spolki internetowe w polsce.Wplyw motywacji pracownikow na relacje
interpersonalne w organizacji na przykladzie urzedu gminy.Wplyw prawnych regulacji dotyczacych
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej oraz polityki gospodarczej panstwa na funkcjonowanie malych i
srednich przedsiebiotrstw eksportowych na przykladzie zakladu elektromechaniki chlodniczej igloo.praca
licencjacka budzet gminy .Dziwok- ewa. - krzywa dochodowosci a polityka pieniezna : modelowanie i kryteria
doboru krzywej na polskim r.Symulacja elektronicznej gieldy telepracy.Rozwoj gospodarczy a poziom zycia w
gminie wreczyca wielka..praca licencjacka budzet gminy .Kredyty dla ludnosci oraz malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie banku pko bp.Przestepstwo kazirodztwa w polskim systemie
prawnym.Interwencja uboczna w procesie cywilnym..Administracyjno- prawne instrumenty stosowane przez
administracje publiczna w zapewnieniu bezpieczenstwa w ruchu drogowym.Implementacja modulu ifs
magazyn zintegrowanego systemu ifs applications jako czesc procesu wdrozeniowego aplikacji
..
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wspomagajacych zarzadzanie w organizacji.Polityka kredytowa bankow w warunkach postepujacej
konkurencji.praca licencjacka budzet gminy .Porownawcza analiza finansowa na przykladzie opoczno s.a.
oraz zelmer s.a..Granice dozwolonego uzytku prywatnego w kontekscie eksploatacji utworow w sieci
internetowej.Prace magisterskie gotowe.System finansowo-ksiegowy dla malej firmy.Koszty i zrodla
finansowania szkolnictwa na przykladzie gimnazjum nr 20 w lodzi.Srodki ochrony prawnej w prawie
zamowien publicznych.Funkcjonowanie systemu produkcyjnego toyota w przemysle motoryzacyjnym na
przykladzie wybranego przedsiebiorstwa..Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na
przykladzie pko bp s.a..praca licencjacka budzet gminy .Trzyekranowy system inwestycji w oparciu o wybrane
elementy analizy technicznej na gpw w warszawie.Analiza warunkow bezpieczenstwa pracy w
przedsiebiorstwie produkcyjnym branzy metalowej..Target costing jako rachunek kosztow wspierajacy
zarzadzanie strategiczne.Ceny prac licencjackich.Analiza finansowa budzetu samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy panki w latach 2007-2011.Eksploatacja maszyn i urzadzen przy produkcji odziezy..praca
licencjacka budzet gminy .Struktura obciazen podatkowych przedsiebiorstwa na przykladzie spoldzielni pss
zorza w radomsku.Wplyw ocen okresowych na postawy i zachowania funkcjonariuszy sluzby
wieziennej.Motywacja jako element procesu zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy
x.Zarzadzanie placowka oswiatowa na przykladzie zespolu szkolno - przedszkolnego nr 4 w myszkowie.Jak
napisac prace licencjacka.Produkt - jedno z narzedzi marketingowych stosowanych przez polskie
towarzystwo ubezpieczen s. A..Zastosowanie zarzadzania logistycznego w firmach sektora msp na
przykladzie firmy transportowej koch-man.Pisanie pracy licencjackiej.Ocena kondycji finansowej na
podstawie sprawozdan finansowych na przykladzie gminnej spoldzielni samopomoc chlopska.Analiza
finansowa jako zrodlo informacji o sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie centrum dystrybucji
chemia polska.Odrebnosci handlu i marketingu w internecie.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kosztow
wynagrodzen na wynik finansowy na przykladzie przedsiebiorstwa transtartak w latach 20072009.Gwaltowna zmiana rzadow czy dlugofalowy proces? Problem rewolucji w mysli alexisa de
tocquevillea.Srodki transportu w branzy tsl.Analiza informacji w bezpieczenstwie.praca licencjacka budzet
gminy .Strategia rozwoju lokalnego gminy sokolniki.Wybrane narzedzia informatyczne komunikowania sie w
organizacji.Funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych w wojewodztwie opolskim ze szczegolnym
uwzglednieniem wspolfinansowania ze srodkow unijnych..Ocena koncepcji strategii marketingowej na
przykladzie przedsiebiorstwa x.Konstrukcja prawna hipoteki..Rozrachunki miedzybankowe na przykladzie
powszechnej kasy oszczednosci banku polskiego s.a..Kociemska-pociecha- hanna. - usluga bancassurance dla
jednostek samorzadu terytorialnego .Analiza dzialalnosci kredytowej banku na przykladzie pko bp s.a. w
latach 2001-2004.Wspolczesna koncepcja wspoldzialania w administracji publicznej..Rachunek kosztow
dzialan w sluzbie zdrowia na przykladzie wojewodzkiego szpitala psychiatrycznego w warcie.Korzystanie z
programow peer-to-peer a dozwolony uzytek prywatny w prawie autorskim.Prawo miedzynarodowe
prywatne.Instrumenty dluzne w finansowaniu deficytu w latach 2005-2010.Modele organizacyjno-prawne
ochrony depozytow bankowych w wybranych krajach unii europejskiej.Koszty sprzedazy w rachunkowosci
firmy produkcyjno-handlowej na przykladzie f.p.h. g.z.kowalczyk kalina drabik..Reguly gatt/wto a
wspolnotowy porzadek prawny na przykladzie sporu o banany.Problem bezrobocia w powiecie brzeskim w
latach 1998-2010.Ocena funkcjonowania produkcji kosmetykow wedlug zasad toyoty..Problemy placowych i
pozaplacowych kosztow pracy w polsce.Formy walki z bezrobociem w skierniewicach.Przeciwdzialanie
bezrobociu mlodziezy na przykladzie powiatu tomaszowskiego.Zarzadzanie logistyka zwrotna w aspekcie
korzysci dla przedsiebiorstw na podstawie badan w firmie torex sp. Z o.o..Skutki naruszenia wymogow
formalnych wypowiedzenia umowy o prace na czas nieokreslony przez pracodawce.Instutucja malego
swiadka koronnego(art. 60 § 3 i 4 kodeksu karnego).zagadnienia wybrane.Mazurek-kucharska- beata. szkolnictwo zawodowe - kondycja - potencjal - potrzeby : publikacja podsumowujaca badania zrea.Strukturarola i pozycja parlamentu w v republice francuskiej..Pisanie prezentacji maturalnej.Pomiar kapitalu
intelektualnego i jego ujawnianie jako nowy obszar sprawozdawczosci przedsiebiorstw.Inwestycja celu
publicznego w polskiej regulacji planowania i zagospodarowania przestrzennego.Wplyw motywacji na
efektywnosc pracy na przykladzie gminnej spoldzielni samopomoc chlopska w porebie.Pomoc przy pisaniu
pracy magisterskiej.Organizacja zakonu krzyzackiego w latach 1190-1525 oraz panstwa zakonnego w
..
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prusach.Management challenge: building organization culture.praca licencjacka budzet gminy .Faktoring w
funkcjonowaniu przedsiebiorstwa.Transformacja zarzadzania publiczna instytucja kultury na przykladzie
opery krakowskiej w krakowie..Rozwoj uslug e-administracji jako warunek budowania spoleczenstwa
informacyjnego w polsce.Leasing jako zrodlo finansowania przedsiebiorstw.Projekt drewnianej wiaty na polu
golfowym. Praca inzynierska budownictwo.Ocena okresowa pracownikow jako element motywacyjny w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi. Projekt systemu ocen okresowych pracownikow agencji rezerw
materialowych.praca licencjacka budzet gminy .Charakter postepowania dyscyplinarnego w relacji do
odpowiedzialnosci karnej w wymiarze przeslanek odpowiedzialnosci. Rozwazania w kontekscie
odpowiedzialnosci dyscyplinarnej sedziow sadow powszechnych w rzeczypospolitej polskiej..Controlling w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie gorazdze kruszywa sp. Z o.o..Audit w systemie zarzadzania
jakoscia casus malopolskiego urzedu wojewodzkiego w krakowie.Rola i udzial rzecznika praw obywatelskich
w ogolnym postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym.Motywowacyjne aspekty systemu
ocen pracownicznych na przykladzie strazy miejskiej w czestochowie.Podzial nieruchomosci w swietle
ustawy o gospodarce nieruchomosciami.Projekt techniczny docieplenia sciany zewnetrznej i stropodachu
obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej zrealizowanego w technologii murowej. Praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki rozwoju e-administracji na przykladzie gminy
zagdansk..praca licencjacka budzet gminy .Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiebiorstwa ukrainskiego
dzialajacego w polsce.Analiza i ocena systemu bezpieczenstwa produktow haccp w przedsiebiorstwie
frutico..Szkolenia pracownicze i ich wplyw na motywacje pracownika.Rola funduszy strukturalnych w
przeciwdzialaniu bezrobociu w polsce w latach 2007-2013 na przykladzie powiatowego urzedu pracy w
opocznie.Serczyk- wladyslaw andrzej - katarzyna ii .Udzial podatkow i oplat w finansowaniu zadan wlasnych
samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta poreba.Konsekwencje prawne wniesienia wkladow do
spolki cywilnej w swietle artykulu 862 kc.Ogolna ocena poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy
przedsiebiorstwa przemyslu spozywczego oraz analiza i ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku
pracy..Analiza porownawcza wybranych zrodel finansowania inwestycji rzeczowej
przedsiebiorstwa..Znaczenie malych i srednich przedsiebiorstw dla rozwoju lokalnego.Planowanie budowy a
zarzadzanie przedsiewzieciem praca inzynierska budownictwo.Ryzyko inwestowania w nieruchomosci na
wybranym przykladzie praca inzynierska budownictwo.Postrzeganie marki firmy cadbury wedel sp. Z
o.o..Fundusze venture capital alternatywnym zrodlem finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w
krajach nordyckich na przykladzie finlandii.Identyfikacja czynnikow wplywajacych na doreczalnosc przesylek
w firmie kurierskiej x..Szkolenia pracownikow - element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy
paul hartmann polska.Prace licencjackie administracja.praca licencjacka budzet gminy .Parlamentarny
wymiar procesu integracji europejskiej.Zaprzestawanie dzialalnosci w rolnictwie w zamian za swiadczenia
emerytalno-rentowe- jako instrument zmiany generacji w rolnictwie.Gospodarka finansowa samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy klobuck w latach 2006-2009.Instytucjonalizacja zwiazkow partnerskich
jako rozwiazanie problemu rozliczen majatkowych miedzy konkubentami.Projekt technologii i organizacji
budowy domku jednorodzinnego z bloczkow z betonu komorkowego o powierzchni do 120 m2. Praca
inzynierska budownictwo.Haccp w agroturystyce.Grunty jako przedmiot opodatkowania podatkiem rolnymlesnym oraz podatkiem od nieruchomosci.Funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarzadzania na
przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa energetyki cieplnej s.a. w krakowie.Zasiedzenie sluzebnosci
przesylu.Kapitaly obce i kapitaly wlasne jako zrodlo finansowania przedsiebiorstw z sektora msp.praca
licencjacka budzet gminy .Licencjat prace.Zarzadzanie bezpieczenstwem bankowych baz danych.Rozwoj
hotelarstwa w lodzi.Ocena pracownicza sluzby cywilnej na przykladzie komendy wojewodzkiej policji w
lodzi.Male i srednie przedsiebiorstwa w procesie integracji polski z unia europejska.Procedura
uchwalodawcza na przykladzie regulacji trybu pracy rady gminy mszana dolna.Zwyczajne srodki odwolawcze
od wyrokow w prawie karnym polskim i niemieckim.Zarzadzanie plynnoscia finansowa w
przedsiebiorstwie.Motywowanie pracownikow w nowoczesnej organizacji.Ocena kondycji finansowej pkn
orlen s.a. w latach 2002-2007.Pisanie prac kontrolnych.Role menedzera w zarzadzaniu
mikroprzedsiebiorstwem.Dzialalnosc gospodarcza fundacji.Podatek od czynnosci cywilnoprawnych w
odniesieniu do spolek.Maloletnie ofiary przestepstw seksualnych.Analiza obslugi podmiotow gospodarczych
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na przykladzie getin bank s.a..Instytucja swiadka koronnego w procesie karnym.Kontrowersje towarzyszace
efektywnosci fuzji i przejec..Wplyw reklamy na ksztaltowanie wizerunku przedsiebiorstwa.praca licencjacka
budzet gminy .Prace magisterskie socjologia.Wplyw zmian w podatku od towarow i uslug na dochody
budzetu panstwa.Umowa faktoringu w prawie cywilnym rosyjskim- ukrainskim i polskim.praca licencjacka
budzet gminy .Identyfikacja zagrozen oraz ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w
przedsiebiorstwie stradom. S.a..Rola public relations w kreowaniu wizerunku firmy na przykladzie marki
nivea.Projekt stalowej wiaty nad placem targowym praca inzynierska budownictwo.Wplyw inwestycji
przeprowadzanych przez gmine na rozwoj lokalny gminy..Odwolanie w kodeksie postepowania
administracyjnego oraz ordynacji podatkowej.Cel pracy magisterskiej.Podatek od gier na przykladzie gier na
automatach oraz loterii promocyjnych i fantowych.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie kapitalem w
przedsiebiorstwie w celu poprawy plynnosci finansowej..Dynamika rozwoju turystyki pieszej w rejonie tatr
polskich..Polityka mieszkaniowa w ulgach podatkowych.Partnerstwo publiczno-prywatne na przykladzie
kapieliska fala w lodzi.Innowacje technologiczne wykorzystywane w logistyce.Problematyka prawna
inwestycji liniowych..Wielostronne umowy miedzynarodowe dotyczace zmian klimatu.Dobkowski- jaroslaw. administracyjnoprawne stosunki laczace policje z samorzadem terytorialnym .praca licencjacka budzet
gminy .Dzialalnosc finansowa przedsiebiorstwa boc gazy sp. Z o.o. W okresie od 01.10.2003 do
30.09.2005.Prace licencjackie z turystyki.Oszustwo gospodarcze na tle przestepczosci gospodarczej.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena efektywnosci funkcjonowania kredytu konsumpcyjnego w banku
powszechna kasa oszczednosci bank panstwowy s.a..Realizacja zasady dwuinstancyjnosci w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Zakup nieruchomosci mieszkaniowej na rynku wtornym przy pomocy kredytu
hipotecznego.Opodatkowanie dochodow osob fizycznych ze zrodel pozarolniczej dzialalnosci
gospodarczej.Atrakcyjnosc turystyczna gminy lewin brzeski..Umowa o prace na czas okreslony
.Wynagrodzenia jako element kosztow ukladu rodzajowego na przykladzie zakladu energetycznego h.cz.
Elsen sp. Z o.o..Wykorzystanie wspolczynnika tpm i pamco w zespole kociol - turbina..Krajowe organy
regulacyjne w sektorze telekomunikacji w prawie wspolnotowym.Modus operandi sprawcow zabojstw a stan
psychiczny.Rynek fuzji i przejec w polsce.Samorzad powiatowy na przykladzie powiatu gorlickiego.praca
licencjacka budzet gminy .Promocja kultury podhalanskiej w usa na przykladzie polonii gorlaskiej w
chicago..Pisanie prac licencjackich krakow.Wplyw otoczenia ekonomicznego na rynek akcji w polsce.Pozycja
ustrojowa prezesa rady ministrow.praca licencjacka budzet gminy .Spoleczna szkodliwosc czynu.Analiza
zakresu i struktury wybranych uslug bankowych dla malych przedsiebiorstw na przykladzie bos s.a..Tematy
licencjackie.Rozumienie pojecia jakosci w edukacji przez nauczycieli- a ich koncepcje roli zawodowej..Jaroszzdzislaw (1932- ). Red. - parlament : model konstytucyjny a praktyka ustrojowa .praca licencjacka budzet
gminy .Temat pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw stresu na jakosc pracy
informatykow.Motywacja do pracy wsrod studentow podczas toku studiow.praca licencjacka budzet gminy
.Zaangazowanie zawodowe a pracoholizm - czynniki demograficzne w badaniach wlasnych.Zarzadzanie
projektem szkoleniowym (na przykladzie przedsiewziecia akademia handlowca finansowanego z programu
operacyjnego kapital ludzki).Odpowiedzialnosc przelozonego w miedzynarodowym prawie karnym jako
rodzaj odpowiedzialnosci karnej za zaniechanie.Kornberger-sokolowska- elzbieta. - jednostki samorzadu
terytorialnego jako beneficjenci srodkow europejskich .Kontrakty terminowe i opcje jako instrumenty
zabezpieczajace przedsiebiorstwo przed ryzykiem walutowym i stop procentowych.Nieruchomosc jako
przedmiot inwestowania.Warunki legalnosci strajku.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych gminy
myszkow w latach 2006 -2010.Bariery w komunikacji zewnetrznej placowki administracji publicznej z
obywatelem..Marketing wyborczy w kampanii prezydenckiej w polsce w 2010 roku.Innowacje w zarzadzaniu
urzedem administracyji publicznej (na przykladzie gminy zgierz).praca licencjacka budzet gminy .Analiza
kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiebiorstwa laboratorium spawalnicze gamma-montex sp. Zo.o. W
latach 2004-2008.Portal www.come2cracow.com jako przyklad wykorzystania internetu w promocji
turystycznej krakowa..Prawo miedzynarodowe publiczne.Stres w pracy i wypalenie zawodowe wsrod
pracownikow socjalnych na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej oraz domu pomocy
spolecznej w blachowni.Restrukturyzacja przedsiebiorstw komunalnych w czestochowie.Jarugowa- alicja rachunkowosc zarzadcza .Praca licencjacka spis tresci.Obywatelstwo unii europejskiej w swietle najnowszych
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..
orzeczen europejskiego trybunalu sprawiedliwosci.Problematyka opodatkowania podatkiem dochodowym
od osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza na przykladzie firmy mlynarex.Koszty uzyskania
przychodow w podatku dochodowym od osob prawnych.Rozwoj sektora malych i srednich przedsiebiorstw
na przestrzeni lat 2000-2009.Smierc strony w procesie cywilnym.Opodatkowanie przedsiebiorstw w polsce
oraz w krajach unii europejskiej..Restrukturyzacja przedsiebiorstw komunalnych w czestochowie.Promocja
na rynku sokow i napojow (na przykladzie firmy dr witt).Struktura demograficzno - spoleczna miasta kutna w
latach 1978-2004. Stan aktualny i perspektywy.Instrumenty ochrony akcjonariuszy mniejszosciowych w
spolkach publicznych.Wilks- colin. - the governing imperative : a no-nonsense perspective for boardroom
directors and executives .Udzial think tankow w ksztaltowaniu polityki gospodarczej panstwa..Rola
podatkow dochodowych w budzecie panstwa.Zastosowanie analizy finansowej do oceny finansowej do
oceny przedsiebiorstwa (na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarska proszkowni mleka w
krosniewicach).praca licencjacka budzet gminy .Problematyka nadzwyczajnego zlagodzenia kary wobec tzw.
Malego swiadka koronnego.Dostosowywanie polskiej bankowosci do standardow unii europejskiej.Internet
jako medium komunikacji firmy z rynkiem docelowym.Postepowanie cywilne (cz.1 i cz.2).Agencje ochrony i
mienia jako prywatne podmioty stojace na strazy bezpiecznstwa i porzadku publicznego.Zamachy
bombowe.Mozliwosci finansowania jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
krasnystaw..Rola szkolen w procesie rozwoju zawodowego pracownikow w przedsiebiorstwie.Coaching jako
metoda doskonalenia funkcjonowania zasobow ludzkich organizacji.Cofniecie pozwu i zrzeczenie sie
roszczenia w swietle zasady dyspozytywnosci..Technologia i ekonomika budowy wielokondygnacyjnych
piwnic oraz czesci nadziemnych budynkow niskich i wysokich na terenach centrow miast praca inzynierska
budownictwo.Swiderski- andrzej. Red. - problematyka normalizacji- jakosci i kodyfikacji w aspekcie integracji
z nato i ue : jakosc -.Integracja europejska a wymiar chrzescijanski - wybrane aspekty.Procesy
magazynowania na przykladzie firmy aves.Ubezwlasnowolnienie i jego skutki .Gospodarka budzetowa
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy przasnysz w latach 2005-2007.Zabojczynie.Procesanaliza i ocena wdrozenia systemu erp na przykladzie przedsiebiorstwa topaz.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie marka na przykladzie kompanii piwowarskiej s.a..Zarzadzanie strategiczne podstawa rozwoju
gminy opoczno.Zadania gminy w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym.Zarzadzanie relacjami z
klientami w lancuchu logistycznym na przykladzie wybranej firmy.praca licencjacka budzet gminy .Logistyka
praca magisterska.Dozwolony uzytek prywatny jako ograniczenie autorskich praw majatkowych
.Rachunkowosc kosztow jednostki budzetowej na przykladzie urzedu kontroli skarbowej w
katowicach.Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami wzorcow umow .Pomoc przy
pisaniu pracy magisterskiej.Krolestwo jerozolimskie 1100-1187.Sytuacja majatkowo - kapitalowa spolki
natural limited sp. Z o. O..Standardy profesjonalnej obslugi klienta na przykladzie marki
reserved.Zarzadzanie zasobami materialnymi i niematerialnymi w przedsiebiorstwie..Koszty i zrodla
finansowania panstwowej strazy pozarnej w pabianicach.Wywlaszczanie nieruchomosci.Poziom kosztow
logistycznych i przejawy ich racjonalizacji w polsce na przykladzie przedsiebiorstw handlowychprzemyslowych i rolniczych..Powstanie i historia ruchu punk w polsce jako przyklad pluralizmu wspolczesnej
kultury..Odszkodowania za grunty zajete pod drogi.Pozyskiwanie srodkow na realizacje inwestycji w gminach
na przykladzie gminy ogrodzieniec w latach 2003-2005.Motywacja jako kluczowy czynnik ksztaltowania
kapitalu ludzkiego na przykladzie ferax sp. Z o.o..Strategie zarzadzania zapasami w magazynie na przykladzie
firmy x.Rozrachunki z pracownikami z tytulu wynagrodzen na przykladzie gminnego osrodka pomocy
spolecznej w zytnie w latach 2008-2010..Tematy prac licencjackich ekonomia.Wykorzystanie analizy
finansowej do oceny kondycji ekonomicznej spolki resbud s.a..Analiza i ocena rozwoju systemow sieciowych
przedsiebiorstw na przykladzie sieci franczyzowej firmy komputronik s.a. w latach 2007-2009.Analiza i ocena
ryzyka zawodowego w przedsiebiorstwie produkcyjnym fruktus..Teorie neoklasyczne - omowienie wybranych
koncepcji.Znaczenie komunikacji w ksztaltowaniu sie nowoczesnej organizacji w swietle literatury
przedmiotu.Naduzywanie pozycji dominujacej w swietle polskiego orzecznictwa
antymonopolowego.Polityka a moralnosc w pogladach niccolo machiaveliego.Grupy szczegolnie zagozone
bezrobociem w wojewodztwie lodzkim (1999-2005).Zarzadzanie rozwojem produktow w zakladzie
odziezowym bytom s.a..Analiza finansowa przedsiebiorstwa wlodar w latach 2006 - 2010.Internet- jako kanal
..
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dystrybucji uslug bankowych.Wtorna wiktymizacja kobiet jako ofiar przemocy.Fundusze strukturalne jako
instrument infrastruktury technicznej gminy.Zarzadzanie naleznosciami na przykladzie firmy dobre wozki
widlowe sp. Z o.o..Bezrobocie mlodziezy wojewodztwa slaskiego- walka z bezrobociem na przykladzie
miasta zawiercia.Dobor optymalnego sposobu rozliczania sie operatora logistycznego z przewoznikami
swiadczacymi uslugi dystrybucji towarow na podstawie wybranej firmy.Funkcja ochronna prawa pracy a
nawiazanie i rozwiazanie umownego stosunku pracy.Dzieciobojstwo - przestepstwo uprzywilejowane czy
zabojstwo.Konserwatywny okcydentalizm piotra czaadajewa.Proces rekrutacji i selekcji w jednostkach
samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu miasta w piotrkowie trybunalskim.Prawne formy
rozstrzygniec w postepowaniu administracyjnym..Krytyczna analiza rozwiazan w zakresie reformy
administracji publicznej w polsce w 1998 roku.Instytucje procesowe ograniczajace orzekanie na niekorzysc
oskarzonego ze szczegolnym uwzglednieniem zakazu reformationis in peius..Rachunek przeplywow
pienieznych - sporzadzanie i funkcje informacyjne na przykladzie przedsiebiorstwa x.Wplyw procesow
rynkowych i szarej strefy na realizacje funkcjii podatku akcyzowego.Wplyw systemu crm na budowanie
lojalnosci klienta na przykladzie firmy logistycznej.Bliskosc bankow spoldzielczych z lokalna
spolecznoscia..Zlota akcja skarbu panstwa na tle prawa polskiego i orzecznictwa ets.Wykorzystanie
instrumentow marketingowych w przedsiebiorstwie robot drogowych (na wybranym przykladzie).Wplyw
kultury organizacyjnej na zachowania pracownikow w przedsiebiorstwie x.Strategia rozwoju
przedsiebiorstwa rekor..Logistyka zwrotna jako element realizacji koncepcji zrownowazonego
rozwoju.Venture capital i private equity katalizatorem rozwoju polskich malych i srednich
przedsiebiorstw.Ochrona maloletnich w zakresie korzystania z gier wideo w prawie unii
europejskiej.Finansowo - ksiegowe aspekty leasingu pracowniczego..Klauzule abuzywne na gruncie
polskiego systemu prawnego.Nabor pracownikow do organizacji. Studium przypadkow w firmie prymat
producent okien..Style kierowania i ich wplyw na komunikacje interpersonalna w przedsiebiorstwie na
podstawie miejskiego osrodka pomocy spolecznej i srodowiskowego domu samopomocy w
lublincu..Wspolczesne strategie motywacyjne na przykladzie gornoslaskiej spolki gazownictwa sp. Z o.o.
Oddzial zabrze.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie instrumentow marketingu - mix w dzialalnosci
firm ochroniarskich.Funkcja ochronna i gwarancyjna w prawie karnym a zasada proporcjonalnosci
konstytucyjnej w swietle orzecznictwa trybunalu konstytucyjnego.Ulgi i zwolnienia podatkowe dotyczace
umowy darowizny na gruncie ustawy o podatku od spadkow i darowizn.Europejski trybunal sprawiedliwosci i
sad najwyzszy stanow zjednoczonych jako sady orzekajace w sprawie konstytucyjnosci prawa.Sadowa
kontrola administracji w sprawach pracowniczych sluzb mundurowych na przykladzie funkcjonariuszy
policji.Zatrudnienie w sluzbach porzadku publicznego.Bojarski- marek (1946- ). Red. - szczegolne dziedziny
prawa karnego : prawo karne wojskowe- skarbowe i pozakodeksowe .Koncesja jako forma reglamentacji
dzialalnosci gospodarczej.Handel elektroniczny w polsce jako alternatywna metoda sprzedazy na przykladzie
platformy aukcyjnej allegro.Zarzadzanie jakosciowo-logistyczne na przykladzie firmy kwh pipe (poland) sp. Z
o.o.Pozyskiwanie pracownikow i ich rozwoj zawodowy na przykladzie go sport sp. Z o.o..Wykonywanie
postanowien w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia.Pracy licencjackiej.Magazyn
skladowania nawozow sztucznych. Praca inzynierska budownictwo.Rynek nieruchomosci magazynowych w
radomsku..Oaza podatkowa jako zrodlo optymalizacji podatkowej .praca licencjacka budzet gminy .Mediacja
w polskim postepowaniu karnym.praca licencjacka budzet gminy .Prawne aspekty realizacji czynnosci
bankowych w stosunku do klienta indiwidualnego.Wdrazanie zarzadzania jakoscia na przykladzie komendy
miejskiej policji w elblagu.Kredyt preferencyjny na podstawie mazowieckiego banku regionalnego
s.a..Eksploatacja maszyn i urzadzen przy produkcji rur kolnierzowych ogolnego zastosowania..Logistyka praca
magisterska.Rozwiazywanie konfliktow w msp na przykladzie rodzinnej firmy frutta.Przestepstwo
zabojstwa(art 148 kk).Specyfika zarzadzania marketingowego malej firmy budowlanej na przykladzie firmy
remaxconstruct.Powiazania funkcjonalne wewnatrz miasta na przykladzie opola.Pozaplacowe instrumenty
motywacji na przykladzie koncernu energetycznego energa sa oddzial w plocku.praca licencjacka budzet
gminy .Pedagogika tematy prac licencjackich.Ulaskawienie w polskim postepowaniu karnym.System zrodel
prawa rp po przystapieniu do unii europejskiej.Menedzer jakosci - studium analityczne.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza i ocena systemu dystrybucji w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy cefarm
..
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czestochowa s.a..Analiza finansowa spolek gieldowych branzy budownictwa.Sylwetka menedzera w
percepcji studentow oraz wybranych przedsiebiorstw.Efektywnosc prywatyzacji przedsiebiorstwa
wodociagow i kanalizacji w kutnie.Podstawy ogloszenia upadlosci - konsekwencje wadliwej
regulacji.Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o srodowisku i jego ochronie na gruncie prawa unii
europejskiej i prawa polskiego.praca licencjacka budzet gminy .Marketing wewnetrzny w banku.Rola domow
kultury w tworzeniu zycia kulturalnego dzielnic na przykladzie nowohuckiego centrum kultury.Okreslenie
wartosci nieruchomosci celem ustanowienia zabezpieczenia wierzytelnosci kredytodawcy.Nowoczesne
zarzadzanie miastem. Kurytyba - studium przypadku.Terroryzm a prawa czlowieka: analiza tresci usa patriot
act i amerykanskiej praktyki antyterrorystycznej pod katem ich zgodnosci z prawami czlowieka w rozumieniu
dokumentow organizacji narodow zjednoczonych.Rachunkowosc podatkowa malej firmy na podstawie
przedsiebiorstwa transportowego firmy trans-bis.Analiza podatkow i oplat lokalnych na przykladzie gminy
rabka-zdroj.Znaczenie wynagrodzen pracowniczych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w placowce pogotowie
opiekuncze.Techniki harmonogramowania w ramach zarzadzania przedsiewzieciem praca inzynierska
budownictwo.Efektywnosc funkcjonowania gminnych osrodkow kultury na przykladzie gminnego osrodka
kultury w kamienicy i gminnego osrodka kultury w lacku..Analiza finansowa spoldzielczej kasy
oszczednosciowo kredytowej na podstawie sprawozdan finansowych za lata 2007/2008..Wplyw
systemowego projektowania obiektow budowlanych na ochrone srodowiska naturalnego oraz
bezpieczenstwo i zdrowie uzytkownikow.Tajemnica zwiazana z wykonywaniem zawodow prawniczych a
proces karny.Zarzadzanie zespolami pracowniczymi na przykladzie firmy uslugowej - prywatnej praktyki
stomatologicznej.Problemy zwiazane z ustalaniem szkoly na zasadach ogolnych w prawie patentowym i
proby ich rozwiazania.Kara grzywny w polskim systemie prawa karnego.Aplikacja intranetowa
wykorzystujaca technologie asp.net jako narzedzie wsparcia dla dzialu sprzedazy.Uzytkowanie wieczyste jako
przedmiot czynnosci rozporzadzajacych.Czeczenia w swietle prawa miedzynarodowego.Strategie zarzadzania
gmina ukierunkowane na tworzenie sprzyjajacych warunkow do rozwoju przedsiebiorczosci..Pozycja
ustrojowa prezesa rady ministrow.Ocena systemu motywacji pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa -unitube sp. Z o.o.Ubezpieczenie i windykacja naleznosci w przedsiebiorstwie.Rola i znaczenie gospodarki
grecji we wspoltworzeniu europejskiej unii gospodarczej i walutowej (ugw).Dochody budzetu panstwa w
polsce i ich determinanty w latach 2005 - 2010.Polityka finansowa samorzadu terytorialnego w warunkach
wejscia polski do unii europejskiej.Kontrola podatkowa jako element poskiego systemu
podatkowego.Zarzadzanie rozwojem na przykladzie gminy wiejskiej dobrzen wielki..Zamowienia publiczne w
jednostkach budzetowych na przykladzie gminy boronow.Egzekucja obowiazku oproznienia lokalu.Strumien
wartosci przy wytwarzaniu okuc budowlanych..Mobilny internet. Nowe uslugi. Nowe
mozliwosci..Sprawozdawczosc finansowa jako zrodlo informacji o przedsiebiorstwie na przykladzie nomax sp.
Z o.o..Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy..System ubezpieczen rolniczych na przykladzie kasy
rolniczego ubezpieczenia spolecznego oddziale regionalnym w opolu.Dopuszczalnosc wznowienia procesu
cywilnego.Wolnosci polityczne obywatela w konstytucji rp z dnia 2 kwietnia 1997 roku.Gospodarka
budzetowa a inwestycje jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy poczesna.praca licencjacka
budzet gminy .Supporting of workers on the example of the chosen public sector company.Status prawny
osoby zatrudnionej na podstawie umowy o praktyke absolwencka.Strategia rozwoju gminy mniszkow na lata
2013-2018.Zarzadzanie organizacja pozarzadowa na przykladzie polskiego zwiazku
niewidomch.Benchmarking w sektorze hotelarskim na przykladzie hotelu senackiego w krakowie.Wybrane
aspekty uchwal organow spolek kapitalowych - przyczynek do rozwazan o zastosowaniu postanowien
kodeksu cywilnego do stosunku spolki kapitalowej.Fundusze kapitalu ryzyka jako forma finansowania sektora
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Zaskarzanie uchwal zgromadzen spolek kapitalowych.Analiza
techniczno-ekonomiczna wybranych systemow budownictwa jednorodzinnego/ lub wybranych systemow
docieplen budynkow/. Praca inzynierska budownictwo.Ocena realizacji zadan z zakresu pomocy spolecznej
przez miejski osrodek pomocy spolecznej w czestochowie.Instytucja urzedu pracy jako organu obslugi rynku
pracy.System autostrad w aglomeracji berlinskiej.Fundusze unijne w finansowaniu inwestycji
gminnych.Promotion activities and their standardization level in global businesses.Wdrozenie koncepcji tqm
z uwzglednieniem wybranych zasad toyoty..Rola komunikacji niewerbalnej w kierowaniu zespolem
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pracowniczym na przykladzie przedsiebiorstwa x.Planowanie produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa
surowcow skalnych bazalt - gracze..Udzial komisji europejskiej w procesie tworzenia prawa
unijnego.Identyfikacja podzialu uprawnien decyzyjnych w procesach obslugi klienta na przykladzie banku
pekao s.a..Konflikt interesow w administracji publicznej.Korupcja w sporcie - uregulowania
prawnokarne.Aneta gasiorska (2010). Preferencje w radzeniu sobie ze stresem wsrod polakow i anglikow
zatrudnionych w wielkiej brytanii..Warunki konkurencyjnosci polskiego rolnictwa na rynku
europejskim.Polityka podatkowa unii europejskiej.Organizacja i funkcjonowanie systemu penitencjarnego w
polsce.Prawo ochrony srodowiska w systemie prawa republiki wloskiej.Rekrutacja i selekcja a wspolczesne
koncepcje zarzadzania.Biometryczne ustalanie tozsamosci ludzkiej w prawie polskim i europejskim.Rola
szkolen w ksztaltowaniu kapitalu intelektualnego na przykladzie pierwszego urzedu skarbowego w
opolu.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw systemow informacyjnych i otoczenia rynkowego na
funkcjonowanie przedsiebiorstwa na przykladzie provimi-rolimpex s.a..Zarzadzanie jakoscia w bankach na
podstawie kredyt banku s.a..Motywacyjne aspekty zarzadzania hotelem jako przedsiebiorstwem
uslugowym.Prawo pomocy publicznej na przykladzie programu operacyjnego innowacyjna gospodarka.Prace
magisterskie uw.Prawo odstapienia od umowy.Patologie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Szczegolna
ochrona stosunku pracy dzialacza zwiazkowego.praca licencjacka budzet gminy .Wyjasnienia podejrzanego i
oskarzonego a zeznania swiadka koronnego.Bezwzgledne przyczyny odwolawcze jako podstawa kasacji i
wznowienia postepowania karnego.Wplyw standardow wspolnotowych na pozycje konsumenta krajowego
rynku turystycznego.Eksploatacja utworu muzycznego w internecie.Efektywnosc dzialania lgd w ramach
prow na lata 2007 - 2013 na przykladzie lgd kraina dinozaurow..Wplyw swiatowego kryzysu finansowego na
globalna gospodarke i przyszlosc strefy euro.Funkcjonowanie hurtowni bingo na rynku
polskim.Rozwiazywanie problemow jakosciowych w przedsiebiorstwie produkcyjnym x.Konstytucyjne zasady
organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwosci w rp..Motywowanie pracownikow oswiaty na
przykladzie szkoly podstawowej..Naleznosci celno-podatkowe w prawie celnym.Postepowanie
administracyjne w sprawach rozgraniczania nieruchomosci.Kierunki rozwoju osobistego konta
oszczednosciowo-rozliczeniowego na przykladzie oddzialu banku pko bp s.a. w pabianicach.Pomoc w pisaniu
pracy magisterskiej.Interes publiczny jako przeslanka wywlaszczenia nieruchomosci w polskim porzadku
prawnym.Uwarunkowania prawne uchwalania strategii rozwoju lokalnego na przykladzie miasta i gminy
brzesko..Przeplywy pieniezne w zarzadzaniu finansami jednostki gospodarczej w krotkim
okresie.Odpowiedzialnosc za dlugi spadkowe zapisobiercow windykacyjnych.Relacje miedzy plynnoscia a
rentownoscia na przykladzie spolki x.Konstrukcja prawna hipoteki..Przeslanki i tryb rozwiazania umowy o
prace bez wypowiedzenia..Wykorzystanie metod motywacji w zarzadzaniu.Ocena wyplacalnosc
przedsiebiorstwa w dlugim i krotkim okresie.Sejm rzeczypospolitej polskiej. Sklad- struktura i funkcje sejmu
rp.Europeizacja prawa zobowiazan.System awansu pracownikow naukowo-dydaktycznych na przykladzie
uniwersytetu jagiellonskiego.Dzialalnosc charytatywno-opiekuncza kosciola katolickiego na slasku opolskim
w sferze publicznoprawnej.Contorlling personalny jako czynnik stymulujacy motywacje pracownikow- na
przykladzie wybranej firmy..Projekt organizajci wirtualnej w sektorze motoryzacyjnym.Kompleksowa
koncepcja poprawy warunkow bezpieczenstwa i higieny w szkolach i placowkach
oswiatowych.Gospodarowanie nieruchomosciami mieszkaniowymi na przykladzie gminy lubliniec w latach
2008-2010..Nowoczesne metody szkolenia pracownikow i ich wplyw na efektywnosc organizacji na
przykladzie firmy fortum.Wplyw kryzysu finansowego na zmiane postaw gospodarstw domowych wobec
gromadzenia oszczednosci w bankach..Finansowanie rozwoju infrastruktury logistyki.Zarzadzanie logistyczne
wspomagane zintegrowanymi rozwiazaniami informatycznymi..Zmiany na rynku zboz w polsce po
przystapieniu do unii europejskiej.Orientacja organizacji rekreacyjno-sportowej na rynku.Kredyt bankowy i
umowa leasingu jako podstawowe sposoby na sfinansowania inwestycji w malym
przedsiebiorstwie.Konopka- adrian. Red. - bezpieczenstwo publiczne a ochrona granicy panstwowej rp
.Projekt implementacji e-commerce do logistycznej struktury duzej korporacji na podstawie lancucha dostaw
firmy lidl- przy maksymalnym wykorzystaniu dostepnej infrastruktury.Dowod z opinii bieglego w
postepowaniu cywilnym.Funkcja motywowania personelu na przykladzie domu dziecka w lodzi.Strategie
rozwoju przedsiebiorstw posredniczacych w handlu mieszkaniami z rynku pierwotnego i wtornego na
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przykladzie warszawy i lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Motywacja i elementy jej stymulacji w
zarzadzaniu na przykladzie przedsiebiorstwa x.Prace dyplomowe pedagogika.Transformacja logistyczna w
aspekcie tworzenia wartosci w procesie produkcji na przykladzie duzych przedsiebiorstw
przemyslowych..Rozwiazanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow.Analiza dzialalnosci
finansowej samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wreczyca wielka w latach 2006 -2010.Dzialania
public relations na podstawie tarachominskich zakladow farmaceutycznych polfa s.a.- jako forma promocji
produktu.Charakterystyka porownawcza rynku nieruchomosci w warszawie i moskwie.Prace licencjackie
ceny.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa kghm polska miedz s.a. w latach 20072011.Restrukturyzacja ekonomiczno finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie huty czestochowa
s.a..Pomoc w pisaniu prac.Analiza dochodow i wydatkow w gminie nowa brzeznica w latach 20062011.Graczyk- andrzej (ekonomia). Red. - kryzys a rozwoj zrownowazony rolnictwa i energetyki
.Wykorzystanie wybranych technologii informatycznych w dzialalnosci banku..Kucinski- kazimierz (1950- ).
Red. - przedsiebiorczosc a rozwoj regionalny w polsce .Stan wyzszej koniecznosci w polskim prawie
karnym.Motywacja w swietle zmiany ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych.Rozwoj polityki
regionalne unii europejskiej na przykladzie euregionu „tatry”.Funkcjonowanie kredytow konsumpcyjnych w
dzialalnosci banku na przykladzie lukas banku sa.Opieka hospicyjna potrzeba wspolczesnego
czlowieka..Przywrocenie terminu w postepowaniu cywilnym.Amortyzacja wartosci niematerialnych i
prawnych w prawie bilansowym i podatkowym.Zarzadzanie kapitalem obrotowym w przedsiebiorstwie
produkcyjno handlowym..Seryjni zabojcy. Kryminalistyczne aspekty.Promocje konsumenckie na rynku
kosmetykow- analiza i ocena na przykladzie wybranych sklepow zajmujacych sie sprzedaza
kosmetykow.Przyklad pracy magisterskiej.Budzet gminy w systemie finansow publicznych (na przykladzie
gminy lubien kujawski).praca licencjacka budzet gminy .Merchandising w handlu detalicznym na przykladzie
butiku dunhill.Polski rynek uslug pocztowych w aspekcie czlonkostwa polski w unii europejskiej.Problem
wielokrotnie rejestrujacych sie bezrobotnych na przykladzie grodzkiego urzedu pracy w krakowie w latach
2004-2005..Istota i charakter instytucji doradztwa podatkowego..Wplyw reform podatkowych na strukture
dochodow budzetowych w krajach unii europejskiej.Rola i zadania zarzadcy nieruchomosci na przykladzie
gorniczej spoldzielni mieszkaniowej w jastrzebiu zdroju.Analiza procesu kadrowego na przykladzie zespolu
szkol samorzadowych w zawidzu koscielnym.Finansowe determinanty rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie firmy x.Parlamentarne komisje sledcze w panstwach unii
europejskiej.Prawnokarne aspekty ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w teorii i praktyce.Prawo
szlachty rycerskiej w japonii w epoce edo 1600-1868.Bancassurance – wspolpraca bankowo –
ubezpieczeniowa na przykladzie bz wbk s.a. oraz alior banku s.a..Reklama a prawo do
wizerunku.Zabezpieczenia zwrotnosci kredytow na przykladzie banku spoldzielczego w lomzy w latach 20052008.Zakres ochrony praw i wolnosci czlowieka i obywatela w polskim systemie prawa.Wplyw czynnikow
wewnetrznych na rozwoj przedsiebiorstwa - sport hotel w belchatowie.praca licencjacka budzet gminy
.Odroczenie i przerwa w wykonywaniu kary.praca licencjacka budzet gminy .Cywilnoprawna ochrona
wierzycieli przed transferowaniem aktywow ze spolek kapitalowych.Rola zwiazkow zawodowych w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem produkcyjnym.Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci wsrod
studentow.Dzialalnosc i strategia rozwoju gminy sokolniki.Ocena wydatkow oswiatowych gmin wiejskich
powiatu opolskiego w latach 2006-2008..Proces konceptualizacji pomyslu biznesowego przeznaczonego do
franczyzy..Odpowiedzialnosc dziennikarzy za naruszenie czci w publikacji prasowej.Rola gminy w systemie
zarzadzania kryzysowego na przykladzie gminy brzeznio.Materialne i niematrialne instrumenty
motywowania pracownikow na przykladzie dzialu obslugi klienta firmy polkomtel s.a..Drapiezny lancuch
dostaw jako element tworzenia przewagi konkurencyjnej w przedsiebiorstwie.System ubezpieczen
spolecznych w polsce po reformie w 1999 roku.Rola banku w finansowaniu dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie pko bp s.a..praca licencjacka budzet gminy .Wypalenie zawodowe a
zaangazowanie w prace wsrod nauczycieli.praca licencjacka budzet gminy .Kredyt bankowy i leasing jako
zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie
instrumentow promocji mix w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie pesako w horodle.Problem
sezonowosci w turystyce na rynku europejskim na przykladzie hiszpanii.Haber- agnieszka. Red. - ewaluacja
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wobec wyzwan stojacych przed sektorem finansow publicznych .Wplyw kibicow na powodzenie wydarzenia
sportowego na przykladzie projektu euro 2012.Domy pasywne i ich ekonomika praca inzynierska
budownictwo.Publiczne i prywatne zrodla finansowania sektora ochrony zdrowia w polsce w latach 20072012.Logistyka zaopatrzenia i zarzadzanie zapasami..Rola controllingu w optymalizacji kosztow w
przedsiebiorstwie.Prace magisterskie.Wplyw polityki stop procentowych narodowego banku polskiego na
akcje kredytowa bankow komercyjnych na przykladzie citibanku.Samorzad terytorialny w ii
rzeczypospolitej..Polityka rachunkowosci jednostki budzetowej na przykladzie miejskiego przedszkola nr
17.Planowanie marketingowe na przykladzie przedsiebiorstwa budowlano-uslugowego alttom.Rola i zadania
zarzadcy nieruchomosci w procesie inwestycyjnym w nieruchomosci komercyjne na przykladzie spolki ep
hotele i nieruchomosci sp.z o.o.Determinanty efektywnego kierownika - cechy osobowosciowekompetencje oraz style kierowania.Metody aktywizacji szczegolnej kategorii osob bezrobotnych .Dzialania
public relations na podstawie tarachominskich zakladow farmaceutycznych polfa s.a.- jako forma promocji
produktu.Zasada zakazu dyskryminacji w podatku posrednim na przykladzie akcyzy.Formy prawne
wspierania rozwoju energii odnawialnej.System poprawy bezpieczenstwa na drogach powiatu
namyslowskiego i efekty na tle realizacji zadan w okresie 2000-2009.Joint venture jako forma wspolpracy
miedzynarodowej.Postac w reklamie - analiza na podstawie modelu fcb..Rynek finansowy- gielda papierow
wartosciowych.Prace magisterskie pielegniarstwo.Doskonalenie zarzadzania jakoscia na przykladzie polskiej
wytworni papierow wartosciowych s.a. w warszawie.Oszustwa podatkowe.Jakby grupa jako nosnik
podkultury przemocy.Zrodla bledow i ich wykrywanie w szczerych nieprawdziwych zeznaniach swiadka w
procesie karnym.Analiza i ocena systemu dystrybucji w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy cefarm
czestochowa s.a..Kontratyp ryzyka sportowego.Podatkowa ksiega przychodow i rozchodow a podatek od
towarow i uslug.System motywacji i oceny pracownikow jako element polityki personalnej na przykladzie
firmy x.Na czym polega sukces firmy skoda na rynku polskim.Oszustwo w obrocie papierami
wartosciowymi..Prace magisterskie z ekonomii.Przejrzystosc rynku elektronicznego..Zrodla finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw..Stres zawodowy w percepcji urzednikow powiatowego urzedu
pracy.System ubezpieczen spolecznych w polsce po reformie w 1999 roku.Problem srodkow odurzajacych w
jednostkach penitencjarnych w polsce.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki pge
sa.Instytucja swiadka koronnego w polskim procesie karnym na tle porownawczym z rozwiazaniami unijnymi
i amerykanskimi.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa poligraficznego - dekor media sp. Z o.o..Rynek
kapitalowy jako zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Pozyskiwanie srodkow unijnych na
finansowanie zadan gminy na tle perspektywy rozwoju gminy.Nowoczesne narzedzia informatyczne dla
wspomagania procesu magazynowania na przykladzie sieci handlowej makro cash&carry..Praca magisterska
pedagogika wczesnoszkolna.praca licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenie jako czynnik motywujacy
pracownikow.Sytuacja podejrzanego w postepowaniu przygotowawczym.Zarzadzanie produkcja przy
wytwarzaniu osprzetu elektrycznego z wykorzystaniem potencjalu ludzkiego..Zwalczanie bezrobocia w
powiecie bochenskim.Ocena wskaznikowa kondycji finansowej samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy osjakow w latach 2005-2009.Rola kierownika w procesie komunikacji na przykladzie panstwowej
strazy pozarnej w strzelcach opolskich.Planowanie sciezki kariery zawodowej na przykladzie uczniow liceum
ogolnoksztalcacego w krakowie.Podatek od towarow i uslug w polskich systemach podatkow i
rachunkowosci.Pozwolenie na budowe na przykladzie starostwa powiatowego w klobucku w latach 2006 2009.Znaczenie reformy podatku od towarow i uslug w budownictwie mieszkaniowym.Ocena kondycji
finansowej na podstawie badanego przedsiebiorstwa.Call center jako narzedzie budowania dlugookresowych
relacji z klientem.Wybrane metody zarzadzania przedsiebiorstwem.Dworkinowska krytyka pozytywizmu
prawniczego.Determinanty funckcjonowania dystrybucji firmy transportowo- spedycyjnej w aspekcie
miedzynarodowym.praca licencjacka budzet gminy .Metody okreslania czasu zgonu.Kosekwencje
przystapienia polski do unii gospodarczo-walutowej.Dzialalnosc marketingowa przedsiebiorstw sektora
przemyslu spozywczego na przykladzie grupy kapitalowej zywiec.Praca magisterska licencjacka.Agencja
bezpieczenstwa wewnetrznego jako przyklad sluzby specjalnej.Prowadzenie przez przedsiebiorce cudzych
spraw bez zlecenia.Zastaw na prawach (zagadnienia wybrane).Znaczenie programow finansowanych z
funduszy strukturalnych unii europejskiej w rozwoju innowacji technicznych..Podatek dochodowy jako
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przedmiot ujawnien w sprawozdaniu finansowym - regulacje prawa bilansowego a praktyka spolek
gieldowych w polsce.Prawna analiza zbrodni katynskiej.Oszacowanie wartosci zamowienia na roboty
budowlane – teoria i praktyka. Praca inzynierska budownictwo.Ocenianie pracownikow jako instrument
zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie xyz..zrodla prawa administracyjnego..Reklama na rynku
przetworow owocowo-warzywnych na przykladzie firmy bracia urbanek.Odpowiedzialnosc cywilna lekarza w
prawie polskim i prawie szwajcarskim.Wplyw marketingu personalnego na ksztaltowanie wizerunku
firmy..Ocena dowodow w procesie cywilnym.Obszary problemowe polski ze wzgledu na poziom i dynamike
rozwoju gospodarczego w latach 2002-2007..Nowe formy inwestowania na polskim rynku - fundusz
hedgingowy superfund.zrodla finansowania inwestycji w malych i srednich przedsiebiorstwach.Skarga
konstytucyjna w polskim i niemieckim prawie konstytucyjnym - analiza porownawcza.Fundusze strukturalne
w samorzadach gminnych.Analiza stopnia wykorzystania internetu jako pomocy dydaktycznej w krakowskich
szkolach..Wplywy napoleonskie na ksztaltowanie sie administracji w polsce..Prawo
administracyjne.Thornhill- christopher j. - a sociology of constitutions : constitutions and state legitimacy in
historical-sociological per.Stres i wypalenie zawodowe pracownikow wybranych instytucji swiatowych w
czestochowie.Szanse i bariery rozwoju przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich na przykladzie badan w
gminie popielow..Podatek dochodowy od osob prawnych w unii europejskiej. Dumping czy uczciwa
konkurencja?.Sposoby ograniczania bezrobocia na lokalnym rynku pracy w lowiczu..Problemy motywowania
pracownikow sektora bankowego.Rola organizacji pozarzadowych w rozwoju lokalnym na podstawie
nadwislanskiej grupy dzialania e.o. cenoma.Analiza porownawcza finansowania przedsiebiorstwa za pomoca
kredytu i leasingu.Analiza i ocena uslug swiadczonych przez banki spoldzielcze ze szczegolowym
uwzglednieniem kredytow na dzialalnosc rolnicza na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w
lututowie.Inwestycyje rzeczowe w przedsiebiorstwie na przykladzie branzy farmaceutycznej.Uwarunkowania
a stan rozwoju turystyki we wschodniej czesci lgd „kraina sw. Anny”.Przeslanki zwrotu wywlaszczonej
nieruchomosci.Wplyw globalnego kryzysu finansowego na kondycje spoleczno-ekonomiczna krajow
rozwijajacych sie w afryce.Motywacyjne aspekty kultury organizacyjnej w zarzadzaniu mala firma.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena efektywnosci zarzadzania plynnoscia finansowa na przykladzie spolki
paradyz.Znaczenie zasad budzetowych w budzecie ogolnym unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy
.Technologia realizacji glebokich wykopow praca inzynierska budownictwo.Finansowa ocena funkcjonowania
banku pko bp sa w latach 2002-2006.Zarzadzanie jednostkami samorzadu terytorialnego na przykladzie
miasta i gminy przedborz.Analiza kosztow i ich wplyw na wynik finansowy na przykladzie zakladu gospodarki
komunalnej w zawierciu w latach 2007 - 2009.Wycena i ewidencja rozrachunkow wedlug polskiego prawa
bilansowego oraz miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci finansowej.Hoff- waldemar. - polish
energy regulation : in its european setting .Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie agora spolka
akcyjna w latach 2008-2010.Klonowska- urszula. Red. - kraje ameryki lacinskiej : argentyna- brazyliakolumbia : rynki zagraniczne dla polskiego biz.Ekonomiczne aspekty agroturystyki w wojewodztwie
warminsko - mazurskim..Projekt tiob hali magazynowe z zapleczem biurowym praca inzynierska
budownictwo.Partycypacja samorzadu terytorialnego w finansowaniu pomocy spolecznej w oparciu o dom
pomocy spolecznej zgromadzenia siostr urszulanek w sieradzu.Wykorzystanie rachunku kosztow w
zarzadzaniu spoldzielnia mieszkaniowa.Nadzor budzetowy w unii europejskiej i jego realizacja na przykladzie
wybranych krajow czlonkowskich.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Satysfakcja klienta zewnetrznego na przykladzie organizacji dzialajacej zgodnie z norma iso
9001:2000.Tematy prac magisterskich z pedagogiki.Organizacja systemu rachunkowosci w jednostkach
gospodarczych prowadzacych ksiegi handlowe.Instrumenty wladzy menedzerskiej w
organizacji.Proceduralizm teorii sprawiedliwosci johna rawisa.Wspolwlasnosc.Wspolna polityka rolna wplyw funduszy strukturalnych na rozwoj rolnictwa na podstawie gminy kutno.Polityka pieniezna banku
centralnego na przykladzie narodowego banku polskiego..Zarzadzanie zasobami ludzkimi prace
magisterskie.Rozwoj gospodarczy polski a sklonnosc do oszczednosci spoleczenstwa.Kryminalistyczne
znaczenie ciala szklistego galki ocznej.Sikora- jan (zarzadzanie). Red. - turystyka wiejska a edukacja : rozne
poziomy- rozne wymiary .System logistyczny dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa tece sp. Z o.o. W
strzelinie..Analiza prawidlowosci finansowania majatku przedsiebiorstwa.Przeslanki stwierdzenia
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niewaznosci aktow administracyjnych..zrodla informacji o nieruchomosciach w wycenie.praca licencjacka
budzet gminy .Przemiany ustrojowe w rosji 1905-1917.praca licencjacka budzet gminy .Marketing uslug
turystycznych w ocenie klienteli na przykladzie biura turystycznego triada.Instytucja sedziego sledczego w
modelu postepowania przygotowawczego- studium prawnoporownawcze.Ochrona obrotu gospodarczego a
pranie pieniedzy.Budzet jako instrument efektywnego zarzadzania finansami jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy redziny w latach 2005-2007.Wplyw inwestycji na ksztaltowanie wartosci
spolki akcyjnej.Strategia marketingowa firmy emen.Znaczenie transportu kolejowego w przewozie ladunku
na przykladzie pkp oargo s.a..Zasada bezposredniego skutku dyrektyw w krajowym porzadku prawnym
panstw czlonkowskich.Przesluchanie dziecka..Sprzeciw malzonka wobec czynnosci zarzadu majatkiem
wspolnym.Ochrona interesow inwestorow w swietle ustawy o szczegolnych uprawnieniach ministra
wlasciwego do spraw skarbu panstwa oraz ich wykonywaniu w niektorych spolkach kapitalowych lub grupach
kapitalowych prowadzacych dzialalnosc w sektorach energii elektrycznej- ropy naftowej oraz paliw
gazowych.praca licencjacka budzet gminy .Zasada rownego traktowania pracownikow bedacych
obywatelami unii europejskiej w zakresie warunkow zatrudnienia.Innowacyjnosc przedsiebiorstw w polsce w
xxi wieku.Prace licencjackie bankowosc.Innowacje w logistyce magazynowania.Chroniony czy otwarty rynek
pracy? Szanse i zagrozenia dla niepelnosprawnych pracownikow.Zarzadzanie auditami wewnetrznymi isd
huta czestochowa..Kultura organizacyjna w zakladach karnych..Urzedowe interpretacje przepisow prawa
podatkowego.Uwarunkowania efektywnosci pozaplacowych narzedzi motywowania pracownikow.Prawne i
instytucjonalne podstawy europejskiej unii walutowej.Polityka energetyczna unii europejskiej.Outsourcing w
zarzadzaniu.Przedmiot ochrony przepisow prawa karnego skarbowego..Problem elastycznego zatrudnienia a
warunki rozwoju swiadczenia pracy tymczasowej na podstawie firmy randstad polska sp. Z o.o..Analiza
dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego..Struktura procesu kontroli konstytucyjnosci aktow prawnych
poprzez orzecznictwo francuskiej rady konstytucyjnej.Ocena funduszy strukturalnych jako zrodla
finansowania dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw na podstawie firmy x..Problemy derekrutacji
pracownikow w sytuacji restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie firmy x.Opakowanie jako element
strategii marketingowej.Metody zabezpieczenia sie przed ryzykiem walutowym w
przedsiebiorstwie..Zarzadzanie przez jakosc w przedsiebiorstwie farmaceutycznym.Wprowadzenie na rynek i
rozwoj malej firmy transportowej.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania potrzeb mieszkaniowych osob
fizycznych na przykladzie bankow credit agricole oraz getin bank..Analiza techniczno – ekonomiczna
adaptacji strychu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Praca inzynierska budownictwo.Rola
controllingu w optymalizacji kosztow w przedsiebiorstwie handlowym.Zastosowanie elementow marketingu
- mix w firmie koudijs pasze sp. Z o.o..Obrot prawnoautorski na nowoczesnym rynku tresci.Bankowosc
internetowa a bankowosc oddzialowa - poszukiwanie najlepszego modelu banku detalicznego.Ocena
funkcjonowania gminy olsztyn w swietle badan bezposrednich.Oplacalnosc zaciagania kredytow w walutach
skandynawskich.Rekojmia wiary publicznej ksiag wieczystych..Ocena form i metod obnizania ryzyka
kredytowego w dzialalnosci banku komercyjnego na przykladzie banku pko bp s.a. w latach 20012004.Promocja jako istotny element dzialalnosci marketingowej miasta na przykladzie miasta
szczecin.Przestepstwo obrazy uczuc religijnych.Kultura organizacyjna firmy specjal w swietle badan
diagnostycznych.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zmianami jako element strategii
wspolczesnego przedsiebiorstwa.Znaczenie zaopatrzenia w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie
firmy zaklady podzespolow radiowych miflex s.a..Procesy wspoldecydowania i wspolrzadzenia w unii
europejskiej: komisja europejska- parlament europejski- rada unii europejskiej.Standardy uslug i obslugi
klienta w przedsiebiorstwie hotelarskim na przykladzie trzygwiazdkowego hotelu daglezja w
zakopanem.praca licencjacka budzet gminy .Koncesja w prawie energetycznym.Zastosowanie metody
assessment center jako narzedzia selekcji personelu w kontekscie wspolczesnych uwarunkowan rynku
pracy.Procesowo - kryminalistyczna analiza instytucji swiadka koronnego..praca licencjacka budzet gminy
.Sprawozdanie finansowe zrodlem informacji do oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa w teorii i
praktyce.Finansowe i pozafinansowe formy motywowania pracownikow.Zakaz reformationis in peius w
ogolnym postepowaniu administracyjnym.Prace magisterskie pomoc.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza za
niezgodne z prawem wykonanie wladzy publicznej.Ocena kondycji finansowej firmy nasz dom sp. Z o.o. Na
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podstawie sprawozdan finansowych w latach 2002-2006.Pisanie prac licencjackich po angielsku.Kowalikizabela. - orientacja rynkowa w polskim samorzadzie terytorialnym .Uwarunkowania rozwoju funkcji
turystyczno - rekreacyjnej na obszarze lgd stobrawski zielony szlak..Wykorzystanie outsourcingu w
gospodarce magazynowej na przykladzie firmy flextronics.Organizacja dystrybucji sprzedazy na przykladzie
firmy p.p.h. rekin..Ruczkowski- piotr - ustawa o zmianie imienia i nazwiska .Zatrudnienie cudzoziemcow w
polsce.Faktoring w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa.Kontrola wewnetrzna jako narzedzie efektywnego
zarzadzania jednostka gospodarcza.Zwalczanie i zapobieganie przestepstwom o charakterze korupcyjnym w
parwie polskim. Wybrane aspekty.Wplyw kultury organizacyjnej na zarzadzanie zasobami ludzkimi..Ocena
efektywnosci szkolen na przykladzie firmy obi.Rola due diligence w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
(na przykladzie fuzji i przejec).Finansowanie partii politycznych w kontekscie zasady pluralizmu
politycznego.Rozkaz wojskowy w miedzynarodowym i polskim prawie karnym.praca licencjacka budzet
gminy .Swiadek koronny- jako instrument do walki z przestepczoscia zorganizwoana w polsce.Analiza
efektywnosci funkcjonowania przedsiebiorstwa x w latach 2002-2006.Bezpieczenstwo energetyczne unii
europejskiej z punktu widzenia polski.Poziom i uwarunkowania popytu na instrumenty finansowe na
podstawie badan ankietowych studentow..Analiza warunkow pracy na wybranych stanowiskach w odlewni
staliwa..Szkolenie jako element sukcesu organizacji.Czynniki placowe i pozaplacowe w motywowaniu
pracownikow na przykladzie oddzialu pko bank polski spolka akcyjna w zamosciu.Ocena organizacji sluzb
pracowniczych w agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.Struktura funkcjonalna i funkcjonalno przestrzenna centrum miasta opola oraz koncepcje jej przeksztalcen..Spawozdanie finansowe jako zrodlo
danych w ocenie szans rozwojowych przedsiebiorstwa karmar..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
wielkosci i polozenia otworow na oslabienie stropu zelbetowego. Praca inzynierska budownictwo.Skutki
prawne ogloszenia upadlosci- co do zobowiazan upadlego.Partnerstwo publiczno-prywatne -czy zagrozenie
dla majatku skarbu panstwa i jednostek samorzadu terytorialnego.Zakladowy fundusz swiadczen socjalnych
jako instrument pozaplacowego systemu motywowania pracownikow na przykladzie pge giek s.a. o/kwb
belchatow.praca licencjacka budzet gminy .Realizacja polityki jakosci na przykladzie mittal steel poland s.a.
oddzial w dabrowie gorniczej.Zawila-niedzwiecki- janusz. - operational risk as a problematic triad : riskresource security- business continuity .Podatki dochodowe w systemie podatkowym polski i wybranych
krajach unii europejskiej.Dochody i wydatki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miejskiej
radomsko w latach 2003-2006.Granice ochrony patentowej produktow leczniczych.Eurosieroctwo jako
problem rodzinny.Ile kosztuje napisanie pracy licencjackiej.Przywodztwo organizacyjne - aspekty
psychospoleczne.Ocena dzialan promocyjnych przedsiebiorstwa neo-spiro.Plan marketingowy nowo
powstajacego przedsiebiorstwa.Funkcja gwarancyjna listow zastawnych.praca licencjacka budzet gminy
.Ocena standingu finansowego spolki akcyjnej zlomrex w latach 2002-2006.Umowa leasingu oraz
okolicznosci prowadzace do jej zakonczenia.Przemiany zatrudnienia w szkolnictwie wyzszym po 1989 roku na
przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego.praca licencjacka budzet gminy .Logistyka zwrotna jako element
optymalizacji lancucha dostaw.Rola internetu w rozwoju turystyki niszowej na przykladzie
trampingu..Informacyjne podstawy procesow decyzyjnych w organizacji.Mozliwosci pozyskiwania srodkow
unijnych na potrzeby polskiego rolnictwa..Technologia procesu wtrysku wykorzystywana w procesie
produkcji lusterek samochodowych..Wycena nieruchomosci gruntowej zabudowanej metoda porownywania
parami..Realizacja koncepcji spolecznej odpowiedzialnosci biznesu na wybranych przykladach.praca
licencjacka budzet gminy .Outsourcing i jego wplyw na zwiekszenie efektywnosci administracji publicznej w
swietle dotychczasowych badan i literatury przedmiotu.Instrumenty pochodne w ofercie polskich bankow –
na przykladzie banku pko bp s.a..Finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstwa-niekonwencjonalne zrodla
kapitalu.Wykorzystanie technik btl na przykladzie firmy great open house.Przestepstwo zgwalcenia na
terenie bialegostoku w latach 2009 - 2011 - problematyka kryminalistyczna.Zarzadzanie systemem
dystrybucji towarow na przykladzie firmy tech-rol sp. Z o.o..Proces rekrutacji pracownikow na przykladzie
spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej im. Franciszka stefczyka..Kredyt bankowy jako podstawowe
zrodlo finansowania dzialalnosci gospodarczej.Restrukturyzacja przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow
chemicznych rudniki s.a..Finansowanie programow wspierajacych uslugi rynku pracy swiadczonych przez
powiatowy urzad pracy osobom bezrobotnym na przykladzie powiatu laskiego.Rozwoj uslug hotelarskich w
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powiecie wielickim..praca licencjacka budzet gminy .Rola jakosci dostaw na przykladzie aso zup lp
citroën.Wolontariat w organizacjach pozarzadowych na przykladzie stowarzyszenia szansa oraz salos
zasole.Pomoc w pisaniu pracy magisterskiej.Kultura organizacyjna w urzedzie skarbowym w miescie
x.Reklama w prawie internetowym (wybrane zagadnienia prawne).Marketing jako funkcja zarzadzania na
przykladzie zakladu mz siito.Znaczenie plynnosci finansowej w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa na
przykladzie animex - zaklady drobiarskie s.a. w opolu..Marketing na rynku szkoleniowym na przykladzie
firmy biznes plus.Pisanie prac kontrolnych.Inicjatywa prawodawcza w unii europejskiej.Zmiany w polityce
depozytowej ing banku slaskiego s.a. w latach 2000-2006..Proces dystrybucji na przykladzie firmy kurierskiej
dpd polska.Tolerancja narodowosciowa a etnocentryzm konsumencki generacji „y”.Propozycje zmian w
konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997 r.- analiza normatywna..Bezpieczenstwo energetyczne
a wzrost gospodarczy unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Zasady rozliczania podatku vat w
przedsiebiorstwie i jego wplyw na gospodarke finansowa przedsiebiorstwa..Charakterystyka zmiennych
marketingu mix na przykladzie biura turystycznego orbis s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja- czyli jak zdobyc dobrego pracownika.Nowoczesne metody
zarzadzania w malych i srednich przedsiebiorstwach.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie srodkow
unijnych w finansowaniu inwestycji gminnych na przykladzie gminy knyszyn.Opodatkowanie importu
towarow.Konstrukcja prawna ulg i zwolnien w podatku od spadkow i darowizn.Wylaczenie sedziego w
procesie cywilnym.Venture capital i jego wplyw na dzialanie innowacyjnych przedsiebiorstw.Filipek-mazurbarbara. Red. - miejsce polskiej wsi i rolnictwa w unii europejskiej : jubileusz 70-lecia urodzin profesora
jana.Zarzadzanie finansami gminy jako podstawa funkcjonowania jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy tarnow.Efektywnosc procesu produkcyjnego w warunkach huty szkla..Zarzadzanie szkola
dla zaspokojenia szczegolnych potrzeb edukacyjnych dzieci. Rola postaw nauczycieli wobec problemu
dysleksji..Skarga negatoryjna w sprawach z zakresu ochrony srodowiska w swietle polskiego porzadku
prawnego.Wynagrodzenie jako element motywacji pracowniczej.Przestepczosc bialych kolnierzykow w
swietle doswiadczen polskich i amerykanskich .Menedzer jakosci - studium analityczne.Znaczenie
nowoczesnych metod handlu miedzynarodowego we wzroscie gospodarczym.Dowod z opinii bieglego w
postepowaniu cywilnym.Grupy problemowe na rynku pracy w polsce- w latach 2002-2005.Prace licencjackie
filologia angielska.Badania czynnikow wplywajacych na wybor specjalnosci gospodarowanie kapitalem
ludzkim w organizacji przez studentow wydzialy ekonomiczno-socjologicznego uniwersytetu lodzkiego.Prace
licencjackie przyklady.Wykorzystanie sprawozdania finansowego w analizie finansowej
przedsiebiorstwa.Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu wsrod mlodziezy na przykladzie powiatowego
urzedu pracy w myszkowie.Zarzadzanie bezpieczenstwem w szkole na przykladzie publicznego gimnazjum nr
2 we wloszczowie..Motywacja pracownikow jako jeden z glownych elementow zarzadzania zasobami
ludzkimi w przedsiebiorstwie.The commission’s 2009 guidance on article 102 tfeu - the fundamentals of the
more economic approach to exclusionary abuses and the impact of the document.Logistyka sfery gospodarki
magazynowej w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie firmy abc.Przebieg postepowania o
stwierdzenie nabycia spadku.praca licencjacka budzet gminy .Stan i perspektywy polityki karnej w
polsce..praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie analizy finansowej dla zarzadzania przedsiebiorstwem na
przykladzie bpbk sp. Z o.o. Lodz.Analiza finansowa i prognoza przychodow w oparciu o sprawozdania
finansowe spolki macrologic s.a..Sprawna komunikacja jako element zarzadzania personelem na przykladzie
firmy prywatnej.Projekt sali gimnastycznej przy gimnazium praca inzynierska budownictwo.Dochody
budzetu samorzadu terytorialnego w latach 2006-2008 na przykladzie gminy rozan.Formy ewidencji- a
obciazenia z tytulu podatku dochodowego w msp na przykladzie wybranych przedsiebiorstw.Proba oceny
dzialalnosci inwestycyjnej w obszarze infrastruktury technicznej i spolecznej przeprowadzonej przez organy
samorzadu terytorialnego gminy ozimek w latach 2008-2010.Oplacalnosc w produkcji rolnej..Prace
magisterskie z administracji.Ocena korzysci klientow bankowosci internetowej.Zarzadzanie produkcja i
jakoscia w procesie wytwarzania ozdob choinkowych..Konsolidacja polskiego sektora bankowego na
przykladzie fuzji bankow pko s.a. i bph s.a..praca licencjacka budzet gminy .Merytoryczne i formalne wymogi
ustanowienia zadaniowego czasu pracy w swietle regulacji kodeksu pracy..Trybunal konstytucyjny na tle
wybranych sadow konstytucyjnych panstw europejskich.Strumienie wartosci przy produkcji cegly
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pelnej.Zmiany kadrowe i ich wplyw na proces zarzadzania organizacja na przykladzie kwp spap
lodz.Niedziolka- dariusz a. - relacje inwestorskie .Znaczenie kontroli wizualnej przy wytwarzaniu wyrobow o
podwyzszonym poziomie jakosci.Dzialalnosc inwestycyjna w rachunkowosci jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy moszczenica.Gotowe prace.Analiza i ocena skutecznosci sterowania
ryzykiem kredytowym w pko bp sa.Przestepczosc przeciwko zabytkom archeologicznym.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza porownawcza zarzadzania zaopatrzeniem na przykladzie jednostki wojskowej oraz
prywatnego podmiotu gospodarczego.Rola zasobow ludzkich w rozwoju banku bph s.a..Zwyczajne srodki
prawne w kodeksie postepowania administracyjnego.Zarzadzanie technologia informatyczno-komunikacyjna
w szkole..Dziecko jako swiadek - przesluchanie na podstawie art. 185a i 185b k.p.k..Marketing uslug na
warszawskim rynku klubow rekreacji ruchowej..Usprawnienie gospodarki magazynowej oraz transportu w
przedsiebiorstwie dzialajacym na rynku miedzynarodowym.Zarzadzanie projektami na przykladzie projektu
budowy portalu do wymiany informacji handlowej www.epal.net.pl.Tematy prac magisterskich
administracja.Postepowanie z nieletnimi w polsce.Prawnofinansowe aspekty dokapitalizowania spolki.Rola i
znaczenie gospodarki grecji we wspoltworzeniu europejskiej unii gospodarczej i walutowej (ugw).Metody
przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatu raciborskiego.Usprawnienie gospodarki magazynowej
oraz transportu w przedsiebiorstwie dzialajacym na rynku miedzynarodowym.Proba oceny atrakcyjnosci
turystycznej wsi opolskiej w swietle dzialan promocyjnych..Utwor architektoniczny jako przedmiot ochrony
prawa autorskiego.Coaching jako sposob wspomagania rozwoju pracownikow.Zrodla dochodow powiatu na
przykladzie powiatu brzeskiego..Ksztaltowanie sie rynku numizmatycznego w polsce ukazane przez pryzmat
srebrnych monet kolekcjonerskich emitowanych w latach 1995-2009..Wplyw systemow motywacyjnych na
pracownikow. Na przykladzie rejonowego urzedu pracy w myszkowie.Kolizje praw autorskich oraz praw do
wzorow przemyslowych w swietle prawa polskiego oraz prawa unii europejskiej.Stawarska-rippel- anna. prawo sadowe polski ludowej 1944-1950 a prawo drugiej rzeczypospolitej .Pisanie prac licencjackich
szczecin.Poziom ochrony konsumentow na gruncie projektu rozporzadzenia w sprawie wspolnych
europejskich przepisow dotyczacych sprzedazy oraz wybranych dyrektyw konsumenckich w swietle
orzecznictwa trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej.Ocena wdrazania zintegrowanego programu
operacyjnego rozwoju regionalnego (zporr) 2004-2006 w polsce.Elementy promocji mix wykorzystywane w
dzialalnosci firmy hortex holding s.a..Zarzadzanie finansami nieruchomosci turystycznej na przykladzie
osrodka wypoczynkowego polwysep w jastarni.Ochrona roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci
pracodawcy.Ocena poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy wybranego zakladu piekarniczego..Stoczkiewiczmarcin. - pomoc panstwa dla przedsiebiorstw energetycznych w prawie unii europejskiej .Prace magisterskie
finanse.Prawa pasazerow linii lotniczych w unii europejskiej.Klauzula porzadku publicznego w
miedzynarodowym arbitrazu handlowym.Ocena systemu haccp na przykladzie mix - pasz w
kluczborku..Tematy prac magisterskich prawo.Teoria panstwa i prawa w defensor pacis marsyliusza z
padwy.Oswiadczenie o przyjeciu lub odrzuceniu spadku jako charakterystyczne oswiadczenie woli..Zakres i
formy wspolpracy regionalnej i zagranicznej samorzadu terytorialnego.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Tematy prac magisterskich pedagogika.Utwor architektoniczny jako przedmiot
ochrony prawa autorskiego.Sluzebnosc przesylu.Pionowe porozumienia ograniczajace konkurencje.Prace
dyplomowe przyklady.Zwiazek oceniania i motywowania pracownikow na przykladzie firmy x.Bezrobocie w
wojewodztwie lodzkim w latach 1999-2006.praca licencjacka budzet gminy .Postrzeganie systemu
zarzadzania jakoscia przez pracownikow na przykladzie firmy budowlanej.Historia sil zbrojnych.Public
relations i jego rola w strategii promocyjnej firmy na przykladzie banku bph.Analiza statystyczna budzetu
gminy baranowo.Proces kierowania zespolami pracowniczymi w przedsiebiorstwie na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Mlodzi ludzie wobec wymagan rynku pracy.Postepowanie prywatnoskargowe w polskim
procesie karnym.Nadzor nad procesem zrzeszania sie i laczenia bankow w prawie polskim.Reklama w
internecie..Pisanie prac lublin.Analiza ekonomiczno-finansowa w ocenie i rozliczeniu przedsiebiorstwa
komandor lodz s.a.Prawo miedzynarodowe wobec zagadnien klonowania i zaplodnienia in vitro.Wybrane
aspekty prawa do rzetelnego procesu sadowego w orzecznictwie europejskiego trybunalu praw
czlowieka.Nadzor nad procesem zrzeszania sie i laczenia bankow w prawie polskim.Trybunal konstytucyjny i
jego funkcje.Postepowanie cywilne w sprawach z zakresu ochrony konkurencji.Ochrona akcjonariuszy w
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amerykanskiej spolce akcyjnej (regulacja stanu delaware).Promocja jako instrument zarzadzania rozwojem
gminy bierawa.Znaczenie bankowosci elektronicznej w badanych bankach - aspekty marketingowe.Charakter
ochrony prawnej informacji genetycznej.Gast- ewa alicja. Red. - system ochrony wlasnosci przemyslowej w
polsce a mozliwosci rozwoju gospodarczego : konfere.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac
magisterskich szczecin.Analiza plynnosci finansowej na przykladzie jednostki budzetowej wosir w latach
2005-2010.Analiza finansowo-ekonomiczna- jako instrument wspomagania decyzji na przykladzie f.p.u.h.
victoria.Wplyw poglebiania integracji na instytucjonalizacje w ramach wspolnot europejskich.Kotler- philip chaos : zarzadzanie i marketing w erze turbulencji .praca licencjacka budzet gminy .Usprawnienie procesu
zakupu na przykladzie zakladu wodociagow i kanalizacji sp. Z o.o. W lodzi.Utrzymanie czystosci jako zadanie
gminy na przykladzie miasta dabrowa gornicza.Bankowosc internetowa..Funkcjonowanie systemu
ubezpieczen emerytalnych w polsce.Analiza przychodow ze sprzedazy fabryki maszyn gorniczych pioma
s.a..Wplyw srodkow unijnych na finansowanie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
wojewodztwa opolskiego w latach 2004-2010.praca licencjacka budzet gminy .Analiza wykorzystania i
skutecznosc marketingu w uslugach ubezpieczeniowych (na przykladzie polskiego towarzystwa ubezpieczen
s.a. oddzial w ostrolece).Senat rzadzacy oraz zgromadzenie reprezentantow jako organy naczelne
rzeczypospolitej krakowskiej.Aktywne formy przeciwdzialaniu bezrobociu na lokalnym rynku pracy w
powiecie radomszczanskim.Skuteczne negocjacje warunkiem sukcesu firmy na przykladzie firmy
farmaceutycznej..Urzedowe interpretacje przepisow prawa podatkowego.praca licencjacka budzet gminy
.Prace magisterskie z pielegniarstwa.Analiza i ocena narzedzi marketingowych w sektorze uslug bankowych
na podstawie kredyt banku.Finanse publiczne unii europejskiej.Instytucja rezydencji w umowach o unikaniu
podwojnego opodatkowania.praca licencjacka budzet gminy .Jak wyglada praca licencjacka.Rozwoj centrow
logistycznych jako element promocji regionu lodzkiego.Konflikty w organizacji i sposoby ich rozwiazywania
na przykladzie niezaleznego zrzeszenia studentow uniwersytetu ekonomicznego w krakowie.Awans
zawodowy jako czynnik motywacyjny dla nauczycieli zespolu szkol ekonomicznych w czestochowie.Analiza
finansowa przedsiebiorstwa energa elektrownie ostroleka s.a. w latach 2006-2008.Ochrona uprawnionego z
tytulu umownego prawa pierwokupu.Roznice trwale i okresowe miedzy kosztami i przychodami na
przykladzie przedsiebiorstwa --labtar sp. Z o.o. W tarnowie opolskim.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna
adwokatow w polsce w xx wieku.Projekt pracy magisterskiej.Wykorzystanie internetu w dzialalnosci
handlowej przedsiebiorstw.Znaczenie subwencji i dotacji w budzecie gminy na podstawie gminy
gluchow.Dzialalnosc systemu gwarantowania depozytow na przykladzie bankowego funduszu
gwarancyjnego..Wladztwo daninowe w polskim systemie konstytucyjnym.Infrastruktura transportowa w
polsce w swietle przygotowan do wydarzenia euro 2012.Konstytucyjno-prawne aspekty akcji wyborczej
solidarnosc.Ocena jakosci produkcji wentylatorow fabryki wentylatorow ownet w olkuszu.Projekt budowlany
modernizacji segmentu budynku mieszkalnego z prefabrykatow wielkoblokowych w podluznym ukladzie
konstrukcyjnym. Praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie klubem pilkarskim. Zastosowanie modelu jima
collinsa w klubie fc barcelona..Pisanie prac socjologia.Bezrobocie i sposoby jego zwalczania w powiecie
krapkowickim w latach 2001-2006.Rzetelnosc postepowania przygotowawczego.Prace licencjackie i
magisterskie.Rola systemow informacyjnych zarzadzania w dzialalnosci wybranych przedsiebiorstw..Biegly i
jego opinia w postepowaniu cywilnym.Dochody i wydatki jednostki budzetowej na podstawie miejskiego
osrodka pomocy spolecznej..Decyzja o pozwoleniu na budowe w procesie inwestycyjnobudowlanym.Integracja bankowo - ubezpieczeniowa na przykladzie grupy pzu.Samuelson- paul anthony ekonomia .Monitoring wizyjny jako nowoczesna forma nadzoru nad spoleczenstwem.Wybrane aspekty
diagnozowania ryzyka upadlosci w warunkach kryzysu gospodarczego - analiza przypadku.Bak- adam a. praktyczne aspekty orzekania o kosztach sadowych w sprawach cywilnych .Lipka- anna. - inwestycje w
kapital ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury .praca licencjacka budzet gminy .Rola
controllingu personalnego w gospodarowaniu kapitalem ludzkim na przykladzie banku spoldzielczego w
przysusze.Rachunek kosztow w przedsiebiorstwie..Koszty pracy w polsce jako czynnik wplywajacy na wzrost
gospodarczy.Ekonomiczne i pozekonomiczne przyczyny migracji na podstawie badan sondazowych w
powiecie oleskim..Dzialania policji z zakresu public relations jako czynnik kreowania wizerunku w
spolecznosci.praca licencjacka budzet gminy .Podstawy prawne dzialalnosci urzedu ochrony panstwa w
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ujeciu historycznym.Spoldzielnie mieszkaniowe i ich rola w rozwoju rynku nieruchomosci.Wdrazanie strategii
organizacji na przykladzie toyoty.Inicjatywa prawodawcza w unii europejskiej.Zarzadzanie karierami
zawodowymi pracownikow w przedsiebiorstwie.Analiza pozyskiwania i selekcji kandydatow do pracy na
przykladzie gaspol s.a..Prawo do ochrony danych osobowych.Rozwoj mikroprzedsiebiorstw na przykladzie
powiatu namyslowskiego w latach 2004-2007.Quo vadis- eutanazjo? „dobra smierc” – zakaz kontra
legalizacja..Rapkiewicz- maciej (1972- ). Red. - budowa wspolnoty finansowej : ubezpieczenia wzajemne a
ubezpieczenia komercyjne .Przetwarzanie danych w nowoczesnych systemach mis.Zarzadzanie czasem
menedzera na przykladzie pgf cefarm krakow sp. Z o.o..Funkcjonowanie kredytu hipotecznego na rynku
mieszkaniowym.Public relations jako narzedzie promocji firmy pge giek s.a. oddzial kwb belchatow.Budowa i
kreowanie polskiej marki na rynku unii europejskiej na przykladzie producentow chemii budowlanej.praca
licencjacka budzet gminy .Franchising i jego marketingowy wplyw na przykladzie mcdonalds i kfc.Prawa i
obowiazki obywatelskie w konstytucji marcowej i kwietniowej.Wplyw inwestycji turystycznych na
atrakcyjnosc regionu nowotarskiego.Kredyt hipoteczny jako alternatywa dla mlodych malzenstw..Problemy
wspolpracy organizacji pozarzadowych z samorzadem miasta tychy na przykladzie organizacji dzialajacych na
rzecz osob niepelnosprawnych..Prawnomiedzynarodowa ochrona inwestycji przed wywlaszczeniem dwustronne traktaty inwestycyjne.Pisanie pracy mgr.Pisanie prac lodz.praca licencjacka budzet gminy
.Komunikacja - elementem dzialan promocyjnych (na przykladzie spolki dom-bud s.j. m.t. polgrabia).Zgoda
wspoluprawnionego malzonka na dokonanie czynnosci prawnej..Umowa o prace a umowy
cywilnoprawne.Kruczalak-jankowska- joanna. Red. - wplyw europeizacji prawa na instytucje prawa
handlowego .Umowy o roboty budowlane w sprawach zamowien publicznych.Czynniki ksztaltujace poziom
bezpieczenstwa korzystania z sieci internet w pracy menadzera.Efekty marketingowe wdrazania strategii
dystrybucji detalicznej na przykladzie curver poland sp. Z o.o..Miejsce jakosci w zasadach zarzadzania
toyoty..Zarzad w spolce partnerskiej.Kierunki rozwoju elektrotechniki magazynowej.Wybrane funkcje
konsularne zwiazane z udzielaniem pomocy i ochrony obywatelom panstwa wysylajacego- ktorzy znajduja
sie w panstwie przyjmujacym.zrodla finansowania i ocena efektywnosci inwestycji w odnawialne zrodla
energii na przykladzie farmy wiatrowej.Ewidencjonowanie podatku od towarow i uslug.Czynnosci
wyjasniajace w sprawach o wykroczenia.Skuteczne przywodztwo (na przykladzie jutrzenka holding
s.a.)..Zwiazek miedzygminny i stowarzyszenie gmin jako publicznoprawne formy wspoldzialania
gmin.Warunki rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na poziomie lokalnym..Umowa darowizny na tle
innych nieodplatnych przysporzen.Motywacja pracownikow w firmie classen - pol s.a..Analiza taksonomiczna
poziomu rozwoju spoleczno-ekonomicznego powiatow w polsce w latach 2005-2008..Rekrutacja i selekcja
pracownikow w szkolnictwie na przykladzie zespolu szkol im. Stanislawa reymonta w przyrowie.Prace
magisterskie uw.Crimen laesae maiestatis w rzeczpospolitej szlacheckiej. Droga do humanitaryzacji polskiego
prawa karnego..Pozycja obroncy w procesie karnym w polsce.Zarzadzanie dystrubucja artykulow
stomatologicznych.Motywowanie pracownikow poprzez place na przykladzie firmy patrol.Urlopy
pracownicze i inne zwolnienia od pracy..Analiza procesu odzyskania kondycji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie arelan s.a...Panstwowa straz pozarna jako podstawowy element zarzadzania bezpieczenstwem
na terenie miasta sosnowiec..Sklad sadu arbitrazowego na gruncie prawa modelowego uncitral oraz jego
implementacji w prawie polskim i francuskim..Charakterystyka i wdrozenie systemu informatycznego crm na
przykladzie miedzynarodowego przedsiebiorstwa audi ag.praca licencjacka budzet gminy
.Administracyjnoprawne ograniczenia prawa wlasnosci ze wzgledu na wymagania ochrony srodowiska.Prace
inzynierskie pisanie.Wplyw stylu zarzadzania na efektywnosc poleglych menedzerowi
pracownikow.Obowiazki panstwa wobec przedsiebiorcow.Rekrutacja i selekcja pracownicza na przykladzie
firmy global personals limited..Wplyw turystyki masowej na funkcjonownanie miasta na przykladzie
krakowa.Stalking. Kryminalizacja zjawiska poprzez wprowadzenie do kodeksu karnego art. 190 a.Dostep do
transgranicznej opieki zdrowotnej w unii europejskiej.Finansowe aspekty funkcjonowania szlachty
sejmikowej w xviii wieku na podstawie pamietnikow marcina matuszewicza.Elektroniczny - pr. Cele i
narzedzia.Celowosc wdrazania systemu zarzadzania jakoscia w administracji publicznej..Zarzadzanie
samorzadowa szkola ponadgimnazjalna na przykladzie zespolu szkol ogolnoksztalcaco - technicznych nr 2 w
lunlincu.Analiza wybranych aspektow finansowania nieruchomosci mieszkaniowych przez banki komercyjne
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w polsce na przykladzie wybranych ofert.Weryfikacja przydatnosci zawodowej nauczycieli szkol
gimnazjalnych.Jak powinna wygladac praca licencjacka.Wplyw swobodnego dostepu do informacji przez
uczniow na zarzadzanie szkola..Marketing eksportowy w dzialalnosci polskich przedsiebiorstw na rynku
miedzynarodowym.Wsparcie finansowe instytucji kultury ze srodkow budzetowych miasta na przykladzie
gminy miasta czestochowa.Rekrutacja- oceny oraz motywowanie pracownikow w prywatnych
przedsiebiorstwach.Procesy globalizacji gospodarczej a interesy narodowe polski..Konstytucyjne podstawy
bezpieczenstwa panstwa.Jak zaczac prace licencjacka.Funkcjonowanie banku spoldzielczego na przykladzie
banku spoldzielczego w ostrowi mazowieckiej.Spis tresci praca licencjacka.Pokolenie x i y wobec zmian w
organizacji.Przekroczenie granic obrony koniecznej .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie budzetem
szkoly ponadgimnazjalnej na przykladzie powiatowego zespolu edukacyjnego w konstantynowie
lodzkim.Zjawisko handlu ludzmi i organami ludzkimi jako zagrozenie dla bezpieczenstwa wewnetrznego w
polsce .Barcz- jan (1953- ). Red. - unia europejska a obrot towarami strategicznymi : nowe regulacje- nowe
wyzwania .Status i kompetencje zarzadu spolki akcyjnej..Analiza finansowa zakladu lubelski wegiel
bogdanka s.a..Ocena wplywu ryzyka bankowego na rentownosc banku x w strzelcach opolskich..Udzielanie
kredytow klientom instytucjonalnym w czasie kryzysu finansowego na przykladzie kredyt banku s.a..Korzysci
wynikajace z wdrozenia programu logistycznego ifs na przykladzie firmy ragz.zrodla energii odnawialnej jako
podstawowy element ekologistyki.Podatek dochodowy od osob fizycznych zrodlem wplywow dochodow
budzetowych.Korekty deklaracji podatkowych w swietle przepisow ordynacji podatkowej.Gorski- marek
(1951- ). Red. - prawo ochrony srodowiska .Miedzynarodowa konferencja naukowa z okazji trzydziestej
rocznicy powstania nszz solidarnosc - zbiorowe prawo pracy w xxi wieku : miedzynarodowa konferencja
naukowa z okazji trzydziestej roc.Partnerstwo publiczno-prywatne na przykladzie kapieliska fala w
lodzi.Ocena kondycji finansowej firmy logistycznej na przykladzie przedsiebiorstwa x.Udzial wybranych
elementow promocji mix w polityce promocji realizowanej przez komputronik s.a..Przedsiebiorstwo na rynku
finansowym.Wykorzystanie internetu w dzialalnosci funduszy inwestycyjnych.Bezrobocie w powiecie
szczycienskim w latach 2007-2009.Amerykanska akcja zbrojna w iraku w kontekscie zakazu uzycia sily w
stosunkach miedzynarodowych.Przestepczosc nieletnich w polsce w latach 2001-2011. Trendyuwarunkowania- podstawowe zasady postepowania z nieletnimi.Licencjat.Znaczenie fiskalne podatku od
towarow i uslug w dochodach budzetu panstwa w latach 2002-2006.Pozycja ustrojowa narodowego banku
polskiego.Psychologiczne aspekty oddzialywania opakowan i ich rola w strategii marketingowej
przedsiebiorstw- funkcjonujacych na rynku kosmetycznym..praca licencjacka budzet gminy .Procesy
globalizacji gospodarczej a interesy narodowe polski..Ksztaltowanie sie odpowiedzialnosci wspolnikow w
spolkach handlowych ze szczegolnym uwzglednieniem pominiecia osobowosci prawnej.Analiza dochodow i
kierunkow ich wykorzystania na przykladzie gminy olszowka za lata 2006-2008.Zarzadzanie szkola : miejsce i
rola przedmiotu wychowanie do zycia w rodzinie w szkole.Zasada swobodnej oceny dowodow w polskim
procesie karnym.Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami.Sytem ubezpieczen spolecznych - dostatnia jesien
zycia czy wegetacja na granicy czlowieczenstwa?.Promocja ozorkowa jako element rozwoju spolecznogospodarczego miasta.System motywowania pracownikow sfery budzetowej na przykladzie urzedu
skarbowego.Dostosowania w dziedzinie ochrony srodowiska naturalnego w polsce na przykladzie sektora
energetycznego.Rozwoj przedsiebiorczosci w oparciu o narodowy plan rozwoju.praca licencjacka budzet
gminy .Ocena efektywnosci szkolen na podstawie modelu d.l. kirkpatricka - studium przypadku
przedsiebiorstwa vestil hotel business & conference.Podatek vat w handlu wewnatrzwspolnotowym..Jakosc
obslugi klienta w wybranych biurach podrozy w polsce..Kraczla- magdalena. - osobowosciowe
uwarunkowania przywodztwa : menedzerowie a specjalisci .Marketing handlowy na rynku produktow dla
niemowlat i dzieci na przykladzie firmy alima-gerber s.a..Analiza wykorzystania wybranych systemow
informatycznych do zarzadzania przedsiebiorstwem.Wstep pracy licencjackiej.Rola systemow motywacyjnych
w podnoszeniu efektywnosci i kompetencji pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa fortum i urzedu
miejskiego w ostrowie wielkopolskim.praca licencjacka budzet gminy .Pozycjonowanie stron internetowych
w swietle prawa.Kreowanie wizerunku firmy na przykladzie zak s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Liberalizacja sektora telekomunikacyjnego w dyrektywach unii europejskiej.Analiza dzialalnosci kredytowej
banku spoldzielczego w szczekocinach w latach 2003-2007.Skarga na bezczynnosc organu lub przewlekle
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prowadzenie postepowania.Sprawozdawczosc finansowa przedsiebiorstw w ujeciu krajowym oraz
miedzynarodowym.Davies- michael - joint ventures in poland : a legal guide .Marketingowe wykorzystanie
serwisow spolecznosciowych na przykladzie www.facebook.com.Rezerwy jako szczegolna kategoria
sprawozdawcza – regulacje a praktyka polskich spolek gieldowych.Wplyw organow centralnych na
administracje slaska w czasach autonomii 1920-1939.Strategia wprowadzania produktu na rynek na
przykladzie firmy krka.Praca licencjacka tematy.Zbywanie i dziedziczenie roszczenia z tytulu zachowku.Prawo
handlowe.Zastaw jako forma zabezpieczenia kredytu bankowego.Kontrowersje w reklamie.Dowod z zeznan
swiadkow i dowod z przesluchania stron w postepowaniu cywilnym.Rynek tanca w krakowie.Analiza
sprawozdania finansowego jako element oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa spoldzielczego na
przykladzie spoldzielni mieszkaniowej storczyk w lodzi.Ocena wskaznikowa kondycji finansowej samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy osjakow w latach 2005-2009.Ochrona maloletnich w zakresie
korzystania z gier wideo w prawie unii europejskiej.Zasady odpowiedzialnosci karnej nieletnich na podstawie
art. 10 kodeksu karnego.Wprowadzenie na rynek nowego produktu - toyota yaris iii na przykladzie koncernu
toyota motor corporation..Wplyw lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej na rozwoj miasta kutna.Wybor
formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez male przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy archmed.Satysfakcja z pracy - fikcja czy rzeczywistosc?.Motywowanie jako element zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu gminy w babiaku.Specyfika strategii rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce (na przykladzie spolki miraculum s.a.).praca licencjacka budzet gminy .Analiza
gospodarnosci nieruchomosciami- na przykladzie gminy wojnicz w latach 2005 – 2009..Ewolucje podatku
dochodowego od osob fizycznych w polsce i w krajach unii europejskiej.Uwarunkowania funkcjonowania
kadry kierowniczej we wspolczesnych przedsiebiorstwach.praca licencjacka budzet gminy .Merchandising
jako koncepcja wzrostu efektywnosci sprzedazy.Strategie i instrumenty zarzadzania logistycznego na
przykladzie branzy uslugowej..Ocena atrakcyjnosci produktow bankowych skierowanych dla sektora msp na
przykladzie oferty banku pko bp s. A..Prace magisterskie bankowosc.Analiza funkcjonowania budownictwa
czynszowego na przykladzie tbs czestochowa.Umowa kontraktacji.Rola i dzialanie agencji doradztwa
personalnego w zakresie rekrutaji kandydatow do pracy w polsce.Strategia marketingowa przedsiebiorstwa
handlowo - uslugowego na przykladzie firmy h.skrzydlewska.Efektywnosc wydatkowania srodkow funduszu
pracy w powiecie oleskim w 2008 roku..Gotowe prace.Socjologia prace magisterskie.Prace licencjackie
turystyka.Motywacja praca licencjacka.Systemy komunikowania sie jako instrument wplywajacy na precepcje
zmian organizacyjnych..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie firmy
mittal steel poland s.a. w hucie x.Przykladowe prace dyplomowe.Wplyw nadumieralnosci mezczyzn na
wysokosc skladki w ubezpieczeniach na zycie.E-learning droga do uzyskania wzrostu konkurencyjnosci
przedsiebiorstwa na rynku..praca licencjacka budzet gminy .Pelnomocnictwo jako instytucja prawa
cywilnego.Koszty pracy w rachunkowosci jednostki budzetowej.Prawo pierwokupu nieruchomosci..Role
menedzera w kierowaniu personelem w przedsiebiorstwie.Praca magisterska tematy.Weryfikacja struktury
czynnikowej kwestionariusza osi autorstwa coopera i sloana - grupa zawodowa: nauczyciele..Analiza
poziomu jakosci rur instalacyjnych stopu cudhp w odcinkach..Rozpoczynanie dzialalnosci gospodarczej w
gastronomii w wojewodztwie mazowieckim.Magisterska praca.Zarzadzanie kryzysem w dzialalnosci
organizacji.Transgraniczne przeniesienie siedziby spolki krajowej w swietle swobody
przedsiebiorczosci.Cielecki- tadeusz. Red. - pozycja ofiary w procesie karnym - standardy europejskie a prawo
krajowe .Wykorzystanie analizy technicznej na polskim rynku kapitalowym..Ekonomiczno - finansowa analiza
przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji s.a. w latach 2001-2004.Zabezpieczanie dowodow w
postepowaniu cywilnym.Formy publicznego oraz prywatnego mecenatu wobec artystow plastykow w polsce
po 1989 r..Ocena kondycji finansowej podmiotu gospodarczego na przykladzie gminnej spoldzielni
samopomoc chlopska w kleszczowie.praca licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza dochodow
budzetowych gmin na przykladzie gminy ostrow wielkopolski i gminy sieroszewice.Fundusze strukturalne
unii europejskiej oraz ich wplyw na rozwoj powiatu tarnowskie gory.Uprzywilejowanie udzialowcow i
akcjonariuszy w spolkach kapitalowych.Przestepstwa karuzelowe.Ekspertyza psychologiczna i psychiatryczna
w procesie karnym..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Aspekty prawne
reklamy w prasie drukowanej.Opodatkowanie rodziny w polsce ludowej.Analiza finansowa jako podstawa
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oceny efektywnosci zarzadzania finansami przedsiebiorstwa na przykladzie spolki agora s.a..Podtypy umowy
rachunku bankowego na tle jego konstrukcji ramowej.Wplyw stosowanego stylu kierowania na komunikacje
miedzy dyrektorem a gronem pedagogicznym.Konflikt w organizacji i sposoby jego rozwiazywania na
podstawie przedsiebiorstwa emalia olkusz s.a..Rozwoj pracowikow i kariery pracownicze jako istotny
element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie zespolu szkol nr 1 w klobucku.Pisanie prac
naukowych.Analiza zrodel finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na rynku pierwotnym na przykladzie
miasta bedzin.Systemy automatycznej identyfikacji na przykladzie firmy szer.Udzial prokuratora w
postepowaniu przygotowawczym.Analiza bezrobocia w powiecie ostroleckim w latach 1998-2004..Reforma
konstytucyjna w zjednoczonym krolestwie wielkiej brytanii i irlandii polnocnej. Wybrane
zagadnienia..Leasing jako alternatywne zrodlo finansowania przedsiebiorstwa...
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