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Stefanski- marek - uspolecznienie policji jako proces ksztaltowania poczucia bezpieczenstwa w srodowisku
lokaln.Ocena sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych
firmy p.h.p. kam sp. Z o.o. W latach 2001 - 2004.Samoocena systemu zarzadzania jakoscia w oparciu o
kryteria zawarte w normie iso 9004 na przykladzie firmy wimed..Obrot nieruchomosciami
komunalnymi.Apelacja w prawie polskim i prawie francuskim.Pozyskiwanie pracownikow przez urzad gminy
krupski mlyn.Jakosc w systemach pomiaru dokonan na przykladzie urzedu skarbowego.Postepowanie w
sprawach o uchylenie i stwierdzenie niewaznosci uchwal zgromadzenia wspolnikow oraz walnego
zgromadzenia akcjonariuszy kapitalowych spolek prawa handlowego.Pisanie prezentacji maturalnych.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .System
motywowania w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie malej firmy..Wplyw integracji z unia
europejska na funkcjonowanie polskiego rolnictwa.Wybrane aspekty zarzadzania nieruchomosciami na
przykladzie zgm tbs sp.zo.o. W czestochowie.Analiza rozwoju gminy kleszczow w latach 2000-2006..Zasady
opodatkowania sprzedazy nieruchomosci podatkiem od towarow i uslug i podatkiem od czynnosci
cywilnoprawnych.praca licencjacka budzet gminy .Zintegrowany system zarzadzania jakoscia srodowiskiembezpieczenstwem i higiena pracy..Wplyw akcesji do unii europejskiej na funkcjonowanie bankow
spoldzielczych w polsce (na przykladzie banku spoldzielczego ziemi piotrkowskiej w piotrkowie
trybunalskim).Ocena projektow inwestycyjnych i ich wplyw na sytuacje finansowa jednostki na przykladzie
producenta mebli biurowych profim sp. Z o.o..Wplyw kryzysu na wysokosc dochodow z podatkow posrednich
w polsce.Planowanie finansowe w procesach planistycznych na przykladzie przedsiebiorstwa rachell.Kredyt
hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie dzialalnosci ing bank
slaski s.a. w latach 2007 - 2009.Logistyka dystrybucji na przykladzie firmy jogo lodzkiej spoldzielni
mleczrskiej.Znaczenie infrastruktury transportu dla rozwoju firm znajdujacych sie w regionie
lodzkim.Zarzadzanie struktura sklepu internetowego.Kultura organizacyjna na przykladzie firmy
electrolux.Regulacje prawne dotyczace zjawiska prania pieniedzy.Wplyw otoczenia na zarzadzanie klubem
pilkarskim.Audyt wewnetrzny w jednostce administracji publicznej na przykladzie izby celnej w
lodzi.Zarzadzanie ryzykiem bankowym na przykladzie multibanku.Rola szkolen w procesie rozwoju zasobow
ludzkich na przykladzie firmy handlowej.Reklama wprowadzajaca w blad..Przeciwdzialanie bezrobociu na
lokalnym rynku pracy.praca licencjacka budzet gminy .Kontrola panstwowa w polsce po drugiej wojnie
swiatowej..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw reklamy w sieci na zachowania konsumpcyjne
mlodziezy..Analiza marketingowa produktow turystycznych touroperatorow w polsce (na przykladzie
turystyki wyjazdowej do turcji).Wplyw atmosfery w miejscu pracy na motywacje pracownika na podstawie
firmy x.Centra logistyczne a konkurencyjnosc regionalna.praca licencjacka budzet gminy .Pionowe
porozumienia ograniczajace konkurencje.Odpowiedzialnosc za dlugi spadkowe.Uslugi internetowe w
bankowosci detalicznej.Sciagalnosc podatkow lokalnych na przykladzie gminy nowa brzeznica.Zasady
rachunkowosci budzetowej na przykladzie gminy popielow..praca licencjacka budzet gminy .Rola i zadania
zarzadcy nieruchomosci na przykladzie gorniczej spoldzielni mieszkaniowej w jastrzebiu zdroju.Elastyczne
formy zatrudnienia praca magisterska.Ubostwo a sytuacja rodzin w polsce..Prywatyzacja i komercjalizacja
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mienia publicznego w polsce na przykladzie przedsiebiorstwa modernizacji urzadzen energetycznych remak
sa.Zarzadzanie plynnoscia finansowa na przykladzie banku bre bank sa w latach 2002-2006.Umowa
przedwstepna zobowiazujaca do zawarcia umowy sprzedazy nieruchomosci po nowelizacji kodeksu
cywilnego..Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa handlowo-uslugowego.Skutecznosc kampanii
promocyjnych w swietle badan marketingowych na przykladzie firmy p.u.h. trawers w
czestochowie.Zarzadzanie czasem jako skladnik systemu motywacyjnego w pogotowiu ratunkowym..Polityka
ochrony srodowiska w unii europejskiej i w polsce ze szczegolnym uwzglednieniem gospdarki odpadami- na
przykladzie gminy krzyzanow.Praktyki religijne wiezniow w polsce od 1919 roku do chwili obecnej..Proces
magazynowania jako czynnik budowania pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstwa logistycznego.praca
licencjacka budzet gminy .Kara pracyna cele spolecznie uzytecznie.Baza prac magisterskich.Dochody i
wydatki jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy bolimow w latach 2004-2007.Budzet
zadaniowy - innowacyjne narzedzie zarzadzania w samorzadach..Sprawozdanie finansowe jako zrodlo o
kondycji przedsiebiorstwa x w dobie kryzysu gospodarczego.Projekt adaptacji na dom seniora palacu w
petrykach praca inzynierska budownictwo.Zuk- artur. - postepowanie w sprawach gospodarczych .Procedury
odwolawcze we wspolnotowym prawie zamowien publicznych.Praca magisterska ekonomia.Zasady
prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym wedlug polskiego i miedzynarodowego prawa
bilansowego - analiza porownawcza.Realizacja cech zarzadzania przez jakosc w przedsiebiorstwie ansa.Prawa
czlowieka.praca licencjacka budzet gminy .Komunikacja interpersonalna i asertywnosc w pracy
zawodowej.praca licencjacka budzet gminy .Faszyzm i nazizm – systemy totalitarne- ktore doprowadzily do
powstania obozow koncentracyjnych- na przykladzie obozu koncentracyjnego na majdanku..Wplyw internetu
na rekrutacje- upowszechnienie i pozyskiwanie pracownikow oraz ofert na rynku pracy..Rekrutacja i selekcja
pracownikow oparta na kompetencjach na przykladzie opolskiej spoldzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej..praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie nieruchomosci mieszkaniowych kredytem
hipotecznym w polsce w latach 2000-2010 (na przykladzie oferty banku millennium sa dla klienta
indywidualnego).praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie motywacji pracowniczej za pomoca bodzcow
materialnych i niematerialnych na przykladzie przedsiebiorstwa x.Pisanie prac magisterskich
ogloszenia.Problematyka analizy i dekompilacji programow komputerowych.Famielec- jozefa. - informacja
ekologiczna w zarzadzaniu .Wdrazanie modularnych systemow wspierajacych produkcje na przykladzie
aplikacji ifs.Procedury zawierania umow miedzynarodowych w prawie konstytucyjnym stanow
zjednoczonych. Rozwazania na przykladzie traktatu o utworzeniu nafta..Rola operatorow logistycznych w
polsce na przykladzie przedsiebiorstwa alfa logis sp.zo.o..Ocena rentownosci na podstawie przedsiebiorstwa
branzy cieplowniczej.Formy i strategie internacjonalizacji przedsiebiorstwa na przykladzie ford motor
company.Koncepcja podzialu wladzy od xvii do xviii wieku.Analiza wplywu portali narciarskich na rozwoj
turystyki zimowej..Bezrobocie wsrod kobiet na przykladzie powiatu gostyninskiego w latach 20052007.Analiza i ocena wplywu bankowosci spoldzielczej na rozwoj regionu rolniczego na przykladzie banku
spoldzielczego w krzepicach oddzial przystajn.Czynniki warunkujace rekrutacje w agencji pracy
tymczasowej.Polityka spojnosci ue i fundusze europejskie.Wplyw termomodrenizacji budynku na poprawe
jego stanu..Finansowanie dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw z kapitalow obcych.Strategia
marketingowa dealera samochodowego na przykladzie rpm ph spolka z o.o..Projekt kladki dla pieszych o
konstrukcji z drewna klejonego o rozpietosci 35 m. Praca inzynierska budownictwo.System prezydencjalny
stanow zjednoczonych. Przeszlosc i terazniejszosc..Sposoby restrukturyzacji spolek kapitalowych w
postepowaniu upadlosciowym z mozliwoscia zawarcia ukladu.Rola organizacji pozarzadowych w
ksztaltowaniu spoleczenstwa obywatelskiego w iii rzeczypospolitej.Ocena rozwoju i samodzielnosci
ekonomicznej gminy na podstawie gminy skomlin..Propozycja drogi rozwoju dla gminy cisek do roku
2020..Zarzadzanie kosztami wynagrodzen w sektorze finansow publicznych na przykladzie zespolu szkol
gastronomicznych w czestochowie.Wynagrodzenie pracownikow oswiatowych na przykladzie szkol
podleglych samorzadowej administracji placowek oswiatowych (sapo) w piatku.Projekt estakady
podsuwnicowej dla suwnicy natorowej o udzwigu 5 t. Praca inzynierska budownictwo.Dzialalnosc kredytowa
banku na przykladzie banku spoldzielczego we wreczycy wielkiej.Prawne aspekty umow produkcji i
koprodukcji filmowej.Serwery www oparte na licencji floss w zastosowaniach biznesowych. Wydajnosc i
..
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bezpieczenstwo.Rekrutacja i adaptacja pracownikow w firmie produkcyjnej i uslugowej na przykladzie
gomma czestochowa i oksir koniecpol.Renta planistyczna.praca licencjacka budzet gminy .Polityka
inwestycyjna jednostek samorzadu terytorialnego sredniego szczebla na przykladzie powiatu
wadowickiego.Marketing jako podstawa turystyki przyjazdowej do polski.Promocja i reklama jako
instrumenty komunikacji rynkowej na przykladzie firm coca cola i pepsi co.Wycena nieruchomosci
gruntowych niezabudowanych na przykladzie dzialki gruntu polozonej w miejscowosci
parzeczew.Uwarunkowania prowadzenia wlasnej dzialalnosci gospodarczej..Wykorzystanie reklamy w
dzialaniach promocyjnych marki przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy vip hairdressing).Projekt wykonania
robot ziemnych dla dzialki budowlanej o wymiarach 80 x 100 m i budynku 30 x 40 m praca inzynierska
budownictwo.Ocena innowacyjnosci wybranego przedsiebiorstwa w zakresie technologii produkcji tworzyw
sztucznych.praca licencjacka budzet gminy .Projekt pracy magisterskiej.Etyczne aspekty kontaktu dzieci z
reklama.Wierzytelnosc w prawie podatkowym. Wybrane zagadnienia.Prywatyzacja przedsiebiorstw
komunalnych jako element strategii rozwoju.Wykorzystanie srodkow z unii europejskiej przez jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy uniejow.Wizerunek placowki medycznej jako kryterium jej
wyboru przez pacjentow.Praca magisterska przyklad.Fundusze unijne jako zrodlo finansowania zadan
publicznych w gminie.Bron pneumatyczna - zagadnienia prawne i kryminalistyczne.Seminarium ii st. - prawo
ustrojowe prownawcze.Opodatkowanie dochodow przedsiebiorstwa na przykladzie helmen spolka z
o.o..Stres organizacyjny w grupie pracownikow umyslowych i fizycznych w firmie elmontaz sp. Z.o.o..Udzial
srodkow finansowych pozyskiwanych z funduszy unijnych w finansowaniu zadan realizowanych przez
powiatowy urzad pracy w czestochowie.Praktyki religijne i poslugi religijne w zakladach karnych i aresztach
sledczych.Budzet centralny w polsce w latach 2004-2007.Uzyczenie-a precarium.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie kosztami nadlesnictwa.Outsourcing logistyczny w aspektach zarzadzania systemem bhp
oraz facility management obiektow magazynowych na przykladzie firmy roka - niewiadomski spolka
komandytowa.praca licencjacka budzet gminy .Problem bezrobocia wsrod absolwentow szkol
wyzszych.Chmielinski- pawel. Red. - knowledge as a factor of rural development [ed. Pawel chmielinskiagnieszka baer-nawrocka]..Wykorzystanie analizy finansowej do przewidywania upadlosci podmiotow
gospodarczych.Placa jako glowny element motywujacy pracownikow produkcyjnych.Pietrulewicz- boguslaw.
Red. - edukacja- praca- rynek pracy .Rola logistyki produkcji w ksztaltowaniu pozycji rynkowej
przedsiebiorstwa x.Rola pracownika w ksztaltowaniu jakosci uslug ubezpieczeniowych.Przesluchanie
podejrzanego w ujeciu karnym i kryminalistycznym.System motywacyjny pracownikow na przykladzie
przedsiebiorstwa barda sp. Z o.o. W radomsku.Wplyw kompetencji pracownikow na poziom obslugi i
satysfakcji klienta na przykladzie pko bank polski.Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki vat 2008 .Poziom
poprawy obslugi interesantow w urzedzie gminy olsztyn.Rachunek kosztow rodzajowych na przykladzie
przedsiebiorstwa handlowego.Promocja turystyczna irlandii i polski na przykladzie krakowa i dablina.Rola
podatku od nieruchomosci w gospodarce finansowej gminy i miasta pajeczno..Venture capital jako forma
finansowania nowych technologii w polsce..praca licencjacka budzet gminy .zrodla finansowania inwestycji w
jednostach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy konopiska.Analiza kierunkow ksztalcenia lodzkich
uczelni wyzszych w kontekscie potrzeb lodzkich przedsiebiorcow.Kondycja i znaczenie przewoznikow na
rynku przewozow osobowych na przykladzie pks s.a..Efektywnosc form przeciwdzialania bezrobociu w
powiecie koninskim w latach 2005-2011.Kara smierci wobec polskich seryjnych mordercow na przykladzie
zdzislawa marchwickiego..Problem weryfikacji predyspozycji w procesie selekcji kandydata na stanowisko
nauczyciela.Procedury udzielania kredytow na przykladzie banku spoldzielczego w gorzycach..praca
licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie sie dochodow budzetowych jednostek samorzadu terytorialnego i
ich wplyw na realizacje zadan wlasnych.Marketing szeptany jako instrument promocji na przykladzie naszaklasa.pl.Wplyw zmian w rolnictwie wojewodztwa opolskiego na mozliwosci rozwoju przedsiebiorstwa
mechanizacji rolnictwa w przyworach.Fuzje i przejecia jako rodzaj strategii rozwoju przedsiebiorstwa
(przyklad grupy uniqa w polsce).Public relations w ksztaltowaniu wizerunku firmy na przykladzie enion
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac semestralnych.Amortyzacja srodkow trwalych. Aspekt
podatkowy i bilansowy oraz ich wykorzystanie w praktyce.Wplyw kryzysu finansowego 2007- 2009 na siec
bezpieczenstwa systemu bankowego..Analiza kondycji finansowej banku na podstawie sprawozdan
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finansowych.Efektywnosc ekonomiczna uruchomienia inwestycji.Rzeczoznawca majatkowy w ustawie o
gospodarce nieruchomosciami.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie poczta polska na
przykladzie rup lodz-poludnie..Etyka bieglego rewidenta a wprowadzanie ladu korporacyjnego w kontekscie
sytemow nadzoru i kontroli sprawozdan finansowych.Prawo do wynagrodzenia autorow i artystow
wykonawcow w swietle niemieckiej i polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Umowa
sponsoringu.Internet zrodlem zagrozen dla wspolczesnej firmy.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Programy lojalnosciowe jako narzedzie
zarzadzania w relacjach z klientami na przykladzie makro cash and carry.Elastyczne formy zatrudnienia w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Dzialalnosc marketingowa w sport hotelu w belchatowie.Cechy konsultanta
w sprzedazy bezposredniej w swietle badan marketingowych.Skutecznosc pozamaterialnych narzedzi
motywowania na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno-wdrozeniowego comprex.Status prawny spolki
komandytowej i jej wspolnikow na tle obowiazujacych regulacji prawnych.Zaspokajanie potrzeb czlowieka
jako podstawowy element motywacji pracownika.Prace licencjackie z socjologii.Przestepczosc zorganizowana
w polsce.Zasady przyzwoitej legislacji w prawie podatkowym na podstawie orzecznictwa trybunalu
konstytucyjnego.Zmiany w polskim systemie podatkowym w okresie transformacji..Organizacja czasu pracy
jako procesu w organizacji.The determinants of successful diffusion of the social networking technology.
Facebook case study..praca licencjacka budzet gminy .Rola bieglych rewidentow w ograniczaniu naduzyc
gospodarczych.Budzet jako narzedzie realizacji zadan lasnych na przykladzie gminy czarnozyly w latach 20082010..Dzialalnosc prasowa w internecie.zrodla finansowania przedsiewziecia inwestycyjnego na podstawie
zakladu produkcyjnego wiecek.Ekonomiczne uwarunkowania pomocy spolecznej na przykladzie
funkcjonowania miejskiego osrodka pomocy spolecznej.Ura- elzbieta. Red. - czlowiek a srodowisko : aspekty
prawno-spoleczne .praca licencjacka budzet gminy .Fundusze unijne w budzecie gminy - instrument
efektywnego stymulowania rozwoju spoleczno- gospodaczego gminy..Fundusze strukturalne i ich znaczenie
dla miasta lodzi.Ochrona dobr osobistych w dzialalnosci reklamowej.Kosztowe aspekty wyceny swiadczen
zdrowotnych na przykladzie totu sp. Zoz.Uzycie sily w celu ochrony ludnosci przed masowymi naruszeniami
praw czlowieka.praca licencjacka budzet gminy .Prawa czlowieka a miedzynarodowa wspolpraca w sprawach
karnych.Ocena dzialalnosci powiatowego urzedu pracy w czestochowie w okresie 2008-2010.Swiatekdariusz - infrastruktura techniczna a rozwoj pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej w regionie
plocka.Sytuacja kobiet na rynku pracy w polsce w latach 2004-2008.Programy lojalnosciowe jako uzyteczne
narzedzie marketingu partnerskiego stosowanego w branzy kosmetycznej.Unijny model rynku energii
elektrycznej w swietle trzeciego pakietu liberalizacyjnego. Znaczenie transgranicznej wymiany
energii..Mozliwosci rekreacyjno - sportowe krakowskich basenow plywackich.Kafeteryjne i pozaplacowe
srodki motywacji pracownikow na przykladzie firmy farmaceutycznej x..Wplyw zmian w opodatkowaniu
dochodu na wynik finansowy przedsiebiorstwa.Prawne aspekty sekurytyzacji wierzytelnosci- ze szczegolnym
uwzglednieniem sekurytyzacji wierzytelnosci bankowych.Wplyw podatku vat na dzialalnosc gospodarcza
malych i srednich przedsiebiorstw..Dzialania marketingowe przedsiebiorstwa uslugowego na przykladzie
przedsiebiorstwa masterlink express.Wplyw zawartosci popiolu lotnego na granice plyniecia i lepkosc
plastyczna zaczynow cementowych . Praca inzynierska budownictwo.Praca licencjacka pedagogika
wczesnoszkolna.Struktura organizacyjna jako instrument zarzadzania w centrum handloworozrywkowym.Analiza poziomu i struktury dochodow wlasnych gminy gidle w latach 2008-2010.Zbieg
wykroczenia spowodowania zagrozenia bezpieczenstwa w ruchu okreslonego w art.86 kodeksu wykroczen i
przestepstwa wypadku drogowego okreslonego w art. 177 kodeksu karnego.Bankowosc elektroniczna jako
nowa forma uslug bankowych.Egzekucja z innych wierzytelnosci.Najwyzsza izba kontoli naczelnym
konstytucyjnym organem kontroli panstwowej.Polski rynek uslug pocztowych po wejsciu do unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Wypalenie zawodowe-przyczyny- objawy i konsekwencje na
przykladzie nauczycieli gimnazjow.Efektywnosc instrumentow ekonomicznych regulujacych poziom
bezrobocia na przykladzie powiatu opolskiego..Podtrzymywanie wizerunku firmy na przykladzie firmy
volvo.Rola konfliktow w srodowisku pracy..Planowanie finansowe w przedsiebiorstwie.Rola reklamy we
wspolczesnej kontrkulturze.Budzet jako podstawa samorzadowej gospodarki finansowej na przykladzie
budzetu gminy burzenin.Kontrola skarbowa jako forma weryfikacji i sciagalnosci zobowiazan
..

..
podatkowych.Euroregiony na granicach polski: wspolpraca transgraniczna..Assessing impacts of mega events
on the image of hosting destinations..Rekrutacja i selekcja pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimina przykladzie bielskich zakladow obuwia befado.praca licencjacka budzet gminy .Struktura wypalenia
zawodowego a poziom satysfakcji i przywiazania do organizacji pracownikow ochrony zdrowia.Gwarancje
niezawislosci sedziowskiej w postepowaniu karnym. Aspekty normatywne i spoleczne.praca licencjacka
budzet gminy .Rachunek kosztow instalacji elektrycznej na przykladzie budowy osrodka sportu i rekreacji gora kamiensk.Granice prawa wlasnosci-a ochrona przed eksmisja z lokalu mieszkalnego.Zjawiska
patologiczne w administracji publicznej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w ramach koncepcji tqm na
przykladzie firmy time trend sp. Z o.o..Bezpieczenstwo systemow informatycznych na przykladzie systemu
informatycznego kode.Styl kierowania-a wielkosc i branza przedsiebiorstwa.International tourism as a part of
economic turnover (examples of ireland and poland) (turystyka miedzynarodowa jako element obrotu
gospodarczego. Przyklad irlandii i polski).praca licencjacka budzet gminy .Oddzialywanie iwestycji
skladowiska odpadow na rozwoj miasta (na przykladzie miasta sosnowca).Zagadnienie zmowy cenowej w
legislaturze- egzekutywie i praktyce urzedow kontroli. Ewolucja czy rewolucja?.Wylaczenie sedziego z mocy
ustawy w procesie cywilnym.Aspekt kompetencji w kontekscie zmiany.praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw funduszy strukturalnych unii europejskiej na rozwoj gmin w powiecie czestochowskim w latach 20042007..Strategia rozwoju firmy odziezowej (na przykladzie monnari trade s.a.).Przemoc w rodzinie praca
licencjacka.Inwestycja celu publicznego w swietle regulacji prawnych procesu inwestycyjnobudowlanego.Uprawnienia organu drugiej instancji w postepowaniu odwolawczym..Umorzenie absorbcyjne
postepowania jako przejaw zasady oportunizmu w polskim postepowaniu karnym.Instytucja uznania
ojcostwa w polskim prawie rodzinnym .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie projektami
inwestycyjnymi w gminie lapanow na przykladzie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni sciekow oraz
przebudowy centrum lapanowa..Niekonwencjonale metody uzyskiwania informacji o
przestepstwie.Zabezpieczanie obiektow mieszkalnych przed kradziezami.Analiza dzialalnosci finansowej
gminy na przykladzie budzetu gminy sokolka.Szanse i bariery rozwoju malej przedsiebiorczosci na obszarach
wiejskich na podstawie badan w przedsiebiorstwach branzy budowlanej w gminie strzelce opolskie..System
motywacji pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie elgo lighting industries
s.a. w gostyninie.Rola menedzerow w realizacji koncepcji zarzadzania logistycznego na przykladzie
firmy.Analiza finansowa w zakresie zarzadzania naleznosciami.Cechy przywodcze lidera skutecznie
wprowadzajacego nowe przedsiebiorstwo na rynek.Elastycznosc pracy tymczasowej.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Konflikty interpersonalne w srodowisku pracy. Porownanie na
przykladzie wybranych placowek: urzad miejski w sandomierzu oraz zaklad federal mogul w
gorzycach.Pisanie prezentacji.Ocena pracownikow jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi w
organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie rozpoznawcze w sprawie o oproznienie lokalu
mieszkalnego.Wycena majatku firmy przeznaczonego do aportu na przykladzie zakladu budowy drog drogpol
w dzialoszynie.Szkolenia z zakresu problematyki europejskiej dla administracji samorzadowej i panstwowej
na przykladzie woj.malopolskiego.Rola zintegrowanego systemu zarzadzania jakoscia opartego na normach
iso 9000- 14000- 18000 na przykladzie przedsiebiorstwa z baranzy ceramicznej.Zarzadzanie
bezpieczenstwem i higiena pracy na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa przemyslu spozywczego.Kredyt
bankowy oraz leasing jako formy finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Analiza polskiego
rynku leasingowego.Stres organizacyjny w grupie pracownikow biurowych. Porownanie pracownikow banku
z urzednikami miasta.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji o przedsiebiorstwie jutrzenka.Logistyka
procesow dystrybucji w przedsiebiorstwie.Tozsamosc i wizerunek organizacji na przykladzie wydzialu
zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Stefanski- ryszard andrzej. - prawo karne materialne : czesc ogolna .Euro
- nowa waluta zjednoczonej europy.praca licencjacka budzet gminy .Planowanie i analiza budzetu gminy
koszecin w latach 2004-2005.Ocena uslug oferowanych przez ing bank slaski w latach 2008-2012..Metody
ochrony danych w internecie.Efektywnosc szkolen dla bezrobotnych.Dzialalnosc marketingowa firmy
meblarskiej na przykladzie „forte” s.a..Rozwiazanie spolki partnerskiej.Pisanie prac ogloszenia.Weresamarzenna. Red. - procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiagniec naukowych i technologicznych do
biznesu .Analiza wykorzystania koncepcji csr na przykladzie firmy pkn orlen s.a..Prace dyplomowe
..

..
magisterskie.Organizacja systemu rachunkowosci.Pomiar satysfakcji z pracy w organizacji sektora
bankowego.Republika rzymska jako doskonaly ustroj mieszany i idea republiki w polskiej mysli politycznej xvi
wieku..Programy i efekty ograniczania bezroboca w wojewodztwie opolskim w latach 2002-2009..Wplyw
potrzeb klienta na system rachunkowosci zarzadczej.Czynnosci dowodowe sadu w postepowaniu
przygotowawczym.Logistyka sfery gospodarki magazynowej w przedsiebiorstwie produkcyjnym na
przykladzie firmy abc.Promocja jako element marketingu mix w polskich przedsiebiorstwach na przykladzie
pbp orbis sp z o.o..Przedmieszczanie tarnowscy jurysdykcji zamkowej w xvii i xviii wieku. Szkice do historii
stosunkow prawnych i gospodarczych.praca licencjacka budzet gminy .Hofmann- erik. - the supply chain
differentiation guide : a roadmap to operational excellence .Teoria i praktyka zarzadzania zasobami ludzkimi
w kontekscie reformy oswiaty.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy aviva spolka z o.
O..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie kapitalem intelektualnym jako czynnik sukcesu firmy na
przykladzie pzu sa.zrodla finansowania przedsiewziec inwestycyjnych w przedsiebiorstwie uzytecznosci
publicznej na przykladzie glubczyckich wodociagow i kanalizacji spolki z o.o..Zewnetrzne zrodla finansowania
dzialalnosci gminy na przykladzie gminy mszczonow.Wplyw struktury organizacyjnej na relacje
interpersonalne w przedsiebiorstwie. Analiza porownawcza przedsiebiorstw x i przedsiebiorstwa
y..Prognozowanie wielkosci sprzedazy jako narzedzie wspomagajace zarzadzanie (na przykladzie
wydawnictwa zamkor).Analiza plynnosci finansowej spolki polskie gornictwo naftowe i gazownicze s.a. w
latach 2002-2005.Uwarunkowania skutecznej komunikacji w organizacjacji na przykladzie
przedsiebiorstwax.Obrot prawnoautorski na nowoczesnym rynku tresci.Koncepcja zarzadzania wartoscia dla
akcjonariuszy w dzialalnosci wspolczesnych przedsiebiorstw.Polityka i kultura europy.Odpowiedzialnosc
jednego z malzonkow pozostajacych w ustroju wspolnosci majatkowej malzenskiej..Finansowanie rozwoju
firmy na przykladzie firmy drog - bud sp. Z o.o..Sluzby- inspekcje- straze.Wycena marki banku pko bp.Rola
marketing - mix w dzialalnosci uslugowej banku pko s.a..Syntetyczna charakterystyka podatku
akcyzowego.praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie inteligencji emocjonalnej w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi - analiza arkuszy rekrutacyjnych online pod katem eq.Praca magisterska zarzadzanie zasobami
ludzkimi.Motywowanie jako funkcja zarzadzania na przykladzie pzu s.a. oddzial w krakowie.praca licencjacka
budzet gminy .Kanaly dostepu i bezpieczenstwo w bankowosci elektronicznej.Wykorzystanie metod
probkowania w kontroli ksiag rachunkowych.Analiza systemu rozliczeniowo - finansowego bankow
spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w zambrowie.Tematy prac licencjackich
pedagogika.Polityka narodowego banku polskiego w latach 2001 - 2006.Wykonywanie zadan publicznych
przez organizacje spoleczne.Prawo podatkowe.Analiza kredytu hipotecznego jako uslugi finansowej na rynku
nieruchomosci na przykladzie polbanku s.a.Placowe i pozaplacowe skladniki wynagrodzen jako narzedzia
motywowania na przykladzie firmy feniks.Wplyw motywacji na osoby w roznych grupach wiekowych.praca
licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka o policji.Analiza finansowa efektow dzialania spoldzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie mieniem komunalnym przez
gmine redziny w latach 2005-2009.System motywacyjny w przedsiebiorstwie.Weryfikacja hipotezy
efektywnosci informacyjnej na warszawskiej gieldzie papierow wartosciowych.Zwierze jako ofiara i sprawca
przestepstwa..Motywacja w zarzadzaniu - system motywacyjny a preferencje pracownikow..Planowanie
karier nauczycieli na przykladzie szkoly podstawowej.Analiza wplywow i wydatkow budzetu gminy konopiska
w latach 2003 - 2006.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.Monopole w gospodarce
wolnorynkowej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza technologii i organizacji budowy na przykladzie
realizacji powtarzalnego obiektu handlowo-uslugowego praca inzynierska budownictwo.Franchising jako
szanasa dla przedsiebiorstwa na rynku.Rola stylow kierowania w motywowaniu pracownikow na przykladzie
przedsiebiorstwa swiadczacego uslugi pocztowe..Specyfika dzialalnosci podmiotow leczniczych bedacych
przedsiebiorstwami w obszarze marketingu.praca licencjacka budzet gminy .Ograniczenie prawa do
strajku.Wplyw promieniowania jonizujacego na choroby zawodowe.Rada nadzorcza spolki akcyjnej.Prawa i
obowiazki osob skazanych odbywajacych kare pozbawienia wolnosci w polskich jednostkach penitencjarnych
wynikajace z kodeksu karnego wykonawczego.Listwan- tadeusz. Red. - menedzer w gospodarce opartej na
..

..
wiedzy .praca licencjacka budzet gminy .Malachowski- witold. Red. Nauk. - polska-niemcy w zjednoczonej
europie i ich ekonomiczna odpowiedzialnosc .Sytuacja prawna funkcjonariuszy unii europejskiej (wspolnot
europejskich). Przywileje i immunitety.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie gminy
skawina.Harmonizacja polskiego prawa srodowiskowego z rozwiazaniami unijnymi..Mysl ustrojowa i
spoleczna wojciecha gutkowskiego.Logistyka dystrybucji i zaopatrzenia na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa.Zarzadzanie procesami logistycznymi w aspekcie zarzadzania miedzynarodowego.praca
licencjacka budzet gminy .Pozycja finansowa spoldzielni mieszkaniowej.Rola marketingu wewnetrznego w
organizacjach dochodowych i organizacjach non profit.zrodla finansowania przedsiebiorstw.Zwolnienia
indywidualne z przyczyn niedotyczacych pracownikow..Zbycie przedsiebiorstwa.Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa fabryki maszyn i urzadzen famak s.a. w kluczborku..praca licencjacka budzet gminy .Kobiety
jako sprawczynie przestepstw.praca licencjacka budzet gminy .Sprzedam prace magisterska.Wplyw ulg w
podatku dochodowym od osob fizycznych na ksztaltowanie sie dochodow budzetu panstwa w latach 20062008..Logistyczne zarzadzanie magazynem dystrybucyjnym na przykladzie firmy ikea.Kredyt hipoteczny- jako
zrodlo fiansowania nieruchomosci mieszkaniowych w polsce na przykladzie banku peko s.a..Udzial strazy
granicznej w zwalczaniu przestepczosci zorganizowanej w polsce.Status prawny kobiet w wybranych
systemach ustrojowych .Zintegrowany system zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie elektrowni
laziska.Public relations w administracji publicznej na przykladzie biura prasowego urzedu marszalkowskiego
w krakowie.Ubezpieczenia od wszystkich ryzyk - teoria i praktyka.Bezrobocie i jego ograniczanie w polsce- w
okresie transformacji..Ocena dzialalnosci marketingowej hotelu centuria w ogrodziencu..Efektywnosc
instrumentow motywacji pracownikow w turystycznej grupie kapitalowej.Wplyw ogloszenia upadlosci
pracodawcy na stosunki pracy.Bezrobocie i przeciwdzialanie bezrobociu na przykladzie powiatu
zawiercianskiego w latach 2003-2005.Rola sztukiw resocjalizacji doroslych i nieletnich.Nadzor nad
warunkami pracy w duzym przedsiebiorstwie..Przywodztwo sytuacyjne slii® w organizacjach na przykladzie
firmy arcelormittal poland s.a.Rozwoj gminnych inwestycji drogowych w gminach wiejskich w latach 20082010 na wybranych przykladach.Kompetencje gminy w zakresie podatkow i oplat lokalnych.System
wynagrodzen a efektywnosc pracownikow.Szopa- bogumila. - oszczednosci i rozpietosci dochodowe a
dynamika gospodarcza : interakcje na przykladzie pol.Projekt przystani nad jeziorem z miejscami
noclegowymi i tarasem nad woda praca inzynierska budownictwo.Analiza budzetu gminy myszyniec w latach
2005-2010.praca licencjacka budzet gminy .Mlynarczyk- zygmunt (geograf). Red. - uwarunkowania i plany
rozwoju turystyki : praca zbiorowa..Praca magisterska licencjacka.Funkcje i role dyrektora w malejniepublicznej szkole jezykowej.Strategia rozwojowa gminy zgierz i jej finansowanie.Cieslak- marek. podejscie etyczne w rachunkowosci a jakosc sprawozdan finansowych .praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw laikatu na zarzadzanie kosciolem katolickim ze szczegolnym uwzglednieniem rad
parafialnych.Wynagrodzenie za prace..Public relations w administracji na przykladzie samorzadu
terytorialnego.Ocena funkcjonowania systemu produkcyjnego w wybranym przedsiebiorstwie..Zakaz
konkurencji w prawie pracy a pracowniczy obowiazek ochrony poufnosci.Wplyw marketingu personalnego
na ksztaltowanie wizerunku firmy..praca licencjacka budzet gminy .Zmiany na polskim rynku pracy po wejsciu
do unii europejskij.Srodki finansowania malych i srednich przedsiebiorstw funkcjonujacych w warunkach
gospodarki rynkowej.Ochrona godnosci pracownika.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Bezwzgledne przyczyny odwolawcze jako podstawa kasacji i wznowienia postepowania
karnego.Organizacyjne- finansowe i prawne uwarunkowania zakladania malego przedsiebiorstwa.Rekrutacja
i selekcja pracownikow..Pozycja i znaczenie francji w strukturach zjednoczonej europy.Rozwiazanie spolki
jawnej.Analiza i ocena budzetu gminy dabrowa gornicza w latach 2001 - 2003.Europejska spolka
akcyjna.Prawa osobiste artystow wykonawcow.Filary zrownowazonego rozwoju przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy procter & gamble.Mobbing jako patologia zarzadzania ludzmi w instytucjach
publicznych.Zakres pojecia osoba pelniaca funkcje publiczna na gruncie prawa polskiego oraz francuskiego.
Proba analizy prawnoporownawczej..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami loklanymi
spoldzielni mieszkaniowej.praca licencjacka budzet gminy .Zmiana tresci stosunku sluzbowego .Zadania firm
z zakresu ubezpieczen spolecznych na przykladzie nadlesnictwa suchedniow w aspekcie wymagan
unijnych..Procesy transformacyjne spolek prawa handlowego.Strategia rozwoju gminy komprachcice na lata
..
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2013-2020..Podstawy wznowienia postepowania sadowego.Instytucja indywidualnych interpretacji
przepisow prawa podatkowego.Niedozwolone postanowienia umowne w umowach z
deweloperem.Zdolnosc sadowa.Sprawozdawczosc finansowa i jej wykorzystanie w ocenie sytuacji
finansowej przedsiebiorstwa.Opodatkowanie importu towarow.Wplyw i wykorzystanie narzedzi
elektronicznych do komunikacji w pracy zespolow pracowniczych w kontekscie efektywnosci.Rola
mechanizmow psychologicznych w podejmowaniu decyzji przez inwestorow gieldowych - analiza
przypadkow.Wykorzystanie srodkow europejskiego funduszu regionalnego w powiecie
czestochowskim.Analiza form finansowania dzialalnosci gospodarczej ing banku slaskiego s.a.w latach 20072011..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zrodla bledow i ich wykrywanie w
szczerych nieprawdziwych zeznaniach swiadka w procesie karnym.Wplyw aktywnych instrumentow
przeciwdzialania bezrobociu na sytuacje rynku pracy w wojewodztwie opolskim w latach 2004 2009..Elektroniczna forma czynnosci prawnych..Dynamika rozwoju pracy tymczasowej jako formy
elastycznego zatrudnienia w polsce .Ryzyko kredytowe i zdolnosc kredytowa jako elementy warunkujace
uzyskanie kredytu przez podmioty gospodarcze.Problem bezrobocia i rynek pracy kobiet w
polsce..Motywacja w przedsiebiorstwie. Teoria- a poglad pracownikow na faktyczne bodzce
motywujace.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym.Prawna ochrona zwierzat w
polsce.Teczke- janusz. Red. - bussines [!] In a colaborative world .Sposoby motywowania pracownikow a
satysfakcja z pracy.Promocja i reklama sanatorium uzdrowiskowo-wypoczynkowego ela w polanczyku.Ocena
oferty inwestycyjnej wybranych instytucji finansowych..Nowak- alojzy zbigniew. Red. - management in
poland after accession to the eu : selected aspects .Mason- thomas o. Red. - campaign finance and the
citizens united supreme court case .Rola funduszy strukturalnych i polityki rolnej w rozwoju wojewodztwa
mazowieckiego.Rola bieglych rewidentow w ograniczaniu naduzyc gospodarczych.Logistyczna obsluga
klienta w firmie motoryzacyjnej (na przykladzie sis auto w lodzi).Rozpowszechnianie wizerunku osob
powszechnie znanych.Zarzadzanie plynnoscia finansowa w przedsiebiorstwach na przykladzie spolki vistula
grour s.a..Konsekwencje naduzycia wladzy rodzicielskiej w swietle obowiazujacych przepisow prawa w
polsce.Mozliwosci wykorzystywania uchybien prawnych w podatku vat - karuzela podatkowa.Rozwoj sektora
msp w gospodarce polskiej.praca licencjacka budzet gminy .Doplaty w spolce z ograniczona
odpowiedzialnoscia.praca licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenie godziwe jako kategoria prawa
pracy.Dzialalnosc wojewodzkiego urzedu pracy w lodzi w aktywnym zwalczaniu
bezrobocia.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza panstwa czlonkowskiego za naruszajace prawo
wspolnotowe dzialanie organow wladzy sadowniczej..Marketingowe aspekty dzialalnosci uslugowej bankow
na przykladzie banku bp s.a. w olkuszu.Analiza finansowa w ocenie stabilnosci wybranych bankow w latach
2009-2011.Zalety i wady odpowiedniego stosowania konstrukcji pelnomocnictwa (art.103 kc i nast.) W
przypadku czynnosci prawnych dokonanych bez wlasciwej reprezentacji osoby prawnej (art.39 kc).Ankieta do
pracy licencjackiej.Komitet starozakonnych w rzeczypospolitej krakowskiej.Inwentaryzacja wybranych
mostow na terenie gminy wojewodztwa lubuskiego praca inzynierska budownictwo.Rola controllingu w
optymalizacji kosztow w przedsiebiorstwie.Miedzy teoria prawa a retoryka rewolucji - zagadnienie prawa w
filozofii politycznej jeana jacquesa rousseaua.Rola agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w rozwoju
obszarow wiejskich na przykladzie biura powiatowego arimr w powiecie klobuckim.praca licencjacka budzet
gminy .Prywatyzacja przedsiebiorstw panstwowych w polsce na przykladzie telekomunikacji polskiej
s.a..Kreowanie nowego produktu na przykladzie przedsiebiorstwa ceramika tubadzin.Ochrona autorskich
dobr osobistych.Logistyczna obsluga klienta jako determinanta przewagi konkurencyjnej
przedsiebiorstwa.Strategia jakosci w marketingowym zarzadzaniu dzialalnoscia malej firmy uslugowej z
branzy zabezpieczen technicznych na przykladzie firmy gem s.c..Ekonomiczne i prawne aspekty powstania
nadplaty i jej zwrotu.Odpowiedzialnosc cywilna komornika sadowego.Uwarunkowania zalozenia dzialalnosci
gospodarczej w branzy kosmetykow naturalnych w wojewodztwie warmijsko-mazurskim..Znaczenie kncepcji
pedagogicznej dla zarzadzania wspolpraca nauczycieli i rodzicow..Zarzadzanie realizacja budowy zgodnie z
procedura „lancuch krytyczny” praca inzynierska budownictwo.Wyrok reformatoryjny w procesie
cywilnym.Praca licencjacka bankowosc.Wykorzystanie srodkow pomocowych unii europejskiej na
budownictwo drogowe w rzeszowie..Proces wprowadzania na rynek polski innowacyjnych produktow hight..

..
tech w ujeciu marketingowym.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie w sprawach z oskarzenia
prywatnego jako tryb szczegolny w kodeksie postepowania karnego z 1997 r. Wplyw procesu cywilnego na
ksztalt postepowania w sprawach prywatnoskargowych..Wybory prezydenckie w stanach
zjednoczonych.Bazy danych dla celow przygotowywania kosztorysow ofertowych praca inzynierska
budownictwo.Obrona konieczna w ujeciu teoretycznym i na tle orzecznictwa.Ocena mozliwosci wdrozenia
systemu zarzadzania jakoscia zgodnego z norma iso 9001:2000 w malej firmie na podstawie przedsiebiorstwa
x.Przyczyny niestabilnosci finansowej pierwszego filaru systemu emerytalnego.Analiza porownawcza
dzialalnosci handlowej prowadzonej w internecie na przykladzie mix elektronics i rtv euro agd.Charakter
prawny oraz procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego.Mleko i
przetworstwo mleczne na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku.praca licencjacka
budzet gminy .Marketing relacji w dzialalnosci przedsiebiorstw na przykladzie firmy fimtecpolska.Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym miedzynarodowym.Pomoc w napisaniu pracy
licencjackiej.System zarzadzania notatkami promotora jako narzedzie wspomagajace prace opiekuna
seminarium magisterskiego.Sad najwyzszy i jego rola w zniesieniu segregacji rasowej w stanach
zjednoczonych..Systemy motywacyjne przedsiebiorstwa.Organizacyjno-prawne aspekty statusu pracownika
w swietle regulacji ustawowych.Sejm i senat- struktura- sklad- organizacja oraz funkcje wladzy
ustawodawczej we wspolczesnej polsce..Mobbing w miejscu pracy na przykladzie badan w sluzbie
zdrowia.Problem wspolczesnego terroryzmu w prawie polskim..Weresa- marzenna. Red. - transfer wiedzy z
nauki do biznesu : doswiadczenia regionu mazowsze .Analiza „zlotej akcji” jako instytucji zabezpieczajacej
interesy skarbu panstwa w spolkach prawa handlowego..Zaskarzanie uchwal walnego zgromadzenia w
spolce akcyjnej.Ofiary bledow w sztuce lekarskiej.Wplyw fundacji - kaliski inkubator przedsiebiorczosci na
rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw i ograniczanie bezrobocia w powiecie kaliskim.Komisje polskiego
sejmu.Praca licencjacka pedagogika przedszkolna.Formy opodatkowania prywatnej dzialalnosci edukacyjnej
na podstawie firmy centrum edukacji atut..Uwarunkowania technologiczne w procesie obslugi klienta na
poczcie polskiej.Dochody i wydatki w jednostce budzetowej na przykladzie sadu okregowego w
krakowie.Zmiany w systemie podatkowym po wejsciu polski do unii europejskiej na przykladzie podatku od
towrow i uslug.Zarzadzanie wspolnotami mieszkaniowymi.Zarzadzanie szkola wiejska. Znaczenie i funkcje w
srodowisku lokalnym. Studium przypadku..Praca magisterska z administracji.Komercjalizacja prawa do
wizerunku.Sprzedaz muzyki przez internet jako przyszlosc branzy fonograficznej.Aksjologiczne podstawy
prawa autorskiego w swietle filozofii wolnosci osobistej i wolnego rynku.Perswazja w reklamie.Kempenronald van . Ed. - regenerating large housing estates in europe : a guide to better practice .Rola gminy na
rynku nieruchomosci na przykladzie gminy konopnica..Odpowiedzialnosc konstytucyjna prezydenta
rzeczypospolitej polskiej.Praca menadzera kultury w realiach kryzysu kultury i sztuki.Analiza wyceny wartosci
rynkowej nieruchomosci mieszkaniowej- podejsciem porownawczym- metoda porownywania
parami.Analiza skutecznosci metod walki z bezrobociem w powiecie ostroleckim w latach 2006-2008.Pozycja
ustrojowa banku centralnego w polsce. Porownanie z pozycja ustrojowa bankow centralnych w niemczechszwecji i wlk. Brytanii..Promocja polskiej edukacji wyzszej za granica na przykladzie uniwersytetu
jagiellonskiego.Kreowanie wizerunku przedsiebiorstwa na przykladzie firmy solar company ltd sp. Z
o.o..Budowanie przewagi konkurencyjnej w sektorze telefonii komorkowej (na przykladzie plus gsm).Pakiet
uslug bankowych oferowany malym i srenim przedsiebiorstwom (na przykladzie wybranych bankow)..System
utrzymania i doskonalenia jakosci w obszarze logistyki firmy handlowej na podstawie firmy nac sp. Z o.o..Plec
a sprawnosc komunikacyjna.Kierowanie zespolami ludzkimi na przykladzie kopalni wegla
brunatnego.Polityka kreowania dochodow jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
myslenice w latach 2002-2008..Strategia produktu na przykladzie dwoch koncernow samochodowych:
renault i citroen.Klauzula wykonalnosci przeciwko malzonkowi dluznika.Zarzadzanie talentami jako strategia
rozwoju pracownikow na przykladzie banku detalicznego.Prawa wlasnosci intelektualnej w wirtualnym
swiecie..System motywacyjny pracownikow mpk - lodz sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Wozniakleszek. Red. - ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania msp .Wykorzystanie internetu w dzialalnosci
marketingowej firm.Problematyka przestepstw spowodowania wypadku komunikacyjnego oraz prowadzeniu
pojazdu w stanie nietrzezwosci lub pod wplywem srodka odurzajacego.Model podatkowego postepowania
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owolawczego..Reit - real estate investment trust.Procesy certyfikacji systemow jakosci na przykladzie tuv
nord polska sp.z.o.o..Programy lojalnosciowe jako jedna z form wspolczesnego marketingu.Zastosowanie
metod nauczania na odleglosc w procesie ksztalcenia ustawicznego.Zarzadzanie sprzedaza uslug
finansowych w organizacji (na przykladzie ovb allfinanz)..Ekonomiczne i polityczne aspekty stosunkow polski
i rosji.Strategie zarzadzania gmina ukierunkowane na tworzenie sprzyjajacych warunkow do rozwoju
przedsiebiorczosci..Status zawodowy sedziow w swietle przepisow prawa pracy.Konflikt interpersonalny w
relacjach przelozony-podwladny w organizacji..Rola dochodow z nieruchomosci w dochodach
gminy.Ewolucja wspolnej polityki rolnej.Zroznicowanie form promocji i polityki marki w marketingu
miedzynarodowym.Kredytowanie dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw w polityce finansowej
banku na przykladzie bre banky s.a. oddzial bankowosci detalicznej multibank..Wplyw poglebiania integracji
na instytucjonalizacje w ramach wspolnot europejskich.System motywacyjny w firmie.Status komisji
sejmowych na tle konstytucji rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.Opodatkowanie
dywidendy w prawie krajowym miedzynarodowym i unijnym.Modyfikacje systemu wynagradzania na
przykladzie grodkowskich zakladow wyrobow metalowych s.a. w grodkowie..Wywlaszczanie
nieruchomosci.Plec a determinanty sukcesu zawodowego w grupie przedsiebiorcow.Analiza zrodel
finansowania mikro i malych przedsiebiorstw w powiecie kutnowskim.Pamietniki jana chryzostoma paska
jako zrodlo wiedzy o ustroju rzeczpospolitej xvii wieku.Efektywnosc stosowania prawa swiatowej organizacji
handlu w systemie prawa unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Poplawski- konrad. - w pogoni za
globalizacja : niemieckie relacje gospodarcze z krajami bric .Urbanek- piotr. Red. - nadzor korporacyjny a
stabilnosc sektora finansowego .Problematyka ograniczenia w czasie wykonania konsumenckiego prawa do
odstapienia od umowy na podstawie dyrektywy akwizycyjnej w swietle orzecznictwa ets.Dyrektywy
europejskie wobec sektora malych i srednich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Bienkowskaewa. - ofiara przestepstwa w dokumentach miedzynarodowych .Ocena inwestycji publicznych na przykladzie
projektu --kompleks infrastrukturalny dla miasta bochni i subregionu bochenskiego..Wybor optymalnej
formy opodatkowania dochodow z dzialalnosci osob fizycznych na przykladzie mikroprzedsiebiorstwa
xyz.Zarzadzanie jakoscia i produkcja rur miedzianych w hucie bedzin s.a..Projekt budynku o niskim
zapotrzebowaniu na energie lub cieplo do ogrzewania praca inzynierska budownictwo.Organizacja
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach azotowych kedzierzyn s.a..Psychologiczne aspekty marketingu
serwisow spolecznosciowych na podstawie portalu nasza-klasa..Zarzadzanie nowymi produktami w
przedsiebiorstwie sprzetu ochronnego maskpols.a. enterprise..Robbins- stephen p. - zachowania w
organizacji .Analiza dzialalnosci kredytowej banku pekao s.a. w latach 2001-2005.Rachunkowosc zarzadcza
jako kluczowy czynnik sukcesu przedsiebiorstwa.Szkoly samorzadowe i stowarzyszeniowe - podobienstwa i
roznice w wybranych aspektach zarzadzania. Studium przypadku..Zagadnienia jakosci i efektywnosci maszyn
w produkcji profilu okiennego veka.Gorynia- marian - klastry a miedzynarodowa konkurencyjnosc i
internacjonalizacja przedsiebiorstwa .Analiza kosztow i ich wplyw na wynik finansowy na przykladzie
przedsiebiorstwa branzy hutniczej.Zmiany w podatku akcyzowym od samochodow osobowych po akcesji
polski do wspolnoty europejskiej.Ocena dzialalnosci inwestycyjnej gminy olesno w latach 2007-2009 w
oparciu o jej strategie rozwoju.Analiza budzetu i finansow gminy opoczno w latach 20062010.Pelnomocnictwo udzielone za granica dotyczace obrotu nieruchomosciami polozonymi w polsce rozwazania w zakresie formy.Projekt izolacji i odprowadzenia wody z „zielonego dachu” o powierzchni
300m2. Praca inzynierska budownictwo.Wylaczenie sedziego.Analiza i ocena gospodarki magazynowej na
przykladzie firmy x..Wykorzystanie outsourcingu jako nowoczesnej metody zarzadzania i zmian w strukturze
organizacyjnej przedsiebiorstwa.Wspolczesny menedzer w zarzadzaniu.Rola przywodztwa w organizacji na
przykladzie malych i srednich firm.Skutecznosc dzialan promocyjnych w sieciach handlu
wielkopowierzchniowego (na przykladzie carrefour polska).Nadzor ubezpieczeniowy a ochrona
konsumentow na rynku polskim.Seminariummagisterskie.Roszczenia pracownika z tytulu wadliwego
rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracodawce a roszczenia uzupelniajace..praca
licencjacka budzet gminy .Egzekucja administracyjna podatkow i oplat lokalnych i jej wplyw na dochody
budzetu gminy kolno w latach 2008-2013.Ocena funkcjonowania systemu produkcyjnego w wybranym
przedsiebiorstwie..Odrebna wlasnosc lokalu - powstanie i wygasniecie prawa- przedmiot wlasnosci i jego
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zmiany..Prawa czlowieka.Pisanie prac poznan.Restrukturyzacja zakladow opieki zdrowotnej na przykladzie
szpitala w ostrolece.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Koncepcja organizacji
zagospodarowania obiektow zabytkowych o lokalizacji rozproszonej na przykladzie wiatrakow w
polsce..Zrodla finansowania samorzadowej instytucji kultury na przykladzie miejskiego osrodka kultury w
olkuszu..Sytuacja prawna prokuratora w postepowaniu cywilnym.Rynek kredytow hipotecznych w
polsce.Poreczenie za dlug przyszly.praca licencjacka budzet gminy .Narzedzia polityki informacyjnej na
wybranych gminach.Rachunek kosztow w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie firmy kilen.Analiza
i ocena efektynego wykorzystania srodkow trwalych w przedsiebiorstwie komunikacji samochodowej s.a. w
czestochowie.Pisanie prac maturalnych ogloszenia.Instrumenty wladzy menedzerskiej w
organizacji.Gospodarka kredytowa i badanie zdolnosci kredytowej w spoldzielczych kasach oszczednosciowo
- kredytowych na przykladzie skok im. F. Stefczyka.Sterowanie produkcja na dwoch wydzialach przykladowej
fabryki samochodow.Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorzadu terytorialnego a
doswiadczenia gminy miejskiej jaroslaw w jej konstruowaniu..Inne niz strajk akcje protestacyjne.Czynniki
ksztaltujace rozwoj stosunkow pomiedzy unia europejska a stanami zjednoczonymi ameryki
polnocnej.Szkolenia pracownikow jako forma uzupelnienia luk wiedzy i jej rozwijania w
przedsiebiorstwie..Strategia rozwoju regionu jako szansa budowania przewagi konkurencyjnej.praca
licencjacka budzet gminy .Wymagania formalne skargi kasacyjnej.Socjologia prace magisterskie.Prawo
cywilne.praca licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie osob duchownych w polsce po 1989
roku.Wspoldzialanie jednostek samorzadu terytorialnego.Zabezpieczenie kapitalowe gospodarstw
domowych przedsiebiorcow rodzinnych za pomoca produktow unit-linked.Koncepcja logistycznej obslugi
klienta w firmie medicor - pol zaklad techniki medycznej sp. Z o.o..Wylaczenia grupowe spod zakazu
porozumien ograniczajacych konkurencje w sektorze motoryzacyjnym.Perspektywy rozwoju rynku kart
platniczych w polsce..Turystyka w obiektach militarnych z okresu ii wojny swiatowej na przykladzie
sowiogorskiego kompleksu olbrzym.Koncepcja kanalow dystrybucji jako istotny czynnik sukcesu na
przykladzie firmy elektromontaz krakow s.a..praca licencjacka budzet gminy .Szydlo- marek. - krajowe prawo
spolek a swoboda przedsiebiorczosci .Zmiany w podatku dochodowym od osob fizycznych w latach 20062009..Wdrozenie i funkcjonowanie systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy pn-en iso 9001:2009 w
polskim przedsiebiorstwie na przykladzie fabrigum s.a. oraz mediator sp. Z o.o..Male przedsiebiorstwo
turystyczne na rynku lokalnym. Przyklad z rynku wynajmu apartamentow w krakowie.Projektowanie
organizacji procesowej w warunkch przedsiebiorstwa produkcyjnego..Znaczenie organizacji pozarzadowych
w rozwoju spolecznym i gospodarczym regionu..Turystyczna rola belgii w opinii polakow..Specyfika
funkcjonowania fundacji w polskim systemie prawno-ekonomicznym ze szczegolnym uwzglednieniem
fundacji gajusz.Systemy placowe przedsiebiorstw ukrainskich na przykladzie centralnej bazy obslugi
produkcyjnej ukrnafta..Sytuacja finansowa uczelni wyzszych na przykladzie uniwersytetu opolskiego i
politechniki opolskiej..praca licencjacka budzet gminy .Rola analizy finansowej w ocenie kondycji finansowej
przedsiebiorstw na przykladzie branzy odziezowej..Charakter prawny pozaumowowych stosunkow
pracy..praca licencjacka budzet gminy .Metody usprawniajace zarzadzanie logistyczne w firmie pks
czestochowa..Rola instytucjonalnego zarzadcy nieruchomosci na przykladzie czestochowskiej spoldzielni
nasza praca.Sekurytyzacja - pozabilansowe zrodlo pozyskania kapitalu..Zagadnienia rekrutacji i selekcji w
procesie zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie.Rekrutacja i dobor kadr pracowniczych w
administracji publicznej na przykladzie urzedu skarbowego w wieluniu.Uzasadnienie orzeczen w sprawach
karnych.Zarzadzanie nieruchomosciami wspolnot mieszkaniowych.studium porownawcze sytuacje w polsce i
we francji..Kredyt mieszkaniowy i hipoteczny w dzialalnosci banku.praca licencjacka budzet gminy .Problemy
zarzadzania strategicznego i zarzadzania jakoscia na przykladzie spoldzielni dostawcow mleka.Wypalenie
zawodowe w pracy kuratorow sadowych.Outsourcing informatyczny na przykladzie przedsiebiorstwa huta
szkla zawiercie.praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie zarzadzanie.Praca inzynierska.Prace
magisterskie wroclaw.praca licencjacka budzet gminy .Bezpieczenstwo imprez sportowych euro 2012 chuliganstwo stadionowe.Bariery i kierunki rozwoju mieszkalnictwa w polsce.Umiejetnosci i wiedza
informatyczna wykorzystywana w logistyce przedsiebiorstw.Tematy na prace licencjacka.Zastosowanie
analizy portfelowej do zarzadzania portfelem inwestycji finansowych.Praca licencjacka spis tresci.Rola
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motywowania w ksztaltowaniu zachowan pracownikow.Wplyw zarzadzania kapitalem obrotowym na
plynnosc finansowa przedsiebiorstwa (na przykladzie przedsiebiorstwa o profilu handlowouslugowym)..Prace licencjackie rachunkowosc.Przewlaszczenie na zabezpieczenie - umowa-wykonanie ochrona interesow majatkowych dluznika i jego wierzycieli osobistych.Strategie finansowania dzialalnosci
gospodrczej przedsiebiorstwa.System mrp i jego wykorzystanie w logistyce.Wplyw naboru i doboru
personelu na wizerunek organizacji na podstawie przedsiebiorstwa x.Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej
przedsiebiorstwa ccc s.a. w latach 2001 - 2004.Praca magisterska.Przegrani transformacji - psychospoleczna
analiza przemian spolecznych po 1989 roku.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w przemysle
budowlanym..Wywlaszczenie jako instytucja polskiego prawa publicznego na tle rozwiazan ustawy o
gospodarce nieruchomosciami..Motywowanie jako jeden z wazniejszych elementow zarzadzania w
przedsiebiorstwie poczta polska.praca licencjacka budzet gminy .Mozliwosc finansowania zadan gminy ze
srodkow wlasnych na przykladzie gminy krzeszowice.Nowoczesne narzedzia wspomagajace zarzadzanie
logistyka.Ewolucja dobrej wiary w art. 231 par. 1 kodeksu cywilnego jako przyklad kreatywnej wykladni
sadowej.Bankowosc spoldzielcza jako zrodlo kredytowania sektora malych i srednich przedsiebiorstw.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie badan operacyjnych do
maksymalizacji zysku w spolce plus h2o drinki sp. Z o.o..Sprawozdanie zarzadu jako element nowoczesnego
raportu biznesowego.Golebiowski- janusz w. (1928- ). Red. - integracja a granice suwerennosci .Wynik
finansowy w rachunkowosci zakladu budzetowego na przykladzie zakladu gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej.Ocena fluktuacji kadr w wybranych jednostkach samorzadu terytorialnego w latach 20052011.Potulski- jacek. - lekarz a postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej i karnej :
wybrane zagadnienia.praca licencjacka budzet gminy .Kodyfikacja i perspektywy rekodyfikacji prawa pracy w
polsce.Zakonczenie pracy licencjackiej.Sztuka jako kontratyp pozaustawowy.Ochrona dziedzictwa
kulturowego na podstawie regionu gabinsko-sannickiego..Organy w spolce z o.o. - zagadnienia prawno
ustrojowe.Analiza mozliwosci rozwoju produktu turystyki kwalifikowanej dolinek
podkrakowskich.Metodologia sporzadzania rachunku przeplywow pienieznych w dobie wdrazania
msr/mssf.Badanie zdolnosci kredytowej klienta detalicznego oraz czynnikow wplywajacych na decyzje
kredytobiorcow kredytow konsumpcyjnych banku pko bp s.a..Efektywnosc funkcjonowania przedsiebiorstwa
(na przykladzie dikpak).Instrumenty marketingowe stosowane przez firme novision.Odpowiedzialnosc
odszkodowawcza za dzialania wladzy publicznej jako konstytucyjna gwarancja ochrony praw i wolnosci
obywatelskich..Budowanie wartosci przedsiebiorstw w oparciu o kapital intelektualny.Sytuacja rodziny w
prawie podatkowym.Dotacja celowa jako zrodlo finansowania zadan publicznych jednostek samorzadu
terytorialnego..Znaczenie oceny dla zarzadzania uczeniem sie w szkole. Rola postaw nauczycieli wobec
problemu oceniania..Wplyw stylu kierowania na odczucie stresu u pracownikow.praca licencjacka budzet
gminy .Ubezpieczenia spoleczne rolnikow na przykladzie kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego rolnikow
placowki terenowej w koniecpolu..Audyt energetyczny dla budynku wielorodzinnego. Praca inzynierska
budownictwo.Magisterska praca.Dopuszczalnosc zazalenia w procesie cywilnym ze wzgledu na wlasciwy
przedmiot.Postep technologiczny w procesach magazynowania.Zakaz dyskryminacji i zasada rownosci w
regionalnych systemach ochrony praw czlowieka.Dochody wlasne gminy na przykladzie miasta i gminy
wieliczka.zrola finansowania wydatkow budzetu na przykladzie gminy lubliniec..System zarzadzania jakoscia
wg normy iso 9001:2008 na podstawie przedsiebiorstwa xyz..Wplyw kryzysu finansowego na dochody
podatkowe w wybranych krajach unii europejskiej.Implantoskopia jako szczegolna metoda identyfikacji osob
i zwlok.praca licencjacka budzet gminy .Konstrukcja przestepstw wspolukaranych - zarys
problematyki.Komercjalizacja prawa do wizerunku.Hipoteka - zabezpieczenie wierzytelnosci.praca
licencjacka budzet gminy .Status osob przetrzymywanych w wiezieniu w bazie guantanamo na kubie- a
katalog praw im przyslugujacych i jego przestrzeganie.Uwarunkowania a struktura bezrobocia - analiza
dynamiczna na przykladzie powiatu nyskiego.Gospodarowanie srodkami trwalymi w przedsiebiorstwie
produkcyjnym..Marketing partyzancki na tle wspolczesnych przemian w dziedzinie marketingu w
porownaniu z tradycyjna reklama na podstawie kompanii piwowarskiej s.a..Ocena dzialalnosci promocyjnej
gminy ogrodzieniec.Zasady tayoty jako instrument oceny funkcjonowania zintegrowanego systemu wedlug
norm iso 9001:2000- iso 14001- iso 18001.Dyrektywy ogolne i zasady wymiaru kary wobec spolecznego
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poczucia sprawiedliwosci.Odpowiedzialnosc za szkody wyrzadzone ruchem zakladu gorniczego.Tqm wspolczesna koncepcja zarzadzania- wdrazanie w firmie dyrup sp. Z o.o..Indywidualne konta emerytalne w
systemie zabezpieczenia spolecznego.Programowanie ochrony srodowiska w gminie bedkow.Prawna
ochrona tzw. Formatow telewizyjnych..Puslecki- zdzislaw walenty - polska w warunkach czlonkostwa w unii
europejskiej i globalizacji .Wplyw systemu nagrod i kar na motywacje do pracy pracownikow urzedu
skarbowego w tarnowskich gorach.zrodla finansowania projektow inwestycyjnych w przedsiebiorstwach
przemyslowych w polsce..Strefa euro - szanse i zagrozenia.Rola bieglych rewidentow w ograniczaniu naduzyc
gospodarczych.Wykorzystanie srodkow finansowych w ramach iw equal jako narzedzie oddzialywania na
rynek pracy.Zarzadzanie finansami placowki oswiatowej na przykladzie zespolu szkolno-przedszkolnego nr 4
w myszkowie.Zakres znaczeniowy pojecia osoba pelniaca funkcje publiczna a odpowiedzialnosc karna
lekarza za przestepstwo sprzedajnosci (art. 228 k.k.).Analiza ekonomiczna w zarzadzaniu nieruchomoscia
komercyjna.Praktyczne zastosowanie procesow motywacyjnych na przykladzie pko banku polskiego
sa..Promocja gminy-narzedzia i techniki na przykladzie aleksandrowa lodzkiego.Bazy danych dla celow
przygotowywania kosztorysow ofertowych praca inzynierska budownictwo.Amnesty international jako
przejaw ochrony praw czlowieka.Granice dozwolonego uzytku prywatnego w kontekscie eksploatacji
utworow w sieci internetowej.Elektroniczne monitirowanie przestepcow.Instytucja swiadka
koronnego.Komercjalizacja wizerunku.Kampania promocyjna dla hurtowni na przykladzie firmy
bumix.Bezdomnosc a przestepczosc.Rynek pracy w polsce w swietle wyzwan integracji z unia
europejska.Regulacja dostepu do infrastruktury kolejowej w prawie unii europejskiej i polski.Realizacja
budzetu gminy wolborz w latach 2008-2010..Czyny nieuczciwej konkurencji w internecie.Motywacja do pracy
a organizacja systemu wynagrodzen w sluzbie zdrowia na podstawie wojewodzkiego szpitala
specjalistycznego im. N.m.p. w czestochowie.Rola urzedu gminy w utrwalaniu i promowaniu tozsamosci
lokalnej mieszkancow - na przykladzie gminy czarny dunajec.Dobro dziecka jako negatywna przeslanka
rozwodowa.Ocena wykorzystywania srodkow z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napojow
alkoholowych na przykladzie gminy sieradz w latach 2004-2006.Relacja wlasciciel - zarzadca jako podstawa
oceny ewolucji zarzadzania nieruchomosciami komercyjnymi.Podstawy stosowania i wylaczenia stosowania
tymczasowego aresztowania w polskim postepowaniu karnym.Prokuratura generalna rzeczpospolitej
polskiej.Prywatyzacja przedsiebiorstw komunalnych jako element strategii rozwoju.Kredyt jako zrodlo
finansowania rozwoju przedsiebiorstwa.Analiza scenariuszowa w odniesieniu do analizy z wykorzystaniem
ekstrapolacji trendu. Ukazana na podstawie sektora budowlanego w polsce.Analiza rentownosci na
przykladzie produktow kredytowych w banku spoldzielczym.Realizacja dzialania modernizacja gospodarstw
rolnych” w latach 2007 – 2013 na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Promocja produktow bankowych na
przykladzie banku spoldzielczego ziemi kaliskiej w kozminku.Analiza budzetu gminy na przykladzie gminy
miejskiej konin i gminy wiejskiej stare miasto w latach 2002-2006.Wplyw kosztow na gospodarowanie
zasobami mieszkan komunalnych na przykladzie miasta skarzysko-kamienna.Rzecznik praw obywatelskich i
jego dzialania na rzecz osob pozbawionych wolnosci..Nowy produkt bankowy - karta platnicza.Strumien
wartosci przy wytwarzaniu okuc budowlanych..Tematy prac licencjackich pedagogika.Instytucja pytan
prawnych do sadu najwyzszego jako instrument zapewnienia jednolitosci orzecznictwa w sprawach
karnych.Tozsamosc i kultura na gornym slasku - tradycja i terazniejszosc..Przestepczosc ekologiczna - aspekty
prawne i kryminologiczne.Seminarium ii r.st. V r- kat. Postepowania administracyjnego.Role w zespolach
zadaniowych - specyfika funkcjonowania pracownikow branzy nowych technologii.Instrumenty
motywowania specjalistow ds. Sprzedazy.Europejskie standardy postepowania administracyjnego..Konflikt i
sposoby jego rozwiazywania w spolem pss jednosc.Rozwoj rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce
na przykladzie wojewodztwa lodzkiego i lodzi.Projekt przystani nad jeziorem z miejscami noclegowymi i
tarasem nad woda praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Ocena jakosci uslug
bankowych na przykladzie deutsche bank.Kompleksowe zarzadzanie jakoscia w firmie produkcyjnej.Ocenaa
oplacalnosci inwestycji.Podzial nieruchomosci w swietle ustawy o gospodarce nieruchomosciami.Rola
zarzadcy nieruchomosci w procesie zarzadzania wspolnota mieszkaniowa w blachowni.praca licencjacka
budzet gminy .Sobczak- eugeniusz. - wykorzystanie funduszy unijnych a spojnosc spoleczno-ekonomiczna w
rozwoju regionow .Narzedzia informacyjno - infomatyczne w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Ocena
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oplacalnosci projektu inwestycyjnego na podstawie biznesplanu dom zdrojowy w jastarni na helu.Pisanie
prac cennik.Administracyjnoprawne aspekty przewodnictwa turystycznego.Aktywny wypoczynek ow okresie
letnim szansa rozwoju turystyki w powiecie nowosadeckim.praca licencjacka budzet gminy .Praca
magisterska logistyka.Rola klastrow w budowaniu konkurencyjnosci regionu lodzkiego.Akcesoryjnosc
poreczenia.Podzial i realizacja podstawowych obowiazkow pracodawcy wobec pracownika tymczasowego
poprzez agencje pracy tymczasowej i pracodawce uzytkownika.Problem jawnosci w arbitazu
inwestycyjnym.Outsourcing jako wspolczesna metoda zarzadzania na przykladzie polski i swiata.Krysiakzbigniew. - ryzyko kredytowe a wartosc firmy : pomiar i modelo- wanie .Warunki eksploatacji maszyn i
poziom techniki w przedsiebiorstwie branzy spozywczej..Kredytowanie wspolnot
mieszkaniowych.Odszkodowania za grunty zajete pod drogi.praca licencjacka budzet gminy .Klaus- peter.
Red. - the roots of logistics : a reader of classical contributions to the history and conceptual
found.Efektywny system zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie banku bp s.a..Szkolenia jako jedno z
narzedzi marketingu wewnetrznego na przykladzie oddzialu zakladu ubezpieczen spolecznych w
czestochowie.Zarzadzanie jednostka oswiatowa na przykladzie przedszkola samorzadowego nr 7 w
bialymstoku.Rola wlasciciela mikroprzedsiebiorstwa w osiaganiu sukcesow rynkowych na przykladzie firmy
liko.Ocena dochodow i wydatkow budzetowych gminy strzelce wielkie w latach 2004-2008.Tematy prac
licencjackich rachunkowosc.Wplyw kryzysu finansowego na zmiane postaw gospodarstw domowych wobec
gromadzenia oszczednosci w bankach..Magisterska praca.Specyfikacja i uwarunkowania zarzadzania
procesami innowacyjnymi w kontekscie zastosowania koncepcji open innovation..Rola menedzerow w
realizacji koncepcji zarzadzania logistycznego na przykladzie firmy.Wzor pracy licencjackiej z pedagogiki.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie wizerunkiem instytucji publicznej. Studium przypadku: urzad miasta
piotrkowa trybunalskiego;.praca licencjacka budzet gminy .Kredyt inwestycyjny jako zrodlo finansowania
dzialalnosci przedsiebiorstwa.Zastaw rejestrowy na prawach udzialowych.Wykorzystanie srodkow z unii
europejskiej przez jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy uniejow.Analiza przekazow
reklamowych w mediach lokalnych na przykladzie mediow czestochowskich.Pozyskiwanie srodkow w ramach
samorzadowego instrumentu wsparcia rozwoju mazowsza 2008 i ich wplyw na rozwoj gminy
goworowo.Wykorzystanie srodkow unijnych oraz korzysci z nich plynace dla jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy i miasta warta.System zarzadzania jakoscia jako element
konkurencyjnosci firmy na podstawie solid security.Prawo wlasnosci intelektualnej a prawo konkurencji w
systemie prawnym unii europejskiej i stanow zjednoczonych ameryki.Przedstawienie zarzutow i ich zmiana
jako wyraz pociagniecia do odpowiedzialnosci karnej.Placowe i pozaplacowe motywowanie pracownikow w
agros nova sp. Z o.o..Systemy informatyczne bankowosci elektronicznej..Analiza i ocena rynku kontraktow
terminowych futures na przykladzie gpw w warszawie.Venture capital a male i srednie przedsiebiorstwa w
unii europejskiej.Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstw w obszarze pracowniczym.Marketingowe
wykorzystanie serwisow spolecznosciowych na przykladzie www.facebook.com.Swiadek w postepowaniu
karnym.Wybrane aspekty europeizacji prawa karnego materialnego i procesowego.Venture management
jako strategia wdrozenia innowacji w przedsiebiorstwie.Rola banku w dzialalnosci gospodarczej.Efektywnosc
gospodarki zapasami w przedsiebiorstwie produkcyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Funkcje sejmu
rzeczypospolitej polskiej..Wplyw podstawowych srodowisk wychowawczych na przestepczosc
nieletnich..Wykorzystanie funduszy strukturalnych na obszarach wiejskich na podstawie wojewodztwa
podlaskiego..System powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w polsce w latach 1999-2005.Postepowanie
wyjasniajace w procedurze administracyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Rachunkowosc budzetowa na
przykladzie urzedu kontroli skarbowej..Okreslenie czynnikow sukcesu w procesie poszukiwania pracy.Alians
jako forma organizacji i funkcjonowania wspolczesnego przedsiebiorstwa.Fundusze inwestycyjne dla
klientow indywidualnych w latach 2004-2010 w polsce..Modele zarzadzania globalnego..Problematyka
doboru kadr w funkcjonowaniu i rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie: p.p.h.u. ares- babiak meble
s.c..Wplyw kosztow na wynik finansowy przedsiebiorstwa zugil s.a. w wieluniu.Faszyzm wloski.Instytucja
usilowania- dobrowolnego odstapienia i czynnego zalu w kodeksach karnych ukrainy i rosyjskiej
federacji.Miedzynarodowe malzenstwa w ue.Motywowanie pracownikow do wyzszej wydajnosci pracy na
przykladzie trw automotiv.Wycena nieruchomosci dla potrzeb jednostki samorzadu terytorialnego na
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przykladzie urzedu miasta lodzi.Stalking. Studium problemu.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
krotkoterminowych inwestycji finansowych na wynik finansowy przedsiebiorstwa.Wykorzystanie internetu w
marketingu uslug turystycznych.Filipiak- teresa a[nna] . - zarys prawa cywilnego .Funkcje przedstawiciela
handlowego w lancuchu dystrybucji produktow elektronicznych na przykladzie przedsiebiorstwa
telstar..Kredyt hipoteczny dla osob fizycznych na przykladzie banku pko s.a. w latach 2008-2011..Internet jako
narzedzie konkurencyjnosci na rynku uslug bankowych.Logistyka produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjno- handlowo- uslugowego grafix..praca licencjacka budzet gminy .Premier wielkiej brytanii i jego
relacje z rzadem- parlamentem- monarcha.Polityka podatku dochodowego od osob prawnych na podstawie
przedsiebiorstwa enrem - polaniec spolka z o.o..Zwolnienie od kosztow sadowych z mocy ustawy.Reklama
telewizyjna i jej elementy- jako glowne narzedzie marketingu i bodziec ksztaltujacy zachowania
konsumentow na rynku..Dzialania promocyjne przedsiebiorstwa na przykladzie firmy c.hartwig gdynia
s.a..Rola rachunkowosci zarzadczej w zarzadzaniu spolka akcyjna..Rachunek wynikow jako narzedzie
zarzadzania finansami w przedsiebiorstwie x.Metody przesluchania swiadka.Borowski- jakub. - alienacja
rynkow finansowych a globalny kryzys finansowy .Pisanie prac wspolpraca.Techniki i metody efektywnego
archiwizowania plikow muzycznych..Analiza finansowa na przykladzie wodociagow i kanalizacji hydrokom sp.
Z o. O. W kluczborku..Marketing w dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie firmy odziezowej
layla.Oplacalnosc inwestycji w instrumenty rynku kapitalowego na przykladzie obligacji skarbu
panstwa.Transgraniczne laczenie sie spolek w prawie europejskim i polskim.Analiza i ocena systemu kontroli
w spoldzielniach mieszkaniowych..Wplyw struktury gospodarczej na sytuacje rynku pracy.Analiza zjawiska
banki spekulacyjnej na przykladzie rynku cukru w polsce w latach 2010-2011.praca licencjacka budzet gminy
.Ocena pracownikow oraz funkcjonowania systemu zarzadzania jakoscia wg iso 9001-2001 w
spoldzielczosci.Zabezpieczenie majatkowe w sprawach karnych skarbowych.Wplyw kryzysu gospodarczego
na sytuacje na rynku pracy w powiecie kutnowskim.Pozaplacowe motywowanie pracownikow jako zrodlo
efektywnosci na przykladzie arimr.Analiza rachunku wynikow na podstawie firmy x.praca licencjacka budzet
gminy .Motywowanie pracownikow na przykladzie kopalni wegla kamiennego brzeszcze.Wplyw regulacji
prawno-podatkowych na umowe spolki osobowej.Finansowanie infrastruktury gminnej na przykladzie gminy
miedzno.Biegly w polskim procesie karnym.Wplyw wybranych aspektow komunikacji niewerbalnej na
decyzje zakupowe nabywcow generacji y.Rekalma zewnetrzna w dzialalnosci marketingowej malego
przedsiebiorstwa.Strefa euro: podstawy- ksztalt obecny i perspektywy przystapienia polski..Organizacja i stan
ochrony prawnej konsumentow w polsce.Problem przestepczosci nieletnich.Podatkowe zrodla dochodow
budzetu gminy i ich ksztaltowanie sie w latach 2003-2007 na przykladzie wybranych gmin powiatu
radomszczanskiego.Rola jakosci w dzialalnosci malych uslugowych firm rodzinnych.Przymenski- andrzej. publiczna pomoc mieszkaniowa a demarginalizacja spoleczna ludnosci ubogiej .Agencje zatrudnienia i ich
rola w zmniejszaniu bezrobocia w polsce .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Realizacja funkcji personalnej oraz wystepujace w tym zakresie dysfunkcje.Postepowanie w sprawach z
oskarzenia prywatnego jako przyklad trybu szczegolnego w polskiej procedurze karnej.zrodla finansowania
deficytu budzetu gminy na przykladzie gminy komprachcice w latach 2005-2012.Zarzadzanie zasobami
ludzkimi na przykladzie zakladu energetyki blachownia.Srodki administracyjnej egzekucji naleznosci
pienieznych a efektywnosc egzekucji..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw wybranych instrumentow
prawno-podatkowych na optymalizacje zobowiazan podatkowych w przedsiebiorstwie.Wariograf i jego
wykorzystanie w polskim procesie karnym.Artykul 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji osia walki z
nierzetelna rywalizacja gospodarcza.Jakosc uslug telekomunikacyjnych..Regionalne strategie innowacji jako
element strategii rozwoju wojewodztw w okresie programowania 2004-2006..Pomiar dokonan z ilustracja na
przykladzie grupy farmaceutycznej.Atrakcje turystyczne jury krakowsko - czestochowskiej.Obiekty kopulowe i
technologia torkretowania praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Strategie wejscia
przedsiebiorstwa zagranicznego na rynek polski na przykladzie firmy ikea.Ocena i zarzadzanie plynnoscia
finansowa przedsiebiorstwa zaklad przetworstwa miesnego koniarek w latach 2009-2011.Sprawozdanie
finansowe jako podstawowe zrodlo analizy finansowej w przedsiebiorstwie.Analiza ergonomiczna i
bezpieczenstwo pracy w zakladzie produkujacym urzadzenia elektryczne.Analiza finansowa spolki gieldowej
(na przykladzie pkn orlen s.a.).Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na wybranym
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przykladzie.Blachucki- mateusz. Red. - zrodla prawa administracyjnego a ochrona wolnosci i praw obywateli
.Pisanie prac angielski.Azbest - program usuwania i jego realizacja na przykladzie gminy rozprza.Motywujaca
funkcja placy w ppup poczta polska.praca licencjacka budzet gminy .Analiza kredytow gotowkowych dla
klientow indywidualnych na podstawie oferty kredytowej banku x.Praca licencjacka
dziennikarstwo.Wylaczenie odpowiedzialnosci pracodawcy za szkode wyrzadzona przez pracownika osobie
trzeciej.Wplyw integracji z unia europejska na poziom bezrobocia w powiecie strzeleckim..Szanse i
zagrozenia dla rozwoju infrastruktury transportowej w polsce w zwiazku z organizacja euro 2012..Analiza
procesu zarzadzania i finansowych uwarunkowan inwestycji przeprowadzonej przez wspolnote mieszkaniowa
wreczyca.Przedawnienie zobowiazan podatkowych - charakterystyka i problemy interpretacyjne.praca
licencjacka budzet gminy .Rola specjalisty do spraw rachunkowosci zarzadczej we wdrazaniu koncepcji
lean.Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta na podstawie art.192 k.k..Uchybienie i przywrocenie terminu w
postepowaniu cywilnym.Pisze prace licencjackie.Rola rekrutacji i szkolenia w procesie zarzadzania zasobami
ludzkimi.Wplyw jakosci produkcji na koszty przedsiebiorstwa na przykladzie dantex sp. Z o.o..Ocena
skutecznosci funkcjonowania systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie zugil s.a..Przykladowe prace
mgr.Nabywanie nieruchomosci przez cudzoziemcow w polsce.Rola urzednika w budowaniu prestizu urzedu
administracji publicznej w spoleczenstwie..Obciazenia podatkowe indywidualnego gospodarstwa
rolnego..Biuro rachunkowe jako przedsiebiorca. Aspekt prawny.Specyfika zarzadzania nieruchomosciami
wspolnot mieszkaniowych.Ksztaltowanie sie cen nieruchomosci mieszkalnych na rynku lokalnym w
poszczegolnych dzielnicach miasta czestochowa.Ambasador marki jako narzedzie kreowania jej
wizerunku.Cywilnoprawna ochrona korespondencji.praca licencjacka budzet gminy .Prawo nieszkodliwego
przeplywu.Odpowiedzialnosc deliktowa w prawie francuskim - wypadki w szkolach.Proces windykacji
naleznosci na przykladzie branzy budowlanej.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na
wybranych stanowiskach w przedsiebiorstwie produkcyjnym..Zarzadzanie projektami na przykladzie the
european union and non-discrimination.Kontrola jednostek samorzadu terytorialnego ze szczegolnym
uwzglednieniem funkcji kontrolno-nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych..Przeslanki ogloszenia
upadlosci konsumenckiej.praca licencjacka budzet gminy .Specyfika polskiego systemu podatkowego
(studium przypadku:wplyw ulgi prorodzinnej na sytuacje ekonomiczna gospodarstw
domowych).Amortyzacja srodkow trwalych w prawie bilansowym i w prawie podatkowym.Finansowanie
panstwowej strazy pozarnej na przykladzie komendy miejskiej w piotrkowie trybunalskim.Merytoryczne i
formalne wymogi ustanowienia zadaniowego czasu pracy w swietle regulacji kodeksu pracy..Uproszczona
egzekucja z nieruchomosci w polskim postepowaniu egzekucyjnym.Instytucja rozwodu jako jeden ze
sposobow ustania malzenstwa w swietle obowiazujacego polskiego prawa cywilnego..Finansowanie ochrony
zdrowia w polsce w latach 1990-2009.Projekt konstrukcji obiektow stacji paliw praca inzynierska
budownictwo.Zasady przetwarzania danych osobowych.Analiza poziomu bezrobocia na przykladzie
dzialalnosci urzedu pracy w myszkowie.Prostytucja kobiet w polsce: zwiazana z nia przestepczosc i tendencje
ksztaltowania regulacji prawnych.Molestowanie seksualne w miejscu zatrudnienia.Temat pracy
licencjackiej.Odpowiedzialnosc podatkowa czlonkow zarzadu spolek kapitalowych jako osob trzecich.Zasady
opodatkowania dochodow kosciolow i innych zwiazkow wyznaniowych oraz osob duchownych w polsce na
tle wybranych regulacji obowiazujacych w innych panstwach.Analiza finansowa banku zachodniego wbk
s.a..Wplyw zminany stosunkow na zobowiazanie (klauzula rebus sic stantibus).Kultura organizacyjna w
instytucjach samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu miasta w czestochowie..Prezydent a szef rzadu
we wspolczesnym panstwie demokratycznym. (prawno-ustrojowe relacje w swietle rozwiazan francuskichniemieckich i polskich).Stosowanie zmiennej polityki cenowej przez obiekty hotelarskie na krakowskim rynku
uslug noclegowych.Lober- rosalie - doscignac czolowke czyli poprowadz firme do sukcesu wzorem
najlepszych : 7 zasad eksploz.Ocena dzialalnosci kredytowej banku pekao s.a. w latach 20072011.Wskaznikowa ocena kondycji finansowej netia s.a. w latach 2004-2006.Zarzadzanie finansami firmy na
przykladzie przedsiebiorstwa uslugowo-handlowego sandrew.Sponsoring jako narzedzie ksztaltujace
wizerunek firmy na przykladzie wydarzen graffiti.Ocena dzialalnosci kredytowej banku polska kasa opieki s.a.
w latach 2003 - 2007.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy czerwin w
latach 2007-2009.Postepowanie o uchylenie lub zmiane ubezwlasnowolnienia.Uwarunkowania motywacyjne
..
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pracy lekarzy zatrudnionych w publicznych szpitalach.Weryfikacja przydatnosci zawodowej pracownikow
banku bph s.a..Gospodarka cienia w obszarze zatrudnienia.Miedzyzakladowa analiza kondycji finansowej
spolek kapitalowych.Skutecznosc i efektywnosc w gospodarowaniu odpadami na przykladzie gminy zdunska
wola.Etel- leonard - podatki i oplaty lokalne- podatek rolny- podatek lesny : komentarz .Wybrane elementy
zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie pwst w krakowie).Przemoc seksulalna na przykladzie
przestepstwa zgwalcenia..Analiza i ocena systemu motywacyjnego w firmie eldom.Pozyskiwanie srodkkow
unijnych na finansowanie zadan gminy ostrow mazowiecka.Przestepstwo uprowadzenia art 211 kk.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw zmian w przepisach podatkowych na
budzet panstwa w kontekscie przystapienia polski do ue.Ocena wykorzystywania srodkow z funduszy
strukturalnych w gminie zarki w okresie 2007 - 2013.Zarzadzanie kompetencjami pracownikow.Innowacje w
procesach logistycznych (na przykladzie transportu kolejowego).Ocena systemu informatycznego
rachunkowosci na przykladzie systemu symfonia.Finansowanie i formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych
na przykladzie powiatowego urzedu pracy w belchatowie.Analiza poziomu i struktury dochodow wlasnych
gminy gidle w latach 2008-2010.Organizacja przeplywow materialowych i informacyjnych w logistycznym
procesie produkcji zakladu uslugowego farbolux.Budzetowanie jako metoda zarzadzania klubem
sportowym.Prace licencjackie bankowosc.Influence of operational condition of machine and on quality of
produced lock..Zasady sporzadzania sprawozdan finansowych w jednostkach sektora finansow publicznych
oraz ich obowiazki w zakresie archiwizacji sprawozdan na przykladzie archiwum panstwowego w
opolu..Specjalna strefa ekonomiczna euro- park mielec jako narzedzie aktywizacji gospodarczej
regionu.Analiza gospodarki magazynowej w przedsiebiorstwie x..Badania wplywu przejecia grupy
kapitalowej jc auto przez spolke inter cars s.a. na rentownosc grupy kapitalowej inter cars s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Egoizm w ujeciu jeremiasza benthama- maxa stirnera i ayn rand.praca licencjacka
budzet gminy .Funkcjonowanie i rozwoj przedsiebiorstwa rodzinnego.Administracja publiczna praca
licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Dzialania promocyjne na rynku zagranicznym na przykladzie
firmy regisferriere..Spis tresci pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie
merchandisingu w dzialaniach promocyjnych na przykladzie firmy market serwis.Tematy prac magisterskich
zarzadzanie.Jak napisac prace licencjacka.Promocja na rynku narzedzi ogrodniczych na przykladzie firmy
husqvarna.Odrebnosci postepowania cywilnego w sprawach gospodarczych.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Tryb i przeslanki rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia..Zasady
traktowania nieletnich w polsce i w niemczech.Analiza zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie domu
pomocy spolecznej --pod klonami w dzbancach.Zniewolony umysl. Psychologiczne koncepcje
totalitaryzmu..Zemigala- marcin. - spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstwa : budowanie zdrowejefektywnej organizacji .Tworzenie kapitalu ludzkiego na przykladzie przedsiebiorstwa.Handel elektroniczny
w internecie na przykladzie firmy bino.pl.Wielostopniowe klauzule rozwiazywania sporow jako narzedzie
wszechstronnego wykorzystania mechanizmow alternatywnego rozwiazywania sporow.Ocena plynnosci
finansowej przedsiebiorstwa transportowego twist-pol w latach 2007-2010..Ocena zdolnosci kredytowej
osob fizycznych stosowana przez powszechna kase oszczednosci banku polskiego s.a. w piotrkowie
trybunalskim.Analiza finansowa grupy kapitalowej pkn orlen s.a. w latach 2006-2008.Projekt hotelu na 200
miejsc noclegowych praca inzynierska budownictwo.Ocena innowacyjnosci wybranego przedsiebiorstwa w
zakresie technologii produkcji tworzyw sztucznych.The psychological mechanisms of luxury brand
building.Realizacja dzialan wdrozeniowych przez agencje restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w ramach
polityki rolnej na przykladzie biura powiatowego w sieradzu.Wplyw kultury narodowej chin i niemiec na
zarzadzanie zasobami ludzkimi w miedzynarodowych projektach realizowanych w koncernie siemens
ag.Determinanty wyboru targowiska jako miejsca zakupu przez klientow - targowiska tomex.praca
licencjacka budzet gminy .Dlugoterminowe czynniki ryzyka a wartosc rezydualna.Rynek funduszy
inwestycyjnych jako forma lokowania oszczednosci gospodarstw domowych w polsce.Dochody gminy praca
magisterska.Zasada prawdy w procesie cywilnym.Czynniki warunkujace realizacje motywacyjnej funkcji
systemu oceniania pracownikow na przykladzie firmy ubezpieczeniowej w tomaszowie mazowieckim.praca
licencjacka budzet gminy .Interpretacje prawa podatkowego w sprawach indywidualnych jako swoista forma
dzialania administracji.Ekonomiczne i spoleczne determinanty rozwoju mieszkalnictwa.Status
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prawnoautorski muzycznych strategii intertekstualnych.Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynku
kapitalowym.praca licencjacka budzet gminy .Efektywne zarzadzanie zespolami pracowniczymi na
przykladzie wybranego przedsiebiorstwa spedycyjno-logistycznego..Ocena pozyskiwania srodkow na rozwoj
msp na przykladzie przedsiebiorstw branzy obuwniczej w latach 2008-2010.Wplyw procesu motywacji na
wynik ekonomiczny przedsiebiorstwa na przykladzie firmy frutis.Funkcjonowanie podatku od czynnosci
cywilnoprawnych w polskim systemie podatkowym.Wspolpraca krakowa z miastami blizniaczymi w ramach
unii europejskiej ze szczegolnym uwzgledznieniem wspolpracy krakowa z norymberga..Wplyw stosowania
programow lojalnosciowych na efektywnosc dzialalnosci hotelu sheraton krakow.praca licencjacka budzet
gminy .Terminalowy dostep do aplikacji..Z problematyki reklamy ukrytej oraz product placement.Analiza
wskaznikowa przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego z ilustracja na przykladzie bon prix
sp. Z o.o..Finansowe aspekty zarzadzania inwestycjami komunalnymi na przykladzie gminy wlodowice.Ocena
pozycji konkurencyjnej gieldy papierow wartosciowych w warszawie w regionie europy srodkowowschodniej..Systemy informatyczne w uslugach turystycznych firmy hs partner pro-test.The commission’s
2009 guidance on article 102 tfeu - the fundamentals of the more economic approach to exclusionary abuses
and the impact of the document.Organizacje pozarzadowe dzialajace na terenie gminy wolczyn w systemie
zapobiegania przestepczosci.Wykorzystanie sprawozdan finansowych w ocenie dzialalnosci przedsiebiorstwa
produkcyjno-handlowego silikaty.Wykorzystanie instrumentow marketingu mix w przedsiebiorstwie
amica.Opodatkowanie likiwidacji dzialalnosci gospodarczej.Kacalak- wojciech (1945- ). Red. - edukacja
techniczna dla rynku pracy 2013 .Outsourcing uslug logistycznych w opiece zdrowotnej na przykladzie
wojewodztwa lodzkiego.Rola i znaczenie sprawozdania finansowego w ocenie kondycji finansowej
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Analiza kosztow zintegrowanego systemu zarzadzania
jakoscia- srodowiskiem- bezpieczenstwem i higiena pracy w elektrowni belchatow..Odpowiedzialnosc
cywilna za szkody komunikacyjne..Balanced scorecard jako metoda pomiaru i komunikowania strategii w
przedsiebiorstwie.Wspieranie przedsiebiorczosci na przykladzie tomaszowa mazowieckiego.Metody
finansowania inwestycji w nieruchomosci.Karne aspekty ochrony wlasnosci intelektualnej i
przemyslowej.Budzetowanie jako metoda zarzadzania kosztami na przykladzie przedsiebiorstwa
handlowego.Postep implementacji technologii radiowej identyfikacji.Wplyw rynku kredytow hipotecznych
na rozwoj rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce w latach 2003-2007..Dlug publiczny w polsce i
wybranych krajach unii europejskiej.Przeksztalcenie spoldzielni pracy w spolke prawa handlowego.Ocena
bezpieczenstwa pracy i ryzyka zawodowego w procesie produkcji opakowan z tworzyw sztucznych.Kredyty
konsumpcyjne na przykladzie kredyt banku.praca licencjacka budzet gminy .Spoleczne aspekty
restrukturyzacji personalnej w przedsiebiorstwie na przykladzie rafinerii nafty glimar s.a. w gorlicach.Status
administracyjno-prawny cudzoziemca w polsce..Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta na podstawie art.192
k.k..Zapobieganie przemocy w rodzinie na podstawie dzialan komisariatu policji w ozimku.Oddzialywanie
euroregionow na rozwoj lokalny na przykladzie euroregionu slask cieszynski..Metody szacowania
synergicznych efektow fuzji i przejec przedsiebiorstw na polskim rynku kapitalowym.Internet- jako
narzedziowe wsparcie procesu rozwoju produktow mikrofirm piekarniczych..Style kierowania jako narzedzie
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie isd huta czestochowa.Employer branding w korelacji z
oczekiwaniami pokolenia y. Na przykladzie badan studentow uniwersytetu jagiellonskiego i akademii
gorniczo hutniczej.Znaczenie transportu kolejowego w handlu miedzynarodowym na przykladzie polski i
ukrainy w latach 1995-2007.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa.Konkurencyjnosc ofert
kredytow banku spoldzielczego ziemi piotrkowskiej w gorzkowicach i banku pko bp s.a. oddzial w
gorzkowicach.Handel ludzmi jako wspolczesna forma quasi niewolnictwa.praca licencjacka budzet gminy
.Prawo policyjne.Agresja jako wyznacznik zachowania pseudokibicow sportowych.Efekty akcesji z unia
europejska na przykladzie zakladu energetycznego lodz - teren s.a..Srodki zwalczania przestepczosci
zorganizowanej.Reklama internetowa. Znaczenie i trendy rozwoju..Budynek jednorodzinny o konstrukcji
szkieletowej praca inzynierska budownictwo.Rola internetu w marketingu politycznym na przykladzie
wyborow parlamentarnych w polsce w 2007 roku.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Nastepstwo prawne miedzy wspolnikami spolki cywilnej a spolka handlowa powstajaca z
przeksztalcenia spolki cywilnej.Ankieta do pracy licencjackiej.Analiza porownawcza sytuacji kapitalowo..
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majatkowej wybranych przedsiebiorstw w latach 2007-2011..Wielostronne umowy miedzynarodowe
dotyczace zmian klimatu.Obrot nieruchomosciami jako zrodlo dochodow wlasnych gminy.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na
przykladziwe getin noble bank w latach 2007-2011.Spoleczne i ekonomiczne aspekty prywatyzacji w
polsce.Miedzynarodowe sadownictwo karne..Srodek karny zakazu wstepu na impreze masowa.Instytucje
lokalnego rynku nieruchomosci w malym miescie na przykladzie turku.Partnerstwo wschodnie w kontescie
wspolnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa unii europejskiej.Oplaty lokalne w polsce.Planowanie
dzialalnosci przedsiebiorstwa uslug wysokosciowych.Analiza form sterowania ryzykiem kredytow
hipotecznych na przykladzie banku spoldzielczego w popowie z/s w zawadach w latch 2006-2010.Specyficzne
elementy wzrostu gospodarczego japonii w okresie 1953-1973..Efektywne zarzadzanie kultura jako czynnik
rozwoju regionalnego i lokalnego. Przyklad strategii rozwoju jury krakowsko-czestochowskiej.Rachunek
efektywnosci inwestycji na przykladzie sempertrans belchatow spolki akcyjnej.Kulturowe uwarunkowania
stresu organizacyjnego w grupie nauczycieli z polski i kazachstanu.Projekt kanalow dystrybucji w marketingu
uslug na przykladzie biura podrozy orbis.Zapewnienie jakosci w procesie zarzadzania projektowaniem i
produkcja uzwojen generatorow.Informacja pozyskiwana przez internet i mozliwosc ekspansji
przedsiebiorstwa na rynki zagraniczne..Odpisy amortyzacyjne w ujeciu podatkowym i ksiegowym oraz
przedstawienie ich na przykladzie przedsiebiorstwa p.p.h.u. znicz w latach 2007-2010.Wykonywanie
postanowien w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia.Systemy placowe przedsiebiorstw
ukrainskich na przykladzie centralnej bazy obslugi produkcyjnej ukrnafta..Mobbing w miejscu pracy-wybrane
zagadnienia .praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw strukturalnych
na przykladzie firmy bil-pnst.O pojeciu prawa represyjnego.Problematyka przemocy domowej w rodzinie
.Ocena strategii personalnej na przykladzie firmy solali s.a..Orientacja na pacjenta jako istotny element
systemu zarzadzania jakoscia w sluzbie zdrowia.Outsourcing jako nowy sposob usprawnienia dzialalnosci i
organizacji firmy..Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu na przykladzie grupy zywiec..praca licencjacka budzet
gminy .Ocena dzialalnosci depozytowo-kredytowej banku komercyjnego na przykladzie ing banku slaskiego
s.a. w latch 2005-2009.Polityka zatrudnienia wspolczesnych organizacji w oczach kandydatow do
pracy.Bezpieczenstwo energetyczne unii europejskiej z punktu widzenia polski.Wstep pracy
licencjackiej.Ochrona srodowiska i recykling opakowan stosowanych w przemysle spozywczym..Pisanie prac
magisterskich po angielsku.Aktywizacja zawodowa osob niepelnosprawnych.Rola rachunkowosci w
zarzadzaniu jednostka gospodarcza na przykladzie spoldzielczej agrofirmy w szczekocinach..Dobor i
wykorzystanie srodkow ochrony indywidualnej w przemysle lekkim na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa produkcyjnego..Migracja kapitalu ludzkiego do krajow zatoki perskiej.Outsourcing
logistyczny na przykladzie grupy ambra s.a..Energetyka odnawialna w prawie unii europejskiej.Znaczenie i
rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce polskiej w latach 1995-2004.Organizacja sieci
dystrybucji w malych i srednich przedsiebiorstwach na przykladzie firmy polspaw..Multi level marketingproblematyka motywacji w organizacjach dzialajacych w oparciu o system marketingu wielopoziomowego na
przykladzie firmy fm group.Algorytm genetyczny w analizie danych finansowych.Rozwoj transportu
intermodalnego w polsce z wykorzystaniem funduszy europejskich.Wznowienie postepowania w procesie
cywilnym.Ustroj organow policji.Wynik finansowy a dochod w przedsiebiorstwie..Rola nadzoru i kotroli na
poszczegolnych etapach procesu inwestycyjnego.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kryzysu
finansowego na rynek ubezpieczen majatkowych w polsce.Ograniczenia swobody przedsiebiorczosci a
optymalne funkcjonowanie rynku wewnetrznego ue.Fundusze pozyczkowe i poreczen kredytowych w
stymulowaniu rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw.Dzwigala- aneta. Oprac. - zakopane : plan miasta i
okolice .Rola analizy rachunku przeplywow pienieznych w zarzadzaniu firma.Transgraniczne laczenie sie
spolek kapitalowych w prawie unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Pomiar kapitalu
intelektualnego wybranych spolek z branzy farmaceutycznej notowanych na gieldzie papierow
wartosciowych w warszawie.Nowoczesne zarzadzanie miastem. Kurytyba - studium przypadku.Kredyt
konsumencki jako glowny produkt banku komercyjnego na przykladzie pko banku polskiego i grupy bre
banku w latach 2007- 2011.Rola komunikacji interpersonalnej w aspekcie gospodarki opartej na
wiedzy.Europejski fundusz spoleczny i jego rola w zwalczaniu bezrobocia w warunkach polskich.Zjawisko
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samobojstwa. Aspekty prawno-kryminalistyczne.Polskie czlonkostwo w strefie schengen - pozytywne i
negatywne skutki przystapienia.Sad penitencjarny.Charakterystyka zjawiska samobojstwa.Analiza technologii
i materialow stosowanych w przemysle obuwniczym.Charakterystyka i warunki skutecznej komunikacji w
organizacji.Maszyny oraz urzadzenia do skladowania i transportu wewnetrznego wykorzystywane w
magazynach skladujacych towary na paletach eur.Agroturystyka jako forma i szansa aktywizacji obszarow
wiejskich na przykladzie gminy olsztyn.Riksze jako biznes i atrakcja turystyczna miasta krakowa.Uznawanie
orzeczen sadow zagranicznych na tle postanowien konwencji z lugano.praca licencjacka budzet gminy .Rola i
zadania kierownika w procesie motywacji pracownikow na podstawie badan wlasnych.Przestepczosc
prokreacyjna.Ograniczenia swobody przedsiebiorczosci a optymalne funkcjonowanie rynku wewnetrznego
ue.Prawo do urlopu wypoczynkowego..Konkurencja na polskim rynku bankowosci detalicznej.Wstep do
pracy licencjackiej.Controlling finansowy jako narzedzie zarzadzania wartoscia przedsiebiorstwa.praca
licencjacka budzet gminy .Porownanie ustawy o rachunkowosci i miedzynarodowych standardow
rachunkowosci -wplyw na sprawozdania finansowe.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac
magisterskich ogloszenia.Bankowosc elektroniczna.Gospodarka odpadami ze szczegolnym uwzglednieniem
recyklingu w lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Przesluchanie bieglych- specjalistow oraz tlumacza i
kuratora.Wspolpraca urzedu pracy z jednostkami samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
krzeszowice.Klauzula demokratycznego panstwa prawnego w polsce po roku 1989.Jezyk reklam
komercyjnych jako czynnik wplywajacy na zachowania mlodych konsumentow..Zdolnosc kredytowa malych i
srednich firm na przykladzie przedsiebiorstwa makroll.praca licencjacka budzet gminy .Strategia
marketingowa przedsiebiorstwa handlowo - uslugowego na przykladzie firmy h.skrzydlewska.Stres zwiazany
za zmianami organizacyjnymi w percepcji pracownikow urzedu pocztowego.Zbiorowa reprezentacja
zbiorowych interesow pracownikow.Zarzadzanie bezpieczenstwem imprez masowych w kontekscie
chuliganstwa stadionowego..Czynniki rozwoju malych firm produkcyjno-handlowo-uslugowych (na
przykladzie firmy abc macisz).Lichniak- irena. Red. - wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu : wybrane
zagadnienia .Czynnosci wyjasniajace w postepowaniu w sprawach o wykroczenia.Wstepna kontrola
oskarzenia.Pisanie prac magisterskich poznan.Odpowiedzialnosc za wykonywanie polityki zagranicznej ue na
przykladzie partnerstwa wschodniego.Projekt zespolu apartamenowego i domkow z basenem praca
inzynierska budownictwo.Oceny pracownicze jako element polityki kadrowej przedsiebiorstwa na
przykladzie szkoly ponadgimnazjalnej w czestochowie..Wplyw orzecznictwa trybunalu konstytucyjnego oraz
europejskiego trybunalu praw czlowieka na doprecyzowanie tresci prawa do prywatnosci.Prywatyzacja
przedsiebiorstw panstwowych na przykladzie elektrocieplowni w lodzi.Wywiad wojskowy jako narzedzie
polityki bezpieczenstwa panstwa.praca licencjacka budzet gminy .Przestepczosc porachunkowa w kontekscie
przestepczosci zorganizowanej..praca licencjacka budzet gminy .Kredyt jako jedna z form finansowania
dzialalnosci gospodarczej na podstawie banku pko bp oddzialu x.Pisanie prac licencjackich cennik.Znaczenie
systemow motywacji pracownikow w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie spolki com.40 limited w
wielkopolsce.Modele ochrony pracownikow przed molestowaniem seksualnym.Banki spoldzielcze w
kredytowaniu sektora msp.praca licencjacka budzet gminy .Osobowosc i rola menedzera a sukces
tworzonych i zarzadzanych przez niego firm.Dyfuzja innowacji technologicznych w procesach
magazynowych.Handel internetowy na przykladzie polskich serwisow aukcyjnych..Gotowe prace
zaliczeniowe.Administracyjno-prawne zagadnienia zamowien publicznych..Uscinska- gertruda (1958- ). Red. prawo pracy : refleksje i poszukiwania : ksiega jubileuszowa profesora jerzego wratnego .Prawo swiadka do
odmowy zeznan w postepowaniu karnym..Skup i sprzedaz wierzytelnosci przez banki oraz instytucje
finansowe..Konflikt interesow w administracji publicznej.Szkolenia elementem polityki
personalnej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w strategii rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie firmy
motoryzacyjnej.Zastosowanie outsourcingu w miejskim przedsiebiorstwie energetyki cieplnej w
krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Zatrudnienie w sluzbach porzadku publicznego.Poprawa
efektywnosci produkcji w przedsiebiorstwie..Osobowe srodki dowodowe w polskim procesie
cywilnym.Przedsiebiorczosc i innowacyjnosc polskiego programu aktywizacji zawodowej osob
niepelnosprawnych.Opracowanie oferty przetargowej wraz z dokumentacja i pakietem prezentacyjnym firmy
budowlanej praca inzynierska budownictwo.Szkody osobowe w ubezpieczeniach obowiazkowych
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odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych w polsce w latach 2006 - 2009.Zarzadzanie
procesem monitoringu i windykacji naleznosci w ograniczaniu ryzyka kredytowego na przykladzie pekao
sa..Nierownowaga budzetowa a procedura nadmiernego deficytu w wybranych panstwach czlonkowskich
unii europejskiej.Miejsce i rola programu lojalnosciowego w budowaniu trwalej wiezi z klientem.Aktywnosc
marketingowa przedsiebiorstwa w dobie kryzysu na przykladzie yawal s.a..Prezydent stanow zjednoczonych
ameryki.Analiza finansowa celkom sp. Z o. O. W latach 2002-2006.Negocjacje jako sposob rozwiazywania
konfliktow wewnatrzorganizacyjnych.Obiektywna i subiektywna postrzegalnosc stanu nietrzezwosci w
przypadku przypisywania odpowiedzialnosci za popelnienie czynu zabronionego z art. 178a § 1kk wybrane
aspekty.Tradycyjne i nowoczesne formy rekrutacji w ocenie specjalistow z zakresu zarzadzania zasobami
ludzkimi..Wykorzystanie narzedzi informatycznych do zarzadzania relacjami z klientami w
hotelarstwie.Analiza i doskonalenie procesu produkcyjnego na podstawie stolarki budowlanej.Warunki
skutecznego zarzadzania jednostkami organizacyjnymi samorzadu terytorialnego..Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie agencji nieruchomosci rolnych..Podatek dochodowy jako przedmiot
ujawnien w sprawozdaniu finansowym - regulacje prawa bilansowego a praktyka spolek gieldowych w
polsce.praca licencjacka budzet gminy .Motywacyjne oddzialywanie szkoly na mlodego stopniem
zawodowym nauczyciela.na przykladzie zespolu szkol ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanislawa staszica we
wloszczowie.Korzysci dla firmy plynace z usprawnienia procesow rekrutacji i selekcji pracownikow przy
uzyciu nowoczesnego oprogramowania.Abstrakcyjna kontrola postanowien wzorcow umow..Znaczenie
kontroli podatkowej w egzekwowaniu naleznosci z tytulu podatku dochodowego od osob fizycznych w latach
2003-2005 na przykladzie urzedu skarbowego w kutnie.Rekrutacja i selekcja pracownikow jako jeden z
procesow zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie foster wheeler energia polska sp. Z o.o. i foster
wheeler energy fakop sp. Z o.o..Finansowanie organizacji pozarzadowych na przykladzie zwiazku harcerstwa
polskiego.Propaganda trzeciej rzeszy - proba charakterystyki i podstawowych metod i srodkow.Zarzadzanie
teatrem muzycznym na przykladzie teatru rampa w warszawie i gliwickiego teatru muzycznego.Innowacyjne
uslugi bankowe jako czynnik ksztaltujacy przewage konkurencyjna w bankowosci detalicznej.Wstep do pracy
licencjackiej.Analiza kosztow produkcji okien na przykladzie firmy rodzinnej glear sp.j. W latach 20062010.Realizacja polityki regionalnej unii europejskiej na przykladzie miasta lodzi.Pisanie prac
kielce.Obowiazki podatkowe przy prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej przez osobe fizyczna.praca
licencjacka budzet gminy .Akrasia and law. Weak paternalism as a justified limitation to personal
autonomy.Polityka wewnetrzna jozefa stalina.Tematy prac licencjackich z pedagogiki.Negocjacje jako
skuteczny sposob dochodzenia do porozumienia na przykladzie wss im l. Rydygiera.Narkotyki i przestepczosc
nieletnich.System finansowania swiadczen z tytulu bezrobocia..Dzialalnosc powiatowego urzedu pacy w
wieluniu w latach 2007-2010..Analiza systemu kredytowania osob fizycznych na przykladzie banku bgz s.a w
latach 2006 - 2010.Rola klienta wewnetrznego w aspekcie zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy skrivanek
sp. Z o.o.Radecki- wojciech - ustawa o miedzynarodowym przemieszczaniu odpadow : komentarz
.Wykorzystanie nowoczesnych technologii w postepowaniu cywilnym.Korporacja i alternatywy wobec niej w
obliczu swiatowych przemian spoleczno-gospodarczych xxi wieku.Dozor elektroniczny - forma wykonania
kary pozbawienia wolnosci.Problematyka niepoczytalnosci i poczytalnosci ograniczonej w swietle regulacji
kodeksu karnego z 1997 roku.Wadliwosc uchwal zgromadzen spolek kapitalowych.Kultura organizacyjna i jej
znaczenie na przykladzie samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej zoz w glucholazach..Rynek
finansowy- gielda papierow wartosciowych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie projektem. Budowanie efektywnego zespolu projektowego.Eksperyment medyczny na
organizmie ludzkim w prawie wspolnotowym..Wplyw amortyzacji podatkowej na ksztaltowanie wyniku
finansowego.Stany nadzwyczajne w konstytucji rp z 1997 r..Efektywnosc procesu produkcyjnego w
warunkach huty szkla..Przebieg postepowania wieczystoksiegowego.Projekt skrzyzowania drogi szynowej i
samochodowej. Praca inzynierska budownictwo.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec sprawcow
uzaleznionych od alkoholu.Spurek- sylwia. - ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie : komentarz
.Wojtysiak-kotlarski- marcin - teoria przedsiebiorstwa a koncepcje zarzadzania i praktyka biznesu .Placowe i
pozaplacowe formy motywowania pracownikow w przemysle metalurgicznym na podstawie firmy
x.Dystrybucja jako element marketingu mix w przedsiebiorstwie sektora spozywczego..Identyfikacja
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zagrozen i ocena ryzyka zawodowego i zakladowego na stanowiskach pracy na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa produkcyjnego..Wotum nieufnosci i wotum zaufania na gruncie ustawy zasadniczej
republiki federalnej niemiec z 23 maja 1949 r. Oraz konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
Rozwazania w kontekscie racjonalizacji systemu parlamentarnego.Miedzynarodowa architektura
finansowa..Reklamy w prasie mlodziezowej - analiza i ocena na przykladzie konkretnych magazynow.Rynek
nieruchomosci magazynowych w radomsku..Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w
finasnowaniu ochrony srodowiska na przykladzie miasta kalisza.praca licencjacka budzet gminy .Rola
komunikacji w zarzadzaniu organizacja wielokulturowa..Wplyw reklamy na postawy i zachowanie dzieci.Rola i
miejsce analiz technicznych w zarzadzaniu rozwoju gminy konopiska..Praca licencjacka forum.Akta prawa
miejscowego jako zrodlo prawa administracyjnego.Rola i funkcje menadzera w przedsiebiorstwie
rodzinnym.Wozniak- michal gabriel (1949- ). Oprac. - gospodarka polski 1990-2011 : transformacjamodernizacja- spojnosc spoleczno-ekonomiczna :.Przegrani transformacji - psychospoleczna analiza
przemian spolecznych po 1989 roku.Kontrola podatkowa jako element systemu podatkowego..Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w polsce po integracji z unia europejska.Zarzadzanie procesem produkcji rur z tworzyw
sztucznych.Logika.Wzor pracy licencjackiej.Rola dzialu personalnego w procesie wdrazania filozofii
kompleksowego zarzadzania jakoscia (tqm) w l.g. philips displays poland sp. Z o.o. w
skierniewicach..Znaczenie analizy rentownosci w procesie zarzadzania przedsiebiorstwem.Realizacja zadania
pomocy spolecznej przez jednostki samorzadu terytorialnego a wymogi spoleczenstwa na przykladzie
lodzi.Analiza i ocena instytucji rzecznika praw obywatelskich- jako organu kontroli panstwowej- z
perspektywy 20 lat funkcjonowania urzedu.Zaspokojenie wierzyciala rzeczowego w postepowaniu
upadlosciowym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami
ludzkimi w malym przedsiebiorstwie w warunkach uczestnictwa polski w unii europejskiej na przykladzie
wybranej firmy.Fundusze strukturalne w polsce. Programowanie - ewaluacja - wdrazanie.Wplyw stosowania
instrumentow marketingowych na sukces organizacji na przykladzie kompanii piwowarskiej s.a..Udzial w
spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia a wspolnosc majatkowa malzenstwa.Ocena wyplacalnosc
przedsiebiorstwa w dlugim i krotkim okresie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Partnerstwo inicjatyw nowohuckich. Przyklad wdrazania projektow unijnych..Analiza systemu zarzadzania
jakoscia przy wywtwarzaniu maszyn dla gornictwa..Public relations jako instrument ksztaltowania wizerunku
samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta i gminy kazimierza wielka.Problem bezrobocia wsrod osob
do 25 roku zycia i formy aktywizacji zawodowej w powiecie tureckim w latach 2007-2011.zrodla
finansowania dzialalnosci gospodarczej malych i srednich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy
.Prawne aspekty wspolpracy regionelnej panstw w azji na przykladzie organizacji wspolpracy gospodarczej i
szangchajskiej organizacji wspolpracy.Praca magisterska rachunkowosc.Fundusze inwestycyjne jako forma
oszczedzania wplywajaca na rozwoj polskiej gospodarki.Rekrutacja i nowoczesne metody doboru jako
elementy zarzadzania potencjalem ludzkim firmy.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj sieci autostrad w
polsce. Uwarunkowania realizacji- analiza korzysci.Wznowienie postepowania w praktyce organow
administracji architektoniczno-budowlanej..Pacho- wojciech. Red. - wzrost gospodarczy a bezrobocie i
nierownosci w podziale dochodu .Jurysdykcja krajowa w sprawach malzenskich oraz dotyczacych
odpowiedzialnosci rodzicielskiej.Odpowiedzialnosc za szkode wyrzadzona niezgloszeniem wniosku o
upadlosc.Zestawienie zmian w kapitale wlasnym przedsiebiorstwa jako element sprawozdawczosci
finansowej.Ocena wizerunku- oferty i kanalow promocji muzeum historycznego miasta krakowa.Pisanie prac
wspolpraca.Ksztaltowanie struktury organizacyjnej w przedsiebiorstwie turystycznym.Umowa leasingu w
swietle przepisow kodeksu cywilnego.Procesy dostosowawcze w polskim systemie podatkowym do
wymogow unii europejskiej..Specjalne strefy ekonomiczne jako element polityki gospodarczej panstwa na
przykladzie sse starachowice.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie szkolnictwa na przykladzie
gminy wiejskiej i gminy miejsko-wiejskiej.Gospodarowanie nieruchomosciami skarbu panstwa na przykladzie
powiatu czestochowskiego w latach 2008-2010.Charakter prawny terapeutycznych i nieterapeutycznych
czynnosci lekarskich (prawno-karne problemy zwiazane z zabiegiem chirurgicznej zmiany plci u
transseksualistow.Zarzadzanie i organizacja w strukturach armii krajowej ze szczegolnym uwzglednieniem
roli konspiracyjnych szkolen.Sankcje podatkowe jako sposob przeciwdzialania uchylaniu sie od
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opodatkowania.Wykonanie kary pozbawienia wolnosci w polsce.Analiza art. 178a k.k. I art. 87 k.w. W
kontekscie realizacji znamion prowadzenia pojazdu w stanie nietrzezwosci- badz pod wplywem srodka
odurzajacego oraz po uzyciu alkoholu lub podobnie dzialajacego srodka- ze szczegolnym uwzglednieniem
srodkow z grupy cannabis.Etyczne i prawne aspekty eutanazji.Formy i metody pomocy rodzinie w miejskim
osrodku pomocy spolecznej w radomsku.Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w kontekscie akcesji
polski do strefy euro.Bledny wpis w rejestrze przedsiebiorcow o odpowiedzialnosci osoby wpisanej w
spolkach handlowych.Planowanie produkcji a rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie daewoo electronics w
lodzi.Prawnoautorska ochrona tworczosci pracowniczej.Zasady ustalania wyniku podatkowego i finansowego
na przykladzie przedsiebiorstwa labtar sp. Z o.o. w tarnowie opolskim.Analiza zadluzenia na kartach
platniczych oferowanych przez bank pko bp s.a..Sakowicz- marcin (1974- ). Red. - partycypacja spoleczna w
dzialaniu administracji na tle rozwiazan w panstwach ue : zbior p.Prezydent a szef rzadu we wspolczesnym
panstwie demokratycznym. (prawno-ustrojowe relacje w swietle rozwiazan francuskich- niemieckich i
polskich).Rola bankow hipotecznych na rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce w latach 2005 2009.Plany prac licencjackich.Wykorzystanie internetu w promowaniu turystyki kempingowej.Cornelissenjoep. - komunikacja korporacyjna : przewodnik po teorii i praktyce .Stres organizacyjny u pracownikow
duzych firm- weryfikacja jego modeli opierajaca sie na interakcji wymagan- kontroli oraz wsparcia
spolecznego.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw infrastruktury transportowej dla funkcjonowania
obiektu port lodz.Regionalne konsekwencje integracji z unia europejska dla sektora malych i srednich
przedsiebiorstw (msp) studium przypadku regionu tureckiego.Pojecie i znaczenie interesu w prawie
administracyjnym.Efektywnosc metod przeciwdzialniu bezrobociu w powiecie radomszczanskim.Zakres
znaczeniowy pojecia osoba pelniaca funkcje publiczna a odpowiedzialnosc karna lekarza za przestepstwo
sprzedajnosci (art. 228 k.k.).Szanse i trudnosci w rozwoju gminy przyrow.System sprawozdan finansowych w
przedsiebiorstwie.Rozwiazania o charakterze antykryzysowym w zamowieniach publicznych praca
inzynierska budownictwo.Dochody podatkowe gminy na przykladzie gmin powiatu opoczno w latach 20012006.Dzialalnosc szkolnego osrodka kariery na przykladzie zespolu szkol lacznosci w krakowie.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wojcik- jerzy wojciech. - przeciwdzialanie
przestepczosci zorganizowanej : zagadnienia prawne- kryminologiczne i krymin.Budzet jako instrument
efektywnego zarzadzania finansami jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy redziny w
latach 2005-2007.Dyscyplina finansow publicznych w jednostkach samorzadu terytorialnego.Konstytucyjnoprawne aspekty akcji wyborczej solidarnosc.Rola konfliktow w malych i srednich przedsiebiorstwach na
podstawie hurtowni czesci motoryzacyjnych mar - mot.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Borys- tadeusz. Red. Nauk. - zarzadzanie srodowiskiem - gospodarka przestrzenna - zarzadzanie jakoscia .System partnerski - udoskonalona wersja franczyzy (na przykladzie firmy kolporter
spolka z o.o. S.k.a.).Kluczowe czynniki sukcesu w pracy dyrektora personalnego..Motywowanie pracownikow
a ich satysfakcja z pracy na przykladzie firmy sony vaio.System zarzadzania reklamacjami a szansa
dlugofalowego pozyskania klienta..Wplyw kadry zarzadzajacej na relacje miedzyludzkie w
organizacji..Podatek od nieruchomosci jako zrodlo dochodow w gminie bedzin.praca licencjacka budzet
gminy .Turystyka biznesowa w polsce - ocena jakosci uslug w hotelach biznesowych.Promocja turystyki
motocyklowej poprzez portal internetowy.Szkolenia jako instrument budowania przewagi konkurencyjnej
firmy. Porownanie szkolen on i off the job.Leasing jako niekonwencjonalna forma finansowania rozwoju
firmy (na przykladzie firmy izolbet).Analiza ryzyka kredytowego sektora msp w esbanku banku spoldzielczym
w radomsku w latach 2005 - 2009.Dzialania inwestycyjne w gminie uniejow.Ocena poziomu i struktury zrodel
finansowania dzialalnosci gminy poraj.Porownanie wykorzystania internetu jako medium sprzedazy przez
wybrane firmy ksiegarskie w polsce i za granica.Polityka i kultura europy.Uwarunkowania przedsiebiorczosci
na przykladzie wybranych malych przedsiebiorstw wojewodztwa podlaskiego.Rozwoj sieci sklepow marks
and spencer w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja w pkn orlen.Analiza strategiczna
wyzszej szkoly niepublicznej na przykladzie wspim w chrzanowie.Tatka- grazyna. Red. - polska w unii
europejskiej - aspekty ekonomiczne- polityczne i spoleczne .Uslugi bankowosci inwestycyjnej na tle
bankowosci komercyjnej.Osobiste uprawnienia akcjonariuszy w spolce akcyjnej.Rola kierownika w
zarzadzaniu personelem na przykladzie firmy impel catering sp. Z o.o..Programy aktywizacji mlodych osob na
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rynku pracy w polsce w latach 2003-2009.Kompleksowa ocena rentownosci przedsiebiorstwa na przykladzie
wybranej spolki akcyjnej.Rozwoj przedsiebiorstwa tsl w polsce na przykladzie firmy x.System zarzadzania
relacjami z klientem na przykladzie firmy almatur w opolu..Zarzadzanie zasobami ludzkimi niebieskiej armii
na przykladzie personelu pokladowego w linii lotniczej kd.Sprzedaz produktow finansowych przez internet
jako element nowoczesnego bancassurance na przykladzie dzialania bre ubezpieczenia sp. Z o.o..Bezrobocie
i sposoby lagodzenia jego skutkow.Pakt polnocnoatlantycki i jego znaczenie dla bezpieczenstwa na swiecie
.Przejrzystosc stosunkow finansowych pomiedzy organami publicznymi a przedsiebiorcami publicznymi w
polskim systemie prawnym.Zarzadzanie marka produktu przedsiebiorstwa z branzy meblarskiej na
przykladzie firmy „bodzio” sp.j..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza
procesow kadrowych jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie nadlesnictwa zloty
potok.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy transportowej..Rola doradcy
bankowego w procesie udzialania kredytu hipotecznego na przykladzie ing bank slaski w
czestochowie.Udzielenie i wygasniecie prokury.Wplyw wydatkow na system oswiaty i jej funkcjonowanie na
jakosc zasobow ludzkich w jst..Polski system podatkowy na tle wybranych krajow unii europejskiej na
przykladzie podatku vat.Analiza finansowa skonsolidowanych sprawozdan finansowych.praca licencjacka
budzet gminy .Zaskarzalnosc uchwal organow spoldzielni.Rynek ubezpieczen grupowych na zycie w polsce na
przykladzie pzu zycie sa.Plany prac magisterskich.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci w systemie
terapeutycznym wobec sprawcow niepelnosprawnych psychicznie.praca licencjacka budzet gminy .Kobiety w
zarzadzaniu.List zelazny w polskim procesie karnym.Pisanie prezentacji.Ochrona konsumenta w obrocie
elektronicznym.Leasing i kredyt jako forma finansowania srodkow trwalych w msp.Prawa podmiotowe
tymczasowe-skspektatywy.praca licencjacka budzet gminy .Wycena zuzycia srodkow trwalych i wartosci
niematerialnych i prawnych z punktu widzenia prawa bilansowego i podatkowego na przykladzie spoldzielni
mieszkaniowej.Kreowanie wizerunku miasta jako element promocji na przykladzie miasta krakowa.Ocena
funkcjonowania komunikacji miejskiej na przykladzie miejskiego zakladu komunikacyjnego sp. Z o. O. W
opolu..Mobbing w polsce. Prawny i spoleczny wymiar zjawiska..Rozwiazania informatyczne wspierajace
systemy ocen okresowych- jako narzedzie zarzadzania zasobami ludzkimi.Zmiany w zrodlach finansowania
sektora msp w polsce w xxi w..Koszty uzyskania przychodow w swietle przepisow podatkowych i
orzecznictwa naczelnego sadu administracyjnego-wybrane zagadnienia.Nowoczesne instrumenty kreowania
wizerunku marki wykorzystywane przez polskie banki na przykladzie multibanku.System kontroli jakosci
wyrobow obowiazujacy w hucie czestochowa..praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena poslugiwania
sie probkami towarow na rynku dobr konsumpcyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Motywacja jako
skuteczne narzedzie zarzadzania na przykladzie serwis blachownia sp. Z o. O..Postepowanie o zlozenie
przedmiotu swiadczenia do depozytu sadowego.Terroryzm europejski.Monteskiuszowska mysl polityczna a
prawo ustrojowe iii rzeczpospolitej.Czynniki ekspansji firmy zagranicznej na rynku polskim.Mozliwosci
wspolfinansowania inwestycji z funduszy sturykturalnych unii europejskiej w latach 20042006..Wykorzystanie systemow informatycznych w strategicznym zarzadzaniu zintegrowanymi lancuchami
dostaw..praca licencjacka budzet gminy .Harmonizacja prawa prywatnego w ramach unii
europejskiej.Wykorzystanie funduszy unijnych w sektorze rolnym na przykladzie gminy leczyca.Prowokacja
policyjna jako prosta czynnosc operacyjno-rozpoznawcza .Rola operatorow logistycznych w polsce na
przykladzie przedsiebiorstwa alfa logis sp.zo.o..Dziela osierocone.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w agendach
rzadowych (na przykladzie agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa).Zyra- joanna. Red. - ekonomia :
aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji : praca zbiorowa..Prace magisterskie spis tresci.praca
licencjacka budzet gminy .Poczta- walenty (1955- ). Red. - projekty inwestycyjne w agrobiznesie a zasady
wspolnej polityki rolnej po 2013 roku .Europejskie centra logistyczne jako element lancucha
dostaw.Funkcjonowanie archiwum uniwersytetu jagiellonskiego jako instytucji kultury..Doskonalenie
systemu zarzadzania jakoscia wedlug modelu efqm na przykladzie instytutu odlewnictwa w krakowie.praca
licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka pielegniarstwo.praca licencjacka budzet gminy .X.Rola
komunikacji w zarzadzaniu organizacja.Promocja jako element strategii rozwoju miast i regionow na
przykladzie gminy ozorkow.Ryzyko kredytowe w swietle nowej bazylejskiej umowy kapitalowej..Ujmowanie
ksiegowe dotacji unii europejskiej u beneficjenta i instytucji wdrazajacej.praca licencjacka budzet gminy
..

..
.Realizacja i ocena strategii marketingowych w firmie handlowej.Proces rekrutacji i selekcji w
organizacji.Gospodarka budzetowa gminy na przykladzie gminy sulejow.Dzialalnosc marketingowa
przedsiebiorstwa produkcyjnego na przykladzie fabryki mebli grupa g 3.Odpowiedzialnosc osob prawnych za
cudze czyny skarbowe.Non-compliance phenomenon - artykul 228 ustep 2 twe jako srodek dyscyplinujacy
panstwa czlonkowskie.Pisanie prac poznan.Dobor mediow reklamowych w aspekcie dotarcia do konkretnej
grupy konsumentow.Srodki komunikacji elektronicznej w kodeksie postepowania
administracyjnego.Zarzadzanie kapitalem obrotowym a plynnosc finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy atabajt roik- slowik- mazurkiewicz sp. J..Szanse i trudnosci w rozwoju gminy siewierz.Projekt
osiedlowego samoobslugowego sklepu spozywczego praca inzynierska budownictwo.Elastyczne formy
zatrudnienia praca magisterska.Pisanie prac inzynierskich informatyka.Ekonomiczno-spoleczne implikacje
polityki gospodarczej w transformacji systemowej polski.Jarczewski- wojciech. - pozyskiwanie inwestorow do
gmin .Analiza ekonomiczna jako narzedzie oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie
ostroleckiego przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji sp. Z o. O..Reklama praca magisterska.Kredyty
ratalne jako zrodlo kreowania popytu w gospodarce.Prawo miejscowe a technika prawodawcza w
orzecznictwie sadow administracyjnych.Handel elektroniczny - stan aktualny i perspektywy rozwoju.Ocena
kompetencji pracownikow na podstawie szkolen wdrazanych przez firme x.praca licencjacka budzet gminy
.Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika.Rola systemu
motywowania pracownikow (na przykladzie badan empirycznych w getin noble bank s.a.).Znaczenie
plynnosci finansowej w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa na przykladzie animex - zaklady drobiarskie s.a. w
opolu..Rolnictwo polskie w aspekcie wspolnej polityki rolnej unii europejskiej..Szanse i zagrozenia
stosowania e-learningu w procesie ksztalcenia na poziomie akademickim.Strategia przedsiebiorstw
wytworczych na przykladzie pke s.a..Motywacyjne aspekty delegowania zadan- uprawnien i
odpowiedzialnosci w procesie wdrazania norm iso w przedsiebiorstwie.Konsument na rynku energii
elektrycznej.Rozstrzygniecia w postepowaniu administracyjnym..Ocena efektywnosci zarzadzania portfelem
inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych w polsce.Komputerowo zintegrowany system zarzadzania
produktywnoscia na przykladzie wydawnictwa..Bankowosc elektroniczna jako nowa forma swiadczenia uslug
bankowych na przykladzie wybranych bankow w polsce.Mediacja- jako glowna forma negocjacji.Zarzadzanie
stresem.Wykorzystanie monitoringu do oceny zachowania sie i bezpieczenstwa zapor nasypowych na
przykladzie zapory czorsztyn. Praca inzynierska budownictwo.Wplyw integracji z unia europejska na sektor
msp na przykladzie przedsiebiorstwa x polska sp. Z o.o..Uklad pracy magisterskiej.Europejski tytul
egzakucyjny jako instrument wspolpracy sadowej w sprawach cywilnych..Wybrane przestepstwa przeciwko
zyciu w polskim kodeksie karnym z 1932 r.na tle kodeksow zaborczych obowiazujacych w chwili odzyskania
niepodleglosci..Ewolucja systemu podatkowego w polsce po 1990 roku.Instytucjonalne formy wspierania
internacjonalizacji polskich przedsiebiorstw na przykladzie polskiej izby handlowo-przemyslowej oraz
polskich sluzb dyplomatycznych we francji.Masiukiewicz- piotr (1951- ). Red. - miedzynarodowe bankructwa
i afery bankowe .Metody wyceny zapasow a wynik finansowy przedsiebiorstwa na podstawie spolki z o.o.
bhh mikrohuta.praca licencjacka budzet gminy .Orlowski- wojciech - zmiany w konstytucjach zwiazane z
czlonkostwem w unii europejskiej .praca licencjacka budzet gminy .Ocena zmian kierunkow poziomu
bezrobocia w powiecie bedzinskim w latach 2005-2009.Polityka wynagrodzen w polsce i w wybranych
krajach unii europejskiej.Pojecie i konstrukcja zadan gminy w swietle zasady pomocniczosci.Kredyt
hipoteczny w ofercie bankow komercyjnych w aspekcie sytuacji gospodarczej w polsce na przykladzie pko
bp.Funkcjonowanie klubu pilkarskiego wisla krakow w opinii kibicow..Gorynia- marian (1956- ). Red. - the
influence of poland’s accession to the euro zone on the international competitiveness and in.Niezaleznosc
sadownictwa koscielnego i panstwowego w sprawach malzenskich.Kompetencje jako skladnik przewagi
konkurencyjnej organizacji.Polityka mediow- media w polityce. Techniki marketingowe stosowane przez
prase w kontekscie informowania o polskich politykach..Status prawny jednostek organizacyjnych na
podstawie art.33 kodeksu cywilnego.Zbiorowa reprezentacja zbiorowych interesow pracownikow.Prawnoekonomiczna analiza efektywnosci franchisingu na przykladzie przedsiebiorstwa pct patronic marzena
szczepaniak w latach 2004-2007.praca licencjacka budzet gminy .Zgromadzenie wierzycieli w postepowaniu
upadlosciowym.Stefanski- ryszard andrzej. - pisma procesowe w sprawach karnych z objasnieniami
..

..
.Charakterystyka ofert bankowych dla studentow.Ocena poziomu i struktury wypadkowosci na przykladzie
jurajskiej spoldzielni pracy..Agencja bezpieczenstwa wewnetrznego jako przyklad sluzby specjalnej.Karuzela
podatkowa jako przyklad oszustwa w podatku od towarow i uslug.Formularz urzedowy w postepowaniu
cywilnym.Wzajemne prawa i obowiazki pilkarzy zawodowych i klubow sportowych.Baza prac
magisterskich.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie przedsiebiorstwa handlowego w branzy
odziezowej na przykladzie franczyzobiorcy d&s sp. Z o.o..Naglowki w reklamie prasowej - analiza i ocena na
przykladzie magazynow dla kobiet.Analiza i ocena zastosowania marketingu internetowego na przykladzie
wirtualnego biura podrozy travelplanet.pl.Jakosc w dzialalnosci logistycznej na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjnego..Akcesoryjnosc hipoteki.Zarzadznie organizacjami non-profit na przykladzie domu pomocy
spolecznej w ludwikach klodzkich..Pomoc w napisaniu pracy licencjackiej.Specjalne strefy ekonomiczne na
przykladzie krakowskiego parku technologicznego..Prawo do odprawy posmiertnej jako rodzaj odprawy
pracowniczej.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego w pracach przedsiebiorstwa remontowobudowlanego ze szczegolnym uwzglednieniem zagrozen biologicznych.Polityczne media relations w polskiej
kampanii prezydenckiej w 2005 roku.Wplyw wynagrodzen na motywacje zespolu pracowniczego na
podstawie przedsiebiortswa x.Miedzynarodowe postepowanie upadlosciowe.Strategia marketingowa firmy
toyota motor poland na rynku lodzkim.Znaczenie dzialan logistycznych przedstawiciela handlowego w
tworzeniu dlugookresowych relacji z klientem.Zawarcie umowy o prace..praca licencjacka budzet gminy
.Status prawny komisiji nadzoru finansowego.Wplyw turystyki sportowej na rozwoj infrastruktury i promocji
regionu na przykladzie malopolski ze szczegolnym uwzglednieniem miasta krakowa.Rozwoj jednostek
terytorialnych za pomoca dofinansowania z unii europejskiej.Umorzenie postepowania przygotowawczego z
powodu niepoczytalnosci sprawcy i zastosowanie srodkow zabezpieczajacych.Koszty przedsiebiorstwa jako
przedmiot badan analitycznych na przykladzie odlewnie polskie s.a..General wladyslaw anders jako
organizator oddzialow polskich w latach 40. Xx w..Teoria i praktyka przywodztwa w organizacji.Metody i
formy przeciwdzialania dyskryminacji kobiet na wspolczesnym rynku pracy w polsce.Pisanie prac
tanio.Zjawisko leku przed przestepczoscia i mozliwosci manipulowania nim za posrednictwem mediow dla
celow politycznych..Funkcjonowanie miedzynarodowego trybunalu karnego zalozenia a praktyka.Organizacja
i tryb pracy rady gminy. Analiza porownawcza statutow gmin powiatu suskiego.Analiza ekonomicznofinansowa przedsiebiorstwa na przykladzie fagormastercook s.a. w latach 2003-2007.Fundusze unii
europejskiej jako zrodla rozwoju jednostek samorzadow terytorialnych na przykladzie miasta bytom..Oferta
elektroniczna.Logistyka zaopatrzenia na przykladzie firmy malow sp. Z o.o.”.Wplyw samodzielnosci
finansowej na dzialalnosc inwestycyjna na przykladzie gminy ujazd w latach 2006 - 2008..Ocena mozliwosci
budzetu gminy baranow w realizacji projektow unijnych w latach 2004 - 2006..Przyczyny stwierdzenia
niewaznosci malzenstwa kanonicznego.praca licencjacka budzet gminy .Tworzenie i rozwoj malych i srednich
przedsiebiorstw w formie spolek - corek. Slabe i silne strony procesu.praca licencjacka budzet gminy
.Determinanaty i sposoby zwalczania bezrobocia w regionie piotrkowskim w latach 2002-2006.Inwestycje na
rynku nieruchomosci komercyjnych na przykladzie wybranego projektu..Logistyka w zarzadzaniu kryzysowym
na przykladzie urzedu miasta lodzi.Sytuacja polskiej mniejszosci narodowej na litwie i bialorusi w swietle
obowiazujacego prawa i praktyki.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc marketingowa
przedsiebiorstwa produkcyjnego na przykladzie fabryki mebli grupa g 3.Zarzadzanie produkcja i jakoscia na
podstawie wybranego przedsiebiorstwa produkcyjnego..Znaczenie analizy finansowej w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem branzy turystycznej (na przykladzie raibow tours).Pozwolenia na budowe.Strategia
promocji regionu na przykladzie gminy glowno.Sprawiedliwosc naprawcza - teoria i praktyka.Leasing jako
forma finansowania dzialalnosci gospodarczej.Rozwoj spoleczno - gospodarczy gminy zawiercie w drugiej
polowie xx i na poczatku xxi w..Analiza strategiczna przedsiebiorstwa na przykladzie spolki
techtex.Outsorcing jako nowoczesne podejscie do zarzadzania procesami logistycznymi..Wsparcie
dzialalnosci rolniczej i rozwoju obszarow wiejskich w polsce w ramach wspolnej polityki rolnej unii
europejskiej .Motywowanie pracownikow jako element zarzadzania wplywajacy na wartosc banku
komercyjnego na przykladzie kredyt bank s.a..Motywacja a wydajnosc pracy na przykladzie ostroleckiego
towarzystwa budownictwa spolecznego spolka z o. O..Kredyt bankowy jako zewnetrzne zrodlo finansowania
samorzadu powiatowego.praca licencjacka budzet gminy .Granice dozwolonej krytyki prasowej.Czynniki
..
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motywacyjne pracownikow- jako element zarzadzania przedsiebiorstwem trw polska sp. Z o.o. W
czestochowie.zrodla finansowania inwestycji na przykladzie miasta ozorkow w latach 2004-2006.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie ludzmi w procesie zmian.Podatkowe instrumenty polityki
fiskalnej..Analiza finansowa praca licencjacka.Rozdzial kosciola od panstwa w swietle przepisow polskiego
prawa konstytucyjnego i publicznego.Euroregiony jako forma wspolpracy regionalnej na przykladzie
euroregionu beskidy..Podkultura wiezienna.Organizacja narodow zjednoczonych i jej dzialalnosc w dziedzinie
ochrony dziecka.Damodaran- aswath - ryzyko strategiczne : podstawy zarzadzania ryzykiem .System
oceniania pracownikow na przykladzie domu pomocy spolecznej „kalina” w suwalkach.Stosunek do edukacji
integracyjnej nauczycieli i uczniow szkol podstawowych w polsce i danii.Patent na lek.Innowacje w
logistyce..Projekt kladki dla pieszych o konstrukcji z drewna klejonego o rozpietosci 35 m. Praca inzynierska
budownictwo.Rozwoj kadr w organizacji uczacej sie.Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z
powodu nie wykonania polecenia sluzbowego.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie ozorkowskiego
przedsiebiorstwa komunalnego sp. Z o.o..Przestepczosc kobiet - przyczyny- struktura- dynamika i reakcje
prawnokarne..Fundusze strukturalne unii europejskiej oraz ich wplyw na rozwoj powiatu tarnowskie
gory.Temat pracy licencjackiej.Wplyw motywacji na zarzadzanie zespolami pracowniczymi na podstawie
przedsiebiorstwa x.Standardy i narzedzia obslugi klienta zewnetrznego w europie.Uwarunkowania
skutecznosci pracy menadzera.Konstytucjonalizacja idei prawnej ochrony zycia a zakaz stosowania kary
smierci na przykladzie konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.Grupa kapitalowa w
systemie prawa podatkowego.Bezrobocie i jego aktywne formy zwalczania na przykladzie dzialalnosci
powiatowego urzedu pracy nr 1 i 2 w lodzi.Sejmowa komisja sledcza - organ pomocniczy sejmu rp w
wykonywaniu funkcji kontrolnej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
otoczenia na wyniki edukacyjne osagane przez uczniow klas iv-v i vi szkoly podstawowej.Rola informacji
dodatkowej w ocenie kondycji finansowej jednostki gospodarczej.Rola i znaczenie sprawozdan finansowych
w ocenie finansowej przedsiebiorstwa na podstawie brenntag w latach 2005-2007..zrodla pozyskiwania
kapitalu przez przedsiebiorstwa.Wykorzystanie strategii marketingu-mix na rynku spedycyjnym (na
podstawie firmy schmidt polska).Oszustwa ksiegowe - identyfikacja i przeciwdzialanie.Kampanie spoleczne w
zarzadzaniu organizacjami roznych sektorow.Rola analizy rachunku przeplywow pienieznych w zarzadzaniu
firma.Obywatelstwo europejskie i sytuacja imigrantow muzulmanskich jako obywateli trzeciej
kategorii..praca licencjacka budzet gminy .Tworzenie i zarzadzanie organizacja pozarzadowa na przykladzie
centrum edukacji nieformalnej trampolina w chorzowie.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
profilaktyczna praca szkoly - koncepcja wlasnej roli zawodowej a realizacja zadan profilaktycznych przez
nauczycieli..Rola internetowej gieldy transportowej w dzialalnosci malego przedsiebiorstwa
transportowego..Przestepstwo zgwalcenia w polsce i w czechach.Wspolna polityka rolna unii europejskiej cele- zasady- znaczenie.Public relations w instytucjach finansowych na przykladzie mbanku.Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego i jego wplyw na rozwoj gminy..Dowod z dokumentu.Rozwoj spolecznogospodarczy wojewodztwa zachodniopomorskiego w okresie od 2000 do 2005 roku..Metody i techniki
rekrutacji i selekcji kandydatow do pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Zawieranie umow w handlu
elektronicznym.Komisje parlamentarne i ich rola w wybranych panstwach europejskich.Logistyczna obsluga
klienta na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Wplyw reklamy na zachowanie konsumenta na
rynku.Transgraniczne przemieszczanie sie pacjentow w prawie unii europejskiej i polskich
regulacjach.Sekurytyzacja jako nowoczesny instrument pozyskiwania kapitalu.Podatek od nieruchomosci
jako zrodlo dochodow wlasnych w gminie pajeczno w latach 2008-2010..Analiza dzialalnosci depozytowo kredytowej banku spoldzielczego we wloszczowie w latach 2005 - 2009.Ocena wykorzystania srodkow
fianansowania unii europejskiej przez uczelnie wyzsza na przykladzie politechniki czestochowskiej.Ugoda
administracyjna i postepowanie mediacyjne jako sposob przyspieszenia i uproszczenia postepowania
administracyjnego i sadowoadministacyjnego..Organizacja systemu franczyzowego sposobem na rozwoj
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Walory i atrakcje
turystyczne ujscia gorlickiego.Analiza informacji w bezpieczenstwie.Ocena efektywnosci funkcjonowania
krakowskiego banku spoldzielczego w latach 2007-2011.Marketing sportowy oraz sposoby komunikacji
zenskiej sekcji koszykowki muks widzew lodz w perspektywie porownawczej.Wplyw przynaleznosci
..
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zawodowych na status pracownika.Marketing sportowy w polsce i na swiecie – wybrane aspekty na
przykladzie pilki noznej mezczyzn.Adaptacja pracownikow do pracy i do grupy pracowniczej na przykladzie
jednostek policji.Praktyczne aspekty wspolpracy handlowej miedzy polska a grecja po poszerzeniu
ue.Metody prowadzenia czynnosci operacyjno-rozpoznawczych- oraz wybrane sluzby panstwowe
upowaznione do ich stosowania.Dzialalnosc gospodarcza osoby fizycznej dotknietej niepelnosprawnoscia (na
przykladzie fph-u paw piotr walczak).Budowanie relacji projakosciowych pomiedzy organizacja a klientem
przy pomocy szj na przykladzie muzeum sztuki w lodzi..Modernistyczna wizja spoleczenstwa wedlug tomasza
baty oraz henryego forda.Analiza dochodow budzetowych z podatkow samorzadowych na przykladzie gminy
pilica.Prawo policyjne.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa przedsiebiorstwa ze szczegolnym
uwzglednieniem naleznosci (na przykladzie pamapol s.a.).Marketing szeptany jako element budowania i
kreowania wizerunku marki..Doskonalenie logistycznej obslugi poprzez zastosowanie urzadzen mobilnych na
przykladzie badanej firmy.Rozwoj handlu elektronicznego w polsce oraz towarzyszace mu szanse i
zagrozenia..Zarzadzanie lancuchem dostaw jako determinanta poziomu obslugi klienta..Kredytowanie
malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie banku polska kasa opieki s.a. i oddzialu w wieluniu.Konflikt
czamski w swietle prawa miedzynarodowego.Analiza i ocena metod i form kwantyfikacji ryzyka kredytowego
w banku pko bp s.a..Zmiany w systemie podatku vat w polskiej gospodarce.Analiza budzetu gminy oraz
dzialalnosc inwestycyjna w gminie popow w latach 1999-2003.Przejawy wspolpracy administracji publicznej
z organami pozarzadowymi..Polityka rachunkowosci w polskiej praktyce gospodarczej spolek
publicznych.Wlasciwosc rzeczowa sadu w procesie.Analiza i ocena procesu szkolenia pracownikow na
przykladzie firmy produkcyjnej.Terapia przez sztuke jako forma promocji oraz budowanie wizerunku teatru
ludowego w krakowie.Wprowadzenie nowego produktu na rynek spozywczy na przykladzie firmy
menii.Dostawy i nabycia wewnatrzwspolnotowe w swietle ustawy o podatku od towarow i uslug.Wplyw
stresu na wypalenie zawodowe na przykladzie raiffeisen leasing polska sa..Zmiany w zarzadzaniu gmina po
wejsciu polski do unii europejskiej.Produkty bankowe w absorpcji oszczednosci ludnosci.Przychody linii
lotniczych - wybrane aspekty sprawozdawcze i zarzadcze.Praca licencjacka po angielsku.Motywowanie jako
funkcja zarzadzania na przykladzie sklepow sieci wielko powierzchniowych.Kredyty bankowe jako zrodla
pozyskiwania kapitalu przez przedsiebiorstwo na podstawie spolki autotom.Strategia promocji
przedsiebiorstwa na przykladzie obiektu mlyn muzeum mlynarstwa w ustrzykach dolnych.Ekoturystyka nowoczesna forma uprawiania turystyki..Mediacja w polskim postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Rachunkowosc rozrachunkow z tytulu wynagrodzen w jednostce budzetowej (na
przykladzie).Ochrona praw osobistych a tymczasowe aresztowanie.Zarzadzanie systemem logistycznym na
przykladzie przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet gminy .Wzorce umowne w praktyce
bankowej..Analiza zmian na rynku samochodow osobowych po wejsciu polski do unii europejskiej.Zasady
opodatkowania obrotu nieruchomosciami podatkiem od towarow i uslug.Administracyjno- prawne
instrumenty stosowane przez administracje publiczna w zapewnieniu bezpieczenstwa w ruchu
drogowym.Gourdin- kent n. - global logistics management : a competitive advantage for the 21st century
.Przesluchanie podejrzanego w ujeciu karnym i kryminalistycznym.praca licencjacka budzet gminy .Formy
opodatkowania dzialalnosci gospodarczej w podatku dochodowych od osob fizycznych.praca licencjacka
budzet gminy .Wdrazanie modularnych systemow wspierajacych produkcje na przykladzie aplikacji ifs.praca
licencjacka budzet gminy .Informatyzacja administracji skarbowej jako sposob na usprawnienie procesu
zarzadzania systemem podatkowym w polsce..Doskonalenie produkcji i jakosci podczas wytwarzania
wyrobow metalowych..praca licencjacka budzet gminy .Krueger- anne o.. - a continuous adventure : the
pursuit of stability and growth in modern economies .Analiza czynnikow wplywajacych na pozycje
konkurencyjna firmy na rynku w aspekcie zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy ceramika paradyz sp. Z
o.o..Rynek pracy i przeciwdzialanie bezrobociu w powiecie piotrkowskim.Wykonywanie kary pozbawienia
wolnosci w swietle europejskich regul wieziennych z 2006r..Mozliwosci wykorzystania reklamy do
osiagniecia celow przedsiebiorstwa kra-bin sp o.o..Eutanazja jako uprzywilejowany typ przestepstwa.Analiza
roli i warunkow ubezpieczen na rynku nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie towarzystwa
ubezpieczeniowego compensa s.a..Globalizacja kulturowa a zachowania kobiet na rynku pracy .Dzialanie w
ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego jako wsparcie wdrazania innowacji w
..

..
regionie w latach 2004 - 2006 na przykladzie miasta lodzi.Operacje pasywne i ich znaczenie dla plynnosci
bankow komercyjnych..Bezpieczenstwo zywnosci genetycznie modyfikowanej w prawie unii
europejskiej.Dotacje unijne jako bodziec rozwoju lokalnego..Ochrona praw konsumenta w polsce na tle
prawa europejskiego.Makarski- sylwester (1942- ). Red. - rola wladz samorzadowych w rozwoju turystyki
wiejskiej w kontekscie wykorzystania zasobow lu.Rachunek kosztow jako zrodlo informacji w zarzadzaniu
spolka x w latach 2008-2011..Bezrobocie w wojewodztwie lodzkim w latach 1999-2006.praca licencjacka
budzet gminy .Opodatkowanie nieruchomosci w wybranych panstwach unii europejskiej.Wymiana handlowa
polski z krajami unii europejskiej przed i po akcesji.Rewitalizacja terenow miejskich w gliwicach..Znaczenie
podatku vat w gospodarce. Analiza rozliczen na przykladzie firmy enter.Dabrowska- anna - rozwoj rynku uslug
w polsce : uwarunkowania i perspektywy .Prawo europejskie.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w bankuna przykladzie banku spoldzielczego w tomaszowie mazowieckim.Tematy prac magisterskich
bankowosc.Motywowanie jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie energa opec sp. Z o.
O..Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie leczyckich zakladow gorniczych leczyca s.a. w latach
2007-2009.Prace inzynierskie pisanie.Przeksztalcenia sektora uslug transportu drogowego towarow w polsce
w latach 1989-2004..Dach- zofia (1940- ). Red. - panstwo a rynek we wspolczesnej gospodarce : wybrane
problemy .Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczen sadow cywilnych.Dzialalnosc placowki
przedszkolnej w swietle nowych uwarunkowan prawnych i zreformowanego systemu oswiaty..praca
licencjacka budzet gminy .Informatyzacja jako element rozwoju firmy konsultingowej swiadczacej uslugi na
rzecz przedsiebiorstw przemyslowych..Okazanie w krakowie - srodmiesciu w latach 2004-2006.Bilans spolki
kapitalowej - zasady sporzadzania i analiza w dlugim okresie.Podatki lokalne jako zrodlo finansowania
budzetu gminy na przykladzie miasta ostroleka.Efektywnosc zarzadzania transportem samochodowym w
przedsiebiorstwie x.Planowanie marketingowe na przykladzie przedsiebiorstwa budowlano-uslugowego
alttom.Analiza finansowa jako narzedzie w procesie zarzadzania przedsiebiorstwem w warunkach gospodarki
rynkowej.Znaczenie zarzadzania jakoscia dla sukcesu projektu.Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa
w ujeciu statycznym na przykladzie pkn orlen s.a..Procedura uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.Rola komunikacji spolecznej w zarzadzaniu zmianami.Praca magisterska
resocjalizacja.praca licencjacka budzet gminy .Specyfika sprawozdawczosci jednostek samorzadowych na
przykladzie zespolu szkol rolniczych.Geneza unii gospodarczej i walutowej. Konsekwencje przystapienia do
strefy euro na podstawie wloch. Implikacje dla polski.Odszkodowania za grunty zajete pod drogi.Pedofiliakazirodztwo- pornografia - przestepstwa seksualne na szkode maloletniego..Wylaczenia i zwolnienia w
podatku od nieruchomosci.Funkcje systemu ocen pracowniczych na przykladzie firmy novartis.Projekt
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usluga w parterze praca inzynierska budownictwo.Dobor i
adaptacja pracownikow w pierwszym urzedzie skarbowym lodz-baluty.Rola marki w zachowaniach
konsumentow - na przykladzie klientow supermarketu bricomarshe w zawierciu.Specyfika funkcji
zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy partner haus.Obrot udzialem w spolce jawnej.Reklama i
produkt jako glowne instrumenty marketingu mix w dzialalnosci uslugowej lukas banku.Analiza zrodel
finansowania zadan gminy z funduszy unii europejskiej na przykladzie gminy klomnice w latach 20072010.System logistyczny dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa tece sp. Z o.o. W strzelinie..Kuchnia
regionalna i produkt tradycyjny jako popularny produkt turystyczny..Ochrona konsumenta w transakcjach
zawieranych droga elektroniczna.Szkolenia wprowadzajace narzedziem adaptacji pracowniczej.Ocena
kondycji finansowej spolki dystrybucyjnej w latach 2002 - 2006.Procedury wyceny nieruchomosci na
przykladzie operatu szacunkowego csm mleczgal.Zalozenia spolecznej odpowiedzialnosci biznesu. Teoria a
praktyka schneider electric.Kornobis-romanowska- dagmara. - sad krajowy w prawie wspolnotowym .Marka
jako narzedzie przewagi konkurencyjnej / na przykladzie firmy coca-cola/.Koncepcje ideologii pilsudczykow w
latach 1916-1925.Ochrona dobr kultury w prawie miedzynarodowym publicznym i w dzialalnosci wybranych
organizacji miedzynarodowych.Ingerencja sadu w odniesieniu do wykonywania wladzy
rodzicielskiej..Przyklad pracy magisterskiej.Reklama w sektorze polskich touroperatorow w latach 2005-2006
na przykladzie open travel group..Swiadek w postepowaniu karnym.Leasing nieruchomosci- jako forma
finansowania nieruchomosci komercyjnych..Zlece napisanie pracy.Analiza zmian w podatku vat wynikajacych
z przystapienia polski do unii europejskiej.Dozwolony uzytek prywatny w prawie autorskim.Rola funduszy
..

..
strukturalnych w finansowaniu msp..Cesja globalna w prawie polskim.Rozstrzygniecia organu pierwszej
instancji w postepowaniu administracyjnym.Finansowanie determinanty rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw. Studium przypadku przedsiebiorstwa x..Ocena dochodow i wydatkow budzetu jednostki
samorzadu terytorialnego w latach 2006-2010 na przykladzie gminy popow.Prawo do
prywatnosci.Zarzadzania jakoscia i produkcja w przedsiebiorstwie galwanotechnicznym.Fundusze unijne a
rozwoj gminy boronow.Prace licencjackie informatyka.Zwolnienia grupowe.Zarzadzanie transportem w
przedsiebiorstwie branzy przetworstwa owocowego..Inwestycje bezposrednie i posrednie oraz ich wplyw na
rozwoj gminy wozniki w latach 2000-2004.Badanie wplywu konsumenta na jakosc w firmie produkujacej
obuwie.Logistyczna obsluga klienta na przykladzie firmy realizujacej logistyke powtornego
zagospodarowania..Dotacje na finansowanie dzialalnosci gospodarczej realizowanej przez powiatowy urzad
pracy w zywcu.Zarzadzanie plynnoscia finansowa jako element zarzadzania finansami na podstawie
przedsiebiorstwa amica wronki s.a..Metody-rodzaje i koszty dostepu oraz pozyskiwania wiedzy w
przedsiebiorstwie.Wplyw reformy podatkowej na strukture dochodow budzetu w polsce..Marketing
personalny jako narzedzie tworzenia wizerunku przedsiebiorstwa-analiza i ocena na przykladzie firmy stalmet.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw po wejsciu polski do
unii europejskiej.Promocja jako element strategii marketingowej przedsiebiorstwa.Rynek rolny w polsce w
swietle programow pomocowych unii europejskiej.Doskonalenie procesow sprzedazy poprzez stosowanie
technik marketingu elektronicznego.Kapital wlasny w spolkach kapitalowych a kontynuacja dzialalnosci
gospodarczej.Zarzadzanie plynnoscia finansowa w przedsiebiorstwie sprzetu ochronnego maskpol s.a..Rola
zakladu ubezpieczen spolecznych w nowym systemie emerytalnym.Trybunal stanu i zasady
odpowiedzialnosci konstytucyjnej w polsce.Probki towarow w promocji sprzedazy - analiza i ocena na
przykladzie branzy kosmetycznej.Organizacja wladz powstania kosciuszkowskiego.Warunki prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej na bialorusi w swietle analizy dokumentow prawnych i rzadowych.Sankcje
wadliwosci czynnosci prawnych w prawie cywilnym.Kierunki zmian w systemie zarzadzania nauka w
polsce.Wykorzystanie just in time jako glownej metody sterowania przeplywami w przedsiebiorstwie.Rola
komunikacji w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na podstawie petrochemii blachownia s.a..Analiza finansowa
jako narzedzie w procesie zarzadzania przedsiebiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej.Gwarancje
trwalosci i tresci stosunku pracy kobiet w czasie ciazy i macierzynstwa.Srodki trwale w swietle
miedzynarodowych standardow rachunkowosci.Promocja w sporcie na przykladzie dospel ckm wlokniarz
czestochowa.Wymiana informacji podatkowych w swietle miedzynarodowego- europejskiego i polskiego
prawa podatkowego.Prawa i obowiazki wlascicieli lokali we wspolnocie mieszkaniowej..Przychody linii
lotniczych - wybrane aspekty sprawozdawcze i zarzadcze.Zarzadzanie zasobami we wspolczesnej szkole na
przykladzie placowek oswiatowych w malopolsce..Ustanie i wygasniecie umowy o prace.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Prognozowanie stop zwrotu funduszy inwestycyjnych na
podstawie wybranych metod.Prawo autorskie w internecie - wybrane zagadnienia karnoprawne.Wplyw
zagranicznych migracji zarobkowych na sytuacje rodzin ze szczegolnym uwzglednieniem wojewodztwa
opolskiego.Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatowego urzedu pracy w
kedzierzynie-kozlu.Czynniki wplywajace na satysfakcje klientow korzystajacych z uslug swiadczonych przez
biura podrozy.Pisanie prac katowice.Reformy gospodarcze w rosji (1985-2005).Sprawozdanie finansowe
jednostki jako zrodlo informacji do podejmowania decyzji na przykladzie fabryki dywanow weltom s.a. w
tomaszowie mazowieckim.Marketing w polskiej polityce zagranicznej w aspekcie integracji
europejskiej.Marketing uslug bankowych.Wybrane formy finansowania przedsiewziec
inwestycyjnych..Przemoc wobec dzieci w rodzinie.Kredyty pomostowe wsparciem dla wykorzystania
funduszy strukturalnych ue przez sektor msp.praca licencjacka budzet gminy .Cel pracy magisterskiej.Pisanie
prac katowice.Zurek- janusz (ekonomia). Red. - przedsiebiorstwo na rynku globalnym .Nowoczesne formy
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Prace dyplomowe bhp.Techniki wewnetrznej komunikacji a
skutecznosc zarzadzania projektami w firmach informatycznych.Wrogie przejecia spolek kapitalowych.
Mechanizmu obronne stosowane w polsce.Zagadnienie partycypacji pracownikow ze szczegolnym
uwzglednieniem regulacji dotyczacej spolki europejskiej..Analiza systemu gospodarki magazynowej na
przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego s.a..Wilk- waldemar ..

..
koncepcja sieci a geografia zorganizowanego handlu detalicznego w polsce .Wilks- colin. - the governing
imperative : a no-nonsense perspective for boardroom directors and executives .Znaczenie kontroli
podatkowej jako elementu systemu finansow publicznych w polsce.Planowanie zaopatrzenia i dystrybucji
materialow budowlanych na przykladzie hurtowni budowlanej..Rachunkowosc w zakresie ubezpieczen
spolecznych na przykladzie urzedu gminy blizanow.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa rodzinnego izodom
2000 polska.Alternatywne formy finansowania floty samochodowej (na przykladzie toyota amx
autoryzowany dealer toyota w lodzi).praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Koncepcja zarzadzania projektem budowy sieci informatycznej w firmie x.Wplyw zastosowania zasad wyceny
produktow i zapasow na wynik okresu.Obrona konieczna praca magisterska.Uprzywilejowane typy
zabojstw.Strategia rozwoju powiatu prudnickiego..Sytuacja mlodziezy na rynku pracy.Zwyczajne srodki
prawne w kodeksie postepowania administracyjnego.Zagadnienia prawno-organizacyjne wspolpracy
jednostek panstwowych i samorzadowych z podmiotami prywatnoprawnymi.praca licencjacka budzet gminy
.Zabezpieczanie ryzyka przy wykorzystaniu instrumentow pochodnych..praca licencjacka budzet gminy
.Uwarunkowania wykorzystania radio frequency identification w wybranych obszarach.The determinants of
successful diffusion of the social networking technology. Facebook case study..praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw spolecznej odpowiedzialnosci biznesu na budowanie wartosci spolki na przykladzie
wybranych uczestnikow gieldowego indeksu spolek odpowiedzialnych respect.Funkcjonowanie rynkow
kapitalowych w krajach arabskich-na przykladzie krajow rejonu zatoki perskiej.Europejski nakaz zaplaty i
europejski tytul egzekucyjny jako instrumenty ksztaltujace porzadek cywilnoprawny panstw czlonkowskich
unii europejskiej.Rola przywodztwa w zarzadzaniu organizacja na podstawie starostwa powiatowego w
olkuszu.Zarzadzanie podatkiem od towarow i uslug na przykladzie szkolki roslin ozdobnych w latach 20072009.Dlugookresowe zrodla finansowania przedsiebiorstw.Dzialalnosc inwestycyjna jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie skarzyska-kamiennej..Zatrzymanie w polskim procesie karnym.Venture capital i
private equity katalizatorem rozwoju polskich malych i srednich przedsiebiorstw.Polityka rynku pracy a
problem bezrobocia na przykladzie powiatu rawskiego.Miedzynarodowe regulacje rachunkowosci w
znowelizowanej ustawie o rachunkowosci a ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa.Proces rekrutacji i
selekcji pracownikow z sektora it.Trampingowe wyprawy przygodowe do krajow afrykanskich jako nowy
produkt na polskim rynku uslug turystycznych i alternatywa dla masowej turystyki.Kierunki wydatkow z
budzetu gminy na oswiate na przykladzie gminy paradyz.Rola awansu zawodowego nauczycieli oraz
dyrektorow szkol podstawowych i przedszkoli w kregu zmian polityczno - spolecznych w polsce.System
zabezpieczenia emerytalnego w polsce.Polityka unii europejskiej wzgledem nielegalnej imigracji.Mechanizm
funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w latach 2002-2007.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie
centrow transferu technologii we wzroscie konkurencyjnosci przedsiebiorstw.Profesjonalne pisanie
prac.Inzynierskie rozwiazania problemu bezpieczenstwa pracy na przykladzie elektrowni
lagisza..Odpowiedzialnosc materialna pracownikow za szkode w mieniu nie powierzonym.Misja spoleczna w
dzialalnosci wspolczesnych bankow spoldzielczych..Zagadnienie realizacji funkcji personalnej w polskich
przedsiebiorstwach w okresie transformacji systemowej.Prace licencjackie ceny.Rola marki w ksztaltowaniu
lojalnosci nabywcow.Funkcjonowanie banku spoldzielczego na przykladzie banku spoldzielczego w ostrowi
mazowieckiej.Postepowanie egzekucyjne w administracji a bieg terminu przedawnienia zobowiazania
podatkowego..Motywacja jako czynnik wykorzystania potencjalu pracy w przedsiebiorstwie na przykladzie
millennium bank.Istota i znaczenie motywowania pracownikow na przykladzie wybranego zakladu
pracy.Zarzadzanie wiedza w organizacji..Rola budzetu w gospodarce finansowej gminy na przykladzie gminy
dzialoszyn.Wykorzystanie dotacji gmin dla podmiotow nie zaliczanych do sektora finansow publicznych w
latach 2006-2008 w gminach nysa- prudnik-glucholazy..Wplyw pozyskiwania i rozwoju wolontariuszy na
realizacje celow organizacji pozarzadowej na przykladzie harcerskiego osrodka wodnego w poraju.Sposoby
utrwalania czynnosci procesowych w postepowaniu karnym.Rola i metody sprzedazy na rynku uslug na
przykladzie miejskiego osrodka sportu i rekreacji w lodzi.Separacja w postepowaniu cywilnym.Tematy prac
licencjackich z administracji.Akceptowanie zasady pierwszenstwa prawa wspolnotowego przez sady
krajowe.Wplyw kryzysu na koniunkture gospodarcza wegier..Rynek uslug faktoringowych w polsce i na
swiecie.Wykorzystywanie funduszy unijnych jako zrodla finansowania msp.Mozliwosci wdrozenia koncepcji
..
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kompleksowego zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie produkcyjnym..Analiza fundamentalna na
przykladzie instytucji bankowej.Bankowe wzorce umowne.Marketing uslug turystycznych w internecie - na
podstawie serwisow uslug turystycznych.Outsourcing robot budowlanych i produkcji pomocniczej na
podstawie badan w oddziale opole przedsiebiorstwa z.t.b. --polbau sp. Z o.o..Famielec- jozefa. Red. ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiebiorstw : ksiega jubileuszowa
dedyko.Finansowanie zadan publicznych w gminie renska wies w latach 2002-2007.Podejmowanie
dzialalnosci gospodarczej i wybor form opodatkowania dochodow..Praca dyplomowa.Podtypy normatywne
komercyjnych spolek akcyjnych w ustawodawstwie polskim- wyrozniane ze wzgledu na przedmiot
dzialalnosci - uwagi de lege lata i de lege ferenda.Kupie prace magisterska.Analiza ewidencji i efektywnosci
funkcjonowania podatku od towarow i uslug na przykladzie urzedu skarbowego x.Weryfikacja modelu
michaela leitera zaleznosci wystepujacych miedzy wypaleniem zawodowym a niedostosowaniem do pracy w
grupie zawodowej policjantow.Promocja produktow bankowosci elektronicznej na przykladzie mbanku.praca
licencjacka budzet gminy .Ewolucja senatu w kanadzie.Zarzadzanie systemem edukacyjnym na poziomie
gminy staporkow..praca licencjacka budzet gminy .Egzekucja obowiazkow o charakterze
niepieniezynym.Polityka ekologiczna jednostek terytorialnych na przykladzie wojewodztwa
lodzkiego.Inwestycje szansa rozwoju malej firmy.zrodla finansowania budzetowego gminy na podstawie
gminy baruchowo.Programy unii europejskiej na lata 2007-2013 szansa rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw na jednolitym rynku.Czynniki determinujace jakosc pracy na przykladzie banku
spoldzielczego w nowym wisniczu.Motywowanie pracownikow w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi.Miedzynarodowa konkurencja podatkowa...
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