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Ocena ryzyka zawodowego i systemow zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy w opinii zatrudnionych
w organizacji..Finansowanie inwestycji gminnych na przykladzie dzialalnosci inwestycyjnej gminy rudniki w
latach 2003 - 2006.Ogloszenia pisanie prac.Rola stowarzyszenia branzy sanitarnej w podnoszeniu
konkurencyjnosci jego uczestnikow.praca licencjacka budzet gminy .Nowoczesne formy finansowania
przedsiebiorstw.Rozwoj gminy a zarzadzanie budzetem na przykladzie miasta dabrowy gorniczej.Zarzadzanie
rozwojem regionalnym na przykladzie wojewodztwa podlaskiego.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie
motywacji w zarzadzaniu przez jakosc na przykladzie zakladow tekstylno-konfekcyjnych teofilow
s.a..Derywaty w ograniczaniu ryzyka stopy procentowej..Odpowiedzialnosc sprzedawcy z tytulu
nienalezytego wykonania umowy sprzedazy.Analiza finasowa grupy iti.Wplyw kosztow na wynik finansowy
na przykladzie bot elektrowni belchatow s.a..Islam a ideologia polityczna.Socjologia prace
magisterskie.Projektowanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej ( mma) do nawierzchni drogowych z
zastosowaniem mieszanki mineralnej o uziarnieniu nieciaglym. Praca inzynierska budownictwo.praca
licencjacka budzet gminy .Legitymacja podmiotow o ograniczonej zdolnosci wnioskowej w postepowaniu
przed trybunalem konstytucyjnym.Funkcjonowanie i rozwoj przedsiebiorstwa rodzinnego.Kampania
promocyjna dla hurtowni na przykladzie firmy bumix.Procedura pozyskiwania srodkow ze zintegrowanego
programu operacyjnego rozwoju regionalnego.Teoretyczne aspekty bezrobocia i wybrane formy
przeciwdzialania bezrobociu.Kreowanie w mediach wizerunku przedsiebiorcy na przykladzie p.p.l.koral i
fakro sp. Z o. O..More economic approach - bardziej ekonomiczne podejscie do europejskiego prawa
antymonopolowego.Przestepczosc i demoralizacja nieletnich w powiecie kedzierzynsko-kozielskim w latach
2000-2008.Polska regulacja instytucji squeeze out: prawo wiekszosci - ochrona mniejszosci.Srodki unijne jako
jedno ze zrodel finansowania wspolpracy transgranicznej na przykladzie cieszyna..Systemy zarzadzania
wiedza i personelem.praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie sie marketingu politycznego i kreowanie
wizerunku polityka w wybranych krajach europy srodkowo- wschodniej.Nabywanie akcji wlasnych przez
spolki po nowelizacji kodeksu spolek handlowych z dnia 13.06.2008.Zarzadzanie personelem w krakowskiej
sieci aptek xxx.praca licencjacka budzet gminy .Sluzby specjalne i ich rola w zwalczaniu terroryzmu w
polsce.Rozwoj infrastruktury transportowej w regionie lodzkim.Programy i efekty ograniczania bezroboca w
wojewodztwie opolskim w latach 2002-2009..Powstanie warszawskie jako dramatyczny punkt kulminacyjny
polskiej epopei wojennej 1939-1945.Skarga konstytucyjna jako gwarancja prawa do sadu.Teoria prawa i
systemow politycznych.Kokkai - parlament japonii.Wplyw prawa unii europejskiej na ochrone konsumenta z
tytulu niezgodnosci towaru z umowa w prawie polskim.Rownouprawnienie kobiet i mezczyzn w uni
europejskiej..Fung- victor k. - konkurowanie w plaskim swiecie : budowanie przedsiebiorstw
przystosowanych do plaskiego swi.Instytucja zawieszenia wykonania kary w polskim prawie
karnym.Gospodarka nieruchomosciami gminy wojnicz w latach 2002-2005..Wplyw systemu zarzadzania i
higiena pracy.Franchising w gastronomii na przykladzie pizzerii trattorii presto.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Sprawozdania finansowe w ocenie dzialalnosci w malych i srednich
przedsiebiorstwach..Ocena sposobow rozwiazywania sporow cywilnych w sprawach gospodarczych przez
przedsiebiorcow.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie fagormastercook s.a. w
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latach 2003-2007.Rozwoj sieci hoteli sheraton w polsce.Reklama porownawcza w ustawie o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji w prawie wspolnotowym..Specification of goods and services and the scope of
protection of trademarks and design rights.Systemy motywacji w jednostkach administracji publicznej na
przykladzie urzedu gminy zgierz.Analiza porownawcza polskich i niemieckich zwiazkow
zawodowych..Materialnoprawne podstawy odpowiedzialnosci karnej za zbrodnie ludobojstwa.praca
licencjacka budzet gminy .Znaczenie menagera publicznego w zarzadzaniu zasobami ludzkimi we
wspolczesnej szkole publicznej..praca licencjacka budzet gminy .Istota szkolen pracowniczych na przykladzie
szkolen wstepnych w firmie xyz.Wplyw wdrozenia i certyfikacji zintegrowanego systemu zarzadzania w
organizacji na jej wynik ekonomiczny i pozycje na rynku na przykladzie osm piatnica..Tematy prac
licencjackich z administracji.Reklama jako element marketingu.Rola menedzera w ksztaltowaniu wyniku
finansowego przedsiebiorstwa.Kultura organizacyjna a zachowania ludzi w organizacji.Bil- ireneusz. gospodarka niemiec a kraje europy srodkowej i wschodniej .Zmiana strategii marketingowej jako sposob na
unikniecie kryzysu gospodarczego - studium przypadku na przykladzie firmy manor house sp.z o.o..Strategia
marketingowa przedsiebiorstwa finansowego na przykladzie firmy expander sp. Z o.o..Baza prac
licencjackich.Prawne aspekty reklamy produktow leczniczych w prawie polskim.Lllaa.Referendum
lokalne.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie rozwoju lokalnego na przykladzie gminy kleszczow i
gminy rzasnia.zrodla finansowania budowy autostrad w polsce..Internet jako narzedzie konkurencyjnosci na
rynku uslug bankowych.Wplyw formy organizacyjno-prawnej na sposob i mozliwosci finansowania rozwoju
(na przykladzie wybranych przedsiebiorstw).Rola i znaczenie gieldy papierow wartosciowych w gospodarce
krajowej.Formy platnosci w rozliczeniach krajowych i zagranicznych na przykladzie banku bph s.a. w
piotrkowie trybunalskim.Zakres wykorzystania metod analizy sprawozdan finansowych w raporcie bieglego
rewidenta.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta w
deblinie.Stosunki panstwo-kosciol katolicki w austrii i prusach w ii polowie xix wieku.Specyfika instrumentow
zarzadzania miastami uzdrowiskowymi na przykladzie szczawnicy oraz krynicy-zdroj..Dowod z opinii bieglego
w postepowaniu administracyjnym..Piwowarski- juliusz. - fundamentalizm islamski a terroryzm w xxi wieku
.Organizacja procesow logistycznych na podstawie dystrybucji krajowej firmy bsh sprzet gospodarstwa
domowego sp. Z o.o..Produkty depozytowe dla klientow indywidualnych na przykladzie banku
spoldzielczego w lesnicy.Opakowanie na rynku cukierniczym w polsce.Agroturystyka strategia rozwoju na
przykladzie gminy olsztyn.Telep- jerzy. - zachowanie ciaglosci zatrudnienia a zwalczanie bezrobocia .praca
licencjacka budzet gminy .System okresowych ocen pracowniczych i jego znaczenie w zarzadzaniu kadrami na
przykladzie firmy odl (oprogramowanie dla ludzi).Instytucja uprzedniego porozumienia cenowego ( na tle
regulacji prawnych dotyczacych cen transferowych)..Prawo do secesji jako konsekwencja ewolucji zasady
samostanowienia narodow.secesja unilateralna i konsensualna.Restrukturyzacja hurtowni dzialajacej przy
przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie jurajska sp w myszkowie.Charakterystyka polskiego rynku
piwa (na przykladzie grupy zywiec s.a.).praca licencjacka budzet gminy .Topf- mel a. - a doubtful and perilous
experiment : advisory opinions- state constitutions- and judicial suprem.Analiza finansowa na przykladzie
firmy metal-fach sp. Z o.o. W latach 2009-2013.Analiza wybranych aspektow finansowania nieruchomosci
mieszkaniowych przez banki komercyjne w polsce na przykladzie wybranych ofert.Olszynski- jozef. Red. nowe zjawiska w gospodarce niemiec i polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych .Przebieg
postepowania apelacyjnego w procesie cywilnym.Pomoc w pisaniu prac.Badanie i ocena zdolnosci
kredytowej przedsiebiorstwa w banku komercyjnym.Rola i zadania funduszu pracy w zwalczaniu bezrobocia i
ograniczaniu jego skutkow w powiecieostroleckim w latach 2003-2007.Wplyw instrumentow promocji w
hipermarketach na swiadomosc klienta.Pisanie prac z pedagogiki.Wozniak- leszek. Red. - ekoinnowacje w
praktyce funkcjonowania msp .praca licencjacka budzet gminy .Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka
zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie produkujacym styropian..Prace
magisterskie chomikuj.Udzial kobiet w procesie zarzadzania.Formy zabezpieczen i ubezpieczenia kredytow
hipotecznych na przykladzie dombanku.Analiza podatkow i oplat zwiazanych z nieruchomosciami na
przykladzie gminy czestochowa.Dubiel- stanislaw. - uprawnienia majatkowe kosciola katolickiego w polsce w
swietle kodeksu prawa kanonicznego z.Ocena skutecznosci sponsoringu organizacji sportowych jako
narzedzia marketingu..Pozycja prawna narodowego banku polskiego w aspekcie integracji ze strukturami
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europejskiego systemu bankow centralnych.Agroturystyka jako szansa aktywacji regionow wiejskich na
przykladzie gminy koszecin.Ekonomiczne i ekologiczne aspekty swiatowej promocji cng jako alternatywnego
paliwa silnikowego..Pozyskiwanie srodkow unijnych na finansowanie zadan gminy ogrodzieniec.Aplikacja
bazodanowa wspomagajaca zarzadzanie zbiorami bibliotecznymi (dla biblioteki katedralnej).Aplikacja
obslugi antykwariatu w oparciu o narzedzie microsft visual foxpro.Gospodarka finansowa jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie budzetu gminy kleszczow.Pisanie prac licencjackich
krakow.Szkolenia pracownikow a sprawna realizacja zadan w organizacji publicznej na podstawie dzialalnosci
komendy powiatowej panstwowej strazy pozarnej w oswiecimiu.Zarzadzanie procesami produkcji w
zakladach mebli gietych fameg.Postepowanie uproszczone w procesie cywilnym przed sadem i
instancji.Istota i uzytecznosc analizy wskaznikowej w ocenie kondycji finansowej pgl lp gospodarstwa
rybackiego niemodlin za lata 2004-2008..Postepowanie w sprawach o zlozenie przedmiotu swiadczenia do
depozytu sadowego.Kontrola jako element zarzadzania w przedsiebiorstwie handlowo-uslugowym szron sp.
Z o.o..Analiza dochodow i wydatkow budzetu gminy lipie w latach 2002-2005.praca licencjacka budzet gminy
.Promocja w organizacjach spolecznych na przykladzie organizacji ode zrodla.Rozrachunki z tytulu
postepowan sadowych w rachunkowosci budzetowej na przykladzie sadu okregowego w
czestochowie..Media jako instrument ksztaltowania postaw dzieci i mlodziezy.Straz pozarna i jej zadania w
systemie ochrony bezpieczenstwa porzaku publicznego.Cena pracy magisterskiej.Gielda papierow
wartosciowych w wietnamie.Prace licencjackie socjologia.Fundusze unijne w finansowaniu inwestycji
gminnych.Rekrutacja i selekcja w wybranej firmie logistycznej.Six sigma w sgl carbon polska s.a. business
grafity specjalne w nowym saczu.Pojecie i konstrukcja prawna pieniadza elektronicznego.Dach- zofia (1940). Red. - otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotow rynkowych .Ocena przesluchania i roli swiadka w
procesie karnym- a kodeksowe i pozakodeksowe werbalne czynnosci ograniczajace swobode
wypowiedzi.Wykluczenie spoleczne na polskim rynku pracy.praca licencjacka budzet gminy .Rachunek
przeplywow pienieznych jako element sprawozdawczosci finansowej w praktyce polskiej..Elementy promocji
mix wykorzystywane w dzialalnosci firmy hortex holding s.a..Praca licencjacka z rachunkowosci.Bacal- adam.
Red. - orzecznictwo ets a polska ustawa o vat 2009 .Rozpoznawalnosc kampanii i reklam
spolecznych.Rezerwy w swietle ustawy o rachunkowosci- miedzynarodowego standardu rachunkowosci nr
37.praca licencjacka budzet gminy .Konkurencyjnosc ofert kredytow banku spoldzielczego ziemi
piotrkowskiej w gorzkowicach i banku pko bp s.a. oddzial w gorzkowicach.Prawo miedzynarodowe
prywatne.Wplyw turystyki na ksztaltowanie marki miasta krosna.Aktualne zagadnienia zadoscuczynienia za
szkode niemajatkowa.Oferty na roboty budowlane oraz kredytowanie inwestora i wykonawcy praca
inzynierska budownictwo.Postepowanie pierwszoinstancyjne w sprawach wydawania zezwolenia na
sprzedaz napojow alkoholowych.Znaczenie systemu wynagrodzen w przedsiebiorstwie (na przykladzie
nutricia zaklady produkcyjne sp. Z o. O. W opolu)..Analiza sprawozdan finansowych jednostek sektora
finansow publicznych na przykladzie domu pomocy spolecznej w tomaszowie mazowieckim.Prezentacjaupwszechnianie i promocja kultur mniejszsci narodowych i etnicznych w cyklicznych programach etnicznych
telewizji polskiej s.a. oddzial w krakowie- w latach 19993-2005..Temat pracy licencjackiej.Rola zasady
subsydiarnosci w funkcjonowaniu wspolnoty europejskiej.Analiza dochodow budzetowych gminy kaweczyn
w latach 2007-2009.Analiza czynnikow decydujacych o jakosci sprzetu posiadajacego znak bezpieczenstwa
ce.praca licencjacka budzet gminy .Koncentracje horyzontalne przedsiebiorstw w prawie konkurencji unii
europejskiej.Normy materialnoprawne ksztaltujace sytuacje prawna przedsiebiorcow.praca licencjacka
budzet gminy .Bartkowiak- piotr. Red. - dillemas of business management in times of crisis .Rola
rebrandingu w kreowaniu wizerunku firmy na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a..Analiza efektywnosci
eksploatacji maszyn i urzadzen wykorzystywanych w produkcji opakowan szklanych..Hipoteka jako forma
zabezpieczenia kredytu bankowego.Dzialalnosc depozytowa bankow na przykladzie powiatowego banku
spoldzielczego w kedzierzynie-kozlu.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona praw konsumentow w sieciach
komputerowych w unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Polski system bankowy wobec
uwarunkowan czlonkowskich i integracyjnych w unii europejskiej.Ochrona danych osobowych w sektorze
bankowym..Wykorzystanie badan marketingowych do budowy strategii marketingowej przedsiebiorstwa
jutrzenka s.a..Prowadzenie ksiag rachunkowych w sektorze finansow publicznych (na przykladzie zakladu
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budzetowego).Wybrane bankructwa w historii gospodarczej swiata..Imprezy publiczne w wojewodztwie
swietokrzyskim jako element podnoszacy atrakcyjnosc turystyczna regionu.Ocena obslugi logistycznej w
aspekcie jakosciowym na przykladzie przedsiebiorstwa x.Gatnar- eugeniusz. Red. - internacjonalizacja
procesu ksztalcenia na kierunkach studiow ekonomicznych : materialy iii w.Odpowiedzialnosc
odszkodowawcza panstwa za naruszenie praw czlowieka.Strategia rowoju gminy kietrz..praca licencjacka
budzet gminy .Analiza i ocena kondycji finansowej spolki z udzialem skarbu panstwa na przykladzie zakladow
chemicznych police s.a..Interwencja humanitarna w prawie miedzynarodowym.Przywodztwo organizacyjne
w sporcie.Lubinska- teresa - budzet a finanse publiczne .Promocja produktow bankowych jako determinanta
wzrostu konkurencyjnosci..Produkty sektora uslug bankowych dla malych i srednich
przedsiebiorstw.Tworzenie strategii inwestycyjnej wykorzystujacej instrumenty notowane na gpw i rynku
forex w oparciu o analize techniczna.Strategia podatkowa jako narzedzie efektywnego zarzadzania
podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarow i uslug w przedsiebiorstwie na podstawie sp. Z
o.o..Nieruchomosci komercyjne jako obszar dzialalnosci inwestycyjnej (na przykladzie firmy gabriela
grdulska).Ablewicz- joanna. - funkcjonowanie przedsiebiorstw : podrecznik do nauki zawodu technik
ekonomista : kwalifikacja.Cele zalozenia i realizacja celow agencji restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa.Lebowa- dorota. - gminna komisja rozwiazywania problemow alkoholowych .Podatki w
zarzadzaniu finansami jst na przykladzie gminy pilica.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w banku. Studium
przypadku esbanku banku spoldzielczego.Przestepstwa popelniane w okresie izolacji
penitencjarnej.Wykorzystanie analizy finansowej do oceny kondycji ekonomicznej spolki resbud s.a..Zakaz
prowadzenia pojazdow jako srodek karny w kodeksie karnym z 1997 r. .Ocena wizerunku marki na
przykladzie przedsiebiorstwa lpp s.a..Tatka- grazyna. Red. - polska w unii europejskiej - aspekty ekonomicznepolityczne i spoleczne .Tworzenie wizerunku w instytucjach publicznych na przykladzie uniwersytetu
rolniczego im. H. Kollataja w krakowie.Wplyw stylu zarzadzania na efektywnosc podleglych menedzerowi
pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie budzetow samorzadowych na przykladzie
gminy leczyca.Swiadek koronny w postepowaniu karnym.Plan pracy magisterskiej.Chroniczny deficyt snu i
jego konsekwencje w grupie pracujacych studentow..Krakowski unsound festival na tle dziejow muzyki
elektronicznej.Egzekucja oproznienia lokalu lub pomieszczenia.Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie
motywowania pracownikow jednostek samorzadu terytorialnego..Analiza wykorzystania narzedzi
marketingu mix na przykladzie firmy douglas polska sp. Z o.o..Pacholski- leszek maciej. Red. macroergonomics vs social ergonomics .Konsekwencje gospodarcze oszustw podatkowych w swietle zasady
true and fair view.Projekt rozjazdu kolejowego kolei szybkiej praca inzynierska budownictwo.Gotowe prace
licencjackie za darmo.Praca magisterska pedagogika wczesnoszkolna.Istota procesu realizacji inwestycji
finansowych i rzeczowych na przykladzie spolki hydrobudowa slask s.a..Kredyty hipoteczne - zmiany w
polskim systemie bankowym w dobie kryzysu.Ofiara i sprawca przestepstwa seksualnego - studium prawne i
kryminologiczne.Konkurencyjnosc i innowacyjnosc firmy intercon e-consulting na rynku uslug
internetowych.praca licencjacka budzet gminy .Bankowosc elektroniczna jako kanal dystrybucji uslug
bankowych na przykladzie banku bgz s.a. i mbanku.Wiata parkingowa praca inzynierska
budownictwo.Instytucja tymczasowego aresztowania.Wplyw wypalenia zawodowego na zaangazowanie w
pracy wsrod nauczycieli.Kryteria ocen i doboru personelu do pracy w banku.Motywowanie jako funkcja
zarzadzania na przykladzie agencji rynku rolnego oddzialu terenowego w opolu.Zatrudnienie straznika
gminnego .Doskonalenie zasobow ludzkich na przykladzie banku.Rachunkowosc jednostki systemu oswiaty
na przykladzie biblioteki pedagogicznej.Amortyzacja srodkow trwalych jako element strategii kierowania
wyniku finansowego..Rekrutacja i selekcja pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ryzyka
kredytowego sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie pko bp..Efekt contagion miedzy gpw a
wybranymi rynkami swiatowymi od 21.07.2006 r. Do 23.07.2008 r.praca licencjacka budzet gminy .Projekt
obudowy z plyt warstwowych. Praca inzynierska budownictwo.Zamowienia publiczne na roboty budowlane
na przykladzie modernizacji i termomodernizacji szkoly podstawowej nr 16 w piotrkowie
trybunlaksim.Zarzadzanie placowka budzetowa na przykladzie szkoly podstawowej nr 11 w
czestochowie.Rzeczowe aktywa trwale w regulacjach prawa bilansowego i podatkowego.Strategie wobec
klientow a zrownowazona karta wynikow.Wyjawienie majatku w postepowaniu cywilnym.Nieracjonalnosc
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zachowan i wyborow konsumenta.Strona w postepowaniu administracyjnym..Rola kompetencji w ocenie
przydatnosci zawodowej pracownikow ochrony zdrowia.Zarzadzanie systemem zaopatrzenia i produkcji w
przedsiebiorstwie intermag sp.zo.o..Komunikacja i kultura biznesu jako czynnik roznic kulturowych.praca
licencjacka budzet gminy .Odwzorowanie leasingu finansowego i operacyjnego w systemie rachunkowosci
stron transakcji.praca licencjacka budzet gminy .Jak powinna wygladac praca licencjacka.Strategia
marketingowa rozwoju produktu turystycznego na przykladzie miasta krakowa.Ocena kondycji finansowej
czestochowskiego przedsiebiorstwa budownictwa przemyslowka s.a..Polityka monetarna unii europejskiej
wobec kryzysu finansowego.Podatkowe aspekty leasingu w przedsiebiorstwie.Tworzenie wlasnego portfela
inwestycyjno-oszczednosciowego w oparciu o produkty multibanku.praca licencjacka budzet gminy .Projekt
skrzyzowania drogi szynowej i samochodowej. Praca inzynierska budownictwo.Poznan.Analiza
aktywizowania technik sprzedazy produktow finansowych w oparciu o studium przypadku i badania
wlasne.praca licencjacka budzet gminy .Instrumenty zachety w ocenie pracownikow urzedu skarbowego w
parczewie.Narzedzia informacyjno - infomatyczne w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Analiza fundamentalna
jako narzedzie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku papierow wartosciowych.Praca
dyplomowa.Dziedzictwo kulturowe i prawne hanzy.Ustanie czlonkostwa w spolce partnerskiej.Prace
licencjackie pielegniarstwo.Wskaznikowa ocena budzetu miasta na prawach powiatu czestochowy w latach
2005- 2009.Satysfakcja i lojalnosc klientow banku ochrony srodowiska s.a..Ekspansja przedsiebiorstwa x na
rynki miedzynarodowe- a zrownowazony rozwoj przedsiebiorstw..Zrodla finansowania uslug medycznych na
przykladzie zespolu opieki zdrowotnej blachownia.Waznosc czynnosci prawnych spolek kapitalowych.Rynek
automatow vendingowych i hazardowych w polsce.charakterystyka rynku w latach 2004-2007.Stopien
wdrozenia miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci finansowej do sporzadzania jednostkowych
sprawozdan finansowych w spolkach publicznych w polsce.Funkcja gwarancyjna listow zastawnych.praca
licencjacka budzet gminy .Instytucja odroczonego podatku dochodowego od osob prawnych w
przedsiebiorstwie..Efektywnosc informacyjna polskiego rynku kapitalowego w swietle teorii finansow
behawioralnych..Implementacja instrumentow marketingu - mix w uslugach pocztowych na przykladzie
poczty polskiej.Strategie zarzadzania kapitalem obrotowym przedsiebiorstwa na przykladzie z.ch.police
s.a..Zarzadzanie procesami magazynowania w firmie z branzy farmaceutycznej.Relacje miedzy plynnoscia a
rentownoscia na przykladzie spolki x.Bigamia w swietle prawa polskiego i kanonicznego.Oddzialywanie
panstwa na gospodarke finansowa malych i srednich przedsiebiorstw..Wybrane formy ograniczania ryzyka
kredtytowego w dzialalnosci banku.Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie
izns ilawa s.a..Zarzadzanie zmianami techniczno- organizacyjnymi w sektorze energetycznym na przykladzie
spolki enion s.a..Zarzadzanie relacjami z klientami indywidualnymi w zakladzie energetycznym krakow.praca
licencjacka budzet gminy .Paradowska- monika. - rozwoj zrownowazonych systemow transportowych
polskich miast i aglomeracji w procesie integr.Metody analizy przedsiebiorstwa przy uzyciu systemow
informatycznych..Klak- czeslaw pawel. - postepowanie nakazowe w polskim procesie karnym a ochrona praw
czlowieka .Reforma systemu emerytalno-rentowego ii filar..Rola przedsiebiorcy w malej
firmie.Wykorzystywanie instrumentow rozliczen pienieznych i rynku pienieznego w dzialalnosci wybranego
banku.Biernat- tadeusz (socjologia). Red. - politics of law and legal policy : between modern and postmodern jurisprudence .Strategiczne aspekty zarzadzania przedsiebiorstwem w branzy
farmaceutycznej.Zarzadzanie relacjami z klientem (crk).Analiza zagadnien dotyczacych problematyki
przestepstwa ubezpieczeniowego w polskim prawie karnym.Rola instytucji samorzadowych w
przeciwdzialaniu bezrobociu na terenie miasta czestochowy.Ocena wynikow funduszy inwestycyjnych.Lesiakpawel. - konkurencja miedzy transportem samochodowym a kolejowym w polsce w swietle ksztaltowania
racj.Mediacje po wyroku skazujacym..Stosunek mlodziezy gimnazjalnej do pracy..Seminarium ii r.st. V rkat.prawa adminstracyjnego.Strategia rynkowa firmy stomil sanok s.a..Analiza ocen pracowniczych jako
motywatora w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa amcor..Tajemnica
zawodowa dziennikarza w procesie karnym.Czynnosci operacyjno-rozpoznawcze.Skutecznosc programow
przeciwdzialania bezrobociu w wojewodztwie malopolskim w latach 2000-2005.Oferta kredytowa banku na
przykladzie pko bp s.a..praca licencjacka budzet gminy .Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego
na przykladzie gminy lowicz w latach 2002-2004.Wykluczenie cyfrowe na opolszczyznie i jego skutki
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spoleczno - ekonomiczne..Project finance jako metoda finansowania inwestycji.Uzasadnienie orzeczen w
sprawach karnych.Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w polskim procesie karnym.Kontrola
przedsiebiorcow przez organy administracji.Prace licencjackie pedagogika.Faszyzm wloski w latach 19191939.Realizacja inicjatywy wspolnotowej equal na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego..Telep- jerzy. gospodarka polski przed i po wstapieniu do unii europejskiej .Wybrane aspekty przestepstwa oszustwa w
polskim prawie karnym.Fenomenologiczna analiza podstaw prawa cywilnego w swietle koncepcji adolfa
reinacha..praca licencjacka budzet gminy .Przestepczosc zorganizowana i jej zwalczanie.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kultura ludowa we wspolczesnej polsce: zmierzch form
tradycyjnych i ksztaltowanie sie form nowych.Mitrega-niestroj- krystyna. - globalny kryzys finansowy a kraje
bric .Retrybucja czy restytucja? Instytucje kompensacyjne w polskim prawie karnym materialnym i
procesowym w swietle idei sprawiedliwosci naprawczej..Kulturowe profile organizacji w swiadomosci
studentow wloskich i polskich.Telewizja kablowa jako srodek przekazu reklamy.Inwestycje a zamowienia
publiczne w jednostkach administarcji samorzadowej na przykladzie miasta radomska.Zmiany przedmiotowe
powodztwa w procesie cywilnym.Wplyw turystyki na rozwoj miasta na przykladzie wieliczki.Prace
magisterskie z administracji.Pieniadz elektroniczny status i miejsce w porzadku prawnym.Pissarideschristopher a. - teoria bezrobocia w stanie rownowagi .Praca magisterska pedagogika.Konfliktowosc i
nastawienie do innych osob pracownikow administracji w poczcie polskiej.Zakaz dyskryminacji ze wzgledu na
plec w zatrudnieniu..Zabezpieczenie egonomiczne- a poziom ryzyka zawodowego na wybranych
stanowiskach przy produkcji konstrukcji stalowych.Zarzadzanie szpitalem na przykladzie polskiej sluzby
zdrowia.Promocja w organizacjach spolecznych na przykladzie organizacji ode zrodla.Zastosowanie systemu
haccp na przykladzie przedsiebiorstwa ibis budget krakow stare miasto.Antysemityzm i rasizm w pogladach i
dzialalnosci adolfa hitlera do 1939r.Wspolbiezne aplikacje biznesowe- wykorzystujace procesor graficzny- w
srodowisku cuda.Ekonomiczne aspekty przestepczosci komputerowej.Sklonnosc do ryzyka- a stopa zwrotu
akcyjnych funduszy inwestycyjnych..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie podatkiem od towarow i
uslug na przykladzie szkolki roslin ozdobnych w latach 2007-2009.Podmiot w sektorze malych i srednich
przedsiebiorstw na rynku obrotu nieruchomosciami.Mobbing jako przyklad patologii w administracji
publicznej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zalozenia strategii gminy
kleszczow na lata 2000 - 2013.Nadzor wojewody nad samorzadem gminnym.Eksperyment medyczny jako
okolicznosc wylaczajaca bezprawnosc.Management challenge: team building.Dzialania realizowane w
ramach priorytetu wzmocnienie rozwoju zasobow ludzkich w regionach zintegrowanego programu
operacyjnego rozwoju regionalnego przez wojewodzki urzad pracy w lodzi.Stosunek wiezniow- studentow
prawa oraz osob losowo wybranych co do sposobu karania za najczesciej popelniane przestepstwa.Ocena
kondycji finansowej na przykladzie gminnej spoldzielni --samopomoc chlopska w latach 2005-2007..Analiza
fundamentalna na przykladzie instytucji bankowej.Metody doboru pracownikow na przykladzie specjalnego
osrodka szkolno-wychowawczego dla nieslyszacych i slaboslyszacych w raciborzu.Analiza portfela naleznosci
w banku spoldzielczym ziemi piotrkowskiej w piotrkowie trybunalskim w latach 2005-2009.Logistyka
humanitarna jako instrument w procesie niesienia pomocy poszkodowanym podczas katastrof.Wybrane
administracyjnoprawne zagadnienia rozwoju miast.Sadowa kontrola bezczynnosci i przewleklosci w
zalatwianiu spraw przez organ administracyjny .Odpowiedzialnosc cywilna za wypadki
komunikacyjne.Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji.Etapy wdrazania zdalnego systemu nauczania na
przykladzie wirtualnego dziekanatu..Analiza ekonomiczno-finansowa w ocenie wniosku kredytowego
podmiotu gospodarczego.Planowanie kariery pracowniczej w aspekcie rozwoju zawodowego na przykladzie
firm obi i leroy merlin..Organizacja- kompetencje i tryb pracy rady ministrow.Szewczak- marcin. Red. administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystapieniu polski do unii europejskiej .Dzialania
marketingowe banku na przykladzie banku spoldzielczego w krasnosielcu.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza finansowa w kierowaniu jednostka budzetowa na przykladzie szpitala wojewodzkiego w
opolu..Prowadzenie malego przedsiebiorstwa w sektorze e-commerce..praca licencjacka budzet gminy
.Atmosfera w pracy a poziom stresu i efektywnosci pracownikow.Analiza instytucjonalna czynnikow
wplywajacych na rozwoj spoleczno-gospodarczy krajow azji poludniowo-wschodniej.Analiza porownawcza
systemow mls realnet i net online wykorzystywanych w handlu nieruchomosciami.praca licencjacka budzet
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gminy .Seminarium magisterskie: historia i wspolczesnosc integracji europejskiej.Prace licencjackie
europeistyka.Kompleksowe zarzadzanie jakoscia /tqm/ w aspekcie motywacji pracownikow.Ile kosztuje praca
magisterska.Wspieranie przedsiebiorczosci na przykladzie tomaszowa mazowieckiego.praca licencjacka
budzet gminy .Lanza- sergio. Red. - etyka- finanse a wartosc przedsiebiorstwa .Administracja praca
licencjacka.Rola kierownikow w realizacji polityki personalnej w firmie x.Badanie wypadkowosci przy pracy w
aspekcie kultury organizacji oraz kultury bezpieczenstwa na przykladzie duzego przedsiebiorstwa
hutniczego..Najwyzsza izba kontroli..Skutecznosc polityki pienieznej w warunkach realizacji strategii
bezposredniego celu inflacyjnego - analiza na przykladzie polskiej gospodarki w latach 19982008.Miedzynarodowy trybunal karny. Kompetencje i prognozy na przyszlosc dla pierwszego stalegomiedzynarodowego sadu karnego.Rekrutacja i selekcja w wybranej firmie logistycznej.Dzialalnosc
franchisingowa na przykladzie firmy mcdonalds.Malicka- agnieszka (prawo). Oprac. - der einfluss des
gemeinschaftsrechts auf das recht der mitgliedstaaten der eu : tagungband zum w.Dowod
osmologiczny.Zarzadzanie jakoscia w administracji samorzadowej. Doskonalenie systemu (na przykladzie
gminy niepolomice).Analiza roli i warunkow ubezpieczen na rynku nieruchomosci mieszkaniowych na
przykladzie towarzystwa ubezpieczeniowego compensa s.a..Prognozowanie kryzysow walutowych na
podstawie modeli starej i nowej generacji.Wplyw kryzysu gospodarczego 2008-2009 na dzialanie firmy pres 1
w zakresie ksztaltowania motywacji pracowniczej.Finansowanie placowek oswiatowych w strukturze zadan
powiatu na przykladzie zespolu szkol im. Boleslawa chrobrego w niemodlinie w latach 2004-2008..Rola
kredytow w finansowaniu dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy xxx.Tworzenie i
funkcjonowanie niepublicznych zakladow opieki zdrowotnej na przykladzie zakladu opiekunczo leczniczego.Dzialalnosc lotnicza jako dzialalnosc gospodarcza.Konsumpcja zbiorowa w miescie na przykladzie
miasta czestochowa.Informatyzacja postepowania karnego.Biobudynki z surowcow miejscowych praca
inzynierska budownictwo.Nieruchomosc mieszkaniowa jako przedmiot inwestowania.Przegrani
transformacji - psychospoleczna analiza przemian spolecznych po 1989 roku.praca licencjacka budzet gminy
.Przeciwdzialanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w powiecie zawiercianskim w latach
2008-2010.Ocena systemu zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie --eksport-import sp. Z
o.o..Pisanie pracy mgr.Znaczenie internetu w promocji i sprzedazy uslug hotelarskich w krakowie.Prace
magisterskie z fizjoterapii.Analiza finansowa jako narzedzie sluzace do oceny kondycji finansowej
przedsiebiorstwa.Walerjan- dorota. - marketing a podatki w 2009 roku : reklama- reprezentacja- promocjaskutki w pit- cit i vat .Nieruchomosc jako produkt marketingowy.praca licencjacka budzet gminy
.Administracja cywilna na terenie generalnego gubernatorstwa..Uwarunkowania wprowadzania zarzadzania
procesowego w szpitalnym oddziale ratunkowym (na przykladzie sor w sp zoz im. S. Zeromskiego w
krakowie)..Lapownictwo bierne.Strategie wejscia przedsiebiorstwa zagranicznego na rynek polski na
przykladzie firmy ikea.Rola pit w dochodach gromadzonych przez urzad skarbowy.Zadania gminy w
dziedzinie srodowiska.Analiza wstepna i wskaznikowa sprawozdan finansowych gminnej spoldzielni sch
wreczyca wielka z siedziba w weglowicach.Formula gustawa radbrucha w kontekscie krytyki pozytywizmu
prawniczego.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie fmg pioma s.a. w latcha 20022004.Analiza strategii rozwoju spoleczno-ekonomicznego gminy popow.Motywowanie dzieci do sportu na
przykladzie sekcji koszykarskiej klubu ks korona krakow.Znaki towarowe w internecie w swietle prawa
wspolnotowego.Opania- szymon. - tozsamosc a wizerunek obszarow poprzemyslowych : przyklad
aglomeracji gornoslaskiej .Zaprzeczenie ojcostwa.Pisanie prac licencjackich cena.Zasada subsydiarnosci a
demokratyczne panstwo prawa..Mozliwosci zwiekszania potencjalu internacjonalizacji firm poprzez strategie
wymiany miedzynarodowej- na przykladzie regionu west midlans w wielkiej brytanii. Lekcje dla
polski..Zarzadzanie informacjami prawnie chronionymi.Style negocjowania i ich skutecznosc na przykladzie
przedsiebiorstwa handlowego.Nabywanie akcji wlasnych przez spolki po nowelizacji kodeksu spolek
handlowych z dnia 13.06.2008.Analiza poziomu i struktury podatku dochodowego od osob fizycznych w
urzedzie skarbowym x w latach 2007- 2009.Zarzadzanie kosztami nadlesnictwa.Zasady odszkodowania za
wywlaszczenie nieruchomosci.Wplyw sezonowosci popytu na stany magazynowe w wybranym
przedsiebiorstwie..Zmiany organizacyjne contract consulting.Ocena dzialalnosci kredytowej banku polska
kasa opieki s.a. w latach 2003 - 2007.Seminarium ii r.st. V r- kat.prawa pracy i polityki spolecznej.Praca
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licencjacka ekonomia.Zamowienia publiczne w swietle inwestycji i prowadzenia dzialalnosci biezacej w
jednostkach publicznych sluzby zdrowia na przykladzie szpitala powiatowego w radomsku.Projekt kampanii
promocyjnej dla firmy transportowej na przykladzie pkp cargo s.a..Kult pamieci osoby zmarlej - szczegolne
dobro osobiste i jego ochrona..Zlota akcja skarbu panstwa.Reklama jako narzedzie kampanii
spolecznej.Zatrudnienie zolnierza w sluzbie wojskowej.Dzialalnosc promocyjna firmy reebok w opinii
mieszkancow krakowa.Ocena oplacalnosci projektu inwestycyjnego na przykladzie spolki turist.Swiadomosc
mozliwosci partycypacji obywatelskiej na przykladzie krakowa.Placowe i pozaplacowe czynniki motywacji
pracownikow.Wybrane zagadnienia prawnokarnej ochrony danych osobowych.Nowoczesne metody
finansowania sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce..Nawigacja satelitarna w wykorzystaniu dla
kolowego transportu miedzynarodowego..Jak sie pisze prace licencjacka.Papiery wartosciowe w obrocie
gieldowym na rynkyu regulowanym.Zarzadzanie produkcja i jakoscia wyrobow elektroakustycznych..praca
licencjacka budzet gminy .Gospodarka finansowa powiatowego urzedu pracy w pabianicach.Pisanie prac
magisterskich cena.Zarzadzanie talentami jako realizacja funkcji motywacyjnej.Rola i funkcjonowanie
podatku vat w polsce i krajach unii europejskiej.Strategie rozwoju przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy
filter service sp. Z o.o.).Swiadek anonimowy w polskim postepowaniu karnym.Rzeczoznawca majatkowy w
ustawie o gospodarce nieruchomosciami.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym (na przykladzie krakowskiej
spoldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej).Skonsolidowane sprawozdania finansowe jako imperatyw
harmonizacji rachunkowosci w swiecie.Papiery dluzne w zarzadzaniu finansami przedsiebiorstw.praca
licencjacka budzet gminy .Funkcje budzetu gminy w polsce na podstawie gminy konskie w latach 20052009.Niedozwolone klauzule umowne w umowach deweloperskich.Oddzialywanie systemu
informatycznego sales force automation na kulture organizacji studium przypadku cookies&more sp. Z
o.o..Decentralizacja finansow publicznych w polsce w latach 1990-2004.Funkcjonowanie aliansow
strategicznych linii lotniczych na przykladzie uczestnictwa pll lot w sojuszu star alliance..praca licencjacka
budzet gminy .Logistyka magazynowania jako element strategii zarzadzania przedsiebiorstwem na
przykladzie firmy lognet sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Fundusze ue jako zrodlo wsparcia
dzialalnosci gminnego samorzadu terytorialnego..Biura karier a przeciwdzialanie bezrobociu absolwentow
szkol wyzszych na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego.praca licencjacka budzet gminy .Teoretyczne
uwarunkowania i praktyczna realizacja dzialan motywacyjnych- na przykladzie przedsiebiorstwa
komunikacyjnego.Badanie zdolnosci kredytowej w spoldzielczych kasach oszczednosciowo-kredytowych na
podstawie skok arka w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Nowica - magiczna kraina
lemkow..Przepisywanie prac magisterskich.Hala produkcji drobnych elementow wyposazona w podwieszony
wciagnik praca inzynierska budownictwo.Pozytywne i negatywne aspekty pracy w malych zespolach
pracowniczych.Outsourcing i jego wplyw na przebieg procesow logistycznych w przedsiebiorstwie na
przykladzie firmy x i y.Motywowanie i szkolenie pracownikow na podstawie sekcji dochodzeniowo - sledczej
jednostki policji.Analiza kondycji finansowejpzu s.a. w latach 2001-2005.Prorodzinne aspekty podatku
dochodowego od osob fizycznych w polsce i w wybranych krajach unii europejskiej..Rola plynnosci w ocenie
kondycji finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa x sp. Z o.o..Gospodarka finansowa gminy ze
szczegolnym uwzglednieniem podatkow lokalnych na przykladzie gminy belchatow.praca licencjacka budzet
gminy .Instytucja prezydenta rp w swietle ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku.Porownanie
relacyjnych systemow zarzadzania baza danych – mysql i oracle.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Przeciwdzialanie wykluczeniu
spolecznemu.Roznica miedzy tozsamoscia a wizerunkiem jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
piotrkowa trybunalskiego.Systemy placowe przedsiebiorstw ukrainskich na przykladzie centralnej bazy
obslugi produkcyjnej ukrnafta..Uwarunkowania samodzielnosci finansowej powiatu na przykladzie powiatu
brzeskiego..Skutecznosc narzedzi wykorzystywanych w zwalczaniu bezrobocia na przykladzie powiatowego
urzedu pracy w tarnowie.Prawne formy dzialania administracji publicznej..Niekonwencjonalne metody
sledcze.Motywacyjna funkcja plac- nowoczesne systemy wynagrodzen.Efektywnosc kapitalu zakladowego
jako instrumentu ochrony prawnej wierzycieli w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Zarzadzanie
realizacja budowy zgodnie z procedura „lancuch krytyczny” praca inzynierska budownictwo.Reforma
konstytucyjna w zjednoczonym krolestwie wielkiej brytanii i irlandii polnocnej. Wybrane zagadnienia..Naliza
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kosztow rodzajowych na przykladzie przedsiebiorstwa raix spolka z o.o.Jednostka samorzadu terytorialnego
jako inwestor budowlany na przykladzie gminy koprzywnica.Zarzadzanie kosztami w przedsiebiorstwie na
przykladzie spolki barka.Od wzajemnej pomocy prawnej do wzajemnego uznawania orzeczen - zmiany w
zakresie dowodow rzeczowych w swietle postepowania karnego na obszarze unii europejskiej.Formy
opodatkowania podmiotow gospodarczych w polskim systemie podatkowym.Analiza procesow logistycznych
na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego.Franchising - szansa tworzenia i rozwoju
przedsiebiorstwa..Karate jako sztuka i kultura dalekiego wschodu oraz jej wplyw na osobowosc- wychowanie
i charakter trenujacych go osob..Logistyczna obsluga klienta w sektorze uslug promocyjnych i reklamowych
(na przykladzie firmy made in lodz).Analiza strategiczna dzialalnosci firmy na przykladzie lds
s.a..Wynagrodzenie przedstawicieli handlowych w firmie x.Macierzynstwo za kratami.Mediacje po wyroku
skazujacym..zrodla finansowania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie phu
tomir.Prezydentura georgea w.busha- apozycja stanow zjednoczonych w swiecie..Projekt szkolnej hali
sportowej z zapleczem praca inzynierska budownictwo.Rozwoj warszawskiej gieldy papierow
wartosciowych.Prace magisterskie pomoc.Metafory organizacji.Uklad pracy magisterskiej.Kultura organizacji
w gospodarce opartej na wiedzy na przykladzie krakowskiego klubu szachistow.Parlamentarny wymiar unii
europejskiej po wejsciu w zycie traktatu z lizbony.Fundusze strukturalne jako zrodlo finansowania inwestycji
na przykladzie zakladow przetworstwa miesnego henryk kania s.a. w pszczynie.Odpowiedzialnosc
porzadkowa pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Analiza kondycji finansowej jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie miasta nowy sacz.Judzinska- agnieszka. - wplyw wspolnej polityki rolnej na
rolnictwo .Marketing organizacji widowiska sportowego na przykladzie wkret-met- domex azs
czestochowa.Franchising jako forma dzialalnosci przedsiebiorstwa.Seminarium ii st. - prawo
administracyjne.praca licencjacka budzet gminy .Specyfika funkcjonowania fundacji w polskim systemie
prawno-ekonomicznym ze szczegolnym uwzglednieniem fundacji gajusz.Inwestycje rzeczowe w
przedsiebiorstwie.Konspekt pracy magisterskiej.Bilans jako kluczowe sprawozdanie finansowe - analiza
porownawcza zasad prezentacji wedlug polskich i miedzynarodowych regulacji rachunkowosci.Ocena
funkcjonowania kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego na przykladzie placowki terenowej sieradz w
swietle opinii rolnikow.Wszczecie postepowania in rem i ad personam.Swoboda swiadczenia uslug voip na
podstawie prawa krajowego oraz prawa unii europejskiej.Motywacja jako element procesu zarzadzania
placowka oswiatowa na przykladzie szkoly podstawowej im. Krzysztofa kamila baczynskiego w
czestochowie..Praca magisterska z pedagogiki.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dochodow i wydatkow
budzetu gminy lipie w latach 2002-2005.Wzgledna niedopuszczalnosc drogi sadowej w procesie
cywilnym.Wady i zalety bankowosci elektronicznej w swietle badan ankietowych.Organizacyjne i prawne
problemy gospodarki odpadami na terenie gminy dabrowa.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Analiza tarcz uogolniona metoda roznic skonczonych praca inzynierska
budownictwo.Bancassurance jako nowy produkt bankowy.Supply chain management.Mienie komunalne a
przedsiebiorczosc na przykladzie gminy slawkow.Artykul 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji osia
walki z nierzetelna rywalizacja gospodarcza.praca licencjacka budzet gminy .Prawo pracownika do
prywatnosci a monitoring w miejscu pracy.Zarzadzanie finansami organizacji pozarzadowych na przykladzie
fundacji poza horyzonty.Rejestracja znaku towarowego w polsce i unii europejskiej.Rola kapitalu obcego w
finansowaniu przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa tex-moda sp. Z o.o..Otwarcie zwlok jako
czynnosc procesowa- kryminalistyczna i medyczno-sadowa.Polityka handlowa po wstapieniu polski do unii
europejskiej.Strategia marketingowa przedsiebiorstwa przemyslowego na przykladzie p.u.p. inzbud.praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw wykorzystania instrumentow pochodnych na wartosc portfela
inwestycyjnego..Analiza ekonomiczno - finansowa zpue s.a. w latach 2008 -2010.Ocena dzialalnosci
promocyjnej gminy turek w internecie.Prac licencjackich.Logistyka jako czynnik przewagi konkurencyjnej
firmy..Prawa lekarza w zwia.zku z wykonywanym przez niego zawodem.Przyczyny niestabilnosci finansowej
pierwszego filaru systemu emerytalnego.Panstwowa straz pozarna jako formacja powolana do ochrony
przeciwpozarowej i bezpiecznstwa publicznego na terenie powiatu.Borowska- paula a. - prawo
administracyjne : cwiczenia .Orzeczenia sadu polubownego.Model of fiscal intelligence ine the polish
legislation.Karpiuk- miroslaw. - miejsce samorzadu terytorialnego w przestrzeni bezpieczenstwa narodowego
..

..
.Rola wyniku finansowego w ocenie dzialalnosci przedsiebiorstwa.Strategia marketingowa firmy sobieski
dystrybucja sp. Z o.o..Rozwoj wspolpracy polsko-niemieckiej a proces integracji europejskiej.Kasacja w
polskim procesie cywilnym.Logistyczne strategie doskonalenia procesow obslugi klienta na przykladzie firmy
rol-mar.Organizacja i zastosowanie wartosciowania stanowisk pracy w sluzbie cywilnej (na przykladzie urzedu
skarbowego x).Analiza elementow konstrukcji ze wzgledu na procentowy udzial w kosztach realizacji dla
roznych typow obiektow praca inzynierska budownictwo.Formy opodatkowania dochodow osob fizycznych
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Ocena funkcjonowania ulg i zwolnien w polskim systemie
podatkowym w latach 2005-2009 na przykladzie urzedu skarbowego x..Konstytucyjna zasada rownosci w
teorii i praktyce prawa francuskiego.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w agendach rzadowych (na przykladzie
agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa).Wdrazanie e-administracji na przykladzie urzedu miasta
lodzi.Dajczak- wojciech. - dobra wiara jako symbol europejskiej tozsamosci prawa .Ocena pozycji
konkurencyjnej firmy (na przykladzie maniac gym) .Produkty bankow spoldzielczych w stymulowaniu
przedsiebiorczosci gospodarstw rolnych..Indeksy gieldowe jako syntetyczne mierniki koniunktury
gieldowej.Analiza i ocena metod i form kwantyfikacji ryzyka kredytowego w banku pko bp s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza budzetu gminy rzekun w latach 2004-2006.Europejski fundusz spoleczny
(efs) jako aktywny program przeciwdzialania bezrobociu. Analiza na przykladzie pup w plocku w latach 2002 2006..Branowska- agata. - workers’ occupational competencies in a modern enterprise .Stan i tendencje
rozwoju handlu zagranicznego republiki bialorus w latach 2006-2007.Budowanie konkurencyjnosci
przedsiebiorstwa w wybranych aspektach marketingu i logistyki.Rola portali pracy w procesie rekrutacji
pracownikow.Wplyw organow centralnych na administracje slaska w czasach autonomii 1920-1939.praca
licencjacka budzet gminy .Technologia net w tworzeniu zaawansowanych interfejsow internetowych.Wplyw
budowy oczyszczalni sciekow na rozwoj gminy na przykladzie klobucka.Regionalne zroznicowane warunkow
mieszkaniowych gospodarstw domowych.Wymog stosowania uprzednich rokowan w procesie rozwiazywania
sporow miedzynarodowych.Analiza finansowa jako narzedzie oceny dzialalnosci ostroleckiego
przedsiebiorstwa energetyki cieplnej sp. Z o. O. W ostrolece.Sytuacja prawna ludnosci polskiej na terenie
generalnego gubernatorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Poziom dochodowosci gmin wojewodztwa
opolskiego a ich aktywnosc w pozyskiwaniu srodkow unijnych..Ombudsman w polsce i we francji zagadnienia admiistracyjno-prawne.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Strategia marketingowa na przykladzie oddzialu tp s.a. w czestochowie.Finanse samorzadu terytorialnego
wojewodztwa opolskiego w kontekscie oceny samodzielnosci finansowej.Balza- boguslaw. - obciazenia
fiskalne przedsiebiorstw a miedzynarodowa konkurencyjnosc gospodarcza .Postepowanie dowodowe w
przepisach kodeksu postepowania administracyjnego..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw nakladow
inwestycyjnych na stope zatrudnienia w gospodarce krajowej.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie
monitoringu do oceny zachowania sie i bezpieczenstwa zapor nasypowych na przykladzie zapory czorsztyn.
Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Prawne aspekty realizacji czynnosci
bankowych w stosunku do klienta indiwidualnego.Instytucja tymczasowego aresztowania.Ochrona trwalosci
stosunku pracy ze wzgledu na pelnione funkcje.Analiza budzetu wojewody lodzkiego w latach 20052010.Seminarium ii r.sum.kat.prawa rolnego.Pozyskiwanie pracownikow jako obszar gospodarowania
kapitalem ludzkim na przykladzie firmy koja.praca licencjacka budzet gminy .Sciezka kariery naukowej na
przykladzie doktarantow.Problem bezrobocia w powiecie ostroleckim w latach 2006-2009.praca licencjacka
budzet gminy .Oceny pracownicze jako element polityki kadrowej przedsiebiorstwa na przykladzie szkoly
ponadgimnazjalnej w czestochowie..Zasiedzenie jako forma nabycia wlasnosci nieruchomosci.Outsourcing
jako sposob redukcji kosztow dzialalnosci przedsiebiorstwa..Prawo wspolnotowe w polskim systemie zrodel
prawa administracyjnego..Zarzadzanie relacjami z klientami w lancuchu logistycznym na przykladzie
wybranej firmy.Kalkulacja kosztow spektaklu w rachunkowosci teatru im. Adama mickiewicza w
czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Rekrutacja i selekcja - tworzenie schematu rekrutacyjnego na stanowiska kierownicze na przykladzie
grupy zywiec s.a..Analiza techniczna – ekonomiczna zastosowan deskowan drobnowymiarowych u-form i
stal-form praca inzynierska budownictwo.Odpowiedzialnosc podmiotow zbiorowych.Prawo do odprawy
pienieznej w przypadku rozwiazania stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow.Rola mediow
..

..
w procesie karnym.Zarzadzanie bezpieczenstwem imprez masowych w kontekscie chuliganstwa
stadionowego..System oceniania pracownikow jako narzedzie zarzadzania kompetencjami na przykladzie
lukas banku s.a..Praca licencjacka z pielegniarstwa.Zarzadzanie oswiata w obliczu konfliktu nauczyciel uczen..Polityka kredytowa banku na przykladzie millennium bank sa.Analiza podatku vat w obrocie
krajowym i zagranicznym w przedsiebiorstwie x w latach 2007-2009..praca licencjacka budzet gminy
.Opodatkowanie wkladow niepienieznych do spolek kapitalowych w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza efektywnosci linii produkcyjnych bebnow 20- 30- 40..Ocena mozliwosci kontynuacji dzialalnosci
spolki branzy metalurgicznej na podstawie analizy finansowej..Prawo do informacji a monopol
prawnoautorski.Psychologiczne mechanizmy oddzialywania reklamy - na przykladach reklamy
krajowej..Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej grupy kapitalowej pkn orlen.Rola budzetu w gospodarce
finansowej gminy na przykladzie gminy dzialoszyn.Zegar- jozef stanislaw (1940- ). Red. - sytuacja
ekonomiczna polskiego rolnictwa po akcesji do unii europejskiej : praca zespolowa .Kredyty hipoteczne zmiany w polskim systemie bankowym w dobie kryzysu.Sadowa kontrola orzeczen organow rentowych.praca
licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie sie polityki finansowej panstwa w zakresie podatku dochodowego
od osob fizycznych.Pisanie prac warszawa.Odrebnosci postepowania uproszczonego w procesie
cywilnym.Prace licencjackie z ekonomii.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa road w latach 20082010.Finansowanie innowacyjnych msp.Umowa przedwstepna zobowiazujaca do zawarcia umowy sprzedazy
nieruchomosci po nowelizacji kodeksu cywilnego..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Prace licencjackie stosunki miedzynarodowe.Problemy wdrazania szpitalnych systemow
informatycznych na przykladzie wybranej jednostki.Reformy procesu inkwizycyjnego w austrii na przelomie
xviii-xix wieku.Zjawisko mobbingu w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy
mstow..Konferencja wydzialu prawa i administracji uniwersytetu warszawskiego - interes publiczny a interes
prywatny w prawie : xiii konferencja wydzialu prawa i administracji.zrodla finansowania przedsiebiorstw w
polsce.Uwarunkowania wdrazania iso 9001:2000 w przedsiebiorstwie produkcyjnym multimetal..Jakosc
obslugi gosci na przykladzie hoteli accor.Kultura organizacji jako czynnik procesu pracy.Analiza roszczen
spornych w ubezpieczeniach majatkowych i zyciowych na przykladzie sadu okregowego w lodzi w latach
2000-2003.Ocena personelu jako element procesu motywowania na przykladzie firmy gronowalski sp. Z
o.o..Obciazenia podatkowe malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Zarzad spolki z o.o.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza finansowa w procesie decyzyjnym przedsiebiorstw panstwowych.Zastosowanie metod
analizy dynamiki w logistycznym systemie produkcyjnym na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjnego.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w przedsiebiorstwie wytwarzajacym zaciski
hamulcowe..Problematyka instytucji izolacyjno-leczniczych srodkow zabezpieczajacych.Zarzadzanie
finansami otwartych funduszy inwestycyjnych.Wypadki przy pracy.Zarzadzanie green logistics w aspekcie
optymalizacji kosztow produktow na przykladzie firmy ikea.Wplyw czynnikow tpm i pamco na jakosc
produkowanych wyrobow piekarniczych..Internetowe reklamy adresowane do kobiet na przykladzie
interia.pl.Ocena sytuacji majatkowo-finansowej na przykladzie wytworni filmow oswiatowych i programow
edukacyjnych w lodzi.Rachunek kosztow jako instrument controllingu w niemieckich przedsiebiorstwach na
przykladzie spolki cordes.Procesy zarzadzaniaw instytucjach ochrony granic na przykladzie strazy
granicznej.Koszty uzyskania przychodow a wynik bilansowy i podatkowy w przedsiebiorstwie
produkcyjnym..Najwyzsza izba kontroli jako organ kontroli panstwowej.Biznesplan.Nowoczesne koncepcje
logistyczne na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Ocena systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie
wytwarzania ksztaltownika lebkowego w hucie bankowa..Rekrutacja i motywacja jako element zarzadzania
zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na podstawie firmy x.Lutrzykowski- alfred. Red. - ustroj terytorialny
panstwa a decentralizacja systemu wladzy publicznej .Znaczenie wartosciowania stanowisk pracy w
zarzadzaniu przez jakosc. Przyklad zpue s.a. wloszczowa.Analiza dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcji betonow prefbet sp. Z o. O. W sniadowie.Wplyw kryzysu finansowego na
sytuacja.Zmiany organizacyjne w zawodowej strazy pozarnej w okresie transformacji polski na przykladzie
powiatu sieradzkiego..Korekta deklaracji podatkowej.Ewidencja procesow restrukturyzacji w ksiegach
rachunkowych spzoz.Prorodzinne rozwiazania w podatku od dochodow osobistych na przykladzie polski i
wybranych panstw unii europejskiej.Ocena kondycji finansowej wybranych spolek sektora paliwowego a
..
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globalny kryzys finansowy.Rola vat-u w polskim systemie podatkowym.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna
studentow.Roznicowanie oraz plasowanie ofert rynkowych - analiza i ocena na przykladzie przedsiebiorstwa
vinylock.Planowanie jako funkcja zarzadzania na przykladzie spolki x.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie wspolczesnym magazynem na podstawie przedsiebiorstwa martis.Analiza rozliczen podatku od
towarow i uslug na przykladzie przedsiebiorstwa iks.Logistyczna obsluga klienta i dystrybucja w banku
x..Organizacja wladz powstania kosciuszkowskiego.Analiza logistyczna przewozow transportu szynowodrogowego w porownaniu z transportem drogowym.Technologia produkcji i kontrola jakosci wybranych
wyrobow z tworzyw sztucznych..Odpowiedzialnosc dyscyplinarna adwokatow w polsce w xx wieku.System
instytucjonalny unii europejskiej oraz jego funkcjonowanie w krajach czlonkowskich.Zubrzycki- janusz. pkwiu a stawki vat 2007 .Zasiedzenie nieruchomosci.Ocena gospodarki finansowej jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy janow w latach 2005-2007.praca licencjacka budzet gminy .Zniesienie
wspolwlasnosci nieruchomosci rolnej.Marketingowo-logistyczne aspekty dystrybucji plytek ceramicznych na
przykladzie grupy paradyz.Kompleksowa ocena finansowania i efektow inwestycji rzeczowych.Zastosowanie
srodkow komunikacji elektronicznej w spolkach kapitalowych.Ksztaltowanie opinii publicznej w polsce w
okresie przedakcesyjnym i po przystapieniu polski do unii europejskiej.Zmiany w podatku akcyzowym od
samochodow osobowych po akcesji polski do wspolnoty europejskiej.Marketing polityczny po i pis. Analiza
kampanii parlamentarnej oraz prezydenckiej z 2005 r..Wykorzystanie internetu w przedsiebiorstwie- ze
szczegolnym uwzglednieniem sektora malych i srednich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy
.Korab-karpowicz- w. Julian. - historia filozofii politycznej : od tukidydesa do locke’a : tradycja klasyczna i jej
krytycy .Rachunkowosc malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy forte vita polska sp. Z
o.o..Hipoteka przymusowa.Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rajow podatkowych.Teoretyczne i
praktyczne aspekty rekrutacji kandydatow do pracy w zakladzie pracy.Analiza wykorzystania systemow
komputerowych do zarzadzania firma na przykladzie sektora malych i srednich
przedsiebiorstw.Funkcjonowanie centrum logistycznego na podstawie firmy x.Pelnomocnictwo w swietle
przepisow prawa cywilnego.Wykorzystanie funduszy unijnych w rozwoju gminy jurajskiej
kroczyce.Przykladowe prace licencjackie z administracji.Mobbing-wybrane problemy..Analiza porownawcza
bezrobocia w polsce na tle bezrobocia w wybranych krajach unii europejskiej.Wplyw stylu kierowania na
satysfakcje pracownikow na przykladzie zakladu producyjnego x..Konsekwencje przystapienia do unii
europejskiej dla funkcjonowania podatku od towarow i uslug.Odpowiedzialnosc malzonkow majatkiem
wspolnym za dlugi (zaciagniete przez_ jednego z malzonkow..Prace licencjacka.Prace dyplomowe
logistyka.Wolnosc gospodarcza a gospodarka rynkowa.Praca magisterska outsourcing.Wytoczenie
powodztwa o zwolnienie od egzekucji sadowej.Marka z sukcesem - texas club.praca licencjacka budzet
gminy .Rozrachunki z tytulu wynagrodzen w zakladzie gospodarki komunalnej w zawierciu w latach 2009 2011.Angielskie prawo karne materialne w xviii wieku na podstawie commentaries on the laws of england
williama blackstona.Status prawny dziennikarza w prawie polskim.Problemy komunikacji w procesie
pozyskiwania pracownikow.Zadania samorzadu terytorialnego w zakresie ochrony srodowiska.Odmowa
przyjecia skargi kasacyjnej.Wplyw zarzadzania i kontroli na jakosc swiadczonych uslug na przykladzie
wybranych lodzkich przedszkoli.Ubezpieczenie nieruchomosci na podstawie spoldzielni mieszkaniowej w
zawierciu.Tanie pisanie prac.Kara smierci w polsce i wybranych panstwach od czasow najdawniejszych do
konca xvi wieku.Seminarium ii st. - polityka gospodarcza.Strategie sukcesu malych i srednich przedsiebiorstw
na podstawie dzialalnosci przedsiebiorstwa uslug rolniczo-gospodarczych --agra..praca licencjacka budzet
gminy .Bezpieczenstwo energetyczne polski - wyzwania i perspektywy.Sprawozdania finansowe jako zrodlo
oceny kondycji ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykladzie skierniewickiej spoldzielni
mieszkaniowej.praca licencjacka budzet gminy .Pomoc przy pisaniu pracy licencjackiej.Zastosowanie
internetu w dzialalnosci gospodarczej.Markovitz- jonathan. - racial spectacles : explorations in media- raceand justice .Wina i odpowiedzialnosc za mobbing.praca licencjacka budzet gminy .Marketing mix na
przykladzie wybranego produktu bankowego.Marketing nauczania jazdy konnej na przykladzie klubu
jezdzieckiego scout w czestochowie.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku- na przykladzie banku
spoldzielczego w tomaszowie mazowieckim.Sposoby zalozenia europejskiej spolki akcyjnej.Zarzadzanie
procesem wychowania w szkole - relacja nauczyciel - uczen a koncepcje wlasnej roli zawodowej
..
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nauczycieli.Procesy zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie poczty polskiej.Zubrzycki- janusz. - pkwiu a
nowe stawki vat : 2011 .Wykorzystanie systemu informatycznego dla celow rachunkowosci na przykladzie
spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia agawa.pl.Wykorzystanie bankowosci elektronicznej w obsludze
klienta na przykladzie banku pko s.a..Rola publicznego posrednictwa pracy jako metody rekrutacji
pracownikow w opiniach posrednikow pracy zatrudnionych w powiatowym urzedzie pracy w
czestochowie.Analiza technologiczno-ekonomiczna realizacji drog czasowych na terenie budowy praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Marketingowe zarzadzanie uslugami bankowymi
na przykladzie ing banku slaskiego.Prawo karne.Orientacja marketingowa malych i srednich
przedsiebiorstw.Rynek kredytow mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w sektorze bankowym w
polsce.Sytuacja prawno-spoleczna kobiet w religiach bliskiego wschodu..Ocena ekonomiczno-finansowa
banku na przykladzie banku spoldzielczego w koszecinie.Wspolpraca wspolnotowych i krajowych organow
administracyjnych w prawie konkurencji unii europejskiej.Oferta kredytowa bankow dla przedsiebiorstw na
podstawie banku polska kasa opieki s.a..Analiza systemow motywacyjnych w instytucjach
publicznych.Zaopatrzenie jako zrodlo ryzyka dla ciaglosci procesow w lancuchu dostaw na przykladzie
wybranych studiow przypadkow.Fuchs- bernadetta. - prawo kartelowe a prawo prywatne miedzynarodowe
.Terroryzm podstawowym zagrozeniem wspolczesnego swiata.Maloletni na tle przestepstw przeciwko
wolnosci seksualnej i obyczajnosci.Prace magisterskie turystyka.praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie metod probkowania w kontroli ksiag rachunkowych.Udzial i ocena kompetencji zawodowych
w ksztaltowaniu rozwoju organizacyjno - technicznego zakladow gorniczych kompanii weglowej.Pozycja
konkurencyjna telekomunikacji polskiej s.a..Granice prawa wlasnosci-a ochrona przed eksmisja z lokalu
mieszkalnego.praca licencjacka budzet gminy .Projekt adaptacji na budynek mieszkalno-uslugowy kamienicy
przy ul. Odrzanskiej 15 w nowej soli praca inzynierska budownictwo.Targi i wystawy jako element strategii
promocji.Ocena kondycji finansowej spolki gieldowej w teorii i w praktyce.Logistyka jako glowny element
dystrybucji w sieci firmy handlowej.Motywacyjna rola wynagrodzen w przedsiebiorstwie na przykladzie
zakladu gospodarki komunalnej w suchedniowie.Zarzadzanie nowymi produktami w przedsiebiorstwie
sprzetu ochronnego maskpols.a. enterprise..Istota i przydatnosc budzetowania przychodow i kosztow w
jednostce gospodarczej.Finansowe i pozafinansowe systemy motywowania pracownikow..Wykorzystanie
outsourcingu na przykladzie firmy pge elektrowni belchatow s.a..Analiza dochodow jednostki samorzadowej
na przykladzie gminy goworowo w latach 2003-2006.Zabezpieczenie kredytu bankowego na przykladzie
hipoteki.Analiza kierunkow ksztalcenia lodzkich uczelni wyzszych w kontekscie potrzeb lodzkich
przedsiebiorcow.praca licencjacka budzet gminy .Charakterystyka dzialalnosci kulturalnych organizacji
pozarzadowych na przykladzie wybranych fundacji warszawskich..Bezpanstwowosc i jej prawne aspekty w
swietle prawa miedzynarodowego publicznego.Realizacja inwestycji w swietle warunkow kontraktowych
fidic.Rola kapitalow wlasnych i obcych w finansowaniu sektora msp w polsce.Internet jako nowe zrodlo
kontaktu z klientem.Utrzymanie jakosci przy produkcji przelacznika typu 5149..Martysz- czeslaw. Red. - zbior
publikacji naukowych : praca zbiorowa..Pomiar i ocena plynnosci finansowej korporacji miedzynarodowych
(na przykladzie coca-cola company)..Organizacja uczaca sie na przykladzie aiesec.Analiza dzialalnosci
kredytowej banku na podstawie banku spoldzielczego w poczesnej w latach 2001-2005.Prace
zaliczeniowe.Ustroj polskiego sadownictwa administracyjnego.Funkcjonowanie sieci dostaw na przykladzie
firmy x.Lacznik miedzy budynkami – konstrukcja stalowa praca inzynierska budownictwo.Postepowanie w
przedmiocie ogloszenia upadlosci.Dzialanie w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju
regionalnego jako wsparcie wdrazania innowacji w regionie w latach 2004 - 2006 na przykladzie miasta
lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Publiczne i prywatne zrodla finansowania sektora ochrony zdrowia w
polsce w latach 2007-2012.Perspektywy rozwoju agroturystyki w wojewodztwie warminsko-mazurskim na
przykladzie przedsiebiorstwa agroturystycznego „kamez” we wawrochach.praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw lidera na osiaganie celow przez zespol.Aubin- yann. Red. - export control law and regulations
handbook : a practical guide to military and dual-use goods t.Pewnosc sytuacji prawnej jednostki w swietle
milczenia i bezczynnosci organow administracji publicznej.Zarzadzanie logistyczne systemem dystrybucji w
branzy motoryzacyjnej.Podatkowoprawny aspekt dzialania organizacji pozarzadowych..Ocena leasingu i
kredytu inwestycyjnego jako zrodlo finansowania aktywow trwalych na przykladzie firmy
..
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transportowej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Skawinska- eulalia makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej .praca licencjacka budzet gminy
.Operacje otwartego rynku w polsce w latach 2001-2003.Budzet jednostek samorzadu terytorialnego tworzenie- wykonywanie i kontrola gospodarki budzetowej.Fundusze strukturalne dla rozwoju malych i
srednich przedsiebiorstw.Taksonomiczne wskazniki poziomu rozwoju krajow unii europejskiej.Srodki prawne
w postepowaniu egzekucyjnym w administracji.Zakres i formy szkolen pracowniczych w firmie
ubezpieczeniowej (na przykladzie warty s.a.).Pisanie prac kielce.Przeciwdzialanie bezrobociu na przykladzie
pup konskie.E-commerce w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw (na przykladzie firmy handlowouslugowej the london c@fe).Wynagrodzenia jako element kosztow ukladu rodzajowego na przykladzie
zakladu energetycznego h.cz. Elsen sp. Z o.o..Kredyt konsumpcyjny jako produkt banku spoldzielczego w
zawadzkiem oddzial gorzow sl..Komunikacja wewnatrz firmy i jej wplyw na efektywnosc.Zarzadzanie
bezpieczenstwem przesylania danych..Specyfika zastawu na papierach wartosciowych w kontekscie jej
wplywu na poziom ochrony interesow zastawnika- ze szczegolnym uwzglednieniem zastawu na
akcjach.Programy lojalnosciowe jako jedna z form wspolczesnego marketingu.Zarzadzanie logistyczne jako
element systemu dystrybucji na przykladzie firmy brembo.Prawo wyborcze do senatu w ii-ej i iii-ej
rzeczpospolitej polskiej.Urlopy rodzicielskie.Kultura organizacyjna a tozsamosc pracownikow na przykladzie
przedsiebiorstwa gorazdze cement s.a..Osoba prawna jako podmiot prawa cywilnego.Czynniki ksztaltujace
efektywnosc rynkowa banku..Znaczenie komunikacji interpersonalnej w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi.Zarzadzanie kontaktami z klientami na przykladzie zautomatyzowanego portalu obslugi klienta w
firmie xyz.Ocena efektywnosci programu przeciwdzialania bezrobociu mlodziezy na lokalnym rynku pracy
(na przykladzie powiatowego urzedu pracy w makowie mazowieckim).Postepowanie nakazowe w polskim
procesie karnym.Strategia optymalizacji opodatkowania dochodu w polityce inwestycyjnej i finansowej
przedsiebiorstw miedzynarodowych.Analiza wplywu prywatyzacji na rozwoj branzy piwowarskiej w
polsce.Drelich-skulska- boguslawa. Red. - asia-europe : partnership or rivalry? .Praca licencjacka pedagogika
tematy.praca licencjacka budzet gminy .Teoretyczne i praktyczne aspekty oszustw finansowych.Uklady
zbiorowe pracy na przykladzie sektora hutniczego w polsce.Pozycja notariusza jako zawodu zaufania
publicznego.Obowiazek pracodawcy informowania pracownikow o sytuacji zakladu pracy.Oszustwa ksiegowe
- identyfikacja i przeciwdzialanie.Dzialalnosc kredytowa banku spoldzielczego w bedzinie.Prokuratura jako
organ ochrony prawnej.Udzial kosztow jakosci w calkowitym koszcie produktu na podstawie ferax-iril sp. Z
o.o..Miasik- dawid. - stosowanie prawa unii europejskiej przez sedziow sadow powszechnych i prokuratorow
.Bezpieczenstwo informacji w systemach telefonicznych..Dynamika rozwoju turystyki przyjazdowej w
zakopanem.praca licencjacka budzet gminy .Ocena sytuacji majatkowej i finansowej firmy.Wplyw kultury
organizacji na jej dzialalnosc. Analiza kultury w firmie walraven sp. Z.o.o..praca licencjacka budzet gminy
.Funkcja motywacji w procesie zarzadzania.Zarzadzanie potencjalem spolecznym organizacji na przykladzie
banku spoldzielczego w prudniku..Komunikacja interpersonalna i asertywnosc w pracy
zawodowej.Rozwiazanie malzenstwa w ustawodawstwie xx w. W polsce..praca licencjacka budzet gminy
.Psychologiczne przyczyny ekonomicznych decyzji czlowieka.Analiza projektu i przyklad wyboru wykonawcy
osiedla ... Praca inzynierska budownictwo.Funkcja ustawodawcza sejmu pod rzadami obecnej konstrytucji
rzeczypospolitej polskiej.Baza prac licencjackich.Wykorzystanie analizy finansowej w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem na przykladzie wirtualnej polski s.a..Pomoc publiczna w ramach de minimis.Utwor
architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego.Narzedzia marketingu spolecznosciowego jako sposob
budowania oraz podnoszenia lojalnosci konsumentow..Urzadzenia i elementy zapewniajace bezpieczenstwo
na budowie. Praca inzynierska budownictwo.Zasoby mieszkaniowe zakladu gospodarki mieszkaniowej
towarzystwa budownictwa spolecznego.Obiekty kopulowe i technologia torkretowania praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Obsluga kredytowa malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie banku spoldzielczego rzemiosla w sulkowicach.Analiza zatrudnienia i bezrobocia osob
niepelnosprawnych na lokalnym rynku pracy na przykladzie powiatu opoczynskiego.Usprawnienia
komunikacji miejskiej na przykladzie miasta bialystok w latach 2000-2010.Dowod z przesluchania stron w
procesie cywilnym.Zastosowanie kryptografii dla zapewnienia bezpieczenstwa informacji.Rozwiazania
magazynowe jako warunek sprawnego funkcjonowania systemu logistycznego przedsiebiorstwa.Instytucje
..
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transferu technologii na przykladzie wybranych krajow.Aktywna i pasywna polityka panstwa na rynku pracy
w polsce w latach 2000-2005.Cichocki- marek (1966- ). - konserwatyzm- panstwo- pokolenie : tom
konferencyjny - pamieci tomasza merty .Ambient w ofertach agencji reklamowych.Krajowy mechanizm
prewencji w polsce.Kultura organizacyjna przedsiebiorstwa jako zasob strategiczny (na przykladzie
firmy).praca licencjacka budzet gminy .Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa.Wykorzystanie
merchandisingu w dzialaniach promocyjnych na przykladzie firmy market serwis.Postepowanie
administracyjne przed naczelnikiem urzedu skarbowego.praca licencjacka budzet gminy .Programy
lojalnosciowe jako narzedzie tworzenia i ksztaltowania relacji z klientem.Polskie specjalne strefy
ekonomiczne na przykladzie strefy „wislosan”.Placa jako element systemu motywacji pracownikow na
przykladzie nauczycieli szkol podstawowych w sosnowcu.Komercjalizacja innowacji - na wybranych
przykladach.Wplyw systemu gospodarczego na ksztaltowanie sie nierownosci dochodowych- analiza
porownawcza szwecji i usa.Rola instytucji obowiazanych w zwalczaniu przestepstwa prania pieniedzy.Klastry
jako przejaw innowacyjnosci i czynnik rozwoju regionu (na przykladzie regionu lodzkiego).Formy
opodatkowania dzialalnosci gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .Wydarzenie kulturalne
realizowane przez osrodek brama grodzka - teatr nn jako czesc promocji miasta lublina..Sprawnosc
komunikacji w grupie jako wyznacznik interakcji pracowniczych na przykladzie firmy x..praca licencjacka
budzet gminy .Kreowanie wizerunku operatorow telefonii komorkowej w internecie.praca licencjacka budzet
gminy .Efektywnosc wydatkowania srodkow funduszu pracy w powiecie oleskim w 2008 roku..Przestepstwo
falszu materialnego dokumentu na gruncie polskiego kodeksu karnego.Pomiar kapitalu intelektualnego
wybranych spolek z branzy odziezowej notowanych na warszawskiej gieldzie papierow wartosciowych.Zakres
stosowania ustawy z dnia 13 marca 2003 r. O szczegolnych zasadach rozwiazywania z pracownikami
stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow- ze szczegolnym uwzglednieniem zwolnien
indywidualnych.Ksztaltowanie norm prawa miedzynarodowego publicznego.Bezpieczenstwo kart platniczych
w polsce w xxi w..Tqm - wspolczesna koncepcja zarzadzania- wdrazanie w firmie dyrup sp. Z o.o..Spoleczna
reakcja na przestepstwo.Dzialalnosc sponsorska w dziedzinie kultury..Zakres rozpoznania i orzekania w
postepowaniu sadowoadministracyjnym.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa carlsberg okocim
s.a..Cel pracy licencjackiej.Analiza dzialalnosci depozytowej banku w latach 2002-2004 na przykladzie oferty
banku przemyslowo - handlowego pbk s.a..Wykorzystanie internetu w rekrutacji.Weryfikacja motywacyjnej
teorii waznosci potrzeb- celow i wartosci na podstawie centrum bankowosci bezposredniej sp. Z
o.o..Dzialalnosc niesieciowych agencji reklamowych w polsce - analiza i ocena na przykladzie firmy business
consulting sp. Z o.o..Rekrutacja- selekcja i wprowadzanie nowego pracownika do organizacji.Ocena
kompetencji pracownikow na podstawie szkolen wdrazanych przez firme x.Amortyzacja srodkow trwalych aspekt podatkowy i bilansowy.Funkcje sejmu rp..praca licencjacka budzet gminy .Kreawonie wizerunku
przedsiebiorstwa sektora msp z wykorzystaniem informacyjnego portalu dziedzinowego..Znaczenie
nowoczesnych metod handlu miedzynarodowego we wzroscie gospodarczym.Zarzadzanie logistyczne jako
determinanta funkcjonowania przedsiebiorstwa w sferze uslug..Analiza odwroconych obligacji wymiennych
na przykladzie rynku niemieckiego.Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomosci.Polskie organizacje street
artu jako przyklad organizacji pozytku publicznego.Prace licencjackie lublin.praca licencjacka budzet gminy
.Handel i uslugi przez internet w firmie krakinform sp. Z o.o..Teoria panstwa i prawa.Powstawanie oraz
rozwoj grup producentow rolnych w polsce (na przykladzie wojewodztwa opolskiego)..Charakter prawny
studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy.Odpowiedzialnosc osob
trzecich za zobowiazania podatkowe spolek.Polityka polski i wielkiej brytanii wobec fali migracji zarobkowej
po 1 maja 2004 roku w opiniach polskich emigrantow..Zasada niezawislosci sedziow jako konstytucyjna
zasada organizacji i dzialania sadow.Organizacja krajowego systemu ratowniczo - gasniczego w powiecie
myszkowskim.Rozwoj i strategie handlu detalicznego w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Obsluga
klienta i kultura tej obslugi na przykladzie firmy pzu s.a. (oddzial myszkowski)..praca licencjacka budzet
gminy .Style kierowania i ich wplyw na motywacje pracownikow na przykladzie spoldzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej.Prace licencjackie lublin.Mozliwosci rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w swietle strategii lizbonskiej.Wartosc nieruchomosci w cyklu koniunkturalnym.Odpowiedzialnosc za
szkody wywolane wykonaniem zabezpieczenia.praca licencjacka budzet gminy .Strzelecki- zbigniew. Red. ..
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gospodarka spoleczenstwo przestrzen w tradycji i badaniach katedry samorzadu terytorialnego.Jezyk
reklamy.Zarzadzanie obiektami sportowymi i organizowanie imprez sportowych na przykladzie klubu unia
kalety.Wplyw amortyzacji srodkow trwalych na wynik finansowy przedsiebiorstwa..Walka ze stresem
elementem promocji zdrowia w miejscu pracy.Fuzje i przejecia w polskim systemie
bankowym.Wykorzystanie wspolczynnikow tpm do optymalizacji wytwarzania energii cieplnej..Ocena
zdolnosci kredytowej- jako jedna z metod zabezpieczenia sie banku przed ryzykiem kredytowym na
przykladzie banku spoldzielczego towarzystwa oszczednosciowo-pozyczkowego pa-co-bank.Proces
neutralizacji odpadow medycznych na przykladzie centrum onkologii w gliwicach.Przedawnienie zobowiazan
podatkowych - charakterystyka i problemy interpretacyjne.Strategia gminy jaslo i gminy debowiec w latach
2004-2010 w odniesieniu do rozwoju przedsiebiorczosci. Ujecie porownawcze.Rekrutacja i szkolenia
personelu jako czynnik tworzenia sukcesu firmy.Nabywanie akcji wlasnych w spolce publicznej.Ochrona praw
podstawowych a stosowanie unijnego prawa konkurencji.Seminarium ii st. - prawo cywilne- prawo rolnegospodarka nieruchomosciami.Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw strukturalnych na
przykladzie firmy bil-pnst.Gospodarka magazynowa w nowoczesnym przedsiebiorstwie (na przykladzie fm
logistic- sp. Z o.o.).Suchecka- jadwiga (1948- ). Red. - finansowanie ochrony zdrowia : wybrane zagadnienia
.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena czynnikow ksztaltujacych organizacje bezpiecznych
stanowisk pracy na przykladzie malych przedsiebiorstw produkcyjnych..Komisje wojskowe i departamenty
czasow stanislawowski.Rozwoj i szkolenie pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w firmie
x.Motywacyjne aspekty rozmow kierownika z pracownikami.Dzialalnosc kredytowa banku na rzecz osob
fizycznych na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci banku polskiego spolki akcyjnej.Leasing i faktoring
jako nowoczesne formy finansowania przedsiebiorstwa.Analiza finansowa zrodlem oceny kondycji
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Ocena sytuacji finansowej gminy blachownia w latach
2005-2009.Opakowania produktow cukierniczych - analiza i ocena na podstawie cadbury wedel.Rola
placowych i pozaplacowych czynnkikow w motywowaniu pracownikow na przykladzie zakladu pracy
chronionej.Wariograf i jego wykorzystanie w polskim procesie karnym.Ocena efektywnosci szkolen
pracownikow.Kotarski- hubert. - kapital ludzki i kapital spoleczny a rozwoj wojewodztwa podkarpackiego
.Instytucja notarialnego poswiadczenia dziedziczenia z perspektywy trzech lat funkcjonowania w polskim
porzadku prawnym.Funkcjonowanie rynku kontraktow terminowych na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie.Analiza sprawozdawczosci finansowej na przykladzie spoldzielczej agrofirmy w
szczekocinach.Dzialania zarzadu spolki publicznej w celu obrony przed wrogim przejeciem.Glowny inspektor
farmaceutyczny jako realizator panstwowego nadzoru nad produkcja i dystrybucja srodkow
leczniczych..Znaczenie deficytu budzetowego w funkcjonowaniu jednostki samorzadu terytorialnego (na
przykladzie gminy lodz w latach 2000-2004).Wprowadzanie zmian w organizacji na przykladzie zmiany
systemu obslugi klientow indywidualnych w telekomunikacji polskiej s.a..Inwestycje private equity/venture
capital na rynku polskim.Korzysci i zagrozenia zwiazane z wejsciem firmy na gielde papierow
wartosciowych..Jak pisac prace dyplomowa.Logistyczna obsluga klienta na podstawie firmy partner logistic
sp. Z o.o..Miszczak- katarzyna. Red. - nowe paradygmaty gospodarki przestrzennej = (new paradigms of
spatial economy) .Oplaty publiczne jako zrodlo dochodow gminy.Pisanie prac wroclaw.Ksztaltowanie sie
lojalnosci klienta wobec uslugodawcy na przykladzie salonu fryzjerskiego ilusion.praca licencjacka budzet
gminy .Reklama jako forma komunikacji pomiedzy konsumentem a przedsiebiorstwem na rynku
globalnym.Wspolczesne formy polityki kulturalnej panstwa. Narodowa strategia rozwoju kultury 20042013..Budowanie scenariuszy w projektach foresightu technologicznego..Przeksztalcenie stosunku pracy
czlonka korpusu sluzby cywilnej a pracownika samorzadowego.Pisanie pracy doktorskiej.Eksperyment
medyczny na ludzkim embrionie in vitro oraz prokreacja pozaustrojowa wobec prawa
miedzynarodowego.Ekonomiczno-finansowa analiza efektywnosci przedsiewziecia inwestycyjnego na
przykladzie osrodka jezdzieckiego res equestris m.hansen.Przestepstwa komputerowe w polskim prawie
karnym..Marka jako element przewagi konkurencyjnej firmy ubezpieczeniowej (na przykladzie pzu
s.a.).Stosunek nauczycieli do uczniow oraz aktywnosc nauczycieli wspierajaca uczniow jako warunki
zarzadzania szkola wiejska i miejska..Swiatkowski- andrzej marian - praktyczne problemy prawa pracy w
orzecznictwie : glosy prof. A. M. Swiatkowskiego .Zarys systemu ochrony lotnictwa cywilnego przed uzyciem
..
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sily i aktami bezprawnej ingerencji w prawie miedzynarodowym.Budzetowanie jako metoda zarzadzania
przedsiebiorstwem.Zarzadzanie komunikacja w miedzynarodowych projektach kulturalnych na przykladzie
programu kultura 2000.Odpowiedzialnosc solidarna wspolnikow na przykladzie spolki cywilnej i
jawnej.Wdrazanie i utrzymanie obligatoryjnych systemow zarzadzania jakoscia.Wady oswiadczen woli
skladanych elektronicznie ze szczegolnym uwzglednieniem bledu.Pozyskiwanie srodkow unijnych na
realizacje zadan gminy lambinowice..Promocja sprzedazy na rynku nagran muzycznych.Pomoc w pisaniu
pracy licencjackiej.Analiza techniczno – ekonomiczna oplacalnosci stosowania pomp cieplnych w
budownictwie. Praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie placowka oswiatowa na przykladzie zespolu
szkolno - przedszkolnego nr 4 w myszkowie.Rola analizy finansowej w zarzadzaniu finansami
przedsiebiorstw.Funkcjonowanie rachunkow oszczednosciowo - rozliczeniowych na przykladzie wybranych
bankow..Rola i miejsce samorzadowych instytucji kultury na terenach wiejskich- na przykladzie dzialalnosci
gminnego centrum kultury czytelnictwa i sportu w bochni.Analiza budzetu gminy irzadze w latach 20032005.Wojewoda jako organ nadzoru nad jednostkami samorzadu terytorialnego..Ocena kondycji finansowej
prema s.a. w latach 2001-2003.Praca licencjacka tematy.Dzialania promocyjne deweloperow i producentow
na rynku nieruchomosci.Populizm - korzenie oraz proba zrozumienia.Polityka kredytowa a stabilnosc sektora
bankowego.Znajpmosc i ocena reklam spolecznych wsrod studentow i emerytow.Prawno karne aspekty
handu ludzmi w polsce.Dostep do transgranicznej opieki zdrowotnej w unii europejskiej.Zabezpieczenie
spoleczne osob niepelnosprawnych w polsce na tle krajow unii europejskiej.Organizacja i zarzadzanie
imprezami sportowymi na przykladzie rock`n`rolla akrobatycznego..Wsparcie infrastruktury drogowej z
europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w polsce w latach 2007-2013.Zarzadzanie rentownoscia w
jutrzence.Przerzucanie dochodu w podatku dochodowym od osob prawnych.zrodla finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie fhu bemar-bud.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
komunikowaniem sie w przedsiebiorstwie na przykladzie dhl express ( poland ) sp. Z o. O. Terminal
opole..Znieslawienie przed funkcjonariuszem publicznym.Karta uzyskania przychodu w podatku
dochodowym od osob prawnych..Dowody w ogolnym postepowaniu administracyjnym.praca licencjacka
budzet gminy .Motywacyjny charakter wynagrodzen na przykladzie lodzkiego zakladu energetycznego
sa.Prawo konsumenta do odstapienia od umowy wkrotce po jej zawarciu.praca licencjacka budzet gminy
.Zastaw finansowy.Przykladowe tematy prac magisterskich.Pomiar i ocena wynikow dzialalnosci na
przykladzie wojewodzkiego osrodka ruchu drogowego w skierniewicach.Zarzadzanie lancuchem dostaw w
branzy motoryzacyjnej na przykladzie citroen klimczok spolka z.o.o..Stosunek do czasu jako bariera
komunikacyjna w organizacjach wielokulturowych.Czynniki wplywajace na proces motywowania na
przykladzie wybranych domow kultury.Quinn- robert e. - profesjonalne zarzadzanie : kluczowe kompetencje
kierownicze .Dobrowolne formy oszczedzania jako zrodlo gromadzenia kapitalu emerytalnego..Pojecie
samowoli budowlanej i jej uzdrowienie w polskim prawie administracyjnym.Znaczenie i wplyw wdrozenia
zintegrowanego systemu informatycznego klasy erp w skutecznym kierowaniu zespolami pracowniczymi na
przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego spolka akcyjna.Zasady
funkcjonowania systemu ubezpieczen spolecznych w wybranych krajach unii europejskiej..Przedsiebiorca organ - spoleczenstwo.Dzialalnosc gospodarcza fundacji.Rynek ubezpieczen majatkowych w polsce.Mobbing
w stosunkach prawa pracy.Zabezpieczenie logistyczne polskich misji wojskowych w latach
dziewiecdziesiatych xx wieku.Handel zwierzetami egzotycznymi.Praktyka stosowania stylow dowodzenia w
swietle badan w 1 pulku specjalnym.Marketing nieruchomosci mieszkaniowych na rynku pierwotnym na
przykladzie wojewodztwa slaskiego..Koncepcja zastosowania internetu w firmie fud-men.Ocena jakosci
obslugi pasazerow w porcie lotniczym na przykladzie miedzynarodowego portu lotniczego im. Jana pawla ii
krakow – balice.Wplyw wyceny zapasow na wynik finansowy na przykladzie przedsiebiorstwa budowlanego
w latach 2005-2007.Coaching jako narzedzie podwyzszania kompetencji (na przykladzie telekomunikacji
polskiej s.a.).Analiza strategiczna firmy budowlanej na przykladzie firmy skanska.Kontraktowa szkoda na
renomie. Analiza zasad odpowiedzialnosci na gruncie systemu common law- konwencji wiedenskiej o
umowach miedzynarodowej sprzedazy towarow oraz polskiego systemu prawnego.Rola marketingu i
planowania w organizowaniu widowni teatralnej na przykladzie teatru laznia nowa w nowej hucie..Prawa
obywatela unii europejskiej na podstawie karty praw podstawowych.praca licencjacka budzet gminy .Udzial
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strazy granicznej w zwalczaniu przestepczosci zorganizowanej w polsce.Wszczecie postepowania
egzekucyjnego.Spis tresci pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Marketing i innowacje w
dzialalnosci przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstw handlowych.Programy lojalnosciowe w strategii
utrzymywania klienta na rynku telefoni komorkowej na przykladzie polskiej telefoni cyfrowej era
gsm.Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych na przykladzie pko bp s.a..Reklama jako narzedzie
kampanii spolecznej.praca licencjacka budzet gminy .Inteligencja emocjonalna a wypalenie zawodowe w
zawodzie nauczyciela na podstawie badan wlasnych.Wozniak- michal gabriel (1949- ). Red. - nierownosci
spoleczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spojnosci spoleczno-ekonomicz.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie ewidencja operacji gospodarczych na przykladzie przedsiebiorstwa grac - bad w latach
2007-2009.Wykorzystanie instrumentow marketingu na rynku politycznym na przykladzie wyborow
parlamentarnych 2007.Ocena oplacalnosci projektu inwestycyjnego na przykladzie spolki turist.Krajowe i
miedzynarodowe aspekty regulacji rachunkowosci rolnej.Ustanowienie spadkobiercy.Ocena skutecznosci
form i metod zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym w bankach na przykladzie ing banku slaskiego
s.a..Salachna- joanna. - odpowiedzialnosc za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budzetu
jednostki sam.Podatkowe skutki umowy darowizny i umowy dozywocia.Efektywny system ocen
pracowniczych na przykladzie urzedu miasta krakowa..Zwiekszenie efektywnosci procesow zarzadzania
poprzez integrowanie narzedzi promocji z dzialalnoscia operacyjna na przykladzie przedsiebiorstwa tp
s.a..Ksztaltowanie kariery zawodowej pracownikow w organizacji.Czynniki warunkujace zastosowanie i
skutecznosc stylow kierowania ludzmi w przedsiebiorstwach.Strategia rozwoju zasobow ludzkich w firmie
hotelarskiej (na przykladzie hotelu orbis grand w lodzi).Klauzule istotnej niekorzystnej zmiany w transakcjach
przejec i fuzji.Komunikacja i jej znaczenie w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa.Istota wdrazania innowacji na
rynku kosmetycznym na przykladzie kremow przeciwzmarszczkowych w polsce..Przyczyny zmian w
strukturach organizacyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Oznaczenie zaleznosci funkcyjnej miedzy
wodoszczelnoscia betonu oznaczona dwiema metodami doswiadczalnymi. Praca inzynierska
budownictwo.Dostep do transgranicznej opieki zdrowotnej w unii europejskiej.Administracja terenowa w
prl..Sadowe postepowanie w sprawach z zakresu prawa pracy.Ochrona artystycznych wykonan w swietle
prawa autorskiego.Procesy dostosowawcze malych i srednich przedsiebiorstw do wymogow unii
europejskiej.Ocena zdolnosci kredytowej kredytobiorcy na przykladzie banku spoldzielczego w
warcie.Nietypowe formy zatrudnienia jako mozliwosc aktywizacji zawodowej osob niepelnosprawnych - na
przykladzie telepracy.Spolecznosc lokalna wobec szans rozwoju regionalnego: studium z historii i
wspolczesnego zycia spolecznego gorzna.Absorpcja srodkow unijnych w polsce w latach 20042014.Gospodarka finansowa gminy kochanowice na tle wybranych gmin powiatu
lublinieckiego.Funkcjonowanie przedsiebiorstw na rynku uslug transportowych na przykladzie firmy repikpol.Spolka jednoosobowa - istota prawna i funkcje.Modelowanie i prognozowanie poziomu stopy inflacji w
polsce w latach 2000 - 2011 na podstawie modelu arima..Praca magisterska pedagogika.Poczucie
bezpieczenstwa a zaufanie do policji.Analiza procesu realizacji projektow w zakresie odnawialnych zrodel
energii finansowanych ze srodkow ue.Prawa i obowiazki malzonkow w polskim systemie
podatkowym.Opodatkowanie przychodow z dzialalnosci gospodarczej osiaganych przez osoby fizyczne w
formie ryczaltu ewidencjonowanego i karty podatkowej.Marka w ksztaltowaniu lojalnosci nabywcow na
przykladzie reserved.Porownawcza analiza finansowa spolek branzy cukierniczej ( na przykladzie wawel s.a. i
mieszko s.a. ).Outsorcing jako narzedzie globalizacji (na przykladzie stanow zjednoczonych i
indii)..Odpowiedzialnosc cywilna komornika sadowego.Naduzywanie pozycji dominujacej na przykladzie
firmy microsoft corporation. Strategia dominacji a ochrona konkurencji.Wolnosc w mysli alexisa de
tocquevillea..Prawne aspekty instytucji urlopu na zadanie.Przekroczenie granic obrony koniecznej.Ocena
dzialalnosci inwestycyjnej gminy zgierz.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji sportowej na
przykladzie azs wsgk kutno.Praca magisterska pedagogika przedszkolna.Handel zagraniczny wyrobami
przemyslu mleczarskiego przed i po przystapieniu polski do unii europejskiej.Kredyt hipoteczny jako zrodlo
finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie oferty wybranych bankow..Prywatyzacja
przedsiebiorstw panstwowych- zeszczegolnym uwzglednieniem sektora elektroenergetycznego.Wplyw
funduszy unijnych na rozwoj gminy dabrowa bialostocka.praca licencjacka budzet gminy .Struktura i
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kompetencje rady ministrow w swietle obowiazujacej konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 02.04.1997
r..Zadania powiatowego urzedu pracy w radomsku w zakresie przeciwdzialania bezroboci.Marketing w
sporcie na przykladzie firmy odziesy sportowej nike.Przedawnienie wykonania i korekty zobowiazan
podatkowych (art. 70 ord. Pod.)..Karasinska- wanda. - samochod a podatki 2008 .Wplyw motywacji
pracownikow na stanowiskach niekierowniczych na jakosc uslug na przykladzie hotelu sheraton
krakow.Budzetowanie metoda zarzadzania wspolczesnym przedsiebiorstwem na przykladzie sp. Z o.o.
Vesuvius poland..Finansowanie rozwoju lokalnego ze srodkow unijnych na przykladzie gminy
czyzew.Zarzadzanie prywatna instytucja kultury na przykladzie studia teatru- muzyki i tanca elzbiety
armatys..Rola wojewody w zarzadzaniu komponentem wojewodzkim zintegrowanego programu
operacyjnego rozwoju regionalnego 2004-2006 w malopolsce..Ekonomiczny wymiar rozwoju agroturystyki w
wojewodztwie mazowieckim..Problemy w readaptacji do studiowania na uczelni macierzystej po powrocie
ze stypendium w ramach programu erasmus..Analiza dochodow i kierunkow ich wykorzystania na
przykladzie gminy olszowka za lata 2006-2008.Zarzadzanie ryzykiem kredytow gospodarczych na przykladzie
banku pko bp.Analiza wybranych przestepstw przeciwko rodzinie i opiece w kodeksie karnym z 1997r..Analiza
finansowa jako narzedzie do oceny plynnosci finansowej.praca licencjacka budzet gminy .Parapsychologia w
pracy sledczej.Zarzadzanie kapitalem intelektualnym na przykladzie przedsiebiorstwa
styromax.Dostosowanie bazy danych eksporu w hucie stali czestochowa spolka z o.o. Do wymogow statystyki
unii europejskiej.Rola gornictwa weglowego w energetyce kraju. Analiza na przykladzie polski z
uwzglednieniem europejskich procesow integracyjnych.Wybrane metody prognozowania upadlosci
przedsiebiorstw. Studium przypadku: monnari s.a..Analiza wskaznikowa przedsiebiorstw na przykladzie
branzy budowlanej.Wykorzystanie zasobow i narzedzi rachunkowosci w zarzadzaniu ryzykiem kredytowym
na przykladzie trade and development bank of mongolia.Ocena kondycji finansowej wybranej spolki
gieldowej branzy turystycznej a globalny kryzys..Instrumenty promocji w zarzadzaniu turystyczna marka
miasta krakow.Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta przestepstwo z art 192kk.Analiza dzialalnosci kredytowej
banku komercyjnego w sektorze detalicznym na przykladzie ing banku slaskiego.Politologia praca
licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Handel elektroniczny w polsce na przykladzie portalu allegro.Przeszkody malzenskie w swietle prawa
kanonicznego kosciola katolickiego..Informacja z rachunkowosci w pozyskiwaniu i wykorzystaniu funduszy
unijnych w gminie wiejskiej.Amortyzacja srodkow trwalych jako element strategii kierowania wyniku
finansowego..Strategie finansowania malych przedsiebiorstw na przykladzie spolki z o.o. klucz druk..Jubileusz 50-lecia piwnicy pod baranami. Historia- artysci- zarzadzanie..Sposoby osiagniecia wysokiej
pozycji w wyszukiwarce google.Wspieranie zakladania dzialalnosci gospodarczej jako forma przeciwdzialania
bezrobociu na przykladzie dzialan powiatowego urzedu pracy we wloszczowie w latach 20072011.Zaawansowanie procesow urbanizacji wsi na przykladzie dobrzenia wielkiego..Konstrukcja podzegania i
pomocnictwa w k.k z 11.vii.1932 r. Oraz w pracach komisji kodyfikacyjnej na tle kodeksow panstw
zaborczych.Analiza zarzadzania zapasami przedsiebiorstwa przemyslowego.Ocena przedsiewziec
inwestycyjnych w malych i srednich przedsiebiorstwach.Analiza dzialalnosci inwestycyjnej gminy zawiercie w
latach 2006-2009.Tematy pracy licencjackiej.Kontrakty dlugoterminowe w prawie bilansowym i
podatkowym.Badanie opinii pracownikow w obszarze kultury organizacyjnej na przykladzie würth polska sp.
Z o.o..Diagnoza kultury organizacyjnej krakowskiego biura festiwalowego.Podatki lokalne w gminie pajeczno
w latach 2008-2011..Tematy prac magisterskich z rachunkowosci.Trybunal konstytucyjny w rp.Administracja
praca licencjacka.Ocena kosztow administracyjnych realizacji swiadczen pomocy spolecznej w gminie
prudnik i glucholazy w latach 2006-2008.praca licencjacka budzet gminy .Drukarnie wielkoformatowe oraz
ich dzialalnosc na rynku reklamy zewnetrznej.Analiza finansowa jako podstawa oceny kondycji finansowej na
przykladzie przedsiebiorstwa hardex s. A..Harmonizacja podatkow bezposrednich w unii europejskiej a
podstawowe zasady traktatowe.Pomoc postpenitencjarna..System emerytalny w polsce na tle wybranych
krajow unii europejskiej.Zastosowanie kryptografii dla zapewnienia bezpieczenstwa informacji.Perspektywy
optycznych nosnikow informacji w sieciach telekomunikacyjnych.Nabywanie nieruchomosci przez
cudzoziemcow.Ocena systemu podatku dochodowego od osob fizycznych na podstawie urzedu skarbowego
w ostrowie mazowieckim.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena form oraz metod reklamy
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produktow motoryzacyjnych.Czynniki sukcesu jednoosobowego przedsiebiorstwa branzy rekreacyjno sportowej (na przykladzie firmy robert w konstantynowie lodzkim).Metody finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw.Przestepstwo korupcji w sporcie profesjonalnym na przykladzie meczu pilki noznej.Idea
mediacji i jej realizacja w polskim prawie karnym.Marketing szeptany jako element budowania i kreowania
wizerunku marki..Proces motywowania w opiniach pracownikow wojewodztwa lodzkiego.Praca licencjacka
pedagogika wczesnoszkolna.Charakterystyka podatkow i oplat lokalnych na przykladzie gminy
radoszyce.Komputerowe wspomaganie procesu podejmowania decyzji kredytowych na przykladzie systemu
ekip w banku x.Projekt wdrozenia systemu haccp na przykladzie stolowki prowadzonej przez firme
x.Odpowiedzialnosc spadkobiercy za dlugi spadkowe.Dabek- dorota. - prawo sedziowskie w polskim prawie
administracyjnym .Dzwonkowski- henryk. Red. - prawo podatkowe .Rola kadry kierowniczej w
ksztaltowaniu postaw i motywacji pracowniczych na przykladzie leroy merlin czestochowa..Analiza
finansowania inwestycji mieszkaniowych osob fizycznych w ofercie bankowej.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rola
informacji dostarczanych przez sprawozdanie finansowe w ocenie kondycji finansowej
przedsiebiorstwa.Ocena wplywu funkcjonowania dzialu sprzedazy na efektywnosc dzialania
przedsiebiorstwa produkcyjno - handlowego inparco sp. Z o. O..Wplyw pojawienia sie tanich linii lotniczych
na turystyke przyjazdowa i wyjazdowa krakowa..Szopa- bogumila. - rola europejskiej integracji gospodarczej
w ksztaltowaniu dochodu na poziomie makro- i mikro-ek.Rola prokuratora w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Postepowanie w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie macierzynstwa.Wspolczesne
strategie motywacyjne na przykladzie gornoslaskiej spolki gazownictwa sp. Z o.o. Oddzial
zabrze.Harmonizacja podatku dochodowego od osob prawnych w unii europejskiej.praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw inwestycji na ksztaltowanie wartosci spolki akcyjnej.Rola operatora logistycznego w
outsourcingu uslug logistycznych na przykladzie firmy spedimex.Kompleksowe ujecie zasady ne bis in idem w
aspekcie prawa unii europejskiej z uwzglednieniem norm prawa polskiego.Hipoteki szczegolne w prawie
polskim.Wizerunek zakladu energetycznego czestochowa w ksztaltowaniu relacji z klientami.Zakup
nieruchomosci mieszkaniowej na rynku wtornym przy pomocy kredytu hipotecznego.Organizacje
zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w swietle prawa
antymonopolowego.Outsourcing jako jedna z form organizacji banku.praca licencjacka budzet gminy .Praca
magisterska licencjacka.System rozliczania podatku od towarow i uslug vat po przystapieniu polski do unii
europejskiej na przykladzie ppup poczta polska.Doskonalenie obslugi klienta w oparciu o badania na
przykladzie sieci sphinx..praca licencjacka budzet gminy .Wdrazanie systemow crm na przykladzie firmy
sygnity.Odrebnosc postepowania w sprawach podatkowych.Mozliwosci doskonalenia struktur
organizacyjnych (na przykladzie badan empirycznych przeprowadzonych w toska sp.z o. O. Bongrain
polska)..Zarzadzanie ryzykiem w kredytowaniu ludnosci.Srodki prawne w postepowaniu
egzekucyjnym..praca licencjacka budzet gminy .Ekspertyza osmologiczna i jej aspekty prawne.Reklama
podprogowa jako jeden z technik manipulacji w mediach..Ocena sytuacji finansowo-ekonomicznej
przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych firmy p.h.p. kam sp. Z o.o. W latach 2001 2004.Analiza dochodow i wydatkow budzetu gminy lipie w latach 2002-2005.Zarzadzanie logistyka opakowan
i odpadow w przedsiebiorstwie z branzy drzewnej..Zdolnosc sadowa.Nabycie w dobrej wierze od upadlego
mienia nalezacego do masy upadlosciowej.Dzialalnosc krakowskiego biura festiwalowego jako wyraz
realizacji strategii rozwoju krakowa..Zwalczanie bezrobocia w powiecie gostyninskim.Analiza finansowa
spolki gieldowej na przykladzie firmy rafako s.a..Utwor muzyczny jako przedmiot prawa
autorskiego.Przepisywanie prac.Firma w spolkach osobowych.praca licencjacka budzet gminy .Strategie
konkurencji a funkcjonowanie korporacji transnarodowych.Kozlowska- anna - ewolucja struktur
gospodarczych w swietle schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji .praca licencjacka budzet
gminy .Zasada ne bis in idem (art. 114 k.k.).Odpowiedzialnosc karna czlonkow personelu medycznego za
dzialania podejmowane w zespole.praca licencjacka budzet gminy .Swiadczenia z ubezpieczenia emerytalnorentowego rolnikow na przykladzie oddzialu regionalnego krus w czestochowie.Praktyczne aspekty
negocjacji handlowych w odniesieniu do transakcji elektronicznych.Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena
pracy w cmc zawiercie s.a..praca licencjacka budzet gminy .Organizacja rachunkowosci w jednostce
..

..
samorzadu tertytorialnego na przykladzie gminy mykanow..Ochrona tajemnicy przedsiebiorstwa.Dzialalnosc
samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w gorlicach..praca licencjacka budzet
gminy .Zmiany w postrzeganiu pracy w przedsiebiorstwie panstwowym i po jego prywatyzacji - casus
producenta elektrod.Rola systemu materialnego motywowania pracownikow (na przykladzie zus-oddzial w
lodzi).Charakterystyka odpowiedzialnosci karnej lekarza za blad w sztuce lekarskiej popelniony przy
wykonywaniu czynnosci leczniczych.Wplyw panstwa na rozwoj rynku mieszkaniowego w polsce.Wspolpraca
miedzysektorowa na przykladzie choragwi krakowskiej i urzedu miasta krakowa..Polityka pieniezna w polsce
na tle realizacji celu inflacyjnego (lata 1990-2005).Program lagodzenia kar dla przedsiebiorcow
uczestniczacych w porozumieniach ograniczajacych konkurencje.Ocena oplacalnosci przedsiewziecia
inwestycyjnego na przykladzie budowy fabryki plyt pilsniowych porowatych w chojnicach.Analiza tworzenia i
rozwoju filii przedsiebiorstwa miedzynarodowego na przykladzie przedsiebiorstwa daimler ag.Biznes plan w
zarzadzaniu mikroprzedsiebiorstwami budowlanymi..Zarzadzanie kapitalem obrotowym w
przedsiebiorstwie.Instytucja hipoteki przymusowej w ordynacji podatkowej.Umowy licencyjne typu open
content w swietle prawa.Leasing - jako forma finansowania przedsiebiorstw.Uzycie broni palnej przez
funkcjonariuszy policji .Analiza finansowa w zarzadzaniu przedsiebiorstwem (na przykladzie pol-net spolka
jawna).praca licencjacka budzet gminy .Praktyka funkcjonowania systemu haccp z uwzglednieniem
elementow logistyki.Odpowiedzialnosc czlonkow rodziny za zobowiazania podatkowe.Analiza wplywu
wybranych czynnikow ksztaltujacych srodowisko pracy na bezpieczenstwo pracy w przedsiebiorstwie
produkcyjnym - hucie szkla guadrian..Prace licencjackie pedagogika.Cywilnoprawna odpowiedzialnosc
wladzy publicznej za zaniechanie wykonywania funkcji publicznych.Oddzialywanie banku centralnego na
banki komercyjne za pomoca operacji otwartego rynku w polsce w latach 2001-2003.Wplyw opakowan na
decyzje konsumenckie na przykladzie rynku kosmetycznego.Male i srednie przedsiebiorstwa na rynku pracy
w polsce.Skutecznosc reklamy w telewizji na przykladzie reklam coca-coli.Prawo osob pozbawionych
wolnosci do ochrony zdrowia w swietle orzecznictwa etpcz w sprawach polskich.Porownawcza analiza
efektywnosci funkcjonowania grup kapitalowych na przykladzie lufthansy i finnaira..System wynagradzania
pracownikow jako narzedzie zarzadzania struktura zatrudnienia w przedsiebiorstwie na przykladzie zakladow
koksowniczych..Pisanie prac olsztyn.Zasada sukcesji uniwersalnej w polskim prawie spadkowym.praca
licencjacka budzet gminy .Kulturowe uwarunkowania motywacji pracownikow.Rola brokera
ubezpieczeniowego na rynku ubezpieczen.Pozyczki spolecznosciowe jako nowe zrodlo finansowania
wydatkow gospodarstw domowych.Zarzadzanie regionalnym programem operacyjnym na przykladzie
regionalnego programu operacyjnego wojewodztwa slaskiego.Ocena gospodarki finansowej gminy kruszyna
w latach 2007-2011.Wypadek przy pracy i swiadczenia wynikajace z jego nastepstw w swietle uwarunkowan
europejskich..praca licencjacka budzet gminy .Rola funduszy unijnych w rozwoju lokalnym na przykladzie
powiatu wielunskiego.Wstep praca licencjacka.Analiza technologiczno-ekonomiczna magazynowania
materialow i prefabryktow budowlanych praca inzynierska budownictwo.Identyfikacja glownych obszarow
przestepczosci gospodarczej w polsce.Rola i znaczenie jakosci w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na
przykladzie dospel spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia..praca licencjacka budzet gminy
.Odpowiedzialnosc wspolnikow i spolki za zobowiazania zaciagniete przez spolke partnerska.Analiza systemu
w e-commerce na przykladzie allegro.pl.Motywowanie do pracy skazanych na przykladzie zakladu karnego w
nysie.praca licencjacka budzet gminy .Struktura zrodel finansowania przedsiebiorstwa.Aspekty materialne i
niematerialne gwarantujace jakosc procesu anodowania.Piractwo morskie jako wspolczesna zbrodnia
przeciwko ludzkosci.Rola i funkcje menadzera w przedsiebiorstwie rodzinnym.Satysfakcja i lojalnosc klientow
supermarketu tesco.Praca magisterska pisanie.Znaczenie przedsiebiorczosci wiejskiej w budowaniu
konkurencyjnosci powiatu wloszczowskiego.Prawa lekarza w zwia.zku z wykonywanym przez niego
zawodem.Coaching jako narzedzie zarzadzania zmiana.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Sawicki- janusz. - znaczenie dlugu dla zrownowazonego wzrostu gospodarczego : przyklad
polski .Pisanie prac lodz.Analiza rynku nieruchomosci na przykladzie miasta nysa.praca licencjacka budzet
gminy .Poziom zaangazowania pracownikow- a interpretacja kulturowa organizacji na przykladzie firmy kegel
- blazusiak.Przestepczosc ekologiczna - aspekty prawne i kryminologiczne.Promocja jako istotne narzedzie w
rozwoju regionu na przykladzie gminy lubien..Analiza wplywu systemu motywowania na efektywnosc pracy
..

..
personelu w organizacji na przykladzie firmy x.Analiza finansowa i ocena zdolnosci do kontynuacji
dzialalnosci przedsiebiorstwa poltrans krajowy i miedzynarodowy transport spoldzielczy.Zasady
monitorowania warunkow pracy w malych i srednich wielkosci firmach na przykladzie sredniego
przedsiebiorstwa branzy metalowej..Organizacja stanowisk pracy w szkole podstawowej.Mobbing jako
przejaw patologii w relacjach interpersonalnych na przykladzie organizacji x1- x2- x3.Nowy wizerunek
krakowa kreowany przez festiwal. Na przykladzie festiwalu sacrum profanum..Zarzadzanie bezpieczenstwem
i higiena pracy.praca licencjacka budzet gminy .Ocena satysfakcji klientow otwartych funduszy emerytalnych
w polsce.Zarzadzanie nieruchomosciami komunalnymi w gminie starcza w latach 2009-2011..Prace
magisterskie.Rola parku technologicznego w transferze i komercjalizacji innowacji w regionie..Analiza zrodel
dochodow na finansowanie inwestycji gminnych na przykladzie gminy konopiska w latach 20072009..Pozyskiwanie pracownikow przez urzad gminy krupski mlyn.Ksztaltowanie wizerunku organizacji
pozarzadowych na przykladzie fundacji dla uniwersytetu jagiellonskiego.Stosunek panstwa do kosciolow i
innych zwiazkow wyznaniowych w porzadku prawnym rzeczpospolitej polskiej i wybranych panstw.Internet
jako narzedzie komunikacji spolecznej..Pisanie prac krakow.Tworzenie kapitalu ludzkiego na przykladzie
przedsiebiorstwa.Urzad prezydenta stanow zjednoczonych ameryki polnocnej.praca licencjacka budzet gminy
.Prawo do swiadczen zdrowotnych jako publiczne prawo podmiotowe.Analiza i ocena struktury kapitalowomajatkowej wybranych spolek gieldowych branzy paliwowej w latach 2006-2009.Polityka wewnetrzna i
zewnetrzna adolfa hitlera w latach 1933-1945.Wozniak]- michal gabriel. [red. Nauk. - problemy globalizacji i
regionalizacji.Ocena dzialalnosci franchisingowej na przykladzie mcdonalds polska.Marketing uslug na
przykladzie biura podrozy kolumb z wielunia.Pozycja ustrojowa wielkiego churalu panstwowego.Zarzadzanie
kapitalem obrotowym a plynnosc finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy atabajt roik- slowikmazurkiewicz sp. J..Zarzadzanie kapitalem obrotowym w przedsiebiorstwie na podstawie firmy
p.p.h.u..Kredyt bankowy jako zrodlo finansowania rolnictwa. Analiza na przykladzie banku spoldzielczego w
krasnosielcu.Wystapienie inspektora pracy jako narzedzie ochrony praw czlowieka.Inwestycje hotelarskie w
polsce z udzialem kapitalu zagranicznego.Cena pracy magisterskiej.Niedziolka- pawel. - kredytowe
instrumenty pochodne a stabilnosc finansowa .Skutecznosc systemu zarzadzania jakoscia w srednim
przedsiebiorstwie nalezacym do sektora msp na przykladzie: euro kerze.Strategia marketingowa uslug
turystycznych na przykladzie biura podrozy sun paradise travel.Projekt techniczny ocieplenia sciany
zewnetrznej budynku mieszkalnego projektowanego w technologii monolitycznej. Praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzadzanie produkcja i jakoscia w przedsiebiorstwie
wytwarzajacym cement na przykladzie cementowni warta..System subwencjonowania gmin w
polsce.Czeczenia w swietle prawa miedzynarodowego.Diagnoza procedury doboru pracownikow w
przedsiebiorstwie international paper.Jakosc uslug w gastronomii hotelowej..praca licencjacka budzet gminy
.Realizacja zadan publicznych z zakresu turystyki na terenie powiatu limanowskiego.Pozyskiwanie i rozwoj
pracownikow na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa..Analiza budzetow lokalnych na podstawie gminy
uchane..Tematy prac magisterskich.Ablewicz- joanna. - podstawy prawa pracy i prawa cywilnego : podrecznik
do nauki zawodu technik administracji : kwa.zrodla finansowania dzialalnosci gospodarczej na przykladzie
prexer sp.z o.o.Analiza dzialalnosci kredytowo-depozytowej banku pko bp s.a. w latch 2006-2010.Analiza
zrodel finansowania jednostek budzetowych na przykladzie przedszkola publicznego w wieruszowie.Wykup
lewarowany (lbo) a zakaz finansowania przez spolke akcyjna nabywania lub obejmowania emitowanych
przez nia akcji.Globalna polityka cenowa na przykladzie sieci hipermarketow tesco.Zrodla finansowania
organizacji non-profit oraz rozliczenie zadania publicznego na przykladzie zhp choragwii krakowskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw szkolen na rozwoj pracownikow hdi samopomoc s.a. towarzystwo
ubezpieczen.Rola norm spoleczno - moralnych w zarzadzaniu szkola..Operacyjne koszty dzialalnosci na
przykladzie przedsiebiorstwa delta s.a.praca licencjacka budzet gminy .Projekt stolarni o konstrukcji
szkieletowej praca inzynierska budownictwo.Wplyw organizacji mistrzostw europy w pilce noznej uefa euro
2012 na turystyke w polsce.Teoria i praktyka zarzadzania indywidualnym portfelem inwestycyjnym na
gieldzie papierow wartosciowych w warszawie..praca licencjacka budzet gminy .Dowod z opinii bieglego w
postepowaniu karnym.Strategia promocji dla produktow mleczarskich na przykladzie okregowej spoldzielni
mleczarskiej w radomsku..Przestepstwo uporczywego nekania - zasadnosc kryminalizacji- analiza i ocena
..
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zmian wprowadzajacych art. 190a k.k..Apelacja w prawie polskim i prawie francuskim.Kowalewskieugeniusz (prawnik). Red. - o potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczen = the need for implementing a polish
insurance code .Badania marketingowe jako determinanta efektywnosci zarzadzania
przedsiebiorstwem..Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania ze szczegolnym uwzglednieniem
windykacji.Rozwoj rynku dziel sztuki w polsce po 1989 roku na przykladzie wybranych instytucji..Wspieranie
zatrudnienia osob niepelnosprawnych na lokalnym rynku pracy (w swietle doswiadczen krajow unii
europejskiej i polski).Funkcjonowanie i ocena pracy osrodkow pomocy spolecznej- na podstawie miejskogminnego osrodka pomocy spolecznej w krzepicach.praca licencjacka budzet gminy .Scisliwosc i
przepuszczalnosc gruntow spoistych. Praca inzynierska budownictwo.Pomoc przy pisaniu pracy
licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Baza prac magisterskich.Ogolne zasady ponoszenia
odpowiedzialnosci przez jednostkiw prawie karnym miedzynarodowym widziane w swietle postanowien
statutu miedzynarodowego trybunalu karnego.Rynek zamowien publicznych w unii europejskiej.
Doswiadczenia polski po akcesji do unii europejskiej..Ocena kompetencji menedzerskich na przykladzie
dyrektorow spolek gminy prudnik.Topiczna filozofia argumentacyjna..Struktura i zadania komisji nadzoru
finansowego jako organu nadzoru nad rynkiem finansowym.Programy aktywizacji zawodowej osob
niepelnosprawnych na przykladzie dzialan powiatu nowy sacz.Komputerowe wspomaganie zarzadzania
instytucjami z wykorzystaniem systemu informatycznego sap..Teorie optymalnego obszaru walutowego w
kontekscie unii gospodarczo walutowej. Implikacje dla polski..System ubezpieczen spolecznych w polsce po
1998 r..Pomoc spoleczna w rachunkowosci gminy na przykladzie gminy poczesna.Wybrane narzedzia it
wykorzystywane w zarzadzaniu lancuchem dostaw.Sprawozdawczosc finansowa banku.Tradycyjne i
niestandardowe formy promocji w internecie.Konstytucjonalizm napoleonski.Zandarmeria wojskowa jako
formacja policyjna.Rola partnerstwa wschodniego w ksztaltowaniu zewnetrznych stosunkow gospodarczych
unii europejskiej.Srodki unii europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego na przykladzie powiatu
krapkowickiego..Bankowosc elektroniczna jako forma dystrybucji uslug bankowych w polsce.zrodla
finansowania inwestycji z zakresu ochrony srodowiska w wojewodztwie lodzkim.Odpowiedzialnosc solidarna
wspolnikow na przykladzie spolki cywilnej i jawnej.Prawo do prywatnosci i jego ochrona w swietle ustawy o
dostepie do informacji i prawa prasowego..Sytuacja osob mlodych na rynku pracy w polsce w latach 20002011.Zastosowanie elementow marketingu - mix w firmie koudijs pasze sp. Z o.o..Wizerunek kobiet oraz
mezczyzn w przekazach reklamowych.Rola motywacji i ocen pracowniczych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi
na przykladzie firmy windykacyjnej.Rola dzialalnosci szkoleniowej w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi
w przedsiebiorstwie na przykladzie mittal steel poland s.a. oddzial w dabrowie gorniczej.Legalnosc
selektywnej eliminacji w swietle miedzynarodowego prawa humanitarnego.Instrumenty promocji w
zarzadzaniu turystyczna marka miasta krakow.Morgan- mark - skuteczne wdrazanie strategii .Rola jednostek
pomocniczych w dzialalnosci samorzadu terytorialnego na przykladzie wybranych osiedli dzielnicy lodzwidzew.Krolikowski- michal. - podstawy prawa karnego miedzynarodowego .Zakaz dyskryminacji ze wzgledu
na plec w zakresie wynagrodzenia.Rekrutacja- selekcja i dzialalnosc oddzialow specjalnych zandarmerii
wojskowej.Kreowanie przestrzeni intelektualnej w malym przedsiebiorstwie.Zachowek jako ograniczenie
swobody testowania.Tradycyjne i nowoczesne metody analizy finansowej na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa.Analiza kredytu obrotowego - przypadek miejskich sieci cieplnych w zdunskiej
woli.Wykorzystanie funduszy unii europejskij przez male i srednie przedsiebiorstwa w zwiazku z tworzeniem
miejsc pracy dla osob niepelnosprawnych.Gospodarowanie gminnymi zasobami nieruchomosci na
przykladzie gminy poczesna.Ewolucja roli transportu w gospodarce.Podmiotowosc prawna podatnika
podatku od towarow i uslug.Zawieranie umow w drodze elektronicznej.Ocena plynnosci finnsowej agencji
ubezpieczeniowej pzu s.a. w latach 2006 - 2008.Ocena plynnosci finansowej jako element analizy
ekonomicznej przedsiebiorstwa.Rola internetu w rozwoju turystyki niszowej na przykladzie trampingu..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy ista polska sp. Z
o.o..Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu w powiecie lublinieckim.Fundusze unijne praca
magisterska.Formy uzytkowania nowych lokali mieszkalnych i komercyjnych w polsce w latach 20012020.Walkowiak- ryszard. - zarzadzanie potencjalem spolecznym organizacji .Uwarunkowanie rozwoju
lokalnego w gminie mstow.Ile kosztuje napisanie pracy licencjackiej.Barczyk- ryszard - banki a cykle
..
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koniunkturalne .Promocja zatrudnienia i lagodzenie skutkow bezrobocia..Prace licencjackie chomikuj.Analiza
finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa gospodarki mieszkaniowej pgm sp. Z o.o.- w latach 20042006.Ochrona danych osobowych.Motywowanie czy manipulowanie - opinie pracownikow o dzialaniach
przelozonych.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj innowacyjnosci w wojewodztwie podlaskim.Analiza
struktury kapitalu na przykladzie spolki budvar centrum s.a..Globalizacja funkcji dzialalnosci
przedsiebiorstwa na przykladzie international paper.Srodki ochrony prawnej w prawie zamowien
publicznych..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .System oceniania pracownikow
jako narzedzie zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu
spolki z o.o. Za zobowiazania spolki.Rachunek kosztow firmy budowlano-montazowej z punktu widzenia
sprawozdawczosci finansowej i zarzadzania.Nieruchomosc jako forma zabezpieczenia kredytu hoipotecznego
na przykladzie ing bank slaski s.a.Analiza kredytow konsumenckich na przykladzie banku spoldzielczego w
kutnie.Rygorystyka postepowania egzekucyjnego w administracji..Open texture. Zarys zagadnienia..Aktywne
formy pomocy bezrobotnym na podstawie powiatowego urzedu pracy w kazimierzy wielkiej.Cybula- piotr.
Red. - turystyka a prawo : aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne .Rozwoj bankowosci internetowej
w polsce.Uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy.Formy finansowania dzialalnosci
gospodarczej..Strategia amortyzacji srodkow trwalych wedlug prawa bilansowego i prawa
podatkowego.Zarzadzanie kosztami w zakladzie lentex s.a. w latach 2006-2008..Udzial rachunku kosztow w
procesie decyzyjnym.Wzory prac magisterskich.Nowe mozliwosci i formy reklamowania produktow za
posrednictwem internetu..Od rekrutacji do adaptacji pracownika w organizacji.Analiza kondycji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie huty stali czestochowa.Logistyczna obsluga klienta w firmie motoryzacyjnej
(na przykladzie sis auto w lodzi).Gospodarka finansowa w ochronie zdrowia w polsce w latach 1999-2005 (na
przykladzie szpitala wojewodzkiego w zielonej gorze).Krytyczna analiza marketingu-mix na przykladzie firmy
pphu jumad.Transport jako usluga miedzynarodowa.Wplyw poziomu i wzrostu gospodarczego na dzietnosc
kobiet i wielkosc gospodarstw domowych.Naruszenia porzadku publicznego przez pseudokibicow pilki
noznej (na przykladzie krakowskich stadionow sportowych).Zastosowanie logistyki w branzy cukierniczej na
podstawie dzialalnosci sieci cukierni piotra skorki.Sklady orzekajace sadow administracyjnych.Zwiazek
rachunkowosci z controllingiem na podstawie kopalni wegla kamiennego wujek.Determinanty wzrostu
pozycji rynkowej banku na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Podatki praca magisterska.Analiza sytuacji
kobiet w zasobie bezrobocia na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Marketingowe metody pozyskiwania
klientow na przykladzie koncernow samochodowych.praca licencjacka budzet gminy .Dzialania najwyzszej
izby kontroli w sferze administracji.Proces restrukturyzacji wlasnosciowej i przestrzennej przedsiebiorstwa
produkcyjnego wawel s.a..Zarzadzanie nieruchomosciami mieszkaniowymi w spoldzielni mieszkaniowej
parkitka.Opor wobec zmian w pracy a hierarchia motywow.Customer experience management as a main
competitive advantage.Technologia realizacji nawierzchni z prasowanej kostki brukowej i ekonomika
mechanizacji prac praca inzynierska budownictwo.Rekrutacja i selekcja pracownikow.Wplyw kryzysu
gospodarczego na dzialalnosc przedsiebiorstw w polsce i na swiecie.Integracja podsystemow gospodarki
magazynowej oraz logistyki dystrybucji w kontekscie usprawnienia systemu rotacji lekow na przykladzie
wspolpracy aptek z hurtowniami farmaceutycznymi.Globalization - chance of threat (globalizacja - szansa czy
zagrozenie).Pobudzanie motywacji dzialania pracownikow na przykladzie firmy kompania piwowarska
s.a..Sytuacja na rynku pracy w gminie zychlin w latach 2005-2010.Senat rzadzacy oraz zgromadzenie
reprezentantow jako organy naczelne rzeczypospolitej krakowskiej.Zubrzycki- janusz. - pkwiu a nowe stawki
vat 2013 .Modele zarzadzania bezpieczenstwem informacji..Kryminalnopolityczne racje ochrony uczuc
religijnych w polskim prawie karnym..Metody optymalizacji systemu wytworczego narzedzie
medycznych..Ocena efektywnosci funkcjonowania kart platniczych ing banku slaskiego s.a. w latach 20062010.praca licencjacka budzet gminy .Okresowa ocena pracownicza i jej wplyw na wydajnosc wykonywanej
pracy w przedsiebiorstwie x.Wplyw szkolen zawodowych na rozwoj potencjalu ludzkiego w przedsiebiorstwie
miedzynarodowym..Komputerowo wspomagane zarzadzanie mala firma na przykladzie p.w solo-kolos
z.p.chr..Podatnosc generacji „y” na seks jako czynnik skutecznosci przekazu reklamowego na podstawie
badan wlasnych.Reklama jako element ksztaltowania postaw konsumenckich wplywajacy na zakup uslug
turystycznych..Proba pogodzenia zasady swieckosci panstwa z wolnoscia praktykowania religii - porownanie
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rozwiazan przyjetych w stanach zjednoczonych ameryki oraz w v republice francuskiej.Status pracodawcy w
postepowaniu upadlosciowym obejmujacym likwidacje majatku dluznika.Wplyw globalnego kryzysu
finansowego na koniunkture gospodarcza finlandii.Kupie prace magisterska.Rola prokuratora w kontroli
czynnosci operacyjno-rozpoznawczych.Wielokulturowosc w zarzadzaniu muzeami na przykladzie muzeum
etnograficznego im. Seweryna udzieli oraz muzeum narodowego w krakowie.Praca licencjacka
przyklad.praca licencjacka budzet gminy .Rynek pracy w polsce w latach 1990-2011.Dylemat wyboru formy
opodatkowania przez przedsiebiorstwa sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Analiza i ocena procesu
rekrutacji na przykladzie assessment center..praca licencjacka budzet gminy .Zakres i formy zabezpieczenia
spolecznego w polsce..Wplyw kultury organizacyjnej na motywacje.Analiza rynku funduszy inwestycyjnych w
polsce w latach 1992 - 2004.Rola i znaczenie polskiego rynku ubezpieczeniowego po akcesji do unii
europejskiej.Alternatywne zrodla energii stosowane w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Franczyza jako forma prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej.Funkcja motywacyjna systemu wynagrodzen.Pozycja ustrojowa i funkcja prefekta w
administracji francuskiej.Powodztwo o uksztaltowanie stosunku prawnego lub prawa.Wplyw zasobow
ludzkich na jakosc wyrobow.Cornelissen- joep. - komunikacja korporacyjna : przewodnik po teorii i praktyce
.Rola malych i srednich przedsiebiorstw w rozwoju miasta ostroleka.Analiza systemu motywacji
pozaplacowej na przykladzie firmy loreal..Szkolenia pracownicze i ich wplyw na motywacje
pracownika.Agresja wsrod mlodziezy szkolnej na przykladzie gimnazjum w pyskowicach.Nadzor nad rynkiem
ubezpieczen..Systemy wynagrodzen a motywacja pracownikow na przykladzie firmy ptc era.Komunikacja
niewerbalna.Praca licencjacka pedagogika tematy.Ocena sytuacji majatkowo-finansowej na podstawie domu
pomocy spolecznej zgromadzenia siostr sluzebniczek nmp w lodzi.Krolikowski- michal. - podstawy prawa
karnego miedzynarodowego .Pedagogika tematy prac licencjackich.Promocja turystyki motocyklowej
poprzez portal internetowy.Rachunkowosc w spolce kapitalowej - ujecie sprawozdawcze i
zarzadcze.Prawnokarna ochrona informacji niejawnych.Wlasciwosc i sklad sadu w sprawach o wykroczenia i
przestepstwa.Obszary innowacyjnosci w przedsiebiorstwie impel cleaning sp. Zo.o. W latach 20072010.Zarzadzanie plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa w oparciu o analize danych finansowych
przedsiebiorstwa brenntag polska sp. Z o.o..Przygotowanie- uchwalenie i charakterystyka konstytucji rp z 2
kwietnia 1997r..Swoboda przeplywu pracownikow po wejsciu polski do unii europejskiej.Mobbing jako
forma patologii w organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa prywatnego i instytucji publicznej.Mapowanie
procesow jako narzedzie wspomagajace wdrazanie systemow informatycznych w
przedsiebiorstwie.Zabezpieczenia przeciwpozarowe obiektow produkcyjnych w aspekcie bezpieczenstwa
pracy.Lech- aleksandra. Red. - przystapienie polski do unii ekonomiczno-monetarnej : perspektywy i
uwarunkowania .Szanse i zagrozenia wynikajace z wejscia polski do strefy euro.praca licencjacka budzet
gminy .Anioly biznesu zrodlem zewnetrznego finansowania dzialalnosci gospodarczej..Znaczenie controllingu
w procesie zarzadzania przedsiebiorstwem - analiza na przykladzie przedsiebiorstwa pkp polskie linie
kolejowe s.a. w latach 2005-2010.Rozwoj sektora malych i srednich przedsiebiorstw w budownictwie praca
inzynierska budownictwo.Wybrane aspekty przestepstwa paserstwa w polskim ustawodawstwie
karnym.Przestepstwo czynnej napasci na funkcjonariusza publicznego.Analiza nakladow i efektywnosc
wybranych systemow termoizolacji budynkow praca inzynierska budownictwo.Uwarunkowania i ocena
dzialalnosci handlowej sklepow obuwniczych kapp w centrum handlowym manufaktura w lodzi oraz c.h.
Wola park w warszawie.praca licencjacka budzet gminy .Ekonomiczno-spoleczne aspekty poakcesyjnych
migracji migracji zewnetrznych w skali lokalnej na przykladzie miejscowosci lipowa w gminie nysa..Fundusze
strukturalne jako zewnetrzne zrodlo finansowania sektora msp w polsce.Komunikacja jako jeden z
podstawowych czynnikow prawidlowego zarzadzania firma.Rola propcesow kierowania w przedsiebiorstwie i
jejwplyw na rozwoj branzy energetycznej.Wisniewski- zenon (1950- ). Red. - rynek pracy w polsce w procesie
integracji z unia europejska : aspekty makroekonomiczne i regi.Porownanie wykorzystania internetu jako
medium sprzedazy przez wybrane firmy ksiegarskie w polsce i za granica.Pytania prawne przed trybunalem
konstytucyjnym..Mobbing jako element patologii w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w organizacji typu
militarnego.Przestepczosc zorganizowana w polsce i formy jej zwalczania.Samorzad gospodarczy w ii
rzeczypospolitej..Czynnosci kierownika budowy – studium przypadku praca inzynierska
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budownictwo.Promowanie produktow w trakcie sprzedazy osobistej - projekt dzialan sprzedawcy
przedsiebiorstwa asm.Programy i formy przeciwdzialania bezrobociu w powiecie
zdunskowolskim.Funkcjonowanie podmiotow gospodarczych w gospodarce rynkowej na podstawie banku
spoldzielczego w swietle literatury.Analiza wyceny wartosci rynkowej nieruchomosci mieszkaniowejpodejsciem porownawczym- metoda porownywania parami.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Emigracja zarobkowa polakow- wybrane aspekty ekonomiczne- kryminologiczne i
spoleczne .Prace licencjackie informatyka.Rola opakowan w procesie logistycznym na podstawie firmy
motoryzacyjnej..Prace licencjackie pielegniarstwo przyklady.Wolontariat jako forma zatrudnienia w
organizacjach pozarzadowych.Orzecznictwo europejskiego trybunalu praw czlowieka w swietle postanowien
art. 10 europejskiej konwencji praw czlowieka - ograniczenia swobody wypowiedzi.Media jako iv
wladza.Odpowiedzialnosc karna lekarza za blad w sztuce lekarskiej.Odpowiedzialnosc za szkody powstale w
wyniku ruchu zakladu gorniczego.Polityka zagraniczna stanow zjednoczonych w zakresie walki z
terroryzmem- a prawo miedzynarodowe.Wykorzystanie analizy wskaznikowej w ocenie upadlosci
przedsiebiorstw.Ocena poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ocena ryzyka zawodowego na
wybranych stanowiskach na podstawie przedsiebiorstwa przemyslu spozywczego..Rola kredytu w
finansowaniu gospodarstw domowych.Strzepka- janusz. - prawo umow budowlanych .Szara strefa rynku
pracy i sposoby jej ograniczania w polsce w latach 1998-2004.Karty platnicze w rozliczeniach
pienieznych.Dzialalnosc urzedu pracy w powiecie koneckim w zakresie przeciwdzialania bezrobociu.Bhp
praca dyplomowa.Podatki i platy lokalne w budzecie gminy na przykladzie miasta kalisza.Infrastruktura
transportu lotniczego jako determinanta rozwoju regionalnego na przykladzie wybranych portow lotniczych
w polsce i europie.Fsadni- marika. Red. - creating innovative working arrangements : through the support of
public employment services for.Analiza portfela kredytowego banku pko bp s.a. w latach 2001-2004.praca
licencjacka budzet gminy .Konspekt pracy magisterskiej.Marketingowa koncepcja dzialania firmy
ubezpieczeniowej na rynku na przykladzie tuir warta s.a..Bezrobocie i sytuacja prawna bezrobotnego w
swietle obowiazujacych przepisow..Sap r/3 jako przyklad oprogramowania klasy erp wspomagajacego proces
dystrybucji w przedsiebiorstwie.Ocena mozliwosci wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia zgodnego z
norma iso 9001:2000 w malej firmie na podstawie przedsiebiorstwa x.Korupcja w polskim prawie karnymzagadnienia wybrane.Ocena paserstwa na przykladzie miasta czestochowy.Seminarium ii r.niest. V rkat.polityki gospodarczej.Polityka pieniezna narodowego banku polskiego w latach 2002-2009.Warunki
prawne funkcjonowania systemu informatycznego kadrowo - placowego na podstawie wybranego
przykladu.Stany nadzwyczajne - zarzadzanie w sytuacjach szczegolnych zagrozen na przykladzie gminy
konopiska.Ewidencja podatkowa dzialalnosci gospodarczej w sektorze malych i srednich
przedsiebiorstw.Analiza sytuacji finansowej jednostki budzetowej na przykladzie zespolu szkol 1 w klobucku
w latach 2007-2011..Ryzyko pomylki jako przeslanka naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy.Zarzadzanie naleznosciami jako problem ksztaltowania plynnosci finansowej na przykladzie
przedsiebiorstwa rol-gaz w.k.swierczynscy sp. J.Prawa i obowiazki domu skladowego wynikajace z umowy
skladu.Analiza ekonomiczno-finansowa samodzielnego zespolu publicznych zakladow opieki zdrowotnej w
ostrolece.Finansowanie innowacyjnych malych i srednich przedsiebiorstw w unii europejskiej.Analiza i
doskonalenie procesu produkcyjnego na podstawie stolarki budowlanej.Wycena uslug dlugoterminowych w
rachunkowosci przedsiebiorstwa budowlanego..Losy zawodowe absolwentow wydzialu aktorskiego
panstwowej wyzszej szkoly teatralnej im. Ludwika solskiego z lat 2002-2009.praca licencjacka budzet gminy
.Inteligentne sieci teleinformatyczne w przedsiebiorstwach produkcyjnych..Podatek od nieruchomosci i
perspektywy jego reformy.Analiza portfela naleznosci w banku spoldzielczym ziemi piotrkowskiej w
piotrkowie trybunalskim w latach 2005-2009.Praca licencjacka pisanie.Ewolucja zakresu sadowej kontroli
administracji w polskim prawie..Stres- wypalenie zawodowe oraz empatia u pielegniarek.Mobile crm as the
answer to managing the customer relationship in the fast changing business environment of the xxi
century.Zarzadzanie zasobami ludzkimi we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Dostosowania w dziedzinie
ochrony srodowiska naturalnego w polsce na przykladzie sektora energetycznego.Akademickie biura karier bariery i szanse rozwoju.praca licencjacka budzet gminy .Strategia marki produktow ekskluzywnych i jej
postrzeganie przez konsumentow na przykladzie wybranych marek selektywnych.praca licencjacka budzet
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gminy .Konwergencja systemu podatkow posrednich w polsce na tle przepisow unijnych.Czarny- boguslaw. pozytywizm a sady wartosciujace w ekonomii .Wykorzystanie narzedzi marketingu-mix w e-commerce na
rynku zabawek- na przykladzie przedsiebiorstwa smyk.praca licencjacka budzet gminy .Podatek dochodowy zasady ujmowania i prezentacja w systemie rachunkowosci.Strategia zarzadzania przedsiebiorstwem oparta
na maksymalizacji wartosci- na przykladzie pkn orlen s.a..Internet jako medium promocji (na przykladzie
wirtualnego operatora telefonii komorkowej - heyah).Zawieszenie postepowania cywilnego.Bariery
komunikacji jako czynnik konfliktogenny w organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa isd huta
czestochowa.Motywacja praca licencjacka.Pisanie prac pedagogika.Tolerancja narodowosciowa a
etnocentryzm konsumencki generacji „y”.Podatkowe skutki umowy darowizny i umowy dozywocia.praca
licencjacka budzet gminy .Kulturowe aspekty amerykanskich i japonskich negocjacji
miedzynarodowych.Berman- karen - inteligencja finansowa : co kryja liczby : przewodnik menedzera .Bhp
praca dyplomowa.Ocena efektywnosci funcjonowania bre banku w latach 2005 - 2009.Analiza wplywu
systemu motywowania na efektywnosc pracy personelu w organizacji na przykladzie firmy x.Wybrane teorie
portfelowe na tle strategii polskich funduszy inwestycyjnych w latach 2005-2008.Zakaz naduzywania pozycji
dominujacej w prawie wspolnotowym.Rozwoj rynku obligacji korporacyjnych w polsce.Powod cywilny w
procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Czynniki wplywajace na
efektywnosc inwestowania na rynku akcji..Ekonomiczno-spoleczne aspekty organizacji wielkoformatowych
imprez sportowych na przykladzie euro 2012 w polsce.Sekurytyzacja - pozabilansowe zrodlo pozyskania
kapitalu..Prawo do obrony koniecznej przed bezprawnym dzialaniem policji.Przebieg procesu
konsolidacyjnego banku spoldzielczego w jordanowie i banku spoldzielczego w makowie
podhalanskim.praca licencjacka budzet gminy .Specyfika organizacji systemu pomocy spolecznej w
polsce.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie srodkow pomostowych w rozwoju gminy
czudec..Proces restrukturyzacji przedsiebiorstw paszowych na przykladzie wytworni pasz koudijs w
leczycy.praca licencjacka budzet gminy .Narzedzia i techniki motywacyjne pracownikow urzedu miasta w
porebie.Wycena opcji za pomoca modelu dwumianowego na przykladzie opcji na indeks wig20 notowanych
na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.praca licencjacka budzet gminy .Prawa
czlowieka.Komunikacja jako element kultury organizacyjnej na przykladzie firmy konsalnet inowopol sp. Z
o.o..Motywowanie pracownikow oswiaty na przykladzie szkoly podstawowej..Polityka i kultura europy.Rola
programow lojalnosciowych w ksztaltowaniu relacji organizacji z klientem.praca licencjacka budzet gminy
.Polisa ubezpieczeniowa na tle nowoczesnych metod inwestycyjnych.praca licencjacka budzet gminy
.Alternatywne formy finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Analiza wynagrodzen pracownikow
pedagogicznych na przykladzie zespolu szkol nr 1 w kutnie.Buczna- malgorzata. Red. - kodeks cywilny. Kodeks
rodzinny i opiekunczy .Wykorzystanie rozwiazan e-commerce na przykladzie przedsiebiorstwa intersilesia
mcbride..Analiza procesow konsolidacji sektora samochodowego w warunkach globalnego kryzysu
finansowego lat 2008-2009.Odstepstwa od szybkosci procesu karnego w stadium sadowym ( zawieszenieprzerwa- odroczenie postepowania karnego).Organizacyjne i prawne problemy gospodarki odpadami na
terenie gminy dabrowa.Dlug publiczny jako sposob finansowania deficytu budzetowego w polsce w latach
2007 - 2010..Klastry jako przejaw innowacyjnosci i czynnik rozwoju regionu (na przykladzie regionu
lodzkiego).praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie narzedzi rachunkowosci zarzadczej w dziale
sprzedazy na przykladzie firmy xyz.Pion cywilny i polityczny polskiego panstwa podziemnego..Podatkowe
skutki niewaznosci czynnosci prawnej.Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne uruchomienia nowej
dzialalnosci gospodarczej na przykladzie pracowni architektonicznej.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
przystapienia polski do unii europejskiej na funkcjonowanie podatku vat na przykladzie biura rachunkowego
debet.Mirek- agata (1970- ). Red. - zakony zenskie w prl : prawo instrumentem walki wladz komunistycznych
z kosciolem i zakonam.Stwierdzenie niewaznosci decyzji w kodeksie postepowania administracyjnego.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza dynamiki dochodow i wydatkow gminy mniszkow w latach 20022205.Cywilnoprawne aspekty odpowiedzialnosci zakladow opieki medycznej za szkody medyczne..Kredyt
inwestycyjny w finansowaniu dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy
.Pisanie prac inzynierskich informatyka.Problem bezrobocia oraz nietypowe formy zatrudnienia na rynku
pracy..Gotowe prace.Postepowanie w sprawach o ustalenie bezskutecznosci uznania ojcostwa.Zjawisko
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wypalenia zawodowego wsrod pracownikow i sposoby przeciwdzialania.Porownawcza analiza nosnosci
podloza budowlanego w opcjonalnych ujeciach normowych praca inzynierska budownictwo.Fundusze
inwestycyjne jako forma oszczedzania wplywajaca na rozwoj polskiej gospodarki.Terroryzm podstawowym
zagrozeniem wspolczesnego swiata.Mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy.Metody aktywizacji
szczegolnej kategorii osob bezrobotnych .Plan pracy magisterskiej prawo.Kobiety na rynku pracy (bael 19982005).Mediacja- jako glowna forma negocjacji.Postepowanie w sprawie o
ubezwlasnowolnienie.Doskonalenie zawodowe jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w
organizacji.Konkordat miedzy stolica apostolska a polska z 10.02.1925 r.Templariusze. Wybrane aspekty
historii i idei zakonu..Umiejetnosci prawnicze nabywane przez studentow prawa poprzez udzial w
spolecznym poradnictwie prawnym.Relacje prawa i moralnosci w swietle filozofii prawa herberta
harta.Kontrola wewnetrzna w systemie rachunkowosci na przykladzie gminy panki.praca licencjacka budzet
gminy .Zakladanie dzialalnosci gospodarczej na przykladzie sklepu odziezowego modyfica.Wycena wartosci
malej firmy na przykladzie firmy bracia kaczmarek.Analiza przychodow z tytulu podatku od towarow i uslug
na przykladzie wybranego urzedu skarbowego.Millar- paul - the best interests of children : an evidencebased approach .Utwor muzyczny jako przedmiot ochrony prawa autorskiego.Rola promocji w sprzedazy
samochodow osobowych firmy peugeot.Wplyw harmonizacji i standaryzacji zasad rachunkowosci na
sprawozdawczosc finansowa przedsiebiorstw. Analiza na przykladzie hydrobudowy slask s.a..Polityka
dziedziczenia - aspekty ekonomiczne- podatkowe i prawne..Wplyw funduszy strukturalnych unii europejskiej
na rozwoj przedsiebiorczosci na przykladzie powiatu ostroleckiego.Ujecie osoby przez detektywa .Inwestycje
zagraniczne na rynku nieruchomosci przemyslowych w lodzi na wybranych przykladach..Projekt przyczolka w
moscie drogowym klasy b z przeslem zespolonym o rozpietosci 18-00 m. Praca inzynierska
budownictwo.Analiza finansowa amcor rentsch polska sp.zo.o. Za lata 2003-2007.praca licencjacka budzet
gminy .Strategie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w sektorze budowlanym wojewodztwa
lodzkiego.Ocena walorow turystycznych drog kolowych na podhalu oraz mozliwosci organizacji turystyki
samochodowej.Mobbing - patologia w zarzadzaniu.Rynek fundacji w polsce. Strategia dzialania fundacji
boudewijna branda.Ocena efektywnosci funkcjonowania przedsiebiorstwa na podstawie przedsiebiorstwa
uzytecznosci publicznej spolki x.Dozwolony uzytek utworow w internecie.Wykorzystanie systemu
wynagrodzen w realizacji funkcji motywacyjnej.Kontrowersyjne problemy harmonizacji podatku
dochodowego od osob prawnych w krajach unii europejskiej.Internet jako medium budowania swiadomosci
marki.Rola nauczyciela w motywowaniu uczniow do nauki z perspektywy zarzadzania oswiata..Koncepcja
marketingu w dzialalnosci firmy magrem.praca licencjacka budzet gminy .Naruszenie zasad bezpieczenstwa
w ruchu ladowym jako znamiona typu czynu zabronionego z art. 177 k.k..Zus w systemie alokacji swiadczen
spolecznych.Ksztaltowanie kultury organizacyjnej (na podstawie badan empirycznych w zakladach
tluszczowych kruszwica s.a.)..Prawo pomocy w postepowaniu sadowoadministracyjnym..Pedagogika tematy
prac licencjackich.Analiza kredytow konsumenckich na przykladzie banku spoldzielczego w kutnie.Znaczenie
ocen pracowniczych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie dzialalnosci zakladu energetycznego
krakow s.a..System motywacji pracownikow - propozycja dla sektora sprzedazy.Realizacja prawa do urlopu
wypoczynkowego w swietle prawa niemieckiego i polskiego.Rozpoznanie potrzeb klienta na przykladzie
dzialalnosci zakladu optycznego.Klamut- miroslawa (1944- ). Red. - adjustment of polish economy to the eu
requirements .Utrata wartosci rzeczowych aktywow trwalych w swietle krajowych i miedzynarodowych
regulacji rachunkowosci.Zarzadzanie logistyka zwrotna. Badanie na przykladzie wybranych
przedsiebiorstw.Analiza i ocena kondycji finansowej fabryki kotlow sefako s.a. w latach 2001 - 2005.Ocena
rozwoju i samodzielnosci ekonomicznej gminy na podstawie gminy skomlin..Gospodarownaie
nieruchomosciami komunalnymi w powiecie tomaszowskim w latach 2007 - 2009.Podstawy analizy
technicznej na wybranym przykladzie..praca licencjacka budzet gminy .Leasing nieruchomosci- jako forma
finansowania nieruchomosci komercyjnych..Zatrudnienie osob niepelnosprawnych prawnie w polsce w
latach 2007-2011..Zarzadzanie rozwojem lokalnym na przykladzie powiatu lowickiego..Szydlo- marek. krajowe prawo spolek a swoboda przedsiebiorczosci .Zabezpieczenia kredytowe w dzialalnosci bankowej na
przykladzie dominet bank s.a..Specyfikacja procesu produkcji przedsiebiorstwa branzy opakowaniowej na
przykladzie firmy aquila radomsko..System komunistyczny a prawa i wolnosci polityczne w prl.Finansowe
..

..
formy wspierania malych i srednich przedsiebiorstw przez panstwo.praca licencjacka budzet gminy .Strategia
zarzadzania dystrybucja na przykladzie firmy bruno tassi sp. Z o.o..Bankowosc elektroniczna a problemy
bezpieczenstwa ograniczajace jej rozwoj.Pisanie prac magisterskich po angielsku.Wplyw zrodel finansowania
dzialalnosci gospodarczej na wynik finansowy i ksztaltowanie struktury majatkowej na przykladzie phup x w
latach 2007-2009.Sliwinski- pawel. - przeplywy kapitalu miedzynarodowego a wzrost gospodarczy w krajach
europy srodkowo-wschodnie.Przestepczosc ubezpieczeniowa na polskim rynku ubezpieczen
komunikacyjnych.Controlling jako narzedzie sluzace racjonalnemu zarzadzaniu firmy.Wplyw obywateli na
funkcjonowanie aparatu panstwowego w polsce..Praca licencjacka.Specyfika realizacji funkcji personalnej w
malych i srednich przedsiebiorstwach.Sadownictwo administracyjne w ii rzeczyposplitej.Bezpieczenstwo
energetyczne polski w kontekscie gazu ziemnego - dywersyfikacja dostaw deficytowego paliwa.Klasyfikacja
skazanych odbywajacych kare pozbawienia wolnosci.Zwolnienie od kosztow sadowych z mocy prawa.praca
licencjacka budzet gminy .Spoleczno-prawne aspekty problemu narkomanii w polsce.Stan i mozliwosci
rozwoju turystyki konnej na opolszczyznie..Wplyw regulacji prawno-podatkowych na umowe spolki
osobowej.Nielaczna- maria. - kompensata dla ofiar przestepstw - prawo a praktyka : raport z monitoringu
dzialania ustawy o.Platje- joost - bodzce i koszty transakcyjne a zmiany instytucjonalne oraz stan polskiej
gospodarki w latach 19.Franchising jako forma dzialalnosci przedsiebiorstwa.Gdzie jest ukryty klucz do
sukcesu super- i hipermarketow?.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc motywacyjna wynagrodzen
na przykladzie zgm sp. Z o.o. W skierniewicach.Plan rozwoju infrastruktury technicznej w jednostce
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miedzna w latach 2007 - 2013.Uwarunkowania rozwoju
malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Stan i perspektywy polityki karnej
w polsce..Przywodztwo i komunikacja jako instrumenty kierowania zespolem pracowniczym na przykladzie
firmy branzy finansowej..Barefoot- darren - znajomi na wage zlota : podstawy marketingu w mediach
spolecznosciowych .Procedura rekrutacji i derekrutacji personelu na przykladzie hipermarketu real w
krakowie.Agresja wsrod rowiesnikow na przykladzie uczniow gimnazjum sportowego i gimnazjum
specjalnego w krapkowicach.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich cena.Zrodla
finansowania inwestycji na przykladzie gminy mniszkow w latach 2004-2009.Mozliwosci rekreacyjno sportowe krakowskich basenow plywackich.Tytuly prac magisterskich.Praca licencjacka politologia.Jura
krakowsko-czestochowska jako regionalny produkt turystyczny..Odrebna wlasnosc lokalu - powstanie i
wygasniecie prawa- przedmiot wlasnosci i jego zmiany..Wplyw inflacji na zroznicowanie dochodow.Pisanie
prac licencjackich kielce.Pisanie prac licencjackich bialystok.Determinanty sukcesu przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy ospel s.a..Wplyw procesu adaptacji nowych pracownikow na identyfikowanie sie z
organizacja..Marketingowa strategia rozwoju polskiej elektro - energetyki na przykladzie enion s.a..Problemy
zwalczania bezrobocia w powiecie pabianickim w latach 2000-2004.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie dla wychowawczej dzialalnosci szkoly. Znaczenie przygotowania nauczycieli do
zawodu.Employees: a motive force or a source of resistance in building learning organization.praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw projektow drogowych wspolfinansowanych z funduszy unii europejskiej na
rozwoj lokalny na przykladzie powiatu tarnogorskiego.Zewnetrzne zrodla finansowania przedsiebiorczosci w
polsce.Konflikty w organizacji i ich rozwiazywanie.Projekt architektoniczno-konstrukcyjny biblioteki
osiedlowej praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Urlopy pracownicze zwiazane z
wypelnianiem obowiazkow rodzicielskich.Jakosc w logistycznej obsludze klienta..Pieniadz- samochod
sluzbowy czy awans - co motywuje ludzi do pracy?.Umowa faktoringu w prawie cywilnym rosyjskimukrainskim i polskim.Zarzadzanie jakoscia na przykladzie spolki akcyjnej es-system.Marketingowe aspekty
etykietowania produktu.Procedury egzekucyjne w praktyce fiskalnej /na podstawie podatku
vat/.Resocjalizacja nieletnich w warunkach zakladu izolacyjnego (ze szczegolnym uwzglednieniem schroniska
dla nieletnich w lancucie)..Iterpretacja i rozwoj systemow klasy erp w przedsiebiorstwie
energetycznym..Motywacyjne aspekty systemu wynagradzania na przykladzie firmy mcdonalds polska sp. Z
o.o..Przeksztalcenie spoldzielni pracy w spolke prawa handlowego.Polityka mieszkaniowa w ulgach
podatkowych.praca licencjacka budzet gminy .Zasady funkcjonowania sluzby celnej w posce.Atrakcyjnosc
turystyczna gminy zakopane.praca licencjacka budzet gminy .Przesluchanie osob nieletnich w procesie
karnym.Fluktuacja pracownikow jako element kosztow pracy.Zroznicowanie atrakcyjnosci turystycznej
..

..
regionow w polsce.Fuzje i przejecia- jako forma ekspansji korporacji transnarodowych na rynkach
wschodzacych - analiza na przykladzie chin.Zarzadzanie dystrybucja i obsluga klienta na przykladzie firmy z
branzy meblowej.Teoria liczby fibonacciego na polskim rynku gieldowym w pierwszej dekadzie xxi
wieku..Bilans korzysci z uczestnictwa polski we wspolnej polityce rolnej unii europejskiej..Wykorzystanie
alternatywnych zrodel energii w wojewodztwie opolskim..Motywowanie pracownikow na przykladzie
przedsiebiorstwa p4 sp.z o.o..Rola edukacji w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy.Malachowskiwitold. Red. Nauk. - polska-niemcy w zjednoczonej europie i ich ekonomiczna odpowiedzialnosc .praca
licencjacka budzet gminy .Bezrobocie i jego ograniczanie w powiecie tomaszowskim w latach 20052010.Analiza zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa..Zelechowski- lukasz. - zastaw zwykly i rejestrowy na prawach wlasnosci przemyslowej
.Zarzadzanie procesem produkcji rur z tworzyw sztucznych.Wyrok laczny..Profesjonalna obsluga klienta na
przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych.Stymulowanie rozwoju gospodarczego przez gmine - studium
przypadku..praca licencjacka budzet gminy .Wybrane kryminalistyczne aspekty postepowania w sprawach o
zgwalcenia.Wplyw amerykanskiej doktryny essential facilities na europejskie i polskie prawo
antymonopolowe.Marketing internetowy na podstawie dzialalnosci pronet solutions.Bankowosc
internetowa- jako nowe oblicze banku w xxi wieku..Zarzadzanie produkcja i jakoscia przewodow dla
energetyki..Analiza warunkow cieplno – klimatycznych w budynkach zaglebionych w gruncie sluzacych do
ochrony ludnosci w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrozen zwiazanych z jakoscia powietrza
zewnetrznego. Praca inzynierska budownictwo.Ocena gospodarowania srodkami trwalymi w miejskim
zakladzie komunikacji w nysie..Wplyw reklamy telewizyjnej na dzieci..praca licencjacka budzet gminy
.Ubezpieczenia od nieszczesliwych wypadkow przy pracy i awarii w przemysle chemicznym.Budowanie
wlasnych aplikacji webowych typu mashup.Motywowanie pracownikow warunkiem skutecznego
funkcjonowania nowoczesnej firmy na przykladzie firmy mebel rust.Roznicowanie cen.Istota i specyfika
dzialalnosci aptek.Handel elektroniczny w polsce.Pr jako instrument kreowania wizerunku rynkowego firmy
na podstawie mcdonalds w polsce.Prokuratoria generalna ii rzeczypospolitej polskiej..Polskie organizacje
pozarzadowe w sferze teatru - srodowisko dzialania- rola- specyfika..Ekonomiczne efekty funkcjonowania
zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego dla miasta opola..Analiza procesu
zatrudnienia na przykladzie starostwa powiatowego w rawie mazowieckiej..praca licencjacka budzet gminy
.Pisanie prac inzynierskich informatyka.Rola polityki cenowej w strategii marketingowej na przykladzie biura
podrozy globtrans..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Straz gminna jako formacja powolana do ochrony bezpieczenstwa i porzadku publicznego.Swoboda
przedsiebiorczosci w unii europejskiej..Identyfikacja logistycznego procesu obslugi klienta jako podstawa
ksztaltowania przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstw..Izba gmin w zjednoczonym krolestwie wielkiej
brytanii i irlandii polnocnej.Ocena pracownicza sluzby cywilnej na przykladzie komendy wojewodzkiej policji
w lodzi.Wplyw ulg w podatku dochodowym od osob fizycznych na ksztaltowanie sie dochodow budzetu
panstwa w latach 2006-2008..Prywatyzacja przedsiebiorstw panstwowych w polsce na przykladzie
telekomunikacji polskiej s.a..Analiza dochodow jednostki samorzadu terytorialnego w latach 2007-2011 na
przykladzie gminy kluki.Zakrzewska- monika. - ochrona srodowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym
.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy transportowej..Rada pracownikow jako
pozazwiazkowe przedstawicielstwo pracownicze.Rozwiazanie malzenstwa w ustawodawstwie xx w. W
polsce..Specyfika miedzynarodowego arbitrazu inwestycyjnego.Powstanie i rozwoj malych i srednich
przedsiebiorstw oraz sposoby finansowania na podstawie firmy mp.Wplyw reklam telewizyjnych na
postrzeganie jakosci produktu przez konsumenta.Stany nadzwyczajne w polskim prawie
konstytucyjnym.Zasady ewidencjonowania oraz realizacji zadan oswiatowych w jst..Pozycja ustrojowa
narodowego banku polskiego.Odpowiedzialnosc karna w sporcie.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie projektami na przykladzie budowy terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w
swinoujsciu.Nieruchomosc jako zrodlo dochodow gminy na przykladzie gminy piotrkow
trybunalski.Kryminologiczne aspekty przestepstwa niealimentacji.Banki spoldzielcze w polsce i i ich
dzialalnosc kredytowa na przykladzie bs strykow.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Naduzycia finansowe w dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstw..Dzialalnosc dystrybucyjna w
..

..
przedsiebiorstwie dzialajacym na rynku miedzynarodowym na przykladzie firmy sokpol sp. Z o.o..Dzialania
promocyjne przedsiebiorstwa (na przykladzie przedsiebiorstwa polkomtel).Strategia rozwoju malych firm
transportowych na przykladzie firmy zibimax..Przyczyny niestabilnosci finansowej pierwszego filaru systemu
emerytalnego.Fenomenologiczna analiza podstaw prawa cywilnego w swietle koncepcji adolfa
reinacha..Wybrane problemy obiektywnego przypisania skutku w przypadku niepowodzenia czynnosci
leczniczych.Zasady pisania pracy magisterskiej.Procesy doboru pracownikow na przykladzie firmy geberit sp.
Z o.o..Marketingowe zarzadzanie cyklem zycjia produktu..Finansowanie wczesnej fazy rozwoju malego
przedsiebiorstwa przy wykorzystaniu srodkow pomocowych unii europejskiej na przykladzie firmy stalbramex z sedziba w lodzi.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj gminy kruszyna.Analiza wykorzystania
systemow komputerowych do zarzadzania firma na przykladzie sektora malych i srednich
przedsiebiorstw.Prostytucja kobieca w polsce.Perspektywy rozwoju turystyki w miescie i gminie
wojnicz.Gielda papierow wartosciowych w warszawie na tle najbardziej rozwinietych gield swiata.Projekt
technologii i organizacji budowy dwoch hal zelbetowych prefabrykowanych dwunawowych o murowanych
scianach szczytowych na siatce slupow 9-00 x 6-00 m praca inzynierska budownictwo.Systemy realizacji
przedsiewziec budowlanych na wybranych przykladach praca inzynierska budownictwo.Marketing szeptany i
wirusowy jako forma komunikacji marki z konsumentem.Lapownictwo w prawie karnym. Analiza i ocena
prawnokarnej regulacji przestepstw lapownictwa biernego i czynnego (art. 228 i 229 k.k.)..Umowa
przedwstepna.Negocjacje jako sposob radzenia sobie z konfliktem.praca licencjacka budzet gminy .Kanaly
dystrybucji uslug ubezpieczeniowych w turystyce wykorzystywane przez zaklady ubezpieczen na przykladzie
pzu s.a..Prace inzynierskie.Analiza systemu podatkowego przedsiebiorstw.Zarzadzanie gmina igolomiawawrzenczyce w opinii radnych i mieszkancow.Logistyka branzy odziezowej w ujeciu
strategicznym.Dzialalnosc finansowa przedsiebiorstwa boc gazy sp. Z o.o. W okresie od 01.10.2003 do
30.09.2005.Prace magisterskie z ekonomii.Finanse publiczne i prawo finansowe.Analiza regul decyzyjnych w
procesie nabywania nieruchomosci mieszkaniowych w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy
.Wartosciowanie stanowisk pracy jako element zarzadzania zasobami ludzkimi.Zastosowanie
wieloblokowego rachunku kosztow na przykladzie spoldzielni handlowo-uslugowej.Zakaz naduzywania
pozycji dominujacej w prawie wspolnotowym.System zarzadzania jakoscia wedlug normy iso 9001 w
przedsiebiorstwach archiwistycznych.Wplyw formy opodatkowania na dochod jednostki na przykladzie
przedsiebiorstwa x w latach 2006-2009.Ewolucja bilansu w rachunkowosci polskiej na przelomie wiekow.Plan
pracy magisterskiej prawo.Uwarunkowania wspolpracy przedsiebiorstwa z bankiem ( na przykladzie
hurtownii budowlanej agrobud i multibanku).Funkcjonowanie rynku private equity / venture capital w
polsce.Wplyw zagranicznych migracji zarobkowych na sytuacje rodzin ze szczegolnym uwzglednieniem
wojewodztwa opolskiego.Planowanie strategiczne we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Rachunkowosc
malych i srednich przedsiebiorstw a ich system finansowo-ksiegowy.Koncepcja panstwa platona.Zarzadzanie
procesami rehabilitacji zespolow mieszkaniowych na przykladzie osiedla mieszkaniowego pradnik czerwony
w krakowie..Analiza funkcjonowania rynku kapitalowego na przykladzie bph tfi w latach 20062009.Uwarunkowania a stan rozwoju turystyki we wschodniej czesci lgd „kraina sw. Anny”.Rola podatkow
bezposrednich jako zrodla dochodow budzetu panstwa.System terapeutyczny wykonywania kary
pozbawienia wolnosci.Jak zaczac prace licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Pelnomocnictwo jako
instytucja prawa cywilnego.Bezrobocie w polsce jako problem spoleczno-ekonomiczny.Tresc umowy
rachunku bankowego.Komunikacja w zespolach pracowniczych w przedsiebiorstwie transportowym.praca
licencjacka budzet gminy .Zwiazki zawodowe w polsce i ch uprawnienia..Realizacja polityki spolecznej w
gospodarce polskiej.zatrudnienie i zabezpieczenie spoleczne.Pisanie prac szczecin.Kredytowanie jako zrodlo
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Zarzadzanie w zlej sprawie na przykladzie ostatecznego
rozwiazania kwestii zydowskiej w hitlerowskiej trzeciej rzeszy..Prawne aspekty kontroli nad organizmami
genetycznie zmodyfikowanymi.Efektywnosc prywatyzacji przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji w
kutnie.Praca magisterska wzor.E-biznes w internecie - wybrane zagadnienia..Analiza preferencji
potencjalnych nabywcow nieruchomosci mieszkaniowych w lodzi.Problematyka ubezpieczen turystycznych
w turystyce gorskiej ze szczegolnym uwzglednieniem ubezpieczenia akcji ratowniczej i
poszukiwawczej.Formy zatrudniania i wynagradzania pracownikow na przykladzie agencji rezerw
..
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materialowych.Zarzadzanie zobowiazaniami jako element zarzadzania plynnoscia w
przedsiebiorstwie..Bibliografia praca magisterska.Postepowanie zakladu mleczarskiego dla uzyskania
certyfikatu systemu haccp na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej we wloszczowie..Sposob
funkcjonowania osrodka lig i obrony kraju w zawierciu.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena
reklamy w internecie na przykladzie firmy karol kedzia weteran.Praca licencjacka wzory.Analiza
porownawcza dochodow i wydatkow gmin panki i przystajn w latach 2008-2010.Miklewski- antoni. Red. zagadnienia innowacyjnosci funkcjonowania systemu badania + rozwoj w nauce..Charakterystyka
zintegrowanego systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie h.m. helvetia meble- na podstawie
stosowanych norm jakosci: iso 9001: 2001- iso: 14001- iso: 18001.Odpowiedzialnosc czlonow zarzadu spolki z
ograniczona odpowiedzialnoscia za zobowiazania spolki.Systemy motywacji pracownikow w
przedsiebiorstwie produkcyjnym quattro.Zarzadzanie logistyczne w jednostkach samorzadu terytorialnego w
wybranej sferze dzialalnosci (na przykladzie powiatu zdunskowolskiego).Produkt w strategii marketingowej
firmy na przykladzie lafarge cement polska s.a. cementownia malogoszcz.praca licencjacka budzet gminy
.Zakres ujawnien informacji o przeplywach pienieznych - wnioski z badania spolek gieldowych.Analiza
efektywnosci funduszy inwestycyjnych w sektorze bankowym na przykladzie grupy ing.Koncepcja
racjonalnego prawodawcy w interpretacji prawniczej.Uslugi turystyczne swiadczone na podstawie umowy
agencyjnej.Transport i spedycja w systemie logistycznym na przykladzie miedzynarodowej firmy vasco
bohemia sp. Z o.o..Kowalik-banczyk- krystyna. - problematyka ochrony praw podstawowych w unijnych
postepowaniach w sprawach z zakresu ochrony k.Rola menedzera we wspolczesnym
przedsiebiorstwie.Gospodarka finansowa gminy ze szczegolnym uwzglednieniem inwestycji prowadzonych w
gminie lewin brzeski w latach 2001-2006.Zarzadzanie produkcja i jakoscia wyrobow
elektroakustycznych..Programy lojalnosciowe w marketingu relacji.praca licencjacka budzet gminy
.Rewolucja 1905 roku i rewolucja lutowa jako proby demokratyzacji rosji.Zazalenie w ogolnym postepowaniu
administracyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Podatek dochodowy od osob prawnych w polsce i krajach
unii europejskiej. Analiza porownawcza.Analiza dochodow budzetowych na przykladzie gminy i miasta
warta.Udzial grupy europejskiego banku inwestycyjnego w finansowaniu dzialalnosci unii
europejskiej.Znaczenie jakosci w ksztaltowaniu przewagi konkurencyjnej na przykladzie biura podrozy iw
trawel.Strategia przedsiebiorstwa handlowego materialow budowlanych w polsce w xxi w..Analiza
techniczno – ekonomiczna realizacji wybranych systemow budownictwa jednorodzinnego praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .System szkolen- jako istotny
element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie arimr.Planowanie karier nauczycieli na przykladzie
szkoly podstawowej.Satysfakcja klientow korzystajacych z uslug bankowych na przykladzie rynku polskiego i
angielskiego.Kary za przestepstwa skarbowe.praca licencjacka budzet gminy .Rola prokuratora w prawie
karnym wykonawczym 1969-2008.Reklama internetowa w prawie wspolnotowym.Ocena skutecznosci
szkolen wstepnych w multibanku.Strategia rozwoju firmy fameg w radomsku..Analiza dochodow
podatkowych jednostek samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy zelow).Instrumenty i
uwarunkowania zastosowania koncepcji csr na przykladzie przedsiebiorstwa danone sp. Z o.o..Wycislakslawomir. - efekt zarazania a dzialalnosc organizacji .Dochody i wydatki jednostek samorzadu terytorialnego
na przykladzie gminy ploniawy-bramura.Parametry geotechniczne wegla brunantnego z okolic zieolnej gory
praca inzynierska budownictwo.Spor o prawna dopuszczalnosc przerywania ciazy.Wykorzystanie internetu
jako nosnika reklam koncernu coca-cola.Solidarnosc w prawie podatkowym i cywilnym.Efektywnosc
gospodarowania srodkami trwalymi na przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji sp.zo.o. W
tarnowskich gorach.System dystrybucji w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy j&g.Obowiazek podatkowy i
zobowiazanie podatkowe na przykladzie gminnych podatkow majatkowych pobieranych przez urzad
skarbowy..Wybrane problemy z zarzadzania produkcja z wykorzystaniem narzedzi informatycznych na
wybranym przykladzie..Strategie marketingowe w uslugach ubezpieczeniowych na przykladzie towarzystwa
ubezpieczeniowego winterthur zycie s.a..praca licencjacka budzet gminy .Konkurencyjnosc turystyczna
euroregionu tatry.Zobiektyzowane metody oceny zdolnosci kredytowej.Wplyw lodzkiej specjalnej strefy
ekonomicznej na rozwoj miasta kutna.Nadzor nad rynkiem ubezpieczen..Przedstawiciele pracownikow w
swietle dyrektywy 2002/14 i ustawy o informowaniu pracownikow i przeprowadzaniu z nimi
..
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konsultacji.Umiejetnosci kierownicze w zakresie komunikacji i prowadzenia negocjacji na przykladzie urzedu
miasta w myszkowie.Podatnik podatku od towarow i uslug w swietle orzecznictwa trybunalu sprawiedliwosci
unii europejskiej.Analiza finansowa przedsiebiorstwa branzy telekomunikacyjnej tp s.a. w latach 2005 2010.Vocational training supported from the european union financial resources - a way of vocational
qualifications and skills improvement ( szkolenia zawodowe wspierane finansowo z unii europejskiej sposobem rozwoju kwalifikacji i umiejetnosci zawodowych.Usage of agent technology in supply chain
management.Sponsoring jako instrument marketingu wspierajacy organizowanie imprez kulturalnych.praca
licencjacka budzet gminy .Cele i metody badania sprawozdan finansowych.Zadania publiczne i ich realizacja
przez jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu wielunskiego w latach 20062010..Szczegolne srodki zaskarzenia w postepowaniu nakazowym i upominawczym.Zarzadzanie projektami
na przykladzie eventow.praca licencjacka budzet gminy .Prawo do wizerunku w internetowych serwisach
spolecznosciowych.praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania zalozenia dzialalnosci gospodarczej w
branzy kosmetykow naturalnych w wojewodztwie warmijsko-mazurskim..Przydatnosc rachunku kosztow w
malej firmie prywatnej.Instytucja zapisu windykacyjnego w polskim prawie cywilnym.Warunki rozwoju
turystyki w rejonie gor opawskich..Pisanie prac magisterskich opinie.Wplyw zroznicowania standardow
rachunkowosci na ocene rentownosci przedsiebiorstwa.Pojecie szkody - utracone korzysci.Przykladowe prace
dyplomowe.Kolor w marketingu.Status prawny posla i senatora w swietle konstytucji rzeczypospolitej
polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.System terapeutyczny wykonywania kary pozbawienia wolnosci.Leasing jako
forma finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza za dzialania
wladzy publicznej jako konstytucyjna gwarancja ochrony praw i wolnosci obywatelskich..Kontrola panstwowa
w polsce po drugiej wojnie swiatowej..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Problematyka laczenia przedsiebiorstw w swietle wybranych swiatowych i polskich regulacji
rachunkowosci.Status prawny arktyki w obliczu zmian klimatycznych stanowiacych impuls dla zwiekszonej
aktywnosci panstw regionu.Przestepstwa rozpowszechniania faszyzmu.Niezawislosc sedziowska jako
konstytucyjna zasada wymiaru sprawiedliwosci.Dzialalnosc promocyjna centrum szkoleniowo konferencyjnego pasja.Certyfikacja jakosci ksztalcenia ponadgimnazjalnego w powiecie klobuckim.Antelomanel. - taxing a polluting monopoly with private information .Banki i parabanki jako zrodlo finansowania
gospodarstw domowych.Testament wlasnoreczny..Bil- ireneusz. - gospodarka niemiec a kraje europy
srodkowej i wschodniej .Kryminalistyczne aspekty przestepstw telekomunikacyjnych.Strategia produktu na
przykladzie p.p.h. wytwarzanie artykulow z tworzyw sztucznych i zabawkarstwo - danuta pawlowska.Spolki
osobowe jako jedna z form prowadzenia dzialalnosci godpodarczej na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa.Godlewska- marzena. Red. - wspolczesne trendy w zarzadzaniu i finansach : teoria a
praktyka .Kryminalistyka.Regulacja prawna ochrony pracy kobiet.Podleganie ubezpieczeniom spolecznym i
oplacanie skladek na przykladzie oddzialu zus w czestochowie w latach 2000 - 2004.Prace licencjackie
politologia.Projekt kampanii spolecznej skierowanej do studentow wydzialu zarzadzania politechniki
czestochowskiej.Praca magisterska pedagogika.Prace dyplomowe architektura.Wplyw bezposrednich
inwestycji zagranicznych na rozwoj przedsiebiorstw w polsce.Motywacyjny system
wynagrodzen.Rachunkowosc bankowa.Nowe wyzwania dla polskiej sprawozdawczosci finansowej w dobie
wdrazania msr/mssf.Gwarancja bankowa jako instrument zabezpieczajacy wykonanie zobowiazania.Skazanie
bez rozprawy w polskim procesie karnym.Bezrobocie i przeciwdzialanie bezrobociu na przykladzie powiatu
zawiercianskiego w latach 2003-2005.Minimalizacja ryzyka kredytowego (na przykladzie banku
spoldzielczego w poddebicach).Blad w prawie karnym.Rynek pracy w kontekscie integracji z unia
europejska.Gajewski- dominik. - value added tax : a compendium .Analiza porownawcza funkcjonowania
rachunkow oszczednosciowo-rozliczeniowych dla klientow indywidualnych - polska- wielka brytania.Srodki
trwale malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiortwa zimny sp. Zo.o..Rola firmy grupa
lew sp. Z o.o. w globalnej sieci przedsiebiorstw swiadczacych uslugi telefonii mobilnej..Budzet gminy jako
determinanta rozwoju gminy czerniewice..Motywacyjne aspekty wynagrodzen w wybranej firmie. Studium
przypadku z powiatu zawiercianskiego.Instytucja sprostowania w prawie prasowym.Finansowe i
pozafinansowe motywowanie pracownikow.Zmiany struktury przestrzennej bezrobocia na opolszczyznie w
latach 2005 - 2010..Przeslanki rozwiazania przysposobienia w prawie polskim i francuskim.Zarzadzanie
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finasami jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu gliwickiego w latach 2006 2010.Skutecznosc polityki pienieznej w warunkach realizacji strategii bezposredniego celu inflacyjnego analiza na przykladzie polskiej gospodarki w latach 1998-2008.Formalne i nieformalne struktury w
organizacji - studium przypadku.Aspekty marketingu sportowego w procesie poprawy frekwencji na meczach
sekcji pilki recznej wisly plock.Strategia wejscia na rynek zagraniczny na przykladzie wybranej
firmy.Motywowanie jako funkcja zarzadzania na przykladzie agencji rynku rolnego oddzialu terenowego w
opolu.praca licencjacka budzet gminy .Kasztaltowanie struktury kapitalu w spolce akcyjnej w oparciu o
minimalny koszt kapitalu na przykladzie pgf s.a..Funkcje logistyczne jednostkowych i zbiorczych opakowan
swiezych warzyw i owocow.Placowe i pozaplacowe sposoby pobudzania motywacji.Modele przymusowego
wykupu akcji na przykladzie prawa holenderskiego- polskiego i europejskiego.Otoczenie finansowe i
pozafinansowe msp w krajach unii europejskiej na poczatku xxi wieku.Nabycie nieruchomosci przez
cudzoziemcow..Prawo kanoniczne jako system normatywny.Strategia rozwoju gminy tomaszow mazowiecki
w latach 2002 - 2007.Analiza wskaznikowa jako narzedzie do oceny finansowej firmy na przykladzie
wodociagow czestochowskich s.a..Funkcjonowanie europejskiego funduszu spolecznego w
polsce..Finansowanie zadan oswiatowych w gminie bierawa w latach 2008 - 2010..Wykorzystanie srodkow
finansowych w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw.Zwiazki zawodowe w polsce i ch
uprawnienia..Stan kleski zywiolowej.Zasada uczciwej konkurencji w orzecznictwie krajowej izby
odwolawczej..Srodki trwale jako istotny skladnik majatku podmiotu gospodarczego.Transgraniczny przeplyw
danych osobowych.Zarzadzanie inwestycjami w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
lipce reymontowskie.Pelnomocnictwo procesowe..Dzialalnosc sredniego przedsiebiorstwa w warunkach
przynaleznosci polski do unii europejskiej (na przykladzie firmy onninen.Analiza struktury organizacyjnej
urzedu gminy w dalikowie.Ewolucja regulacji prawnej srodkow zabezpieczajacych..Organy administracji
publicznej w polityce energetycznej-ich zadania- uprawnienia i obowiazki..praca licencjacka budzet gminy
.Pozyskiwanie unijnych funduszy strukturalnych na projekty inwestycyjne w gminie proszkow..Zastosowanie
prawnych form zabezpieczen w dzialalnosci kredytowej banku peako sa na tle kondycji finansowej
banku.Znaczenie systemu motywacji w przedsiebiorstwie na podstawie badan w aso lellek w
slawicach..Psychologiczne aspekty zeznan swiadkow w postepowaniu karnym.Premiowanie w
departamencie bankowosci detalicznej banku x.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie komendy
powiatowej policji w augustowie .Inwestowanie na rynku kapitalowym na przykladzie funduszy
inwestycyjnych.Ochrona dobr osobistych osoby prawnej.Fundusze z unii europejskiej jako zrodlo rozwoju
jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie miasta radomska.Analiza porownawcza warunkow
uruchamiania dzialalnosci gospodarczej w polsce i innych krajach unii europejskiej.Ksztaltowanie optymalnej
struktury kapitalu w malym i srednim przedsiebiorstwie.Poczatki pracy zawodowej absolwentow
panstwowej wyzszej szkoly teatralnej im. Ludwika solskiego w krakowie na przykladzie rocznikow 19892000.Budowanie marki handlowej na przykladzie grupy zywiec.Biuro rachunkowe jako przedsiebiorca.
Aspekt prawny.Uslugi detektywistyczne i ochroniarskie.Kupie prace licencjacka.Instrumenty kontraktowe i
finansowe w procesie pozyskiwania kapitalu w drodze sekurytyzacji i mezzanine.Zazradzanie projektami w
sektorze publicznym na przykladzie dwoch projektow zrealizowanych przez starostwo powiatowe w
limanowej.Konstytucyjna regulacja prawa wlasnosci a typowe unormowania prawa prywatnego..Metody
okreslania czasu zgonu.Kierunki rozwoju rynku nieruchomosci hotelarskich w polsce.Odpowiedzialnosc
administracyjnoprawna w prawie ochrony srodowiska.Kreowanie marki i dobrego wizerunku - analiza
porownawcza na przykladzie duzej i malej firmy.Wykorzystanie srodkow z europejskiego funduszu
spolecznego na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w radomsku.Analiza dochodow jednostki
samorzadu terytorialnego w latach 2007-2011 na przykladzie gminy kluki.Analiza rynku nieruchomosci
mieszkalnych w siemianowicach slaskich w latach 2006-2010.Wplyw reklamy na odbiorcow za szczegolnym
uwzglednieniem najmlodszych konsumentow - dzieci.Rola i znaczenie wplywu udzialu podatku
dochodowego od osob prawnych na sytuacje finansowa na przykladzie gminy dobrzen wielki..Stan silnego
wzburzenia jako prawna i psychologiczna podstawa wymiaru kary..praca licencjacka budzet gminy .Funkcje
przedstawiciela handlowego w lancuchu dystrybucji produktow elektronicznych na przykladzie
przedsiebiorstwa telstar..Zbrodnie miedzynarodowe - mozliwosci karania sprawcow.Kwalifikacja w systemach
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norm kolizyjnych prawa prywatnego miedzynarodowego.praca licencjacka budzet gminy .Wypadki
nadzwyczajne w jednostkach penitencjarnych.Obsluga malego przedsiebiorcy przez sluzby publiczne jako
instrument rozwoju na przykladzie nathans villa hostel.Kredyt bankowy i leasing jako zrodlo finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw.Politologia praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy
.Zabezpieczenie kapitalowe gospodarstw domowych przedsiebiorcow rodzinnych za pomoca produktow
unit-linked.Wykluczenie spoleczne na polskim rynku pracy.Wykorzystanie internetu w
marketingu.Wlasciwosc organow panstwowej inspekcji farmaceutycznej.Ciborowski- robert. Red. - rola
polski w polityce unii europejskiej wobec krajow europy srodkowo-wschodniej : praca zbior.Kreowanie marki
w mediach spolecznosciowych.Ewolucja systemu finansowania jednostki budzetowej na przykladzie
komendy miejskiej policji w lodzi.Rzecznik praw obywatelskich w polsce - pozycja ustrojowa- zakres dzialania
i funkcje.Zagrozenia losowe w polsce jako element ryzyka ubezpieczeniowego..Opcje walutowe i strategie
opcyjne jako instrumenty zabezpieczajace przed ryzykiem walutowym.Odpowiedzialnosc materialna
pracownika za szkode wyrzadzona pracodawcy w mieniu niepowierzonym.Europejski nakaz
aresztowania.Ceny transferowe w podatku dochodowym od osob prawnych.Special event - kompleksowa
organizacja przyjec. Procedury zalozenia- analiza funkcjonowania i perspektywy rozwoju..Zmiana systemu
informatycznego w placowce sluzby zdrowia oraz jej wplyw na funkcjonowanie- na przykladzie spzoz w
tuchowie.Wplyw kryzysu na koniunkture gospodarcza krolestwa danii.praca licencjacka budzet gminy .Ocena
pozycji rynkowej okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku na tle rynku mleczarskiego w polsce.Rola
doradztwa rolniczego w przygotowaniach mieszkancow wsi do integracji z ue na przykladzie czterech
powiatow: bialskiego- parczewskiego- radzynskiego i lukowskiego.Analiza dzialan sponsorskich klubu
sportowego na przykladzie klubu pilkarskiego legia warszawa.praca licencjacka budzet gminy .System
logistyki transportu na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa..Zjazd katedr i wykladowcow prawa
wyznaniowego - prawo panstwowe a prawo wewnetrzne zwiazkow wyznaniowych : pamietnik vii zjazdu
katedr i wy.praca licencjacka budzet gminy .Przeplyw dowodow w transgranicznym postepowaniu
karnym.Prowadzenie przez przedsiebiorce cudzych spraw bez zlecenia.Opodatkowanie zyskow
przedsiebiorstw na gruncie miedzynarodowego prawa podatkowego.Procedury windykacyjne i egzekucyjne
w sektorze bankowym.Inwestycje z wykorzystaniem srodkow unijnych a system zamowien publicznych na
przykladzie gminy miasta belchatow.Intermodalnosc transportu jako czynnik determinujacy funkcjonowanie
centrow logistycznych..Mozliwosci wspolfinansowania inwestycji z funduszy strukturalnych unii europejskiej
w latach 20004-2006..Wstep do pracy licencjackiej.Kazmierski- jan - logistyka a rozwoj regionu .Absolwentka
wyzszej uczelni na wspolczesnym rynku pracy..Granice obowiazku skladania zeznan w procesie
karnym.Organizacja rynku ropy naftowej we wspolczesnym swiecie..Firma na rynku globalnym. zrodla
sukcesu.Rozwoj spoleczno-gospodarczy wojewodztwa pomorskiego w okresie od 2000 do 2005
roku..Ubezpieczenia malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Analiza i ocena ryzyka zawodowego przy
obsludze maszyn budowlanych..Ocena funkcjonowania systemu zarzadzania jakoscia w hucie..praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie jakoscia dostawcow jako kluczowy element procesu zakupowego na
przykladzie fiat group purchasing poland..Organizacja turystyki gorskiej w polsce i jej wplyw na stan
srodowiska naturalnego w tatrach..Motywacja jako element gospodarowania kapitalem ludzkim w
przedsiebiorstwie na przykladzie wybranej firmy.Zasiedzenie sluzebnosci przesylu.Charakterystyka
programow do planowania i kontroli przedsiewziec budowlanych praca inzynierska budownictwo.Problemy
ekologistyki na podstawie elpologistyki sp.zo.o..Nadanie klauzuli wykonalnosci tytulowi egzekucyjnemu w
postaci aktu notarialnego.Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa w ujeciu statycznym na przykladzie
pkn orlen s.a..Wydzial zarzadzania w mediach i rozrywce na nhtv hogeschool w bredzie jako przyklad
organizacji hybrydowej..Rola podatkow posrdnich w systemie podatkowym panstwa.Rola i znaczenie
logistyki w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.Analiza roszczen cywilnoprawnych z tytulu
poczecia i urodzenia sie dziecka.Spis tresci praca magisterska.System zarzadzania jakoscia w sluzbie zdrowia
na przykladzie szpitala specjalistycznego im. J. Sniadeckiego w nowym saczu.Temat pracy magisterskiej
pedagogika.praca licencjacka budzet gminy .System motywacyjny w instytucji publicznej na przykladzie
urzedu miasta w sieradzu.Uwarunkowania polityki budzetowej gminy.Analiza wybranego modelu systemu
motywacji w polsce na przykladzie classen pol sa.Rentownosc jako kryterium oceny pozycji finansowej
..

..
przedsiebiorstwa.System motywowania pracownikow na przykladzie centrum serwisu telekomunikacji
telemetrii sevitel spolka z o.o. w katowicach..Rozwoj spoleczno-gospodarczy wojewodztwa malopolskiego w
okresie 2000-2005..Leasing jako zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa.Wartosc poznawcza
sprawozdania finansowego spolki gieldowej..Kryzys finansowy (2007/2009) a rozwoj rynku funduszy
inwestycyjnych..Reklama jako instrument komunikowania sie przedsiebiorstwa z otoczeniem rynkowym na
przykladzie grupy kapitalowej kolporter..Rachunkowosc rzeczowych aktywow trwalych.praca licencjacka
budzet gminy .Dysfunkcje i patologie zarzadzania zasobami ludzkimi w placowce bankowej.Audyt
wewnetrzny a zarzadzanie ryzykien w grupie kapitalowej pbg w latach 2008-2011..Wykorzystanie internetu
w pracy urzedu gminy - analiza strony internetowej w odbiorze pracownikow i klientow.Analiza ofert
turystyki weekendowej biur i agencji turystycznych dzialajacych na terenie krakowa.Jakby grupa jako nosnik
podkultury przemocy.Kierowanie konfliktami w organizacji.Analiza wskaznikowa w badaniu kondycji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow koksowniczych zdzieszowice sp.z o.o..Zjawisko
nietrzezwosci kierowcow na drogach malopolski.Strategie marketingowe w uslugach ubezpieczeniowych na
przykladzie towarzystwa ubezpieczeniowego winterthur zycie s.a..Ochrona dobr osobistych w prawie
karnym.Wplyw prywatyzacji na sytuacje ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie zzps
polmos.Instytucja polskiego podatku naliczonego w ramach wspolnotowego systemu vat.Przestepstwo jako
przyczyna rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia z winy paracownika..Analiza lancucha dostaw w
firmie mbl poland.Wplyw oceny pracowniczej na motywacje pracownikow na przykladzie eurobanku w
kluczborku.Wspolpraca przedsiebiorstw w globalnej gospodarce studium przypadku lot i starr alliance.Pomoc
postpenitencjarna - definicja- formy- cele.praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie
gotowe.Ochrona wierzycieli spolki zaleznej.Zaskarzanie uchwal zgromadzen w spolkach kapitalowych do
sadu arbitrazowego.Pedagogika tematy prac licencjackich.Ustalanie i przydzielanie rol w zespolach w
instytucjach sektora publicznego.Udzial rachunku kosztow w procesie decyzyjnym.Rola marketingu mix w
dzialalnosci przedsiebiorstwa bomix.Znaczenie dzialan marketingowo-logistycznych w nowoczesnym
systemie zarzadzania przedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie dzialalnosci
oswiatowej w ostrolece w latach 2006-2008.Kultura jako czynnik ksztaltujacy funkcjonowanie organizacji na
przykladzie world trans group ltd..Tematy prac licencjackich administracja.Ubezwlasnowolnienie i jego skutki
.Zarzadzanie ryzykiem finansowym w firmie - informatyczne wsparcie windykacji..Prawo miedzynarodowe
prywatne.praca licencjacka budzet gminy .Sprawy polskie w europejskim trybunale praw czlowieka wybrane zagadnienia.Pomiar i ocena rentownosci.Rola kultury organizacyjnej w sukcesie organizacji przyklad pkn orlen.Wzor pracy licencjackiej.Teoria i praktyka systemu six sigma w polskich
warunkach.Instytucja wydziedziczenia w polskim prawie cywilnym.Polska jako beneficjent wspolnotowej
polityki regionalnej..Badania marketingowe na przykladzie firmy inter auto krakow.Motywowanie
pracownikow jako element zarzadzania firma.Pomoc postpenitencjarna - definicja- formy- cele.Zarzadzanie
zasobami mieszkaniowymi w spoldzielniach mieszkaniowych na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej
zubardz w lodzi.Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.Zarzadzanie strategiczne rozwojem
przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu energetycznego lodz - teren s.a..Problem bezrobocia i jego
zwalczanie na terenach popegeerowskich. Analiza na przykladzie gminy goworowo.Pozytywizm prawniczy w
pracach czeslawa martyniaka.Analiza dochodow i wydatkow miejskiego osrodka pomocy spolecznej w
stalowej woli w latach 2003-2007.Realne i regulacyjne czynniki konkurencyjnosci (na przykladzie sektora
technologicznego).Finanse publiczne unii europejskiej.Odpowiedzialnosc za szkode wyrzadzona dzialaniem
organu podatkowego.Polityka rachunkowosci w zakresie ewidencji dochodow i wydatkow gminy..Geneza i
struktura kongresu stanow zjednoczonych ameryki..Projekt kampanii promocyjnej miasta na przykladzie
piotrkowa trybunalskiego.Zarzadzanie relacjami z dostawcami w lancuchu dostaw.Odrebnosc postepowania
w sprawach podatkowych.Rola rekrutacji pracownikow w polityce personalnej malych
przedsiebiorstw.Nienalezyta obsada sadu jako bezwzgledna przyczyna odwolawcza na tle zasady uczciwego
procesu.Logistyczne aspekty handlu elektronicznego.Wplyw aktywnych form na ograniczenie i zwalczanie
bezrobocia na lokalnym rynku pracy (na przykladzie powiatu piotrkowskiego w latach 20052009).Oswiadczenie o przyjeciu lub odrzuceniu spadku jako charakterystyczne oswiadczenie
woli..Wynagrodzenie jako element motywacyjny w zarzadzaniu pracownikami na podstawie firmy x.Pisanie
..

..
prac ogloszenia.Ocena wplywu struktury aktywow i pasywow na plynnosc finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie wawel s.a..Finansowanie inwestycji komunalnych w gminie miedzno w latach 2005 2009.Zarzadzanie przez podatki na przykladzie gminy mycielin w latach 2004-2007.Zwolnienia grupowe w
ustawodawstwie polskim i unijnym.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie prac badawczorozwojowych i innowacji na przykladzie instytutu sadownictwa i kwiaciarstwa im. Szczepana pieniazka w
skierniewicach.Mowa ciala w procesie sprzedazy bezposredniej.Strategia marketingowa firmy
telekomunikacyjnej na przykladzie telewizji kablowej toya.Karty platnicze jako produkt bankowy na
przykladzie banku pekao s.a..Call center jako narzedzie budowania dlugookresowych relacji z
klientem.Znaczenie funduszy unijnych w strategiach rozwoju lokalnego na przykladzie wybranych
gmin.Mobbing w miejscu pracy- a osobowossc pracownika..praca licencjacka budzet gminy .Karty platnicze
praca licencjacka.Umowa miedzynarodowa w polskim prawie konstytucyjnym.Zasada mustcarry.Podstawowe wartosci w etyce urzednika.praca licencjacka budzet gminy .Ryszka- joanna. - sankcje
gospodarcze wobec podmiotow zewnetrznych w prawie i praktyce unii europejskiej .System okresowych
ocen pracownikow na przykladzie firmy zaklady azotowe pulawy s.a..Gospodarowanie srodkami trwalymi w
jednostce budzetowej na przykladzie miejskiego zarzadu drog w czestochowie.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie produktem turystycznym na przykladzie miasta sanoka.Analiza techniczno-ekonomiczna
wybranych rozwiazan stropow / lub pokryc dachowych/ lub elewacji/. Praca inzynierska
budownictwo.Reforma ubezpieczen spolecznych z uwzglednieniem reformy emerytalnej.Dbalosc o dobro
zakladu pracy.Przykladowe tematy prac licencjackich.Zgoda wspoluprawnionego malzonka na dokonanie
czynnosci prawnej..Falszerstwo dokumentu jako sposob wyludzenia nienaleznej korzysci majatkowej.Analiza
budzetu gminy zelechlinek w latach 2002-2006..Krupa- kazimierz. - teoria zmian organizacyjnych
przedsiebiorstw ery informacji : (wybrane aspekty i narzedzia) .Zarzadzanie organizacja na przykladzie
zakladu pracy chronionej.Pisanie prac socjologia.Cultural diversity in jerusalem as a tourist product.Proces
rekrutacji i selekcji personelu na przykladzie miedzynarodowego koncernu.praca licencjacka budzet gminy
.Procesy logistyczne w przedsiebiorstwie roben.Zarzadzadzanie produkcja i jakoscia w przedsiebiorstwie
wytwarzajacym cement na przykladzie cementowni warta..Wplyw szkolen pracowniczych na realizacje
sciezki kariery zawodowej na przykladzie koncernu energetycznego fortum power and heat polska
sp.zo.o.Opodatkowanie spolek osobowych w prawie miedzynarodowym.Elastyczne formy zatrudnienia praca
magisterska.Trybunal konstytucyjny w systemie panstwowych organow panstwa..Negocjacje w psychologii
spolecznej i poradnikach.Marketing-mix w dzialalnosci uslugowej krakowskich hoteli
trzygwiazdkowych.Srodki trwale w swietle miedzynarodowych standardow rachunkowosci.Warunkowe
umorzenie postepowania w polskim prawie karnym.Egzekucja sadowa z wynagrodzenia za
prace.Restrukturyzacja przedsiebiobiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa komunikacji miejskiej w
katowicach.praca licencjacka budzet gminy .Programy lojalnosciowe w branzy hotelarskiej na przykladzie
programu polish prestige hotels & resorts.Praca magisterska zarzadzanie zasobami ludzkimi.Analiza grup
strategicznych i jej zastosowanie w poszukiwaniu nisz rynkowych.Planowanie scenariuszowe jako metoda
wspomagajaca wybor strategii przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .System podatkowy w polsce
na tle krajow europejskich.Analiza i ocena struktury kapitalowo-majatkowej wybranych spolek gieldowych
branzy paliwowej w latach 2006-2009.Praca licencjacka pedagogika przedszkolna.Polityka rozwoju
gospodarczego w powiecie na przykladzie lowicza.Polityka i kultura europy.Postrzeganie systemu zarzadzania
jakoscia przez pracownikow orlen koltrans sp. Z o.o..Pomiar skutecznosci i efektywnosci reklamy w
internecie..System ochrony praw czlowieka w krajach afrykanskich.Analiza budzetu gminy zychlin w latach
2004-2007.System podatkowy w malych przedsiebiorstwach.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
efektywnosci funkcjonowania instytucji finansowo - kredytowej na przykladzie skok stefczyka.Problemy
zarzadzania jakoscia i produkcja w przedsiebiorstwie stolbox.Znaczenie placowych i pozaplacowych narzedzi
motywowania pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie badan przeprowadzonych w
firmie ntp s.a..praca licencjacka budzet gminy .Zgodnosc analizy zdyskontowanych przeplywow dcf i
ekonomicznej wartosci dodanej eva jako metod wyceny spolki na przykladzie grupy kapitalowej barlinek
s.a..Postepowanie w sprawach z zakresu prawa pracy.Ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa z punktu
widzenia banku komercyjnego.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna studentow.Metody i techniki selekcji
..

..
kandydatow do pracy wykorzystywane w pkn orlen s.a..Wybrane aspekty psychologii w organizacji – ujecie
teoretyczno-analityczne.Pamietniki jana chryzostoma paska jako zrodlo wiedzy o ustroju rzeczpospolitej xvii
wieku.Rola rachunku kosztow dzialan w implementacji standardow jakosci iso 9000:2000.praca licencjacka
budzet gminy .Zmiany zatrudnienia w gornictwie na gornym slasku.Znaczenie bankow hipotecznych w
finansowaniu rynku niruchomosci w polsce.Wplyw funduszy unii europejskiej na rozwoj miasta
radom..Ocena gospodarki budzetowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
kruszyna.Zastaw na rzeczy ruchomej materialnej w prawie francuskim.Przeciwdzialanie przestepstwom
narkotykowym w postaci handlu na terytorium polski.praca licencjacka budzet gminy .Franchising jako forma
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.Postepowanie cywilne w sprawach nieletnich.Status pracodawcy w
postepowaniu upadlosciowym obejmujacym likwidacje majatku dluznika.Rola i funkcje dewelopera na rynku
nieruchomosciami w polsce.Skarga negatoryjna w sprawach z zakresu ochrony srodowiska w swietle
polskiego porzadku prawnego.Najwieksze polskie serwisy aukcyjne z sektora b2c/c2c i ich miejsce na
polskim rynku e-commerce.Praca licencjacka pomoc.Polski trybunal konstytucyjny na tle wybranych
europejskich sadow konstytucyjnych.Motywacje i struktura zakupow i sprzedazy detalicznej przez
internet..Wybrane formy promocji nieruchomosci dzialajacych na terenie miasta czestochowy.Organizacja i
funkcjonowanie ubezpieczen spolecznych w regionach na przykladzie regionu czestochowskiego.Zmiany
zatrudnienia w gornictwie na gornym slasku.Rezerwy jako szczegolna kategoria rachunkowosci finansowej
banku na przykladzie pko bp s.a..Sposoby minimalizacji ryzyka kredytowego ze szczegolnym uwzglednieniem
kredytu hipotecznego na przykladzie nordea bank polska s.a..Turystyka jako czynnik rozwoju subregionu
czestochowskiego.Motywacyjne oddzialywanie szkoly na mlodego stopniem zawodowym nauczyciela.na
przykladzie zespolu szkol ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanislawa staszica we wloszczowie.Dzialalnosc
ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki cywilnej mokadi.Prace licencjacka.Analiza
wybranych aspektow prywatyzacji przedsiebiorstw na przykladzie pzu s.a..Wozniak- leszek. Red. ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania msp .Wycena opcji za pomoca modelu dwumianowego na
przykladzie opcji na indeks wig20 notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Likwidacja
marnotrawstwa droga do szczuplej produkcji.Przedsiebiorczosc lokalna a przedsiebiorczosc
administracyjna.Hazard on-line w ue: rynek wewnetrzny a uprawnienia dyskrecjonalne panstw
czlonkowskich.praca licencjacka budzet gminy .Perspektywy rozwoju zorganizowanej agroturystyki w
bieszczadach.Rola kierownika w motywowaniu pracownikow a efekty pracy grupowej..Wspolnotowa polityka
regionalna.polska w jej realiach.Rachunkowosc informatyczna na przykladzie zakladu malej mechanizacji
ragor sp. Z o.o.praca licencjacka budzet gminy .Ocena skutecznosci restrukturyzacji majatkowej
przedsiebiorstwa branzy miesnej.Technologiczne i ekologiczne przyklady rozwiazan problemow logistyki
miejskiej.Zarzadzanie nieruchomosciami mieszkaniowymi w spoldzielni mieszkaniowej parkitka.zrodla
finansowania przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich wojewodztwa podlaskiego.Wplyw systemow
motywacyjnych na wydajnosc pracy w procesie produkcyjnym.Dopuszczalnosc zlotej akcji z ustawy z 3
czerwca 2005 r. O szczegolnych uprawnieniach skarbu panstwa oraz ich wykonywaniu w spolkach
kapitalowych o istotnym znazceniu dla porzadku publicznego lub bezpieczenstwa publiczego na tle prawa
wspolnotowego oraz polskiego porzadku konstytucyjnego.Due diligence w procesach fuzji i przejec
przedsiebiorstw.Systemy rachunku kosztow zorientowane na procesy.Wykorzystanie budzetowania
kapitalowego do podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiebiorstwie energomix s.a..Skutecznosc
systemu doskonalenia jakosci w polskich zakladach lotniczych sp. Z o.o. W mielcu..Ocena zasobow
technologicznych przy produkcji torebek damskich..Podatek dochodowy od osob fizycznych w polsce a w
krajach unii europejskiej.Motywowanie pracownikow w urzedzie miasta x..Promocja i reklama jako
instrumenty komunikacji rynkowej na przykladzie firm coca cola i pepsi co.Walory turystyczne i rekreacyjne
gminy wlodowice- na przykladzie skal rzedkowickich..Przygotowanie zawodowe i staz jako instrument walki z
bezrobociem na przykladzie powiatowego urzedu pracy w nysie..Nowa forma kredytowania i warunki
zabezpieczen jako wynik zarzadzania ryzykiem w banku spoldzielczym.Analiza rozwiazan ergonomicznych w
przedsiebiorstwie dekarsko-blacharskim wikpol.Stachowiak- zenon. Red. - przemiany spolecznoekonomiczne a przedsiebiorczosc i innowacyjnosc przedsiebiorstw w war.Rola i determinanty efektywnosci
pracy zespolowej w systemie ocen pracownikow.Dziekanski- pawel. - polityka rozwoju regionalnego w
..
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warunkach procesow integracyjnych = regional development policy.Ekspertyza informatyczna..Zubrzyckijanusz. - pkwiu a stawki vat 2010 .Aspekty prawne wprowadzenia spolki skarbu panstwa na gielde papierow
wartosciowych.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie infrastruktury drogowej opola i kierunki jej
rozwoju..Marketing internetowy w mediach spolecznosciowych na przykladzie facebook’a z uwzglednieniem
polski.Marketing uslug turystycznych na przykladzie osrodka wypoczynkowo - szkoleniowego morsko.Analiza
dochodow i wydatkow budzetowych gminy siewierz w latach 2006-2010.Funkcjonowanie systemu nagrod i
kar w zarzadzaniu personelem.Umiejetnosci przywodcze jako podstawa rozwoju kadr w administracji
publicznej.Realizacja polityki spojnosci unii europejskiej na przykladzie polski.zrodla pozyskiwania kapitalu
dla przedsiebiorstw w fazie powstawania i poczatkowego rozwoju.Uklad w postepowaniu
upadlosciowym.Procedury egzekucyjne w praktyce fiskalnej /na podstawie podatku vat/.praca licencjacka
budzet gminy .Dostepnosc stron internetowych dla niepelnosprawnych. Ocena na podstawie ankiety
przeprowadzonej wsrod tworcow portali i witryn internetowych.Zjawisko mobbingu w miejscu pracy na
przykladzie przedsiebiorstwa mag-krak.Zakaz palenia w miejscach publicznych jako problem spoleczny w
swietle obowiazujacego prawa.Licencjat prace.Pisanie prac opinie.Przychody jako podstawowa kategoria
rachunkowosci na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Bezposrednie inwestycje
zagraniczne w polsce w perspektywie przystapienia do unii europejskiej.Analiza efektywnosci funduszy
inwestycyjnych w sektorze bankowym na przykladzie grupy ing.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Metody powolywania przedsiebiorstw i przeslanki ich likwidacji.Wplyw
zarzadzania zasobami ludzkimi na wzrost i rozwoj organizacji.Wladza rodzicielska w swietle prawa
rzymskiego i polskiego prawa wspolczesnego.Ksztaltowanie wizerunku przedsiebiorstwa w programach
lojalnosciowych..praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc samorzadowa instytucji kultury na przykladzie
muzeum dom grecki w myslenicach.Praca magisterska.Pisanie prac praca.Koszty uzyskania przychodow w
prawie podatkowym i bilansowym oraz ich wplyw na wynik finansowy firmy.Wplyw kapitalu intelektualnego
na konkurencyjnosc przedsiebiorstwa na przykladzie banku pko s.a. oraz pko bp.Ocena dzialalnosci instytucji
wspierajacych rozwoj innowacyjnosci w polsce - przyklad fundacja rozwoju regionu proregio..Socjalne
aspekty zatrudnienia pracowniczego.Fundusze strukturalne i ich rola w finansowaniu dzialalnosci
innowacyjnej msp.Wspolczesne systemy automatycznej identyfikacji produktu na podstawie firmy „x”.praca
licencjacka budzet gminy .Instytucjonalizacja zwiazkow partnerskich jako rozwiazanie problemu rozliczen
majatkowych miedzy konkubentami.Uczestnictwo w kulturze oraz wyzwania stojace przed menedzerami
kultury w dobie gospodarki rynkowej..Rola instytucji zarzadzajacych przeksztalceniami obszarow
przemyslowych w rozwoju lokalnym i regionalnym na przykladzie agencji rozwoju malopolski zachodniej
s.a..Ochrona artystycznych wykonan w swietle prawa autorskiego.Zajecie nieruchomosci w toku egzekucji i
jego skutki.Wplyw polityki strukturalnej unii europejskiej na rozwoj gminy zdunska wola.Podatek od
czynnosci cywilnoprawnych w polskim systemie prawa.Przestepstwo falszu materialnego dokumentu na
gruncie polskiego kodeksu karnego.Wspolczesne formy motywacji pracownikow stosowane w
przedsiebiorstwie x.Wykorzystanie narzedzi public relations w kreowaniu wizerunki ing banku slaskiego
s.a..Systemy motywacji pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miejskiego w
blachowni.System zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie inostal.praca licencjacka budzet gminy
.Szablewski- andrzej t. Red. - rynek kapitalowy a koniunktura gospodarcza 2010 : perspektywa
mikroekonomiczna .Nasladowcy rynkowi oraz ich strategie marketingowe.Sposoby motywowania
pracownikow i proba oceny ich efektywnosci na przykladzie przedsiebiorstwa x.Pozycja wladzy wykonawczej
w systemie ustrojowym stanow zjednoczonych ameryki.Strategia rozwoju turystyki w powiecie
tomaszowskim wojewodztwa lodzkiego.Sledztwo w polskim procesie karnym.Struktura funkcjonalno przestrzenna miasta jako czynnik rozwoju na przykladzie opola..Inteligentny dom.Ocena wykorzystania
mediow spolecznosciowych w marketingu zakladow gastronomicznych na przykladzie wybranych lokali
krakowskich.Ocena zmian kierunkow poziomu bezrobocia w powiecie bedzinskim w latach 20052009.Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych w unii europejskiej..Dzialania administracyjno – prawne
poprzedzajace rozpoczecie robot budowlanych na wybranym przykladzie (obiekty zabytkowe- inwestycje
szczegolnie szkodliwe dla srodowiska) praca inzynierska budownictwo.Przemiany w strukturze dochodowej i
wydatkowej gminy aleksandrow lodzki w latach 2004-2011 na tle procesow rozwoju
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przestrzennego.Funkcjonowanie systemu zamowien publicznych na przykladzie starostwa powiatowego w
radomsku.Analiza systemu motywacji pozaplacowej na przykladzie firmy loreal..praca licencjacka budzet
gminy .Korzystanie i przyszlosc zakupow przez internet w swietle opinii studentow uniwersytetu
jagiellonskiego.Problematyka jakosci w polskich przedsiebiorstwach przemyslu spozywczego.Motywacja do
pracy a organizacja systemu wynagrodzen w sluzbie zdrowia na podstawie wojewodzkiego szpitala
specjalistycznego im. N.m.p. w czestochowie.Ryzyko kredytowe w bankach na przykladzie banku
spoldzielczego w aleksandrowie lodzkim.Opodatkowanie posiadania i obrotu nieruchomosciami.Lagodakrzysztof. - vademecum interwencji policyjnych : interwencje od a do z .Podatki lokalne w gminie pajeczno
w latach 2008-2011..Publiczne wsparcie dla rozwoju malej przedsiebiorczosci w polsce.Proces
konceptualizacji pomyslu biznesowego przeznaczonego do franczyzy..Rozwoj rynku funduszy inwestycyjnych
w polsce.Tematy prac magisterskich prawo.Uslugi szkoly nauki jazdy- jako osrodka szkolenia na przykladzie
osrodka szkolenia kierowcow w nysie stowarzyszenia ligi obrony kraju.praca licencjacka budzet gminy
.Finansowanie rynku mieszkaniowego.Wawrzyk- piotr. - wspolpraca policyjna a system informacyjny
schengen ii .Asertywnosc jako podstawowa cecha zachowan negocjatora.The determinants of successful
diffusion of the social networking technology. Facebook case study..Dobor pracownikow.Funkcja
gwarancyjna kapitalu zakladowego w swietle zmian w europejskim prawie spolek.Konkurencja na rynku
ubezpieczen komunikacyjnych..Obsluga klienta jako czynnik determinujacy budowanie relacji partnerskich
na wybranych przykladach.Motywacyjna funkcja szkolen na przykladzie firmy p.p.h.u. contest.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza dochodow jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu
miasta czestochowy.Optymalizacja w zakresie podatku dochodowego od osob prawnych w unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Student zarzadzania jako klient na rynku uslug szkolnictwa
wyzszego/studium porownawcze na przykladzie wybranych uczelni w polsce i we francji/.Autokontrola
organu administracji publicznej w postepowaniu sadowym i sadowoadministracyjnym..Internetowa agencja
reklamowa i jej znaczenie w strategii marketingowej wspolczesnych firm.Rola i znaczenie rekrutacji i selekcji
na funkcjonowanie przedsiebiorstwa x.Organizacja dzialalnosci logistycznej w wybranej sferze dzialalnosci
firmy (na przykladzie japan tabacco international polska).Czynniki rozwoju rynkow nauczania jezykow obcych
w regionie opolskim jako rynkow informacji..Lokaty bankowe jako forma oszczedzania dla klientow
indywidualnych..Problemy rownowagi praca - zycie w percepcji wspolczesnej polskiej rodziny.Problem
elastycznego zatrudnienia a warunki rozwoju swiadczenia pracy tymczasowej na podstawie firmy randstad
polska sp. Z o.o..Analiza projektowanych zmian normatywnych w dziedzinie wzajemnego uznawania
kwalifikacji zawodowych w panstwach czlonkowskich ue z uwzglednieniem dorobku orzeczniczego
ets.Kasatoryjnosc postepowania apelacyjnego.Rozwoj i innowacje w procesie produkcji mebli..Najwyzsza
izba kontroli jako organ kontroli panstwowej.Postepowanie cywilne w sprawach z zakresu ochrony
konkurencji.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dochodow i wydatkow samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy baruchowo w latach 2003-2007.Weryfikacja rzetelnosci i trafnosci teoretycznej
“kwestionariusza do badan stresu organizacyjnego” c. L. Coopera i s. Sloana dla grupy zawodowej
pielegniarek..Motywowanie pracownikow na przykladzie przedstawicieli handlowych firmy barwnik sa.praca
licencjacka budzet gminy .Ograniczenie zasady swobody umow w swietle art. 353 kodeksu
cywilnego.Wspolczesne systemy rachunku kosztow jako narzedzie wspomagajace proces
zarzadzania.Sprawozdanie finansowe jako podstawowe zrodlo analizy finansowej w
przedsiebiorstwie.Finansowanie budownictwa mieszkaniowego przez bank hipoteczny na przykladzie bre
banku hipotcznego s.a. w warszawie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj
jednostek terytorialnych za pomoca dofinansowania z unii europejskiej.Rozwoj kariery pracownikow
pokolenia y.Analiza poziomu nowoczesnosci parku maszynowego w warunkach przedsiebiorstwa branzy
meblarskiej.Wykorzystanie internetu w promocji przedsiebiorstwa na przykladzie firmy jutrzenka s.a..Funkcje
sejmu rzeczypospolitej polskiej na podstawie konstytucji uchwalonych w xx w..Szanse i oczekiwania
studentow zarzadzania na rynku pracy.Gwarancje prawne istnienia cmentarzy wyznaniowych w polsce na tle
porownawczym.Wprowadzenie nowego produktu na rynek na przykladzie mercedesa klasy - e przez
przedsiebiorstwo daimler ag - mercedes benz..Ogledziny miejsca kradziezy z wlamaniem na
zywiecczyznie..praca licencjacka budzet gminy .Praca zawodowa w oczach przedstawicieli pokolenia x i
..

..
y.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza wladzy publicznej na podstawie przepisow kodeksu cywilnegokonstytucji oraz rozwiazan wynikajacych z prawa wspolnotowego..Analiza budzetu jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy ladzice.Tematy prac magisterskich pedagogika.Wplyw wybranych
krajowych programow operacyjnych na wsparcie komercjalizacji wynikow badan naukowych przedsiebiorstw
w malopolsce..Rozwod a separacja.Dzialalnosc zawodowa posrednika w obrocie nieruchomosciami na
podstawie biura coni - borowieccy.Ocena gospodarowania zapasami w caldo izolacja sp. Z o.o..Rozliczanie
podatku vat w transakcjach krajowych i zagranicznych..Promocja jako instrument komunikacji z rynkiem na
podstawie agencji reklamowej the funny house.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc marketingowa
urzedu skarbowego w szydlowem. Lata 2003-2005.Tematy prac magisterskich zarzadzanie.praca licencjacka
budzet gminy .Projekt technologii i organizacji robot remontowych i modernizacyjnych wybranego budynku
mieszkalnego praca inzynierska budownictwo.Atrakcyjnosc turystyczna francji w opinii polakow.Pomoc w
pisaniu pracy.praca licencjacka budzet gminy .Pozaplcowe formy motywacyji pracownikow na przykladzie
firmy iqon consulting sp. Z o.o. oraz firmy x.Oferta inwestycyjna banku skierowana do klientow zamoznych
na podstawie banku pekao s.a..Analiza strategii rozwoju lokalnego gminy trzebinia na lata 2007-2013.Rola
funduszy strukturalnych w finansowaniu kapitalu ludzkiego jako czynnika ksztaltujacego konkurencyjnosc
przedsiebiorstwa.Zarzadzanie logistyka na przykladzie pkn orlen s.a.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj
gminy dabrowa bialostocka.Rozwoj i konkurencyjnosc regionu na przykladzie subregionu
gostyninskiego.Praktyki religijne i poslugi religijne w zakladach karnych i aresztach sledczych.Systemy
motywacji w szkole i przedsiebiorstwie prywatnym - proba porownania.Wplyw wspolczesnego przemyslu
czestochowskiego na rynek pracy.Aspekty wspolpracy miedzynarodowej w realizacji projektu inwestycyjnego
w pge elektrowni belchatow.Analiza systemu wynagradzania pracownikow w przedsiebiorstwie
prywatnym.Analiza porownawcza zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osob prawnych i
fizycznych w polsce- czechach i niemczech..Ewolucja sadownictwa administracyjnego w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .Holocaust jako immanentny element ideologii nazistowskiej.Dzialania samorzadu
terytorialnego w lodzi na rzecz zwalczania bezrobocia i rozwoju przedsiebiorczosci.Tajemnica lekarska a
interes organow scigania i wymiaru sprawiedliwosci.Prawo do swobodnego przemieszczenia sie w swietle
orzecznictwa europejskiego trybunalu praw czlowieka.Wplyw reklamy na postawy i zachowanie
dzieci.Pomiedzy europa a azja- czyli intelektualne poszukiwania dziewietnastowiecznej inteligencji
rosyjskiej.praca licencjacka budzet gminy .Systemy automatycznej identyfikacji w gospodarce
magazynowej.Przeslanki ochrony dobr osobistych.Polityka wobec malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce po akcesji do unii europejskiej na przykladzie gminy kutno.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie
prac na zamowienie.Zwlaczanie nielegalnych porozumien ograniczajacych konkurencje na przykladzie
zawiazkow kartelowych jako mechanizm ochrony konkurencji i konsumenta w gopsodarce
wolnorynkowej.Analiza procesow kooperacji w przedsiebiorstwie uslugowym- na przykladzie firmy markokolor.praca licencjacka budzet gminy .Umowa nowacyjna.Sposoby zakonczenia postepowania apelacyjnego
w postepowaniu cywilnym..Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu maloletnich.Ryzyko w dzialalnosci
gospodarczej na przykladzie przedsiebiorstwa kghm polska miedz s.a..Znaczenie kadr w ksztaltowaniu uslug
w krakowskich hostelach.Stres i wypalenie zawodowe pracownikow wybranych instytucji swiatowych w
czestochowie.Pisanie prac magisterskich poznan.Przeobrazenia struktury funkcjonalno-przestrzennej na
przykladzie miasta nysy od okresu transformacji do roku 2010.Atrakcyjnosc turystyczna gmin wzdluz
autostrady a4 odcinek opolski a kierunki rozwoju turystyki..Krawczyk-sokolowska- izabela. Red. - zarzadzanie
przedsiebiorstwem w kontekscie zrownowazonego rozwoju : monografia .Praktyki religijne i poslugi religijne
w zakladach karnych i aresztach sledczych.Nadzor i kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy..Wspieranie
rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw z wykorzystaniem srodkow pomocowych unii europejskiej na
przykladzie wojewodztwa malopolskiego..Biznes plan jako narzedzie rozwoju przedsiebiorstwa..praca
licencjacka budzet gminy .Wywiad wojskowy jako narzedzie polityki bezpieczenstwa panstwa.Kara
umowna.Zasady sporzadzania skonsolidowanych sprawozdan finansowych w regulacjach polskich i msr.
Analiza porownawcza.Funkcjonowanie domu pomocy spolecznej nr 1 w wadowicach..Analiza rynku
kredytow hipotecznych w polsce w latach 2007-ix. 2010 na przykladzie deutsche bank pbc s.a..Pedagogika
tematy prac licencjackich.Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie i jego zapobieganie..Dynus..
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magdalena. [red. Nauk. - konkurencyjnosc polskiej gospodarki wobec procesu integracji europejskiej
.Analiza rozwoju regionalnego i lokalnego miasta ostroleka.System gwarantowania depozytow bankowych w
unii europejskiej i w polsce.Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie ehazet..System szkolen i ich na rozwoj
zawodowy pracownikow na przykladzie firmy x.Dostarczanie uslug it w przedsiebiorstwach przy uzyciu
nowoczesnych systemow i metodologii zarzadzania.Cechy przywodcze lidera skutecznie wprowadzajacego
nowe przedsiebiorstwo na rynek.Wykorzystanie instrumentow marketingu przemyslowego na podstawie
lodzkiej wytworni szkla laboratoryjnego i medycznego labmed-hk.Spoleczne i marketingowe efekty
kontrowersyjnych kampanii reklamowych..Praca licencjacka wzor.Ocena pozycji konkurencyjnej gieldy
papierow wartosciowych w warszawie w regionie europy srodkowo-wschodniej..Wybrane aspekty
zarzadzania personelem w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedow gmin wiejskich
powiatu klobuckiego.Rozwoj uslug elektronicznej bankowosci.praca licencjacka budzet gminy
.Konkurencyjnosc gminy dziwnow na rynku turystycznym w polsce..Otwarte fundusze emerytalne na rynku
kapitalowym.Obrot prawami do utworu muzycznego na przykladzie umowy licencyjnej on-line.Bezczynnosc
w administracji.Bulkowski- thomas n. - podstawy spekulacji : ewolucja gracza gieldowego .Prace licencjackie
rachunkowosc.Zarzadzanie projektami na przykladzie eventow.Wspoldzialanie policji z innymi instytucjami
panstwa w systemie bezpieczenstwa.Prawo osobowe malzenskie w projekcie polskiej komisji kodyfikacyjnej
na tle konkurencyjnych koncepcji i dzisiejszego stanu prawnego.Teoretyczne i praktyczne aspekty jezyka
reklamy..Charakterystyka budzetu gminy zabkowice slaskie w latach 2009-2011.Ocena pracownikow jako
funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi w urzedach gmin..Wplyw efektywnej obslugi klienta na rozwoj firmy
na przykladzie domu jubilerskiego a&a.Skutecznosc polityki pienieznej narodowego banku polskiego w
aspekcie wejscia polski do strefy euro.Potulski- jacek. - lekarz a postepowanie w przedmiocie
odpowiedzialnosci zawodowej i karnej : wybrane zagadnienia.Szanse i zagrozenia zwiazane z emisja obligacji
komunalnych..Integracja rynku pracy i polityki spolecznej w procesie integracji europejskiej.Analiza kosztow
systemu transportowego na przykladzie firmy transport-metalurgia sp. Z o.o..Hotele marki sheraton
przykladem skutecznego motywowania.Ocena dochodow i wydatkow budzetu jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w glubczycach w latach 2005 - 2009..Systemy
motywacyjne i ich rola w sposobie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie oriflame polska spolka z
o.o..Rola opinii bieglych w postepowaniach sadowych dotyczacych przestepstw gospodarczych w
polsce..Prezydent v republiki francuskiej - pozycja ustrojowa i kompetencje.Postepowanie adhezyjne jako
alternatywna droga dochodzenia roszczen majatkowych wynikajacych bezposrednio z
przestepstawa.Projektowanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej ( mma) do nawierzchni drogowych z
zastosowaniem mieszanki mineralnej o uziarnieniu nieciaglym. Praca inzynierska budownictwo.Kredyty
konsumpcyjne w banku pko bp sa.Wplyw wspolczesnego przemyslu czestochowskiego na rynek
pracy.Wznowienie postepowania z urzedu w polskiej procedurze karnej.System informatyczny do zarzadzania
uczestnikami konferencji.Wstep praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Anilza sytuacji finansowej
p.w. trans-quadro w latach 2005-2009.Supply chain management.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
ryzyka kredytowego podmiotow gospodarczych banku pekao s. A..Metody przeciwdzialania bezrobociu w
powiecie wloszczowskim.Marketing bezposredni i formy jego zastosowania w firmie avon cosmetics
polska.Ocena systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie przedsiebiorstwa signalco ltd sp. Z o.o..Ocena
funkcjonowania systemow zarzadzania produkcja i jakoscia przy wytwarzaniu wyrobow z tworzyw sztucznych
w firmie kratwen..Wykonywanie dlugoterminowych kar pozbawienia wolnosci.Finansowanie dzialan
organizacji pozarzadowych na przykladzie krakowskiej fundacji filmowej.praca licencjacka budzet gminy
.Opodatkowanie dochodow osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Kryterium nadawania
oraz zmiany imion i nazwisk w swietle orzecznictwa sadow administracyjnych..Podatek od towarow i uslog
jako zrodlo dochodow budzetu panstwa na przykladzie urzedu skarbowego w sieradzu.Polityka dywidendy a
wartosc przedsiebiorstwa..Analiza wybranych mozliwosci finansowania projektow innowacyjnych.praca
licencjacka budzet gminy .Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadan publicznych..Ustroj
konstytucyjny.Zakres pojecia osoba pelniaca funkcje publiczna na gruncie prawa polskiego oraz francuskiego.
Proba analizy prawnoporownawczej..Zarzadzanie w prokuraturze (na przykladzie prokuratury rejonowej w
bochni).Leasing jako forma inwestycji w aspektach ekonomiczno - prawnych.Gospodarka finansowa osrodka
..
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pomocy spolecznej na przykladzie osrodka pomocy spolecznej w gminie glubczyce..Ugoda administracyjna i
postepowanie mediacyjne jako sposob przyspieszenia i uproszczenia postepowania administracyjnego i
sadowoadministacyjnego..Pisma procesowe w cywilnym potepowaniu procesowym.Projekt konstrukcji
ogrodu zimowego przy istniejacym budynku praca inzynierska budownictwo.System motywacyjny w zespole
ewidencji umow w inspektoracie pzu sa w opolu..Negatywne i pozytywne zjawiska w pracy nauczyciela zaangazowanie- wypalenie zawodowe i pracoholizm..Pracujacy w gospodarce polskiej w latach 20052010.Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomosci.Ocena kompetencji pracownikow na podstawie
szkolen wdrazanych przez firme x.Klauzula konkurencyjna po ustaniu stosunku pracy.Motywowanie
pracownikow na przykladzie urzedu gminy w wawrzenicach.Dzialania marketingowe wspomagajace sprzedaz
uslug informacyjnych - analiza i ocena rozwiazan na przykladzie firmy big-duo.Wykonywanie przez
wyznaniowe osoby prawne zadan z zakresu pomocy spolecznej na przykladzie domu pomocy spolecznej w
dobrzeniu wielkim.Agencje zatrudnienia i ich rola w zmniejszaniu bezrobocia w polsce .Metody budowania
trwalych relacji kluczowych pracownikow z firma.Zarzadzanie strategiczne w klubie pilkarskim.Wskaznikowa
ocena kondycji ekonomicznej koneckich zakladow odlewniczych.Promocja kultury polskiej na przykladzie
zespolu piesni i tanca resovia saltans.Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej na przykladzie
irlandii i grecji..Public relations jako instrument ksztaltowania wizerunku i tozsamosci
przedsiebiorstwa..Instytucje ochrony konkurencji i konsumenta w polsce..praca licencjacka budzet gminy
.Benchmarking procesow jako metoda usprawnienia administracji publicznej..Identyfikacja zagrozen
finansowych przedsiebiorstwa.Szczegolne uprawnienia skarbu panstwa oraz ich wykonywanie w spolkach
kapitalowych o istotnym znaczeniu dla porzadku publicznego lub bezpieczenstwa publicznego.Konspekt
pracy licencjackiej.Stosunki panstwo - kosciol we francji od roku 1789 do wspolczesnosci.Plan pracy
licencjackiej.Istota handlu w dystrybucji towarow na przykladzie przedsiebiorstwa rovita sp. Z o. O..Ceny
transferowe w podatku dochodowym od osob prawnych.Realizacja prawa do urlopu wypoczynkowego w
swietle prawa niemieckiego i polskiego.Posrednik na rynku nieruchomosci w czestochowie - charakterystyka
zawodu.System motywacyjny a wydajnosc pracy na przykladzie przedsiebiorstwa komet - urpol spolka z o. O.
W kedzierzynie - kozlu..praca licencjacka budzet gminy .Monitoring jako element wspomagajacy zarzadzanie
bezpieczenstwem sieciowym.Prawa tworcy wynalazku .Praca licencjacka chomikuj.Marka jako element
produktu na przykladzie marki krajowej wedel i globalnej nestle.Prawa lekarza w zwia.zku z wykonywanym
przez niego zawodem.Kompetencje inteligencji emocjonalnej w ocenie przydatnosci
zawodowej.Zamowienia publiczne w swietle nowej regulacji prawnej ze szczegolnym uwzglednieniem
procedury przetargu nieograniczonego.Kredyt hipoteczny w dzialalnosci getin banku s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Karuzela podatkowa jako przyklad oszustwa w podatku od towarow i uslug.Marketing
sportowy w europie. Przypadek klubu pilkarskiego as roma.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Funkcjonowanie oplaty planistycznej i oplaty adiacenckiej w jednostce samorzadu
terytorialnego na przykladzie konstantynowa lodzkiego.Strategie marketingowe wprowadzania marki na
rynek na przykladzie firmy pfizer.Zarzadzanie systemem logistycznym na przykladzie przedsiebiorstwa
x.Odstepstwa od zasady rownego traktowania kobiet i mezczyzn w zatrudnieniu ze wzgledu na plec w prawie
europejskim.Wyrok nakazowy w postepowaniu karnym- w sprawach wykroczen i kodeksie karnym
skarbowym.praca licencjacka budzet gminy .Srodki obrony pozwanego w procesie.praca licencjacka budzet
gminy .Miejsce soft law w systemie zrodel prawa miedzynarodowego publicznego.Rola auditow
wewnetrznych w diagnozie i doskonaleniu systemow zarzadzania jakoscia..Efektywnosc leasingu w
finansowaniu inwestycji msp.Zmiany w majatku spolek gieldowych a zmiany cen ich akcji na przykladzie
spolek indeksu wig80 w latach 2007-2011.Rola sektora msp w ksztaltowaniu zatrudnienia w wojewodztwie
podlaskim.praca licencjacka budzet gminy .Umowne prawo odstapienia.Wznowienie postepowania w
procesie cywilnym.Pisanie prac licencjackich lublin.Podatki lokalne jako zrodlo zasilania budzetow jednostek
podstawowych na przykladzie gminy zabierzow w latach 2006-2010..Dostosowanie bankowosci komercyjnej
w polsce do standartow unii europejskiej na przykladzie banku bph s.a..praca licencjacka budzet gminy .Uraz
mechaniczny powstaly na skutek dzialania noza.Europeizacja prawa zobowiazan.Wykorzystanie srodkow
finansowych w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw.Strona tytulowa pracy licencjackiej.Analiza
finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa ruch s.a..Naduzywanie instytucji tymczasowego aresztowania w
..
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polsce.Projekt zagospodarowania placu budowy zespolu obiektow budowlanych praca inzynierska
budownictwo.Analiza porownawcza efektywnosci wykorzystania kapitalow obcych w finansowaniu
dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw.Dzialalnosc jednostek samorzadu terytorialnego przy wsparciu
srodkow unijnych na przykladzie gminy mykanow.Analiza wykorzystania srodkow unijnych w wybranych
gminach powiatu lublinieckiego.Zarzadzanie produkcja wyrobow do budowy autostrad..Zasady sadowego
wymiaru sprawiedliwosci w aspekcie porownawczym.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie
srodkow z europejskiego funduszu spolecznego w tworzeniu aktywnej polityki spolecznej na przykladzie
gminy andrychow.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolki z o.o. Na gruncie art. 299 k.s.h..Zastepstwo
procesowe i adwokatura w prawie rzymskim wybrane zagadnienia.Wplyw zasady rezydencji na ksztalt
zakresu podmiotowego polskich podatkow dochodowych.Motywacja studentow do realizacji kariery
zawodowej w krajach ue.Pisanie prac licencjackich forum.Skutki niewykonania umowy
przedwstepnej.Projekt technologii i organizacji robot remontowych i modernizacyjnych wybranego obiektu
przemyslowego. Praca inzynierska budownictwo.Reklama jako narzedzie promocji na przykladzie
najwiekszych polskich biur podrozy.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja wewnetrzna w firmie
odziezowej.Osoby niepelnosprawne na rynku pracy.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac
socjologia.Srodki probacyjne.Dzialalnosc niesieciowych agencji reklamowych w polsce - analiza i ocena na
przykladzie firmy business consulting sp. Z o.o..Ocena dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego w
mykanowie w latach 2002-2005.Kampania reklamowa na przykladzie wod mineralnych -cisowianka i
piwniczanka.Kultura szansa rozwoju gminy ornontowice..Przydatnosc analizy finansowej w podejmowaniu
decyzji.Rola i znaczenie jakosci w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie dospel spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia..Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym.Satysfakcja klientow z uslug hotelowych
na przykladzie hotelu ibis krakow centrum..Wykorzystanie sprawozdan finansowych w ocenie
funkcjonowania jednostek budzetowych.zrodla finansowania jednostek kultury o charakterze
scenicznym.Pomoc w pisaniu pracy inzynierskiej.Zasoby ludzkie jako czynnik konkurencyjnosci na przykladzie
banku spoldzielczego pa-co-bank w pabianicach.Logistyka praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy
.Rownouprawnienie kobiet i mezczyzn na rynku pracy w ramach prawa unii europejskiej..Zajecie
ruchomosci.Ankieta wzor praca magisterska.Culture and human resources management: a nigerian
study.Analiza lokalnego rynku pracy i metod przeciwdzialania bezrobociu.Analiza komperatywna metod
oceny ryzyka kredytowego na przykladzie banku pekao s.a..Funkcje i rola dzialu kadr w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi w nowoczesnym przedsiebiorstwie.Zarzadzanie zasobami intelektualnymi w internecie.Internetowy
system zarzadzania biurem podrozy.Odpowiedzialnosc spolki dominujacej wzgledem spolki zaleznej i jej
wierzycieli w koncernach.Praca magisterska fizjoterapia.Praca licencjacka fizjoterapia.Analiza systemu
produkcyjnego na przykladzie firmy gorazdze cement s.a..Relacje pomiedzy studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego a miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.Ewolucja swobody swiadczenia uslug na rynku wewnetrznym unii europejskiej.Koniec
obowiazywania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy oraz zawartego w niej zakazu
konkurencji.Rola parlamentow narodowych w procesie legislacyjnym w unii europejskiej.Kultura
organizacyjna w percepcji nauczycieli a ich zaangazowanie w prace..Wspolpraca organizacji iii sektora z
samorzadem i organizacjami biznesowymi na przykladzie towarzystwa przyjaciol lodzi.Amerykanska akcja
zbrojna w iraku w kontekscie zakazu uzycia sily w stosunkach miedzynarodowych.Analiza ulg w podatku
dochodowym od osob fizycznych w latach w latach 2003-2006.Okresowa ocena pracownikow na podstawie
lukas banku s.a..System dystrybucji w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy j&g.Ulaskawienie w polskim
procesie karnym.Sprawozdawczosc finansowa w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Wykorzystanie internetu w
reklamie i promocji - analiza strony internetowej zespolu piesni i tanca slask.Nadzor regionalnych izb
obrachunkowych nad jednostkami samorzadu terytorialnego..Zasady opodatkowania sprzedazy
nieruchomosci podatkiem od towarow i uslug i podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych.Wlasnosc
intelektualna w prawie prywatnym miedzynarodowym.Analiza problemow bezrobocia w polsce w latach
2002-2005 w wojewodztwie mazowieckim.praca licencjacka budzet gminy .Konkurencyjnosc transportu
samochodowego po przystapieniu polski do unii europejskiej.Strategia rozwoju malego i sredniego
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy dystybucyjnej olnaft.Postpenalne srodki zabezpieczajace - wybrane
..

..
aspekty.praca licencjacka budzet gminy .Zasada rownego traktowania w zatrudnieniu w prawie polskim i
europejskim.Culpa in contrahendo w prawie polskim i niemieckim w ujeciu
prawnoporownawczym.Programowanie zwinne w zarzadzaniu sieciowym projektem
programistycznym.Metody analizy sprawozdania finansowego przedsiebiorstwa - studium
przypadku.Wykorzystanie internetu w malych i srednich przedsiebiorstwach w zakresie marketingu.Rozwoj
bankowosci prywatnej w polsce w latach 1993-2007.Wspolczesna koncepcja szkoly podstawowej jako
zakladu administracyjnego w swietle ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. O systemie oswiaty.Restrukturyzacja i
przemiany polskiego hutnictwa po 1999 roku.Logistyczna obsluga klienta a marketing uslug.Satysfakcja z
pracy pracownikow szpitala uniwersyteckiego w krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja
audytu wewnetrznego na przykladzie przedsiebiorstwa eurocash s.a.Motywacja studentow instytutu
ekonomii i zarzadzania do udzialu w pracach studenckich kol naukowych.Analiza efektywnosci umow
leasingu w kodan sp. Z o.o..Europeizacja polskiego prawa administracyjnego..Pojecie udzialu
kapitalowego.Restrukturyzacja zakladow opieki zdrowotnej na przykladzie szpitala w ostrolece.Zarzadzanie
infrastruktura sieciowa oraz serwerem z systemem operacyjnym linux w malym
przedsiebiorstwie.Eksperyment w ujeciu procesowym i kryminalistycznym.Zarzadzanie kosztami
nadlesnictwa.Skutecznosc instytucji dzialajacych na rzecz sektora malych i srednich przedsiebiorstw w
wojewodztwie malopolskim.Analiza gospodarki budzetowej na przykladzie gminy opoczno w latach 20062010.Jakosc w zarzadzaniu produkcja konstrukcji stalowych.Wojciech boguslawski - dyrektor
teatru.Odrebnosc pracy tymczasowej.Pomoc w pisaniu prac licencjackich.Roznice w stylach reklamy
prasowej na podstawie polskiej i amerykanskiej edycji magazynu playboy z 2004r..Czartoryski- witold. Tl. wzrost gospodarczy czy bezpieczenstwo socjalne? : w strone konkurencyjnego modelu spolecznoe.Outplacement droga do bezbolesnej restrukturyzacji zatrudnienia.Zasada swobodnej oceny dowodow w
polskim procesie karnym.Sposoby kreowania wizerunku oraz swiadomosci marek w polskich
przedsiebiorstwach na przykladzie marek: tymbark- oknoplast i reserved..Analiza porownawcza sposobow
realizacji zadan publicznych w wybranych gminach wojwodztwa lodzkiego.Specyfika wspolpracy malych
przedsiebiorstw z korporacjami miedzynarodowymi..Geneza i rozwoj europejskiej unii walutowej.Rada stanu
w v-tej republice francuskiej.Marka i jej znaczenie w kreowaniu wizerunku firmy na przykladzie orbis
s.a..Analiza sprawozdan finansowych przedsiebiorstwa x jako element zarzadzania firma..Kupie prace
licencjacka.Transport autokarowy w obsludze ruchu turystycznego w ujeciu ekonomicznym..Strategia
rozwoju turystyki miasta zakopane.Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomosci poprzez kredyt
hipoteczny.Wplyw osobowosci menadzera na sukces zarzadzania zespolami pracowniczymi.Przepisywanie
prac magisterskich.Analiza marketingu firmy gastromer - dystrybutora maszyn i urzadzen
gastronomicznych.Wolnosc tworczosci artystycznej.Przestepczoscnieletnich w polsce.Wybor prowadzenia
ewidencji ksiegowej i formy opodatkowania jako wyraz optymalnego zarzadzania podatkami w
przedsiebiorstwie..Strategiczna karta wynikow w systemie controllingu - pomiar i ocena kluczowych
czynnikow sukcesu przedsiebiorstwa.Prace licencjackie z ekonomii.Posrednictwo na rynku pracy- jako rodzaj
posrednictwa informacyjnego.Ocena kondycji finansowej banku komercyjnego na podstawie jednostkowych
sprawozdan finansowych.Zasady prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.Nabywanie nieruchomosci przez
cudzoziemcow w polsce.Wplyw kryzysu na koniunkture gospodarcza wegier..Partnerstwo i wspolpraca z
panstwami sasiadujacymi przeslanka bezpieczenstwa rp.Zarzadzanie portfelem projektow w organizacjach
pozarzadowych.praca licencjacka budzet gminy .Zmiana imion i nazwisk w polskim prawie
administracyjnym.Plynnosc finansowa w ocenie mozliwosci kontynuacji dzialalnosci przedsiebiorstwa na
przykladzie lentex s.a..Rola umowy posrednictwa w sprzedazy nieruchomosci w dzialalnosci agencji
nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy .Wybor srodka transportu a proces spedycyjny w warunkach
kryzysu.Zjawisko agresji-przemocy i przestepstw z uzyciem przemocy-wyjasnianie przyczyn.Analiza procesow
informacyjno-decyzyjnych sfery logistyki dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa xyz.Przebieg kariery
zawodowej nauczyciela.Analiza efektywnosci umow leasingu w kodan sp. Z o.o..Pozycja ustrojowa sejmu w
swietle konstytucji z 1997 r..Zarzadzanie logistyczne w gospodarowaniu infrastruktura transportowa miasta
skierniewice.Inwestycje w instumenty pochodne jako zabezpieczenie sie przed ryzykiem.Kupie prace
magisterska.Motywacja do pracy wsrod studentow podczas toku studiow.Nowoczesne metody finansowania
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przedsiebiorstw.Przywodztwo- wladza i style kierowania w zarzadzaniu przedsiebiorstwem pracy chronionej
na podstawie spoldzielni inwalidow inmet w kedzierzynie - kozlu..Ocena kondycji fianansowej
przedsiebiorstwa metoda analizy dyskryminacyjnej.Podatki lokalne na przykladzie miasta ostroleki.Polityka
pieniezna banku centralnego w gospodarce rynkowej.Pisanie prac krakow.praca licencjacka budzet gminy
.Wniosek o ogloszenie upadlosci.Teoria prawa i systemow politycznych.praca licencjacka budzet gminy
.Metody i sposoby walki z bezrobociem w powiecie klobuckim w latach 2002-2006..Wyjasnienia oskarzonego
jako dowod w polskim procesie karnym.Management challenge: turnover as a result of commitment and
reward system.Umowy deweloperskie. Zagadnienia konstrukcyjne.Rozwoj zasobow ludzkich w urzedzie
miasta i gminy krzepice..Gospodarka turystyczna w gminie slawa i jej wplyw na rozwoj lokalny..zrodla
finansowania inwestycji ekologicznych na przykladzie wdrazania unijnego systemu ekozarzadzania i audytu
emas w przedsiebiorstwie pge elektrownia opole s. A..Finansowanie ochrony srodowiska w gminie..Rola
systemow zintegrowanych zarzadzania jakoscia i srodowiskiem w ksztaltowaniu relacji pomiedzy ceramika
tubadzin- a dystrybutorami.Rynek fotografii artystycznej w krakowie.Praca licencjacka z fizjoterapii.Badania
do pracy magisterskiej.Analiza porownawcza zarzadzania zasobami ludzkimi w administracji samorzadowej i
modelu zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie prywatnym na przykladzie urzedu miasta w
dabrowie gorniczej i philip morris polska.Podatki i oplaty lokalne na przykladzie gminy bedlno.praca
licencjacka budzet gminy .Factoring jako alternatywa kredytu obrotowego.praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw zastosowania msr/mssf na sporzadzanie sprawozdan finansowych przez banki.Zarzadzanie
wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi..Matuszak-flejszman- alina. - system zarzadzania
srodowiskowego w organizacji .praca licencjacka budzet gminy .Struktura wypalenia zawodowego a poziom
satysfakcji i przywiazania do organizacji pracownikow ochrony zdrowia.Konkurencyjnosc i elementy
planowania strategicznego w srednim przedsiebiorstwie w dobie czlonkostwa polski w unii europejskiej na
przykladzie sm biomlek..Porownanie regulacji przesluchania swiadka w procedurze karnej- cywilnej i
administracyjnej.Eichstaedt- krzysztof. - rola sadu w postepowaniu przygotowawczym a instytucja sedziego
sledczego .Sytuacja prawna ludnosci polskiej na terenie generalnego gubernatorstwa.Polityka kreowania
dochodow jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy myslenice w latach 20022008..Strategie promocji bankow na przykladzie multibanku.Wplyw lean manufacturing na jakosc w
przemysle motoryzacyjnym.Samodzielnosc finansowania powiatow w polsce na przykladzie powiatu
wadowickiego..Ocena efektywnosci inwestycji w zakresie ochrony srodowiska na przykladzie gminy kobiele
wielkie w latach 2007-2010.Rynek fotografii artystycznej w krakowie.Inwestycje zagraniczne jako forma
miedzynarodowego przeplywu kapitalu dlugoterminowego w polsce na przykladzie boc gazy.Dowod z
przesluchania stron w polskim postepowaniu cywilnym.Polska kultura organizacyjna w swietle preferencji
pracowniczych.Preferencje wyboru szkoly..Wolnosc wypowiedzi w swietle konstytucji rzeczpospolitej polskiej
oraz europejskiej konwencji o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci.praca licencjacka budzet
gminy .Internet jako nowoczesne medium w reklamie.Arbitraz i mediacja - analiza porownawcza
pozasadowych sposobow rozwiazywania sporow.Orientacja na klienta i konkurentow na przykladzie zakladu
energetycznego czestochowa spolka akcyjna.Bankowosc islamska jako alternatywny model w odniesieniu do
bankowosci tradycyjnej..Praca licencjacka po angielsku.praca licencjacka budzet gminy .Janyga- wojciech. przestepstwo obrazy uczuc religijnych w polskim prawie karnym w swietle wspolczesnego pojmo.Ocena
kondycji finansowej grupy kapitalowej kghm polska miedz s. A. W latach 2002- 2006.praca licencjacka budzet
gminy .Polityka ochrony konsumenta - konsekwencje czlonkostwa polski w unii europejskiej- na przykladzie
miasta piotrkowa trybunalskiego.Funkcjonowanie podatku od towarow i uslug (na przykladzie
przedsiebiorstwa santex).Diagnoza systemu okresowej oceny pracownikow w firmie x.Prawnokarna
problematyka przeszczepu.Bezpieczenstwo zywnosci genetycznie modyfikowanej w prawie unii
europejskiej.Optymalizacja baz danych.Fundusz inwestycyjny otwarty jako uczestnik rynku
finansowego.Prawo karne.Dzialalnosc niesieciowych agencji reklamowych w polsce - analiza i ocena na
przykladzie firmy business consulting sp. Z o.o..Handel bronia i materialami wybuchowymi w prawie unii
europejskiej.Inwestycje w nieruchomosci stanowiace wlasnosc samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy blachownia 2008-2010....
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