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Polska dyplomacja kulturalna w swietle polityki kulturalnej unii europejskiej - proba oceny.Logistyczna
obsluga klienta w logistyce dystrybucji na przykladzie firmy x..Centra logistyczne jako elementy lancucha
dostaw..Zasada wzajemnego uznawania orzeczen w sprawach karnych.System programowanego
oddzialywania.Promocja uslug turystycznych na przykladzie agencji turystycznej atas.Zmiany kadrowe i ich
wplyw na proces zarzadzania organizacja na przykladzie kwp spap lodz.Znaczenie zarzadzania jakoscia dla
sukcesu projektu.Ryzyko w dzialalnosci firmy deweloperskiej praca inzynierska budownictwo.Wplyw
dzialalnosci agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa na przeksztalcenia obszarow wiejskich na
przykladzie slor w czestochowie.Brenski- wieslaw. - strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekscie
globalizacji .praca licencjacka budzet gminy .Koncepcje zmian w podatkach. Jaki system podatkowy w
polsce?.Strategie zarzadzania kapitalem obrotowym na przykladzie spolek pbg s.a.- tell s.a. i eurocash
s.a..Gotowe prace inzynierskie.Badania dna jako dowod w postepowaniu karnym.Zakres i formy szkolen
pracowniczych w firmie ubezpieczeniowej (na przykladzie warty s.a.).Operacje pokojowe onz - aspekty
prawnomiedzynarodowe.Euroregiony na granicach polski: wspolpraca transgraniczna..Powtarzajace sie
swiadczenia niepieniezne wspolnika spolki kapitalowej na rzecz spolki..Przeplywy pieniezne w jednostce
sluzby zdrowia jako podstawa zarzadzania plynnoscia finansowa samodzielnego publicznego zakladu
opieki.Podatek dochodowy od osob prawnych w polsce- a w niemczech - analiza porownawcza.Zarzadzanie
szkola : miejsce i rola przedmiotu wychowanie do zycia w rodzinie w szkole.Integracja walutowa w
europie.Marketing uslug publicznych na przykladzie gminy staporkow.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie rozwojem regionalnym na przykladzie wojewodztwa podlaskiego.Czynniki wplywajace na
polityke podzialu wyniku finansowego przedsiebiorstwa.Nowe narzedzia upowszechniania historii przez
instytucje kultury. Nowe technologie- przyklady dobrych praktyk- projekty i szanse dla polskich
placowek..praca licencjacka budzet gminy .Podatkowe instrumenty sluzace minimalizacji strat w obrocie
gospodarczym.Strategia rozwoju firmy branzy metalowej na przykladzie przedsiebiorstwa daw-met..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa w ujeciu statycznym na przykladzie
pkn orlen s.a..Kultura organizacyjna firmy avans poludnie sp. Z o. O..Szczurek- tadeusz. Red. - militarne i
niemilitarne aspekty bezpieczenstwa polski w unii europejskiej .Wspolpraca transgraniczna- jako szansa
rozwoju turystyki w euroregionach bug- niemen- puszcza bialowieska.Podatki jako glowny instrument
pozyskiwania dochodow przez budzet panstwa.Zarzadzanie awansem zawodowym nauczyciela - motywacja
do rozwoju.Analiza budzetu gminy pajeczno w latach 2005 - 2009.Odroczenie wykonania kary pozbawienia
wolnosci w swietle kodeksu karnego wykonawczego.Ocena dzialalnosci kredytowej banku x w latach 20052009.Atrakcyjnosc turystyczna gizycka.Jakosc uslug hotelarskich.Rola szkolen dofinansowanych z ue w
procesie rozwoju pracownika.Znaczenie systemu motywacji w organizacji na podstawie badan w call center
inter galactica..Restrukturyzacja przedsiebiorstw: cele- przebieg i metody.Porownanie metod promocji strony
popytowej i podazowej na przykladzie branzy ksiegarskiej..Rola marki w procesie zakupu piwa przez
studentow..Planowanie kariery pracowniczej w aspekcie rozwoju zawodowego na przykladzie firm obi i leroy
merlin..Przeksztalcenie stosunku pracy czlonka korpusu sluzby cywilnej a pracownika
samorzadowego.Instytucje demokracji bezposredniej w polsce.Procesy i zasady kredytowe w getin banku
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s.a. na przykladzie kredytu samochodowego.Praca licencjacka z rachunkowosci.Charakterystyka i ocena
polityki budzetowej i systemu podatkowego francji.Satysfakcja z pracy a przywiazanie do organizacji
zolnierzy zawodowych.Rynek kart platniczych na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci bank polski
s.a..Standardy logistyczne w magazynowaniu produktow spozywczych na przykladzie firmy z branzy
drobiarskiej.Ocena personelu jako element procesu motywowania na przykladzie firmy gronowalski sp. Z
o.o..Efektywnosc form przeciwdzialania bezrobociu w powiecie koninskim w latach 20052011.Wojewodztwo opolskie jako przedmiot promocji..Pozycja ustrojowa i uprawnienia prezydenta
rzeczypospolitej polskiej w swietle konstytucji rp z dnia 2 kwietnia 1997 roku.Sprawozdawczosc finansowa
jako zrodlo informacji ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykladzie bakalland s.a..Ocena bezpieczenstwa i
higiena pracy na przykladzie wybranej kopalni wegla kamiennego.Wybrane formy finansowania dzialalnosci
sektora msp w polsce..Przestepczosc komputerowa.Jednostka samorzadu terytorialnego jako uczestnik rynku
zamowien publicznych na przykladzie gminy kamiensk.Pisanie prac licencjackich lublin.Instytucja mediacji prawo i praktyka.Ochrona prawna baz danych.Dozwolony uzytek prywatny - reprografia.Nastepstwo prawne
miedzy wspolnikami spolki cywilnej a spolka handlowa powstajaca z przeksztalcenia spolki cywilnej.Leasing
finansowy i operacyjny jako forma finansowania przedsiebiorstw.Wplyw szkolen zawodowych na rozwoj
potencjalu ludzkiego w przedsiebiorstwie miedzynarodowym..Specustawa drogowa a postanowienia
wybranych aktow systemowo regulujacych realizacje inwestycji w zakresie drog publicznych.Przedmiot
opodatkowania w podatku od nieruchomosci..Ubezpieczenia przewozow materialow niebezpiecznych
transportem drogowym w polsce w latach 2000-2004.Decyzje inwestycyjne na rynku nieruchomosci..praca
licencjacka budzet gminy .Rola menadzera w kierowaniu grupa pracownicza na przykladzie banku
x..Wspolczesne przestepstwa wykorzystujace siec internet .Zarzadzania inicjatywami klastrowymi w regionie
lodzkim.System transportowy wojewodztwa lodzkiego- stan obecny i perspektywy jego rozwoju.Bacaladam. Red. - orzecznictwo ets a polska ustawa o vat 2010 .Etapy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w
polsce w latach 1992-2010..Polska dyplomacja gospodarcza po 1989 roku.Wplyw akcesji polski do unii
europejskiej na funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiorstw.Aydinli- ersel (1967- ). Red. - emerging
transnational (in)security governance : a statist-transnationalist approach .Kredytowanie dzialalnosci
gospodarczej na przykladzie kredyt banku s. A. W skierniewicach..Analiza poziomu bezrobocia oraz form
aktywizacji zatrudnienia w powiecie wielunskim w latach 2005 - 2009.Rachunek kosztow jakosci w
przedsiebiorstwie farmaceutycznym.Analiza zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych
stanowiskach firmy zaklady graficzne c w czestochowie.Wplyw szkolen pracowniczych na proces adaptacji w
miejscu pracy na podstwie firmy gedeon richter marketing polska sp. Z o.o..Uwarunkowania skutecznego
przywodztwa na przykladzie pododdzialu wojskowego.Instrumenty pochodne i ich
charakterystyka.Biologiczno-psychologiczne uwarunkowania zachowan przestepnych i prawnokarna reakcja
na nie..Praca licencjacka pedagogika przedszkolna.Zarzadzanie procesami magazynowania na przykladzie
firmy x.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena wplywu szkolen na efektywnosc pracy instytucji
samorzadowej.Projekt konstrukcji kladki dla pieszych nad ulica o szerokosci jezdni 7-00 m. Z obustronnymi
sciezkami rowerowymi i chodnikami. Praca inzynierska budownictwo.Umowne ustroje majatkowe.Weredawioletta. - zarzadzanie relacjami z klientem (crm) a postepowanie nabywcow na rynku uslug .Dom toyoty w
przedsiebiorstwie energetycznym..Gruchelski- marek. - bezrobocie w procesie wzrostu gospodarczego :
teoria i praktyka .Podzial quoad usum na tle pozostalych uprawnien wspolwlascicieli.Problemy zatrzymania
procesowego w polskim procesie karnym..Analiza ekonomiczna jako zrodlo informacji o sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa na podstawie nutricia zaklady produkcyjne sp. Z o. O..Marka jako instrument strategii
marketingowej na przykladzie dzialalnosci firmy nikon.praca licencjacka budzet gminy .Realizacja zasad
marketingu partnerskiego na przykladzie biura podrozy orbis travel w czestochowie.Sciezka kariery naukowej
na przykladzie doktarantow.Pisanie prac licencjackich lodz.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa
europejskiego funduszu leasingowego przy pomocy wybranych wskaznikow finansowych.Polityka pieniezna
narodowego banku polskiego w latach 2002-2009.Dochody budzetu gminy na przykladzie gminy tomaszow
mazowiecki.Wybrane sposoby ograniczania rozmiarow przeludnienia wiezien.praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw aktywnych instrumentow przeciwdzialania bezrobociu na sytuacje rynku pracy w wojewodztwie
opolskim w latach 2004 - 2009..praca licencjacka budzet gminy .Diagnoza systemu okresowej oceny
.

.
pracownikow w firmie x.Zarzadzanie bezpieczenstwem informacji w przedsiebiorstwie handlowym.Ocena
efektywnosci inwestycji rzeczowych na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet
gminy .Strajk nielegalny.Badanie poziomu zadowolenia klienta wsperajace marketing produktow
stmoatologicznych na przykladzie firmy roko.Europejski fundusz spoleczny i jego rola w zwalczaniu
bezrobocia w warunkach polskich.Przestepstwa przeciwko wiarygodnosci dokumentow w kodeksie karnym z
1997 r. .Oceny pracownicze jako element motywacji niematerialnej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
potrzeb szkoleniowych pracownikow banku spoldzielczego rzemiosla w krakowie..Badanie satysfakcji
klientow na pzrykladzie urzedu miasta poreba za pomoca ankiety i wywiadu bezposredniego.Odstapienie od
oskarzenia w polskim procesie karnym.Reklama spoleczna - rola- rozpoznawalnosc i skutecznosc.Prawo do
odprawy pienieznej w przypadku rozwiazania stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych
pracownikow.Odszkodowanie za wywlaszczenie nieruchomosci w ustawie o gospodarce nieruchomosciami i
tzw. Specustawie drogowej.Wspoldzialanie prezydenta rp i rady ministrow w swietle konstytucji rp z
1997r..praca licencjacka budzet gminy .Power- mark john. - outsourcing : podrecznik sprawdzonych praktyk
.Wspolpraca organizacji pozarzadowych z jednostkami penitencjarnymi w polsce na przykladzie aresztu
sledczego krakow podgorze..Rachunek kosztow w przedsiebiorstwie handlowym zlomrex metal sp. Zo.o. Jako
element zarzadzania.Marketing spoleczny w profilaktyce hiv/aids.Stres i wypalenie zawodowe ratownikow
medycznych..Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie dotacji udzielanych przez
powiatowy urzad pracy w zdunskiej woli na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie finansowaniem dzialalnosci rolniczej na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w
lututowie.Przysadzenie wlasnosci nieruchomosci.Specyficzne determinanty stresu organizacyjnego w
zawodzie strazaka..praca licencjacka budzet gminy .Zroznicowanie dochodow w zaleznosci od typu
gmin..Polski projekt ustawy o upadlosci konsumenckiej na tle prawnoporownawczym.Ocena efektywnosci
systemu wynagrodzen na przykladzie firmy odziezowej z.Zarzadzanie w sytuacjach kryzysowych na
podstawie dzialalnosci centrum zarzadzania kryzysowego wojewody slaskiego..Nieuczciwe praktyki rynkowe
w s¦wietle dyrektywy 2005/29/we o nieuczciwych praktykach handlowych i implementujacej ja ustawie o
przeciwdzialaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie szkola dla
innowacyjnej dzialalnosci nauczycieli..praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie gospodarstw
agroturystycznych w wojewodztwie opolskim ze szczegolnym uwzglednieniem wspolfinansowania ze
srodkow unijnych..Przestepstwo spowodowania wypadku w komunikacji i jego skutek w swietle zasad
opiniowania sadowo - lekarskiego.Gospodarka odpadami medycznymi i weterynaryjnymi na przykladzie
wojewodztwa lodzkiego.Analiza funkcjonowania ulg i odliczen w podatku dochodowym od osob fizycznych w
latach 2000-2003 na przykladzie urzedu skarbowego x.Pisanie prac kontrolnych.praca licencjacka budzet
gminy .Wolnosc- zrzeszenia w prawie polskim.Rola marketingu wewnetrznego w organizacjach
dochodowych i organizacjach non profit.Wzory prac magisterskich.Wykorzystanie wspolczynnika tpm i pamco
w autoryzowanej stacji obslugi..Motywowanie pracownikow przez menadzera w zespole zadaniowym na
przykladzie firmy call center inter galactica..Postepowanie nieprocesowe o rozwiazanie spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia przez sad rejestrowy.Atrakcyjnosc bankowosci elektronicznej w swietle badan
ankietowych..Metody- instrumenty i narzedzia budowania relacji z klientami na przykladzie biura
ubezpieczeniowego.Rynek fundacji w polsce. Strategia dzialania fundacji boudewijna branda.praca
licencjacka budzet gminy .Zasady prawdy w postepowaniu cywilnym.Polityka ochrony srodowiska w unii
europejskiej i w polsce ze szczegolnym uwzglednieniem gospdarki odpadami- na przykladzie gminy
krzyzanow.Klauzule niedozwolone stosowane w umowach miedzy zarobkowo utrzymujacymi hotele a
konsumentami ze szczegolnym uwzglednieniem art. 846§5 k.c..Mobbing jako patologia zarzadzania ludzmi w
instytucjach publicznych.Analiza czasowo-kosztowa doboru maszyn do realizacji robot ziemnych. Praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Projekt realizacji budynku magazynowego
wykonywanego w systemie szkieletowym. Praca inzynierska budownictwo.Kreacja pieniadza przez banki
komercyjne na przykladzie banku x.Prawnie dozwolone dzialania nie powodujace dyskryminacji w
zatrudnieniu.Rola centrum obslugi klientow w przedsiebiorstwie na przykladzie yves rocher.Logistyka w
sektorze e-commerce.praca licencjacka budzet gminy .Gospodarstwo rolne jako skladnik majatku
malzonkow.Znaczenie analizy finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie jes-pol sp. Z
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o.o..praca licencjacka budzet gminy .Analiza systemow logistycznych na podstawie przedsiebiortswa
produkcyjno-handlowego dzialajacego na rynku miedzynarodowym.Spoleczne aspekty zmian kadrowych w
silach powietrznych rp po wejsciu polski do nato.Galewska- ewa (nauki prawne). Red. - x-lecie : ksiega
pamiatkowa z okazji dziesieciolecia centrum badan problemow prawnych i eko.praca licencjacka budzet
gminy .Innowacje w dzialalnosci przedsiebiorstwa. Analiza na przykladzie firmy -- aparel..praca licencjacka
budzet gminy .Odpowiedzialnosc karna lekarza za nieterapeutyczne czynnosci medyczne.Szablon pracy
licencjackiej.Wieza telefonii komorkowej- h=40 m. Praca inzynierska budownictwo.Koncepcja organizacji
uczacej sie. Studium przypadku inicjatywy lodz europejska stolica kultury 2016..Czynniki motywacji
pracownikow firmy uslugowej.Rynek uslug faktoringowych w polsce i na swiecie.Rola rachunkowosci
zarzadczej w podejmowaniu decyzji zarzadczych w przedsiebiorstwie x.Sposoby ustalania wysokosci
odszkodowania na podstawie przepisow kodeksu cywilnego.Piekut- marlena. Red. - nauka gospodarcegospodarka nauce : praca zbiorowa .Zasady ustroju samorzadu terytorialnego na tle pojecia zasady
prawa..Uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy.Wykorzystanie informacji kosztowej do celow
controllingu w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie oddzialu x pkp s.a..Prawo do milczenia a prawo
do klamstwa w polskim prawie karnym i w ujeciu porownawczym.Projekt systemu bezpieczenstwa zywnosci
zgodnego z norma iso 22000 na przykladzie gospodarstwa rybackiego przyborow.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Sektor malych i srednich przedsiebiorstw - funkcjonowanie i
znaczenie dla rozwoju gminy zgierz.Tematy prac licencjackich z pedagogiki.Polityka kredytowa a stabilnosc
sektora bankowego w polsce.Analiza statystyczna dzialalnosci finansowej przedsiebiorstwa.praca licencjacka
budzet gminy .Zmiana osoby wierzyciela lub dluznika a zabezpieczenie wierzytelnosci.Procedury wyceny
nieruchomosci na przykladzie operatu szacunkowego csm mleczgal.Ocena mozliwosci wdrozenia systemu
zarzadzania jakoscia zgodnego z norma iso 9001:2000 w malej firmie na podstawie przedsiebiorstwa
x.Przestepczosc kobiet ze szczegolnym uwzglednieniem zabojstwa partnera zyciowego..Niedziolka- pawel. kredytowe instrumenty pochodne a stabilnosc finansowa .praca licencjacka budzet gminy .Analiza ciagu
przestepstw w polskim prawie karnym.Rynek wewnetrzny uslug w przepisach dyrektywy w sprawie uslug na
rynku wewnetrznym.Polityka pieniezna nbp a gospodarka.Oszacowanie wartosci zamowienia na roboty
budowlane – teoria i praktyka. Praca inzynierska budownictwo.Wplyw kryzysu finansowego na rynek
produktow i uslug bankowych na przykladzie banku pko bp.Prawnoustrojowa pozycja prokuratury w polsce
na tle porownawczym.Analiza dochodow i wydatkow gminy konopiska w latach 2008 - 2010.Swiadek
koronny w ujeciu prawa karnego materialnego i procesowego.Rozliczenia z tytulu podatku dochodowego od
osob prawnych na przykladzie zpc wawel s.a.praca licencjacka budzet gminy .zrodla dochodow i wydatkow
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy chorzele.praca licencjacka budzet gminy .Praca
licencjacka plan.Pozycja ustrojowa ministra sprawiedliwosci w polsce.Rola tanich linii lotnicznych w rozwoju
ruchu turystycznego na przykladzie krakowa.Przyczyny i formy przeciwdzialania bezrobociu w powiecie
tureckim.Przeszkody malzenskie w swietle prawa kanonicznego kosciola katolickiego..Postepowanie
sprawdzajace a dostep do informacji niejawnych.Wykorzystanie przez polske srodkow pomocowych z
funduszy przedakcesyjnych unii europejskiej.Systemy kart platniczych w banku bph s.a..Pisanie prac
maturalnych.Zwrotne dochody gminy (na przykladzie gminy piotrkow trybunalski).Rola i zadania zarzadcy
nieruchomosci na podstawie spoldzielni mieszkaniowej zawiercie.Postepowanie w sprawie o separacje w
procesie cywilnym.Sposoby myslenia o roli dyrektora szkoly oraz ich znaczenie dla zarzadzania w
oswiacie.Specyfika dzialan i zadan samorzadu wojewodztwa..Koncepcja logistycznej obslugi klienta w firmie
ceramika..Ksztaltowanie sie poziomu i dynamiki dochodow- wydatkow gminy zawiercie w latach 20062009.Motywacyjne aspekty pracy w szkole integracyjnej na przykladzie szkoly podstawowej z oddzialami
integracyjnymi nr 17 w czestochowie.Bhp praca dyplomowa.Fundusze unijne jako zrodlo finansowania
inwestycji komunalnych w gminie..Kucinski- kazimierz (1950- ). Red. - przedsiebiorczosc a rozwoj regionalny
w polsce .Zmiany w podatku od towarow i uslug w aspekcie czynnosci eksportu i importu po 1 maja 2004
roku na przykladzie firmy balmet.Falsz materialny i intelektualny dokumentu.Pisanie prac
bydgoszcz.Specyfika organizacji systemu pomocy spolecznej w polsce.Organizacja przewozow ladunkow
nienormatywnych w transporcie drogowym na przykladzie firmy x.Rola nadzoru korporacyjnego i jego wplyw
na funkcjonowanie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Wykorzystanie statystycznej kontroli procesow
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w optymalizacji systemu wytwarzania obreczy kolejowej.Reklama jako narzedzie promocji na przykladzie
najwiekszych polskich biur podrozy.Dostosowanie polski do unijnych standardow w zakresie ochrony
srodowiska na przykladzie ochrony przyrody terenow lesnych.Czynniki szkodliwe- uciazliwe i niebezpieczne
na wybranych stanowiskach pracy w branzy osprzetu elektroinstalacyjnego.Telepraca jako nowoczesna forma
zatrudnienia (na podstawie ragnarson sp. Z o.o.).Porod anonimowy w swietle art. 8 europejskiej konwencji
praw czlowieka.Funkcjonowanie samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta i gminy myslenice..Wplyw
czynnikow motywacyjnych na rodzaj zajmowanego stanowiska na przykladzie przedsiebiorstwa lentex s.a. w
lublincu.Kontrola zewnetrzna w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu
zawiercianskiego.Zasada subsydiarnosci i parlamenty krajowe w unii europejskiej.praca licencjacka budzet
gminy .Gospodarka finansowa jednostek budzetowych na przykladzie centralnej szkoly panstwowej strazy
pozarnej w czestochowie.Ocena gospodarki budzetowej gminy dabrowa gornicza na tle innych gmin
wojewodztwa slaskiego w 2005r..Mobbing praca licencjacka.Proces komercjalizacji wizerunku jako dobra
osobistego na przykladzie osob powszechnie znanych.Wyglad pracy licencjackiej.Wspolczesny rynek muzyki
folkowej w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie koncepcji spolecznej odpowiedzialnosci
biznesu dla przedsiebiorstw branzy energetycznej na przykladzie enion s.a..Gazprom jako polityczna bron
kremla.praca licencjacka budzet gminy .Planowanie budowy a zarzadzanie przedsiewzieciem praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w placowce
oswiatowej (na przykladzie szkoly podstawowej nr 206 w lodzi).Karty zblizeniowe- bezpieczenstwo a
perspektywy rozwoju.Rachunkowosc vat w polsce i na swiecie.Prawa czlowieka w aktach prawach polskiego i
miedzynarodowego.Wplyw reformy systemu ubezpieczen spolecznych na rynki finansowe w polsce.Rozwoj
gieldy papierow wartosciowych s.a. w warszawie.Sprawozdanie finansowe banku wedlug ustawy o
rachunkowosci i msr/mssf - analiza porownawcza.Wplyw rozwiazan it na poprawe konkurencyjnosci
przedsiebiorstw na przykladzie wdrozenia systemu sap w okregowym urzedzie miar w
katowicach.Odpowiedzialnosc cywilna zarzadcow laczacych sie spolek.Rola kultury organizacyjnej w
wykorzystaniu kapitalu ludzkiego w organizacji.Pisanie prezentacji maturalnych.Podatek od nieruchomosci
jako zrodlo dochodow w gminie przedborz.Czynnosci prawne dotyczace majatku wspolnego
malzonkow.Przewlaszczenie na zabezpieczenie.Marketing terytorialny jako model profesjonalizmu
zarzadzania w administracji publicznej..Reklama w prawie farmaceutycznym.Analiza dochodow i wydatkow
gminy lask w latach 2003-2008.Przyczyny rotacji pracownikow w zakladzie sprzetu agd.Rekrutacja i selekcja
w nowoczesnej firmie na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego smiths s.a..Zarzadzanie transportem w
strategii lizbonskiej.Finansowanie nieruchomosci mieszkaniowych w polsce na przykladzie oferty banku pko
bp.Elastyczny czas pracy jako tendencja rozwojowa prawa pracy.Skarga na akt nadzoru nad dzialalnoscia
jednostek samorzadu terytorialnego..praca licencjacka budzet gminy .Imie i nazwisko jako dobro osobiste
dziecka.Zachowek ze spadku obejmujacego gospodarstwo rolne.Zarzadzanie podatkiem od towarow i uslug
na przykladzie firm produkcyjno - handlowych w latach 2008 - 2010.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
ekonomicznych uwarunkowan funkcjonowania zakladow pracy chronionej na przykladzie firmy poligraficzno
- introligatorskiej udzialowiec sp. Z o.o. W olsztynie.Dochody wlasne jednostki budzetowej na przykladzie
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.Ogolna klauzula zapobiegajaca unikaniu opodatkowania w
prawie francuskim.Instytucja warunkowego umorzenia postepowania karnego w prawie polskim.Ewaluacja
w zarzadzaniu szkola - uwarunkowania procesu zmiany.Prace magisterskie chomikuj.Zasady pisania pracy
magisterskiej.Rola auditora wewnetrznego w procesie doskonalenia systemu zarzadzania.Funkcjonowanie
europejskiego nakazu aresztowania w polsce. Teoria i praktyka..Organizacja systemu dystrybucji w firmie
veriplast.Zarzadzanie finansami organizacji pozarzadowych na przykladzie stowarzyszenia aiesec.Zarzadzanie
relacjami z klientem w sektorze b2b na przykladzie firmy pphu wiktor zajkiewicz.Bezposrednie inwestycje
zagraniczne inwestorow holenderskich w polsce.Uwarunkowania wykorzystania radio frequency
identification w wybranych obszarach.Finansowanie dzialalnosci rolnej poprzez fundusze
unijne.Odpowiedzialnosc materialna pracownikow za mienie niepowierzone..Wplyw dzialalnosci
inwestycyjnej na ocene biezacej sytuacji przedsiebiorstwa.Analiza finansowa zrodlem oceny kondycji
przedsiebiorstwa.Komunikacja niewerbalna.Pisanie pracy maturalnej.Pisanie prac magisterskich
poznan.Podatek liniowy. Doswiadczenia roznych krajow oraz perspektywy wprowadzenia go w
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polsce..Wspolpraca policyjna i sadowa w sprawach karnych - iii filar unii europejskiej.Swoboda przeplywu
pracownikow - podmiotowy i przedmiotowy zakres pojecia.Marketingowa koncepcja dzialania firmy
ubezpieczeniowej na rynku na przykladzie tuir warta s.a..Ubezpieczenia komunikacyjne na przykladzie
dzialalnosci towarzystw ubezpieczeniowych.Klasyfikacja skazanych odbywajacych kare pozbawienia
wolnosci.Orzekanie oraz wykonywanie detencji psychiatrycznej (art. 94 k.k.) W praktyce sadow
rejonowych.Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci w zwiazku z ochrona srodowiska.praca
licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie pisanie.Strategie dzialania firmy big stone-jeans na
konkurencyjnym rynku.Organizacyjno-prawne aspekty statusu pracownika w swietle regulacji
ustawowych.Udzial rachunku kosztow w procesie decyzyjnym.Analiza wynagrodzen.Analiza technologii i
wydajnosci w realizacjach obiektow o konstrukcji stalowej praca inzynierska budownictwo.Finansowanie
polityki panstwa na rynku pracy w polsce.Uznanie administracyjne a decyzja koncesyjna.praca licencjacka
budzet gminy .Uwarunkowanie rozwoju lokalnego w gminie mstow.Funkcje sejmu.Analiza kosztow w
spoldzielni mieszkaniowej x ..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie lancuchem dostaw w drukarni
poligraf..Skutecznosc i efektywnosc reklamy.Wdrazanie wspolnej polityki rolnej unii europejskiej w gminie
kutno na przykladzie wsi golebiew.praca licencjacka budzet gminy .Zwrot oplat pobranych przez panstwo z
naruszeniem prawa wspolnotowego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza
i ocena bezpieczenstwa pracy oraz ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w wytworni
obuwia..praca licencjacka budzet gminy .Europeizacja polskiego prawa administracyjnego..Proces integracji
europejskiej i jego wplyw na sektor rolny w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Ocena i wybor
dostawcow w procesie zakupow w branzy budowlanej na podstawie bpbp s.a..Ocena dzialan promocyjnych
miasta i gminy lazy.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie wydobyciem i jakoscia wegla.System ocen
pracowniczych na przykladzie firmy x.Jakosc uslug w branzy jubilerskiej.Zawieranie umow w handlu
elektronicznym.Zarzadzanie lancuchem dostaw w drukarni poligraf..Specyfika dzialalnosci promocyjnej
placowki handlu detalicznego i hurtowego na przykladzie przedsiebiorstwa hydromet.Analizy wspomagajace
strategie sprzedazowe na podstawie firmy oceanic.praca licencjacka budzet gminy .Efekty finansowe
dzialalnosci przedsiebiorstwa miedzynarodowego gp elektro-automatic s.c..Obrona przed wrogim
przejeciem spolki.Baza prac magisterskich.Analiza polityki budzetowej gminy olsztyn w latach 2002 2006.Funkcjonowanie rachunkow oszczednosciowo - rozliczeniowych na przykladzie wybranych
bankow..Postepowanie antymonopolowe.Polityka spoleczna wspolnot europejskich a problem zatrudnienia i
rynku pracy.Tajemnica przedsiebiorstwa a know-how - analiza pojec oraz porownanie zakresow
ochrony.Uczestnicy postepowania nieprocesowego.Prawnomaterialne i procesowe aspekty konstrukcji
czynow/przestepstw wspolukaranych na tle problematyki pojecia czynu w prawie karnym.Warunki podjecia
aktywnosci handlowej na rynku federacji rosyjskiej na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Zawadzkazofia. - wolnosc prasy a ochrona prywatnosci osob wykonujacych dzialalnosc publiczna : problem r.Naduzycia
finansowe w dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstw..Kredyt hipoteczny jako element polityki produktu
bankow na przykladzie planow finansowych multibanku.Determinanty motywacji pracy zespolowej na
przykladzie firm xy..Wspolpraca szkoly z otoczeniem w procesie wyrownywania szans mlodziezy
wiejskiej.Wykorzystanie funduszy unijnych w ramach zintegrowanego programu rozwoju regionalnego w
wojewodztwie slaskim na wybranych przykladach.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Ocena plynnosci finansowej na podstawie euromark polska s.a..Wykorzystywanie materialow
operacyjnych w polskim postepowaniu karnym.Dochody w rachunkowosci organu podatkowego na
przykladzie gminy kodrab..Poszukiwanie alternatyw do kary pozbawienia wolnosci.Praca magisterska
chomikuj.Finanse jednoski budzetowej na przykladzie domu pomocy spolecznej.Ochrona wierzycieli spolki
zaleznej.Sponsoring sportowy na przykladzie ks rakow czestochowa.Reklama w prawie
farmaceutycznym.Zarys systemu ochrony lotnictwa cywilnego przed uzyciem sily i aktami bezprawnej
ingerencji w prawie miedzynarodowym.Wylaczenia grupowe dla porozumien transferu technologii w unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Przykladowe prace magisterskie z pedagogiki.Analiza dzialan
podejmowanych przez kibicow jako zarzadcow klubu pilkarskiego na przykladzie hutnika nowa huta.Proces
dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa stolbud s.a. we wloszczowie..Uwarunkowania wdrazania
systemu zarzadzania jakoscia w piekarni.Wykorzystanie wizerunku slawnych osob w kampaniach
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reklamowych projektantow mody.Wybrane srodki nadzorcze komisji nadzoru finansowego wobec
bankow.Przywodztwo i cechy kultury organizacyjnej.Specyfika programow lojalnosciowych na rynku b2c w
sektorze bankowym.Zjawisko eurosieroctwa po wejsciu polski do unii europejskiej na przykladzie
wojewodztwa opolskiego.Konsument w umowach zawieranych przez internet.Zarzadzanie produkcja i
jakoscia w procesie ciaglego odlewania stali..Analiza budzetu gminy burzenin w latach 20072010.Pozyskiwanie i gospodarowanie srodkami unii europejskiej w samorzadach na przykladzie miasta
mszana dolna..Postepowanie apelacyjne w polskim procesie cywilnym.Wykorzystanie funduszy unijnych na
przykladzie miasta i gminy niepolomice.Zwolnienie z dlugu.praca licencjacka budzet gminy .Konstrukcja i
funkcjonowanie podatku od wartosci dodanej vat.Kryminalistyczne aspekty przestepstwa sprowadzenia
pozaru- ze szczegolnym uwzglednieniem podpalenia.Kryzys gospodarczy a globalizacja..Ocena sytuacji
finansowej spolki bakoma w kontekscie konkurencyjnosci przedsiebiorstw..Korekta prac magisterskich.Status
prawny i zawodowy zarzadcy nieruchomosci na przykladzie nieruchomosci mieszkaniowych..Bilans- jako
podstawowe zrodlo informacji finansowej i majatkowej spolki swiadczacej uslugi informatyczne..Turystyka
jako kierunek rozwoju lokolnego w straetgii gminy miedzno.Balicki- janusz - imigranci i uchodzcy w unii
europejskiej : humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej .Charakter prawny skargi o wznowienie
postepowania w procesie cywilnym.Szlak zabytkow techniki wojewodztwa slaskiego jako produkt
turystyczny.Efektywnosc funduszy hedgingowych w okresie dekoniunktury.Kruk- hanna. - przyrodnicza
konkurencyjnosc regionow .Analiza i ocena procesu podejmowania decyzji o zakupach w przedsiebiorstwie
er. Si. Poland w sosnowcu.Negocjacje jako skuteczny sposob dochodzenia do porozumienia na przykladzie
wss im l. Rydygiera.Praca magisterska licencjacka.Leasing operacyjny jako forma finansowania
przedsiebiorstwa na podstawie firmy --invado sp. Z o.o..Zastosowanie i funkcjonalnosc inteligentnych
systemow wspomagania decyzji.Instrumenty rownowazenia rozwoju gmin gorniczych na przykladzie gminy
libiaz oraz gminy nowa ruda..Lacznik miedzy budynkami – konstrukcja stalowa praca inzynierska
budownictwo.Zarzadzanie pomoca spoleczna na podstawie gminnego osrodka pomocy spolecznej w
ladzicach w latach 2006-2009.Fuzje i przejecia w agencjach pracy tymczasowej na przykladzie firmy
trenkwalder benefit sp. Z o.o..Prace licencjackie administracja.Pisanie prac warszawa.System zarzadzania
jakoscia jako element konkurencyjnosci firmy na podstawie solid security.Dziennikarski dostep do
informacji.Zarzadzanie malym i srednim przedsiebiorstwem w polsce na przykladzie firmy bomar.Kredyt
bankowy jako forma finansowania budownictwa mieszkaniowego.Zarzadzanie relacjami z klientem na
przykladzie przedsiebiorstwa new generation gsm..Stres w zawodzie nauczyciela. zrodla i sposoby radzenia
sobie ze stresem.Projektowanie reklamy internetowej.praca licencjacka budzet gminy .Promocja jako system
komunikacjii przedsiebiorstwa z rynkiem.Audit w systemie zarzadzania jakoscia casus malopolskiego urzedu
wojewodzkiego w krakowie.Reklama praca licencjacka.Praca magisterska fizjoterapia.Motywowanie
pracownikow sluzby zdrowia na przykladzie personelu wojewodzkiego szpitala specjalistycznego w
czestochowie.Analiza porownawczoprawna ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w szwajcarii i w
polsce.Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy.Tematy prac licencjackich z
administracji.Sposoby motywowania pracownikow administracji publicznej na przykladzie urzedu
gminy..Prace dyplomowe informatyka.Oceny pracownicze jako element polityki kadrowej przedsiebiorstwa
na przykladzie szkoly ponadgimnazjalnej w czestochowie..Wspoldzialanie przedsiebiorstw w lancuchu
dostaw.Problem bezrobocia na tle wejscia polski do unii europejskiej.Polityka regionalna unii europejskiej znaczenie i skutki dla polski.Glowne problemy wspolczesnej etyki zawodowej adwokatow i radcow
prawnych..System okresowych ocen pracowniczych na przykladzie altadis polska s.a..Rola marketingu w
dzialalnosci teatru na przykladzie teatru ludowego w krakowie.Instytucja swiadka koronnego w
ustawodawstwie polskim.Ile kosztuje praca magisterska.Analiza finansowa przedsiebiorstw na przykladzie
polskiej grupy farmaceutycznej.Wplyw zadan niedokonczonych na motywacje zespolu.praca licencjacka
budzet gminy .Efektywnosc szkolen nauczycieli w praktyce na przykladzie wybranej placowki
oswiatowej.Kreowanie i promocja wizerunku starego sacza w oparciu o wybrane elementy tozsamosci
kulturowej miasta..Wplyw polityki rachunkowosci na sprawozdawczosc finansowa spolki wawel
s.a..Gospodarowanie komunalnymi zasobami nieruchomosci gruntowych w gminie.Kisielnicki- jerzy zarzadzanie projektami : ludzie- procedury- wyniki .Przewlaszczenie na zabezpieczenie ujecie modelowe a
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praktyka.Rola szkolen w rozwoju kompetencji pracowniczych na przykladzie herz armatura i systemy
grzewcze sp.z o.o..Klimczak- bozena. - miedzy ekonomia a etyka .Odpowiedzialnosc cywilna lekarza w
prawie polskim i prawie szwajcarskim.Instytucja secesji wobec zasady integralnosci terytorialnej
panstw.Poziom stresu i relaksu a preferencje barw oraz efekty nastepcze u pracownikow spoldzielni
mieszkaniowej zawiercie w zawierciu.Podatki samorzadowe w dochodach budzetowych gminy miejskiej i
wiejskiej (na przykladzie gminy sulejow oraz gminy aleksandrow).Motywowanie jako istotna funkcja
zarzadzania personelem na przykladzie axo s.c..praca licencjacka budzet gminy .Osobowosciowe i moralne
cechy dobrego negocjatora..Outsourcing jako sposob redukcji kosztow dzialalnosci
przedsiebiorstwa..Badania do pracy magisterskiej.Analiza dopuszczalnosci usilowania
podzegania.Wykorzystywanie ubezpieczen w ograniczaniu ryzyka dzielalnosci duzych przedsiebiorstw.Pisanie
prac licencjackich lodz.Formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez osoby
fizyczne..Wplyw zmian aktywow trwalych na sytuacje majatkowo - finansowa podmiotu na przykladzie spolki
swiatowit - agd spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.Nabywanie nieruchomosci przez
cudzoziemcow..Seminarium ii st. - prawo wyznaniowe.Grywalizacja a skutecznosc komunikacji rynkowej w
odniesieniu do generacji „y”.Ocena poziomu innowacyjnosci polskiej gospodarki w warunkach integracji
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Udzial czynnika sadowego w postepowaniu
przygotowawczym..Zemigala- marcin. - spoleczna odpowiedzialnosc biznesu w swietle analiz
bibliometrycznych i opinii pracownikow.Zasady pisania prac dyplomowych.Rola analizy technicznej i
fundamentalnej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych..Pozycja ustrojowa- kompetencje i formy dzialania
rzecznika praw obywatelskich.praca licencjacka budzet gminy .Posrednictwo w obrocie nieruchomosciami
mieszkaniowymi jako dzialalnosc zawodowa.Porownywalnosc prasowych rankingow szkol wyzszych.Filmowy
model policjanta w konfrontacji z rzeczywistoscia.Skutecznosc wybranych metod ograniczania wplywu halasu
i drgan mechanicznych na srodowisko pracy na przykladzie zakladow branzy obrobki metali..Wykorzystanie
broni chemicznej w swietle prawa miedzynarodowego.Znaczenie analizy finansowej w ocenie sytuacji
przedsiebiorstwa ( na przykladzie fabryki mebli forte s.a.).Leasing jako forma finansowania inwestycji na
przykladzie przedsiebiorstwa transportowo - uslugowego mega trans w latach 2006- 2009.Spolecznoekonomiczne skutki migracji zarobkowych w skali lokalnej na przykladzie miasta bielsk podlaski.Wizerunek
lodzi i ocena jego wplywu na procesy rozwojowe miasta.Polityka rynku pracy w powiecie
sochaczewskim.Analiza zagrozen i ich skutki w rolnictwie oraz ocena ryzyka zawodowego na wybranych
stanowiskach pracy gospodarstwa rolnego.Formy zaspokajania roszczen z tytulu obowiazkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych na polskim rynku
ubezpieczeniowym.Wplyw specjalnych stref ekonomicznych na rozwoj regionu.Strategia obslugi klienta na
przykladzie restauracji mcdonalds.Problemy ryzyka w zarzadzaniu firma ubezpieczeniowa.System finasowego
wspierania rolnictwa w polsce.Skutki gospodarcze przystapienia do swiatowej organizacji handlu dla
ukrainy..Zarzadzanie szkola wyzsza po akcesji polski do ue na przykladzie uniwersytetu
jagiellonskiego.Coughlin- john j. - canon law : a comparative study with anglo-american legal theory .Style
kierowania na przykladzie restauracji deka smak firmy paho..Ocenianie i wynagradzanie na przykladzie firmy
xyz.Korzystanie z profesionalnej reklamy i promocji w zarzadzaniu przedsiebiorstwami (w swietle
doswiadczen pracowni reklamowej city color w kielcach).Praca magisterska psychologia.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zasady ewidencji srodkow trwalych i wartosci
niematerialnych i prawnych na przykladzie samodzielnego publicznego zespolu szpitali pulmonologicznoreumatologicznych z siedziba w kup.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w jednostce samorzadu terytorialnego
na przykladzie starostwa powiatowego w plocku.Temat pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rezerwy na odroczony podatek dochodowy
jako szczegolna kategoria rezerw w polskim prawie bilansowym.Analiza finansowa w kierowaniu jednostka
budzetowa na przykladzie szpitala wojewodzkiego w opolu..Prawo miedzynarodowe prywatne.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rola analizy finansowej w sektorze malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w gluchowie.Jozwik- bartosz. dzialalnosc inwestycyjna firm brytyjskich w polsce .praca licencjacka budzet gminy .Rola nadzoru bankowego
w postepowaniu naprawczym- likwidacyjnym i upadlosciowym.Zintegrowany marketing bezposredni - dobor
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form oraz projekt kampanii oddzialywania na rynek.Zasilek dla bezrobotnych.Zatrudnienie w sluzbach
porzadku publicznego.Zarzadzanie jakoscia uslug na przykladzie urzedu miejskiego w nysie.Ocena
efektywnosci zarzadzania plynnoscia finansowa na przykladzie spolki paradyz.Wplyw stylu kierowania na
zarzadzanie przedsiebiorstwem.Zgoda pokrzywdzonego na przestepstwo.Przeszlosc- terazniejszosc i
przyszlosc krakowskiego kazimierza w opinii mieszancow oraz turystow..Dowod z zeznan swiadkow w
postepowaniu cywilnym.Ocena wykorzystania funduszy strukturalnych w rozwoju gospodarstw rolnych
wojewodztwa slaskiego.Organ administracji jako strona przeciwna w postepowaniu
sadowoadministracyjnym( na przykladzie samorzadowego kolegium odwolawczego).Rozwoj bankowosci
elektronicznej w polsce a problem bezpieczenstwa..Analiza i porownanie dwoch wybranych funduszy
inwestycyjnych.Analiza metod oraz sposobow intensyfikowania sprzedazy we wspolczesnym
przedsiebiorstwie na przykladzie emka meble.Nowoczesne instrumenty kreowania wizerunku marki
wykorzystywane przez polskie banki na przykladzie multibanku.Przestepstwo falszowania pieniedzy w
kodeksie karnym z 1997 r. .praca licencjacka budzet gminy .Motywacja pracownikow sprzedazy sieci
marketow na przykladzie sklepu castorama w krakowie.Dobor i ocena pracownikow w aspekcie zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa komunalnego sanikom spolka z o.o. W belchatowie.Rola
metody caf 2006 w usprawnianiu zarzadzania administracja publiczna.Prace licencjackie z
administracji.Wykorzystanie dzialan marketingowych w budowaniu pozycji firmy artman na rynku.Leasing
jako forma finansowania inwestycji.Wplyw niestandardowych form marketingu na decyzje
konsumenta.Ocena wskaznikowa kondycji finansowej samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu gminy
w lgocie wielkiej.E-learning narzedziem szkolenia pracownikow.Funkcjonowanie kontroli jakosci w systemie
outsorcingu..Informatyzacja procesow w gospodarce magazynowej na wybranych przykladach.Skutecznosc
reklamy na bazie technik multimedialnych dla wybranych instytucji..Oplaty i kary w systemie finansowania
ochrony srodowiska.Efekty dzialalnosci finansowej banku komercyjnego na przykladzie banku pko bp s.a. w
latach 2003-2005.Prace magisterskie tematy.Instrumenty elektroniczne w operacjach rozliczeniowolokacyjnych bankow.Rola przedsiebiorczosci w wielofunkcyjnym rozwoju obszarow wiejskich na przykladzie
gminy labunie.Organizacja rachunkowosci w firmach malych na przykladzie xyz sp. Z o.o..Wspolpraca policji
polskiej z policjami innych panstw unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza
realizacji budzetu gminy pajeczno na przestrzeni kadencji 1998 - 2002 i 2002 - 2006.Programy pomocowe ue
dla obszarow wiejskich na przykladzie gminy klobuck.Outplacement droga do bezbolesnej restrukturyzacji
zatrudnienia.Analiza zdolnosci kredytowej przedsiebiorstw na podstawie pamapol s.a..Minimalizacja
kosztow magazynowania w dystrybucji wlasnej grupy zywiec.Dojrzalosc szkolna praca magisterska.Analiza
mozliwosci wykorzystania metod badania kultury organizacyjnej w ksztaltowaniu zdolnosci do zmian hotelu
krol kazimierz w kazimierzu dolnym.Wiarygodnosc sprawozdan finansowych rozpatrywana w kontekscie
zmian na rynkach globalnych..Projekt przeksztalcenia spolki pkp cargo s.a. w operatora logistycznego.Analiza
i ocena aktywnosci jednostek samorzadu tetytorialnego w powiecie lublinieckim w sieganiu po wsparcie z
funduszy unijnych w latach 2007-2011..Innowacje w logistyce..Przyklady prac licencjackich.Ocena
efektywnosci maszyn i urzadzen w procesie wytwarzania energii elektrycznej..Szarek- stanislaw. ekonomiczne aspekty zastosowania efektu hormetycznego w rolnictwie .Wplyw zmian w opodatkowaniu
dochodow na wynik finansowy przedsiebiorstwa.Niewyplacalnosc jako podstawa ogloszenia upadlosci w
prawie niemieckim i polskim.Pisanie prac informatyka.Leasing w finansowaniu przedsiewziec inwestycyjnych
podmiotow sektora msp.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ekonomiczna jako zrodlo informacji o
sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie nutricia zaklady produkcyjne sp. Z o. O..Liberalizacja
rynku energii elektrycznej w europie i w polsce. Etapy- realizacja- prognozy.Zarzadzanie oswiata- a rola
wychowania i nauczania we wspolczesnej szkole.Rozwoj i funkcjonowanie europejskich sieci
kulturalnych..Analiza kondycji finansowej zpu chemeks sp. Z o.o. w latach 2006-2008..Zarzadzanie
strategiczne organizacja non - profit na przykladzie niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej ro - med w
rozprzy.Produkty bankowosci elektronicznej dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Diagnoza stresu
organizacyjnego na podstawie pwsz w nowym saczu.Programy pomocowe w ramach dzialalnosci arimr w
latach 2004-2006 - bp belchatow (gmina belchatow).Opor wobec zmian w pracy a hierarchia
motywow.Dzialalnosc marketingowa firmy meblarskiej na przykladzie „forte” s.a..Wplyw zarzadzania
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kapitalem obrotowym na wyniki ekonomiczne przedsiebiorstwa.Zakazy i ograniczenia stosowania niektorych
rodzajow broni w konfliktach zbrojnych.Problematyka wykorzystywania zasad systemu produkcyjnego toyota
w isd huta czestochowa.Rynek polskiego artystycznego plakatu filmowego..Wplyw wybranych atrybutow
produktu na ksztaltowanie preferencji konsumentow na przykladzie marki galaxia.Analiza kosztow
eksploatacji zasobow spoldzielni mieszkaniowej i wspolnot mieszkaniowych.Motywacyjna funkcja systemu
wynagradzania na przykladzie przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza aukcji allegro.pl metodami eksploracji danych w celu
weryfikacji wiarygodnosci kontrahenta.Zastosowanie strategii marketingowej w przedsiebiorstwie
uslugowym na przykladzie zakladu wykonawstwa elektrycznego el-a-z spolka z o.o..Procedura ustawodawcza
w panstwach unii europejskiej.Pisanie prac praca.Aktualne zagadnienia zadoscuczynienia za szkode
niemajatkowa.praca licencjacka budzet gminy .Satysfakcja klientow na rynku odziezowym na przykladzie
firmy brice.Analiza kondycji majatkowej i finansowej zakladow pracy chronionej na przykladzie spolki jawnej
andex pawlowscy w skierniewicach.Umorzenie postepowania przygotowawczego z powodu niepoczytalnosci
sprawcy i zastosowanie srodkow zabezpieczajacych.Venture capital i jego wplyw na dzialanie innowacyjnych
przedsiebiorstw.Possibilities of employment in the eu-countries for polish employees after eu-accession
(mozliwosc zatrudnienia pracownikow w krajach unii europejskiej po akcesji).Nieuczciwa i niedozwolona
reklama w interniecie w swietle polskich uregulowan prawnych..Zabawka jako produkt kulturowy i rynkowy przyklad lalki barbie..System wyborczy i wybory do parlamentu republiki bulgarii.Organizacja sprzedazy w
duzym przedsiebiorstwie - analiza i ocena na przykladzie przedsiebiorstwa sprzetu ochronnego maskpol
s.a..Zastosowanie instytucji spolki jednoosobowej w procesach gospodarczych.Sposoby przedstawienia
zarzutow w procesie karnym.Rola internetu w dzialalnosci marketingowej i handlowej biur podrozy na
przykladzie orbis travel triada.Skladki na ubezpieczenia spoleczne.Jakosc w sektorze samorzadowym.
Postrzeganie dzialan samorzadow gminnych na przykladzie gminy kozminek.Analiza i ocena zagrozen zdrowia
i zycia w przemysle drukarskim na przykladzie wybranej drukarni..Logistyka procesu dystrybucji (na
przykladzie firmy husqvarna).Badanie narzedzi podstawowych marketingu na przykladzie reklamy radiowej
w radiu zlote przeboje plus.Wynik finansowy brutto a dochod podatkowy na przykladzie spoldzielni
mieszkaniowej przodownik w tomaszowie mazowieckim.Komercyjny najem lokali uzytkowych.Prezentacja w
sprawozdaniach finansowych rzeczowych aktywow trwalych wybranych spolek gieldowych branzy
miesnej.Specyfika uslug ubezpieczeniowych na przykladzie kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego w
opolu.Perspektywy rozwoju turystyki biznesowej w krakowie.Wplyw kryzysu swiatowego na polski rynek
finansowy i sfere realna.Wplyw ulg w pit na dochody budzetu panstwa na przykladzie urzedu skarbowego w
pulawach.Edukacja w obliczu wyzwan gospodarczych xxi wieku.Mediacja w postepowaniu
wykonawczym.Promocja i public relations jako elementy ksztaltowania wizerunku przedsiebiorstwa na rynku
na przykladzie firmy avon.Wybrane narzedzia marketingu - mix - ich wplyw na wyniki przedsiebiorstwa wojas
s. A..Praca magisterska plan pracy.Z.Jakosc nauczania a zdawalnosc koncowych egzaminow w szkole
podstawowej w rozmierce w latach 2005-2009.praca licencjacka budzet gminy .Wdrazanie i utrzymywanie
systemu haccp na przykladzie tomaszowskiej spoldzielni mleczarskiej..Klauzula porzadku publicznego w
postepowaniu o uznanie lub wykonanie zagranicznego wyroku arbitrazowego.Makroekonomiczna analiza
rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce w latach 2000-2010.Wady oswiadczenia woli
przy sporzadzaniu testamentu.praca licencjacka budzet gminy .Naleznosci z tytulu dostaw i uslug w polityce
rachunkowosci na podstawie przedsiebiorstwa lotos s.a..Niemozliwosc swiadczenia w polskim kodeksie
cywilnym.Bogacz-wojtanowska- ewa. - modele wspolpracy lokalnych instytucji a rozwiazywanie problemow
rynku pracy .Praca magisterska przyklad.Wynagrodzenie wykonawcy w umowie o roboty budowlane.Rola
funduszy strukturalnych unii europejskiej w finansowaniu sektora kultury na przykladzie zintegrowanego
programu operacyjnego rozwoju regionalnego w latach 2004-2006 w wojewodztwie malopolskim..Audyt
wewnetrzny a kontrola zarzadcza w gospodarce finansowej jednostek samorzadu terytorialnego na
przykladzie starostwa powiatowego w radomsku..Zasady udzielania urlopu macierzynskiego. Uprawnienia
pracownika i obowiazki pracodawcy..praca licencjacka budzet gminy .Proces kadrowy we wspolczesnym
przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Procesy zarzadzaniaw instytucjach ochrony granic na
przykladzie strazy granicznej.Praca dyplomowa przyklad.Walory turystyczne izraela w opinii
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polakow.Przedmiot opodatkowania w podatku od nieruchomosci..Praca magisterska pomoc.Stany
nadzwyczajne w rzeczypospolitej polskiej..praca licencjacka budzet gminy .Grupy problemowe na rynku
pracy w polsce w latach 2004-2010.Gospodarowanie zasobem nieruchomosci w spoldzielni
mieszkaniowej.Badania nad wykorzystaniem narzedzi zarzadzania jakoscia w firmie canson
polska..Rozwiazanie spolki jawnej.praca licencjacka budzet gminy .Zasady i funkcjonowanie strazy granicznej
po przystapieniu do konwencji schengen .Reprezentacja skarbu panstwa w postepowaniu cywilnym.Utrata
zaufania do pracownika jako przyczyna rozwiazania stosunku pracy.Pozyskiwanie srodkow na finansowanie
inwestycji publicznych na przykladzie gminy mstow..Ekspansja miedzynarodowa malego przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy konsport.Analiza efektywnosci funkcjonowania produktow w bankowosci hipotecznej na
przykladzie banku pko bp s.a..Wspolpraca organizacji non-profit z administracja publiczna..Analiza
porownawcza efektywnosci wykorzystania kapitalow obcych w finansowaniu dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Analiza poziomu i truktury bezrobacia powiatu
czestochowskiego w ltach 2006-2010.Dochody i wydatki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
miejskiej radomsko w latach 2003-2006.Turystyka w obiektach militarnych z okresu ii wojny swiatowej na
przykladzie sowiogorskiego kompleksu olbrzym.Rozwoj metody abc i jej zastosowanie w
praktyce.Gospodarka komunalna miasta gorlice..Powstanie i rozwoj rachunkowosci
srodowiskowej.Mechanizmy nadzoru wlascicielskiego w spolkach kapitalowych.Michalczyk- wawrzyniec. ewolucja polityki walutowej w polsce po roku 1989 w perspektywie przystapienia do strefy euro .Ekspansja
produktowa firmy kaletniczej jan - pol bis na rynki miedzynarodowe..Dzialalnosc logistyczna jako element
rozwoju firmy stradom s.a..praca licencjacka budzet gminy .Emocjonalny charakter reklamy na przykladzie
reklamy szokujacej benetton.praca licencjacka budzet gminy .Dzialania marketingowe operatorow telefonii
komorkowej (na przykladzie sieci komorkowej era- orange i plus gsm).Rola instrumentow komunikacji
marketingowej w ksztaltowaniu potrzeb i stylu zycia konsumentow (na przykladzie product
placement).Przegrani transformacji - psychospoleczna analiza przemian spolecznych po 1989 roku.Instytucja
ubezwlasnowolnienia w swietle obowiazujacych przepisow prawnych.System zarzadzania w spolce
europejskiej.Dziecko jako ofiara przemocy.Ocena jakosci oferowanej przez pkn orlen s.a..Postepowanie
uproszczone jako rodzaj postepowania szczegolnego.Zarzadzanie wiedza w przedsiebiorstwie
turystycznym.Wypalenie zawodowe- a zaangazowanie w pracy wsrod nauczycieli.Wypadek drogowy w ujeciu
kryminalistycznym na przykladzie komendy powiatowej policji w nysie.Pisanie prac zaliczeniowych
tanio.Instytucja notarialnego poswiadczenia dziedziczenia z perspektywy trzech lat funkcjonowania w
polskim porzadku prawnym.Logistyka miejska jako zbior rozwiazan usprawniajacych funkcjonowanie
transportu drogowego.Analiza procedury i efektywnosci leasingu na przykladzie europejskiego funduszu
leasingowego s.a. w latach 2007-2011.Kredyt mieszkaniowy i hipoteczny w dzialalnosci banku.Tematy prac
licencjackich administracja.praca licencjacka budzet gminy .Doktryna obronna ii rp.Muzeum nie tylko dla
muzealnikow. O roli muzeow i marketingu w muzeach na przykladzie nocy muzeow- dnia otwartych drzwi
muzeow krakowskich i muzeobrania..praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie cloud computingu dla
polskich przedsiebiorstw.Zarzadzanie transportem w strategii lizbonskiej.Pisanie prac tanio.Techniczna
infrastruktura komunalna jako czynnik stymulujacy rozwoj gmin na przykladzie gminy boleslawiec..Analiza
porownawcza tradycyjnych metod kalkulacji kosztow i kalkulacji wedlug koncepcji activity - based costing na
przykladzie przedsiebiorstw polkom sp. Z o.o..Syndyk w postepowaniu upadlosciowym.Dlug publiczny polski
w kontekscie pogladow przedstawicieli wybranych szkol ekonomicznych na temat
interwencjonizmu..Uwarunkowanie kredytowe w pozyskiwaniu doplat z arimr do oprocentowania kredytow
z linii nmr na przykladzie banku spoldzielczego w glubczycach..Ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa
z punktu widzenia banku - studium przypadku.Rekrutacja i selekcja pracownikow jako elementy zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie dzialalnosci banku slaskiego.Wplyw nowego zarzadzania publicznego na
satysfakcje klienta organizacji publicznej na przykladzie wybranych urzedow w wojewodztwie
podlaskim.Egzekucja sadowa ze statkow morskich.Nowodzinski- pawel. - zarzadzanie strategiczne
wspolczesnym przedsiebiorstwem : otoczenie a strategia : monografia.Zarzadzanie wybranymi walorami
turystycznymi iwonicza - zdroju.zrodla finansowania inwestycji komunalnych na przykladzie miasta i gminy
piotrkow trybunalski.Dzialania promocyjne wladz miejskich na przykladzie belchatowa i
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radomska.Wykorzystanie instrumentow marketingu - mix w dzialalnosci firm ochroniarskich.Metody oceny
miedzynarodowych inwestycji rzeczowych i kapitalowych na przykladzie spolki redan s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Naruszenia prawa miedzynarodowego publicznego- w szczegolnosci miedzynarodowego
prawa humanitarnego- w konfliktach kurdyjsko-tureckim i kurdyjsko-irackim.praca licencjacka budzet gminy
.Ochrona srodowiska naturalnego a integracja gospodarcza w ramach unii europejskiej.praca licencjacka
budzet gminy .Podatki i oplaty lokalne na przykladzie gminy bedlno.Budzet jako instrument zarzadzania
finansami jst na przykladzie gminy lipsk.Analiza wplywu systemu motywowania na efektywnosc pracy
personelu w organizacji na przykladzie firmy x.Bělohlávek- alexander j. - rozporzadzenie rzym i- konwencja
rzymska : komentarz.Budowanie relacji z klientami za pomoca narzedzi marketingu internetowego.praca
licencjacka budzet gminy .Ekonomiczne uwarunkowania upadlosci przedsiebiorstw na przykladzie
krosnienskich hut szkla krosno s.a..Pisanie prac magisterskich kielce.Satysfakcja klienta zewnetrznego na
przykladzie organizacji dzialajacej zgodnie z norma iso 9001:2000.Uniewaznienie malzenstwa z przyczyn
natury psychicznej w prawie polskim i prawie kanonicznym.Pisanie pracy maturalnej.Karta praw
podstawowych unii europejskiej..Zastosowanie modelu project finance w strukturyzowaniu inwestycji na
rynku nieruchomosci.Prace magisterskie.Warunki rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na poziomie
lokalnym..Identyfikacja czynnikow odpowiadajacych za jakosc blach grubych..Odpowiedzialnosc z art.299
k.s.h. - zakres podmiotowy i czasowy.Podstawowe prawa i obowiazki podatnikow w podatku dochodowym
od osob prawnych..Rola sprawozdan finansowych jako zrodlo informacji o dzialalnosci ostrowskiego zakladu
cieplowniczego.Struktura wydatkow budzetowych gminy paradyz.Analiza budzetu gminy goworowo w latach
2008-2010.Ocena dzialalnosci banku pko bp s.a. w zakresie kredytow hipotecznych.Wstep praca
licencjacka.Wykorzystanie instrumentow marketingu mix w dzialalnosci przedsiebiorstwa ferax-iril sp. Z
o.o..Rachunkowosc zarzadcza jako narzedzie zarzadzania projektami dlugoterminowymi (na przykladzie
przedsiebiorstwa budowlanego x s.a.).Tworzenie sieci wspolpracy organizacji publicznych na potrzeby rynku
pracy na przykladzie wybranych instytucji powiatu limanowskiego..Odpowiedzialnosc karna osob fizycznych
za zbrodnie popelnione w trakcie konfliktu zbrojnego.Analiza i ocena metod i form kwantyfikacji ryzyka
kredytowego w banku pko bp s.a..Podatkowa grupa kapitalowa.Prawne- spoleczne i ekonomiczne aspekty
uzytkowania gruntow w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Marketing wirtualny w dobie spoleczenstwa
informacyjnego.Znaczenie spojnosci rozumienia misji dla zarzadzania organizacja na przykladzie instytucji
kultury.Skotnicka-illasiewicz- elzbieta (1940- ). Red. - doswiadczenia spoleczne dwoch lat czlonkostwa polski
w unii europejskiej : praca zbiorowa .Skarga na przewleklosc postepowania karnego.Pisanie prac
maturalnych ogloszenia.Ochrona znakow towarowych przed naruszeniami w domenach internetowych.Plan
biznesu: uruchomienie przystani zeglaskiej.Przejscie zakladu pracy na innego pracodawce w zbiorowym
prawie pracy.praca licencjacka budzet gminy .Wszczecie egzekucji sadowej.Promocja jako element
marketingu mix w polskich przedsiebiorstwach na przykladzie pbp orbis sp z o.o..Rozstrzyganie sporow
budowlanych w swietle warunkow kontraktowych fidic.Planowanie zasobow ludzkich czynnikiem sukcesu w
przedsiebiorstwie telefonicznej obslugi klienta.praca licencjacka budzet gminy .Przypisywanie
odpowiedzialnosci karnej za blad lekarski w kontekscie zastosowan konstruktu modelowego wzorca
osobowego w ujeciu prawnoporownawczym z prawem anglo-amerykanskim.Prawne gwarancje dostepu do
informacji.Profilowanie jako metoda wykrywania przestepatw na przykladzie seryjnych mordercow.Problemy
zarzadzania ludzmi w przedsiebiorstwie miedzynarodowym.Analiza wybranych aspektow finansowania
nieruchomosci mieszkaniowych przez banki komercyjne w polsce na przykladzie wybranych ofert.Gray- david
- gamestorming : gry biznesowe dla innowatorow .praca licencjacka budzet gminy .Analiza dochodow
budzetowych na przykladzie gminy i miasta warta.praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji finansowej
instytucji bankowej na podstawie ing banku slaskiego.Marketing w organizacji turystyki pielgrzymkowej na
jasna gore.Pojecie i znaczenie interesu w prawie administracyjnym.Pisanie prac licencjackich po
angielsku.Poziom depresji a spiralny efekt nastepczy na przykladzie studentow wydzialu zarzadzania.Tematy
prac magisterskich pedagogika.Prognozowanie wartosci wspolczynnika beta w warunkach gieldy papierow
wartosciowych w warszawie..Badania wariograficzne w polskim procesie karnym.Rola motywowania w
procesie zarzadzania w banku spoldzielczym.Wspolczesne formy oszczedzania i inwestowania na przykladzie
poludniowo-zachodniej spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej..Gierszewska- grazyna. Red. .
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zarzadzanie miedzynarodowe : konkurencyjnosc polskich przedsiebiorstw .Ocena dzialalnosci depozytowokredytowej banku pko bank polski s.a. w latach 2006 -2010.Pozyskiwanie kapitalu akcyjnego przez spolke
gieldowa na przykladzie spolki euromark polska s.a..praca licencjacka budzet gminy .Dopuszczalnosc zlotej
akcji z ustawy z 3 czerwca 2005 r. O szczegolnych uprawnieniach skarbu panstwa oraz ich wykonywaniu w
spolkach kapitalowych o istotnym znazceniu dla porzadku publicznego lub bezpieczenstwa publiczego na tle
prawa wspolnotowego oraz polskiego porzadku konstytucyjnego.Dzialalnosc inwestycyjna wybranych gmin
wiejskich w powiecie czestochowskim.Transformacja logistyczna w aspekcie tworzenia wartosci w procesie
produkcji na przykladzie duzych przedsiebiorstw przemyslowych..Biznes plan jako narzedzie rozwoju
przedsiebiorstwa.Technologie transportowe w budownictwie oraz systemy organizacji przewozow praca
inzynierska budownictwo.Logistyka zaopatrzenia na przykladzie firmy stelina.praca licencjacka budzet gminy
.Ocena efektywnosci gospodarowania na przykladzie spolki kapitalowej hoop s.a..Management challenge:
turnover as a result of commitment and reward system.Analiza fundamentalna jako narzedzie
wspomagajace podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynku kapitalowym na przykladzie spolki pgnig
s.a.Polityka podatkowa w polsce w latach 1999-2005.Wplyw pracy w policji na zycie prywatne
policjantow..Rola systemu informacyjnego w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie banku
handlowego w warszawie s.a..Wina i strona podmiotowa w prawie konkurencji.Rynek ropy naftowej i jego
specyfika..Prace na zamowienie.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane konwencje miedzynarodowe
dotyczace przewozu ladunkow transportem samochodowym.Walka z bezrobociem w swietle funduszy
unijnych na przykladzie powiatowego urzedu pracy w pabianicach.Ksztaltowanie i realizacja polityki
pienieznej eurosystemu przez europejski system bankow centralnych.Prace zaliczeniowe.Zastosowanie
metody fmea oraz programu dga quality jako narzedzi zintegrowanego systemu zarzadzania w kwk
piast.Wplyw przywilejow dla zakladow pracy chronionej na wynik finansowy.Analiza technologicznoekonomiczna realizacji piwnic i podlog na „gruncie” w budynkach jednorodzinnych praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Leasing jako forma inwestycji w aspektach ekonomiczno prawnych.Mechanizmy optymalizacji w zarzadzaniu przedsiebiorstwem w aplikacji gry decyzyjnej w ms
excel.Praca posrednika pracy w aspekcie standardow uslug rynku pracy.Przykladowa praca
licencjacka.Wielostopniowe klauzule rozwiazywania sporow jako narzedzie wszechstronnego wykorzystania
mechanizmow alternatywnego rozwiazywania sporow.Zrodla finansowania przedsiebiorstwa - leasing a
kredyt.Wplyw zarzadzania wiedza na rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie polskiego zwiazku motorowego
ozdg spolka z o.o. W opolu.Analiza porownawcza wybranych spolek gieldowych w branzy
spozywczej..Metody szacowania dochodow podmiotow powiazanych w swietle polskiego prawa
podatkowego.praca licencjacka budzet gminy .Finansowe instrumenty walki z bezrobociem w wojewodztwie
lodzkim.Piatek- zbigniew. Red. - przygotowania obronne w dzialaniach administracji rzadowej .Analiza
strategiczna przedsiebiorstwa poligraficznego - dekor media sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Wzmacnianie pozycji konkurencynej przedsiebiorstwa uslugowego..Adamskijacek. - nowe technologie w sluzbie terrorystow .Nowoczesne rozwiazania w gospodarce odpadami
komunalnymi na przykladzie gminy kutno.Wypalenie zawodowe a poziom zaangazowania nauczycieli zespolu
szkol ekonomiczno gastronomicznych w zywcu..Prace licencjackie.Malachowski- witold. Wiss. - deutschland polen im vereinigten europa und ihre ökonomische verantwortung .Kempen- ronald van . Ed. - regenerating
large housing estates in europe : a guide to better practice .Rola wynagrodzenia w systemie motywacji
pracownikow na przykladzie badan wlasnych.Analiza emisji zanieczyszczen powietrza w polsce w latach
1995-2006 na podstawie macierzy namea.Controlling w przedsiebiorstwie przemyslu wydobywczego.Aids w
prawie karnym.zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy postar.Ecr i crm porownanie strategii logistyczno-marketingowych.Pomoc spoleczna praca licencjacka.Analiza strategii
marketingowej firm transportu publicznego na przykladzie mpk czestochowa sp. Z o.o..Franchising w
gastronomii na przykladzie pizzerii trattorii presto.Zagrozenia dla bezpieczenstwa danych osobowych w
internecie oraz ich ochrona.Projekt domu jednorodzinnego z wykorzystaniem odnawialnych zrodel energii.
Praca inzynierska budownictwo.Projekt estakady podsuwnicowej dla suwnicy natorowej o udzwigu 5 t. Praca
inzynierska budownictwo.Zastosowanie metody fmea oraz programu dga quality jako narzedzi
zintegrowanego systemu zarzadzania w kwk piast.praca licencjacka budzet gminy .Kurleto- malgorzata
.
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halszka. - ginace kultury australii- nowej zelandii i kanady a zarzadzanie turystyka zrownowazona .Analiza
oddzialywania systemu motywacyjnego na pracownikow w przedsiebiorstwie budowlanym.Przeplyw
dowodow w transgranicznym postepowaniu karnym.Badanie satysfakcji klienta w hotelu swing.Analiza
technologii i kosztow realizacji budynku w aspekcie rozwiazan architektonicznych i konstrukcyjnych praca
inzynierska budownictwo.Umorzenie postepowania egzekucyjnego z urzedu.Funkcjonowanie sektora
bankowego na rynku finansowym unii europejskiej.Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie spoldzielni mieszkaniowej w zawierciu w latach 2004-2008..Analiza i ocena aktywnosci jednostek
samorzadu tetytorialnego w powiecie lublinieckim w sieganiu po wsparcie z funduszy unijnych w latach
2007-2011..Proces logistyczny na przykladzie centrum dystrybucji firmy onninen.Zmiana strategii
marketingowej jako sposob na unikniecie kryzysu gospodarczego - studium przypadku na przykladzie firmy
manor house sp.z o.o..Uklad pracy magisterskiej.Zbywalnosc akcji w prawie polskim i jej
ograniczenia.Rachunkowosc podatkowa malej firmy na podstawie przedsiebiorstwa transportowego firmy
trans-bis.Pomoc postpenitencjarna..Wdrazanie zintegrowanego systemu zarzadzania na przykladzie
przedsiebiorstwa energetycznego dalkia lodz s.a..Niepoczytalnosc- poczytalnosc ograniczona w polskim
prawie karnym.Gospodarka finansowa organizacji pozarzadowychw polsce.Rola kuratora sadowego w
procedurze karnej wykonawczej..Wybrane zagadnienia logistyki magazynowej na przykladzie zakladu
farmaceutycznego nycomed pharma w lyszkowicach.Uproszczona egzekucja z nieruchomosci w polskim
postepowaniu egzekucyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Partnerstwo publiczno-prywatne jako przyklad
demonopolizacji administracji publicznej.Rachunek kosztow dzialan logistycznych jako nowoczesne narzedzie
zarzadzania w przedsiebiorstwie transportowym.Zarzadzanie przedsiebiorstwem agroturystycznym poprzez
wykorzystanie dotacji z unii europejskiej.Rozstrzyganie sporow ze stosunku spolek kapitalowych przez sady
polubowne.Obrona konieczna w polskim prawie karnym.Kredyt i leasing jako zrodlo finansowania
inwestycji.Pracownicze prawo do urlopu wypoczynkowego..Szkolenia pracownicze jako istotny element
doskonalenia zawodowego pracownikow na przykladzie pko bp sa oddzial w czestochowie.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza projektow z zakresu spolecznej odpowiedzialnosci przedsiebiorstw realizowanych
przez korporacje miedzynarodowe w malopolsce.Optymalizacja wstapienia polski do strefy euro za pomoca
synchronizacji cykli koniunkturalnych..Zaawansowane narzedzia edi- bezpieczenstwo i efektywnosc wymiany
informacji.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie huty stali czestochowa.Analiza
wydatkow budzetowych na przykladzie powiatu ostroleckiego w latach 2005-2009.Polityka zewnetrzna i
wewnetrzna nazistowskich niemiec w latach 1933-1939.Zrodla finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw.Conditionalities for accustoming integrated system of quality management in the dairy
industry..Klamut- miroslawa (1944- ). Red. - adjustment of polish economy to the eu requirements
.Znaczenie wolumenu w analizie technicznej na przykladzie kontraktow terminowych na wig20..Debinskiantoni - kosciol i prawo rzymskie .Szymanski- andrzej. - proces likwidacji dzialalnosci charytatywnej kosciola
katolickiego w sferze publicznoprawnej.Innowacyjne systemy zarzadzania w lancuchu dostaw firmy farmacol
s.a..Zarzadzanie dystrybucja w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy polmarkus sp. Z o.o..Klauzule
niedozwolone w umowie franchisingu.Przykladowe tematy prac licencjackich.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie europejskich funduszy spolecznych na przykladzie mikro
przedsiebiorstwa..Strategia marketingowa firmy odziezowej wesso.Analiza i ocena procesu motywowania
pracownikow na przykladzie hotelu mercure patria - czestochowa.Zarzadzanie ludzmi na przykladzie projektu
unijnego postaw na rozwoj....praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie jakoscia uslug w hotelarstwie na
przykladzie jednego z hoteli sieci rezidor w polsce.Pozycja prezesa rady ministrow w w rzeczpospolitej
polskiej na tle konstytucji z 2 kwietnia 1997 r..Osobliwosc powodzenia i jego wplyw na efektywnosc
kierowania oddzialem policji.Ocena skutecznosci funkcjonowania ocen pracowniczych w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi energoserwis s.a. oraz propozycje zmian.Znaczenie sektora malych i srednich
przedsiebiorstw w polskiej gospodarce w latach 2005-2010.zrodla dochodow budzetow samorzadow
terytorialnych i ich ksztaltowanie sie w latach 2002-2006 na przykladzie gminy ciasna.Przestepstwo wziecia
zakladnika - art. 252 kodeksu karnego.Finansowe aspekty funkcjonowania szlachty sejmikowej w xviii wieku
na podstawie pamietnikow marcina matuszewicza.Mozliwosci realizacji inwestycji na przykladzie gminy
lasowice wielkie..Unikanie podatku od osob fizycznych jako forma ucieczki przed obowiazkiem podatkowym
.
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na przykladzie polskiego systemu podatkowego w latach 2002-2006..Pozycja ustrojowa- kompetencje i formy
dzialania rzecznika praw obywatelskich.Analiza efektywnosci funkcjonowania bz wbk s.a. w latach 20012005.Znaczenie dzialalnosci organizacji pozarzadowych na rzecz rozwoju lokalnego.Borkiewicz-liszkamalgorzata. - poradnik ryczaltowca : przyklady- stawki- wzory- formularze : nowe limity w 2011 r.- sprawdz.praca licencjacka budzet gminy .Dostosowanie w polsce do polityki energetycznej unii europejskiej w
kontekscie realizacji strategii lisbonskiej na przykladzie miasta gostynina.Ocena efektywnosci wykorzystania
srodkow unijnych na przykladzie gmin powiatu opolskiego..Strategie marketingowe wprowadzania marki na
rynek na przykladzie firmy pfizer.Analiza procedur obslugi klienta na przykladzie przedsiebiorstwa handlowo
- uslugowego odziezy ochronnej i roboczej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena poslugiwania sie
probkami towarow na rynku dobr konsumpcyjnych.Maxwell- john c. - przywodztwo : zlote zasady : czego
nauczylo mnie zycie lidera .Nowe trendy i wizje rozwoju logistyki w przyszlosci.Promocja malopolskich
osrodkow zwiazanych z wodolecznictwem (spa).Parametry geotechniczne wegla brunantnego z okolic
zieolnej gory praca inzynierska budownictwo.Rekrutacja i selekcja kandydatow jako metody pozyskiwania
pracownikow na podstawie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.Analiza zrodel finansowania
podstawowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy bialaczow w latach 20052007.Zasady pisania prac dyplomowych.Wdrazanie zintegrowanego systemu zarzadzania na przykladzie
przedsiebiorstwa energetycznego dalkia lodz s.a..Franchising jako wspolczesna forma dzialalnosci
handlowej.Praca licencjacka bezrobocie.Wprowadzanie zmian w organizacji na przykladzie zmiany systemu
obslugi klientow indywidualnych w telekomunikacji polskiej s.a..Projekt termomodernizacji wybranego
budynku praca inzynierska budownictwo.Autonomia w szkole- uwarunkowania i praktyka..Instytucjonalne
formy wspierania internacjonalizacji polskich przedsiebiorstw na przykladzie polskiej izby handlowoprzemyslowej oraz polskich sluzb dyplomatycznych we francji.Strategie dzialania firmy big stone-jeans na
konkurencyjnym rynku.Nowoczesny system zarzadzania relacjami z klientem - crm jako podstawa
funkcjonowania firmy.Prawo zamowien publicznych w polskim systemie opieki zdrowotnej na przykladzie
wielospecjalistycznego szpitala samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej w nowej soli.Wplyw
specjalnych stref ekonomicznych na rozwoj terenu na przykladzie krakowskiego parku
technologicznego.Drobek-stelmach- bozena. Oprac. - komplementarnosc w ramach rpo wo 2007-2013 jako
narzedzie zwiekszania efektywnosci realizac.Projekt renowacji ulic i placu fragmentu czesci zabytkowej
miasta (miasto do ustalenia- rocznie 3 tematy). Praca inzynierska budownictwo.Prawo handlowe.Prace
zaliczeniowe.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj lokalny na przykladze gminy krzepice.Problem
opodatkowania sektora malych i srednich przedsibiorstyw w polsce.Strategie rozwoju regionalnego i
lokalnego na przykladzie wojewodztwa slaskiego.Doskonalenie obslugi klienta detalicznego w
banku..Konstytucyjne aspekty integracji w sprawach karnych. Wybrane zagadnienia na podstawie art. 55
konstytucji rzeczypospolitej polskiej.Logistyczna obsluga klienta i dystrybucja w banku x..Prawo
europejskie.Szkolenia jako element rozwoju zawodowego pracownikow.Smiszek- krzysztof. Red. - zwiazki
zawodowe a przeciwdzialanie dyskryminacji : podrecznik dobrych praktyk .Wybrane aspekty funkcjonowania
polskiego rynku finansowego.Prawne i kryminologiczne aspekty dzialalnosci sekt w polsce .praca licencjacka
budzet gminy .Efekty ekonomiczne i organizacyjne po restrukturyzacji na przykladzie bot elektrowni
belchatow s.a..Prawo pomocy a prawo do sadu w postepowaniu przed sadami administracyjnymi.praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie instrumentow marketingowych na rynku ubezpieczen
mieszkaniowych (na przykladzie biura ubezpieczen –czeslaw klocek).Brak tematu.Wydatki inwestycyjne
gminy jako instrument wspierania rozwoju lokalnego na przykladzie miasta wloclawek.System zarzadzania
zasobami ludzkimi w organizacji.Ochrona informacji niejawnych w sytemach
teleinformatycznych.Zarzadzanie wizerunkiem placowek edukacyjnych. Motywy wyboru wsrod uczniow
krakowskich szkol ponadgimnazjalnych..Malaczewski- maciej. - zasoby naturalne- postep techniczny a
dlugookresowy wzrost gospodarczy .Specyfika dzialalnosci przedsiebiorstwa handlowego.Prawne
uwarunkowania i obowiazki panstwa przystepujacego do strefy euro.Pisanie prac licencjackich
warszawa.Pisanie prac dyplomowych.praca licencjacka budzet gminy .Rola funduszy strukturalnych we
wspieraniu malej i sredniej przedsiebiorczosci.Ocena efektywnosci funduszy inwestycyjnych na podstawie
ing banku slaskiego s.a. w latach 2005 -2009.Okresowa ocena pracownikow na podstawie lukas banku
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s.a..Zapasy ropy naftowej i paliw plynnych w polskim systemie prawnym..Uwarunkowania funkcjonowania
malych i srednich przedsiebiorstw w gminie kolno.Praca licencjacka resocjalizacja.praca licencjacka budzet
gminy .Negocjacje jako metoda rozwiazywania konfliktow w przedsiebiorstwie.Diagnoza systemu ocen
pracowniczych w przedsiebiorstwie miedzynarodowym..Problematyka kary smierci.Pisanie prac
dyplomowych cennik.Milosz- michal. - bezczynnosc organu administracji publicznej w postepowaniu
administracyjnym .Badanie preferencji konsumentow w wieku 12-18 lat w zakresie spozywania
slodyczy.praca licencjacka budzet gminy .Misja spoleczna w dzialalnosci wspolczesnych bankow
spoldzielczych..Szczegolna rola prawa i prawnikow w mediacji cywilnoprawnej..Analiza kapitalu pracujacego
przedsiebiorstwa formaplan polska sp. Z o.o..Jurysdykcja krajowa w rozporzadzeniu rady (we) nr 44/2001
bruksela i.Odpowiedzialnosc domu aukcyjnego wobec nabywcy dziela sztuki.Zwiazek miedzygminny i
stowarzyszenie gmin jako publicznoprawne formy wspoldzialania gmin.Kryzys gospodarczy a
globalizacja..Ewolucja pozycji ustrojowej senatu w konstytucjach niepodleglej polski.Prace licencjackie i
magisterskie.Ocena szans rozwojowych przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych
przedsiebiorstwa pollena savona s.a..Analiza bezrobocia w powiecie sieradzkim w latach 20062010.Spoleczne uwarunkowania przestepczosci nieletnich.Gielda papierow wartosciowych w urynkowionej
gospodarce polskiej i jej glowne instrumenty finansowe.Szczegolne okolicznosci wylaczajace
odpowiedzialnosc przewoznika za stan przesylki w ladowym transporcie rzeczy.Wizerunek mezczyzny w
reklamie.O dwoch sposobach wykorzystania wynikow badan nad prawdopodobienstwem w rozwazaniach
prawnych.Dochody i wydatki samorzadu terytorialnego na przykladzie budzetu i sprawozdan gminy cekowkolonia.praca licencjacka budzet gminy .Rachunek kosztow celu jako narzedzie realizacji strategii
zorientowanej na wzrost wartosci przedsiebiorstwa.Pojecie doboru pracownikow do organizacji na
przykladzie powszechnej kasy oszczednosciowej banku polskiego s.a..Analiza finansowa firmy jutrzenka
s.a..Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej czlonkow zarzadu spolek kapitalowych..Rola banku w
finansowaniu dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie pko bp s.a..Dopuszczalnosc
wykorzystania informacji uzyskanych w wyniku czynnosci opercyjno-rozpoznawczych w procesie
karnym.Analiza finansowa skonsolidowanych sprawozdan finansowych.Ewidencja podatkowa w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem piekarnia - ciastkarnia w latach 2006- 2010.Wplyw reklamy na rozpoznawalnosc przez
mlodych ludzi firmy spolem pss jednosc w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac
magisterskich zarzadzanie.Praca dyplomowa wzor.Ryzyko kredytowe w dzialalnosci banku na przykladzie
polbanku efg s.a. w latach 2008-2011.Wypadki drogowe na opolszczyznie w latach 2007-2008.Projekt
technologii i organizacji robot budowlanych budynku biurowego w zabudowie praca inzynierska
budownictwo.Analiza dzialan marketingowych na przykladzie firmy emen.Informatyzacja administracji
publicznej na przykladzie urzedu miejskiego w grodkowie..Sprawozdawczosc finansowa jako podstawa oceny
dzialalnosci finansowej przedsiebiorstwa.Kreowanie wizerunku i tozsamosci przedsiebiorstwa za pomoca
public relations na przykladzie infosys bpo poland.Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy na podstwie
firmy forroxcube polska sp. Z o.o..Satysfakcja z pracy - fikcja czy rzeczywistosc?.System wynagrodzen w
malych i srednich przedsiebiorstwach.Strategia rozwoju powiatu prudnickiego..Rozwod a separacja w prawie
polskim .Pozycja ustrojowa samorzadu powiatowego w polsce..Budowanie relacji z klientami za pomoca
narzedzi marketingu internetowego.Analiza fundamentalna i techniczna a ograniczenie ryzyka
inwestycyjnego na rynku kapitalowym.Chrusciak- ryszard. Wybor. - polska w unii europejskiej : podstawowe
regulacje prawne .Prace magisterskie logistyka.Weryfikacja struktury czynnikowej kwestionarius do badan
stresu organizacyjnego c.l. Loopera i s.sloana - dla grupy zawodowej policjantow..Zrodla finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw..Srodki prawne sluzace ofiarom mobbingu.Rola fundacji i stowarzyszen w
zyciu kulturalnym krakowa.Analiza finansowo - ekonomiczna przedsiebiorstwa na przykladzie oficyny
wydawniczej x w latach 2007-2010.Gwarancje bankowe.Zastosowanie modelu project finance w
strukturyzowaniu inwestycji na rynku nieruchomosci.I menedzer i przywodca - zlozona rzeczywistosc pracy
dyrektora teatru..Funkcjonowanie internetowych gield transportowych- na przykladzie gieldy
trans.Odpowiedzialnosc materialna pracownikow za powierzone mienie.Plynnosc finansowa jako podstawa
oceny kondycji finansowej na podstawie przedsiebiorstwa pamapol s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw duzych inwestycji sportowych na rozwoj lokalny. Studium przypadkow amerykanskich..Znaczenie
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ryzyka systemowego w swietle globalnego kryzysu finansowego 2007 – 2009.Konstytucyjno-prawne aspekty
akcji wyborczej solidarnosc.Dystrybucja artykulow szybko rotujacych na przykladzie magazynu centralnego
firmy kaufland polska markety sp. Z o.o..Wspieranie i promowanie sportu jako element zarzadzania w
kontekscie zadan wlasnych gminy na przykladzie lodzkiego klubu sportowego.Factoring jako zrodlo
finansowania przedsiebiorstw na podstawie factor in banku.Przywodztwo organizacyjne - zrodla autorytetu
przywodcy.Srodki zaskarzenia w postepowaniu egzekucyjnym.Logistyczna obsluga klienta (na przykladzie
polskiej telefonii cyfrowej era).Promocja jako istotne narzedzie w rozwoju regionu na przykladzie gminy
lubien..Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z powodu popelnienia przestepstwa przez
pracownika..Pisanie prac licencjackich kielce.Spoleczna szkodliwosc czynu.Analiza aktu prawnego sorbanes
oxley act i ocena jego skutecznosci..Pozycja notariusza w unii europejskiej..System rehabilitacji zawodowej
osob niepelnosprawnych na rynku pracy..Dzialalnosc polityczna margaret thatcher.Przejecie spolki
dominujacej przez jej spolke zalezna na przykladzie spolek kapitalowych.Ksztaltowanie sie zbrodni
ludobojstwa w doktrynie i prawie karnym.Ocena funkcjonowania kart platniczych na przykladzie ing banku
slaskiego w latach 1999 - 2004.Dzialania promocyjne na przykladzie wybranych kin
krakowskich..Transgraniczna fuzja spolek.Regulacje rachunkowosci we francji i w polsce - analiza
porownawcza.Strategia rozwoju instytucji kultury na przykladzie muzeum historii fotografii..praca licencjacka
budzet gminy .Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy przystajn w latach
2004 - 2006.Jagas- jozef. - zarzadzanie systemowe a polska transformacja .Warunki mieszkaniowe w
glownych miastach polski.Rola bankow hipotecznych na rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce w
latach 2005 - 2009.praca licencjacka budzet gminy .Miejsce metody scenariuszy w controllingu
strategicznym.Analiza celow strategicznych rozwoju lokalnego na przykladzie planu rozwoju gminy
klobuck.Wylaczenie sedziego w procesie cywilnym.Finansowanie przedsiewziec innowacyjnych w polsce na
przykladzie firm spin-off.Kuleszynski- zdobyslaw. Red. - wlasnosc intelektualna - zrodlem kapitalu
przedsiebiorcy : kompendium wiedzy .Wyczerpanie prawa ochronnego do znaku towarowego w ujeciu
europejskiego trybunalu sprawiedliwosci.Polityka wydatkowa powiatow wojewodztwa lodzkiego w latach
2007-2011.Miedzykulturowa kompetencja komunikacyjna- jako kluczowa kompetencja menadzerow
korporacji transnarodowych.Podstawy tymczasowego aresztowania..Marketingowe czynniki ksztaltujace
sprzedaz uslug turystycznych na przykladzie biura podrozy orbis.Zawarska- joanna. - odpowiedzialnosc
cywilna kadry zarzadzajacej a dostepne rozwiazania ubezpieczeniowe .praca licencjacka budzet gminy .Praca
posrednika pracy w aspekcie standardow uslug rynku pracy.Problematyka scalania i wymiany gruntow
rolnych w ustawodawstwie polskim w ujeciu ewolucyjnym.Logistyka procesow dystrybucji na podstawie
firmy husqvarna.Umowa o korzystanie z platformy blogerskiej.Zakaz konkurecji w kodeksie
pracy..Innowacyjnosc w budowaniu wizerunku w koncepcji promocyjnego mix na podstawie based on
philips.System motywowania pracownikow w malej firmie.Handel elektroniczny w polsce.Organizacja
kontroli skarbowej w polsce i jej skutki..Publicznosc teatrow krakowskich na przykladzie teatru bagatela i
starego teatru.Funkcjonowanie systemu produkcyjnego toyota w przemysle motoryzacyjnym na przykladzie
wybranego przedsiebiorstwa..Glowa panstwa w polskich ustawach zasadniczych xx wieku..praca licencjacka
budzet gminy .Emisja obligacji zamiennych i umowy zawierane w zwiazku z emisja.Swiadomosc przeszkod
przy wdrazaniu programu jakosci- a powodzenie jego implementacji..Ochrona konsumenta.Marketingowa
strategia rozwoju miasta i gminy sandomierz.Amortyzacja srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i
prawnych jako instrument polityki oddzialywania na wynik finansowy jednostki gospodarczej na podstawie
rolniczej spoldzielni produkcyjnej.Zarzadzanie potencjalem rozwojowym malych miast wojewodztwa
malopolskiego - poszukiwanie specjalizacji miast..Zakonczenie pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet
gminy .Miedzynarodowa analiza porownawcza struktury rocznych raportow finansowych na przykladzie
bankow polski- niemiec i stanow zjednoczonych.Praca licencjacka pomoc.Ocena mozliwosci awansu i
rozwoju zawodowego- a sciezka karier w instytucji finansowej..praca licencjacka budzet gminy
.Manipulowanie cenami transferowymi w korporacjach ponadnarodowych.Rola policji w zabezpieczaniu
imprez masowych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza funkcjonowania zakladowego systemu
zarzadzania w oparciu o wymagania norm iso 9001:2000 oraz iso 14001:2004 w firmie pabianickie zaklady
graficzne spolka akcyjna.praca licencjacka budzet gminy .Rola kredytow w finansowaniu malych i srednich
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przedsiebiorstw.Rola i funkcjonowanie podatku vat w polsce i krajach unii europejskiej.Przeciwdzialanie
narkomanii jako przedmiot wspolpracy miedzynarodowej i regionalnej oraz polityki wewnetrznej..Sposoby
realizacji wladzy wykonawczej w systemie semokratycznym stanow zjednoczonych. Wybrane zmiany w
kompetencjach prezydenta na przestrzeni wiekow.Uwarunkowania organizacyjno - ekonomiczne
pozyskiwania srodkow unijnych przez gmine ozimek..Ograniczenia swobody swiadczenia uslug w prawie unii
europejskiej.Przestepstwo o charakterze terrorystycznym - wybrane zagadnienia .Uwarunkowania rozwoju
ukladow bipolarnych - przyklad lodzi i warszawy.Rola szkolen pracowniczych w zarzadzaniu organizacja na
przykladzie p.h.u. bilex sp. Z o.o..Analiza metodyki oceny wniosku o kredyt inwestycyjny na wybranym
przykladzie banku pekao sa.praca licencjacka budzet gminy .Analiza pracy zespolow roboczych przy
wykonywaniu glebokich wykopow i kilkukondygnacyjnych piwnic budynkow praca inzynierska
budownictwo.Skarga konstytucyjna w polskim systemie prawnym..Ocena efektywnosci funkcjonowania ing
banku slaskiego w latach 2007-2011.Zasady wyceny wedlug msr i polskiej ustawy o
rachunkowosci.Amortyzacja srodkow trwalych jako element strategii kreowania wyniku finansowego na
przykladzie pks czestochowa s.a. w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Determinanty rozwoju
indywidualnego mlodziezy akademickiej w dobie jednoczacej sie europy.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
procesie zarzadzania projektami (na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a.).Korzystanie z zasobow ludzkich
a powiazania spoleczne grupy pracowniczej.Dyskryminacja pracownika w zatrudnieniu.Ocena efektywnosci
projektu inwestycyjnego oraz jego wplyw na kondycje finansowa przedsiebiorstwa na podstawie firmy
handlowo - uslugowej kwiatkowski.Pisze prace licencjackie.Strategia promocji przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy konfekcyjnej x.Ksiega przychodow i rozchodow jako atrakcyjna forma prowadzenia
uproszczonej rachunkowosci na przykladzie firmy x..Analiza i ocena systemu wynagradzania na przykladzie
firmy telekomunikacyjnej.Wybrane pojecia i kategorie badan nad demokratycznym panstwem prawnym w
perspektywie historii idei rzadow prawa.Teoria wyboru konsumenta ( na przykladzie rynku
motoryzacyjnego).Reklama jako instrument komunikowania sie przedsiebiorstwa z otoczeniem rynkowym na
przykladzie grupy kapitalowej kolporter..Obrot akcjami i ryzyko inwestowania na przykladzie zakladow
odziezowych bytom s.a..Wspolnotowe reguly dotyczace porozumien ograniczajacych konkurencje.praca
licencjacka budzet gminy .Etos pracy policjanta-badania policjantow wydzialu kryminalnego..Wplyw malych i
srednich przedsiebiorstw na rozwoj gminy.Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy.praca licencjacka budzet
gminy .Egzekucja z wynagrodzenia za prace.Zarzadzanie bezpieczenstwem przesylania danych..Marketing
strategies for different stages of product life cycle on the example of cosmetic market in poland. Vichy case.
Where lies the success?.Sekurytyzacja - pozabilansowe zrodlo pozyskania kapitalu..Strategie zarzadzania
zasobami ludzkimi.Metody podejscia dochodowego w wycenie przedsiebiorstw.Zarzadzanie kampania sem
jako istotny czynnik sukcesu strony internetowej.Wydarzenie kulturalne realizowane przez osrodek brama
grodzka - teatr nn jako czesc promocji miasta lublina..Pisanie prac licencjackich opole.Tematy prac
magisterskich bankowosc.Motywacja jako jeden z elementow zarzadzania na przykladzie firmy mm ceramika
sp. Z o.o..Pelnomocnik w postepowaniu przed sadami administracyjnymi.Warunki skutecznego
komunikowania sie w przedsiebiorstwie (na przykladzie vs polska).praca licencjacka budzet gminy .Badanie
narzedzi podstawowych marketingu na przykladzie reklamy radiowej w radiu zlote przeboje plus.Logistyka
transportu drogowego - samochodowego.praca licencjacka budzet gminy .Nieruchomosc jako zrodlo
dochodow gminy na przykladzie gminy piotrkow trybunalski.Prawo czlowieka do zycia.Finansowanie zadan
publicznych w gminie renska wies w latach 2002-2007.Determinanty rozwoju bankowosci
elektronicznej.Popyt na uslugi handlu detalicznego swiadczonego za posrednictwem internetu.Rola funduszy
ue w turystycznym rozwoju gmin polnocnej jury krakowsko-czestochowskiej. Na przykladzie gmin janow i
olsztyn.Wplyw zastosowania chwytow erystycznych na wizerunek negocjatora..Finansowanie nieruchomosci
mieszkaniowych kredytem hipotecznym..Ewaluacja w zarzadzaniu szkola - uwarunkowania procesu
zmiany.Uznanie miedzynarodowe - aspekty prawne i polityczne.Rozwoj franchisingu w sektorze
gastronomicznym na przykladzie sieci restauracji sphinx.Analiza i ocena rozrachunkow z pracownikami z
tytulu wynagrodzen na przykladzie spolki jawnej pphu drewkop z. D. J. Slomian.Grupowe ubezpieczenia dla
przedsiebiorstw oferowane przez pzu zycie s.a..Prawne i instytucjonalne ramy wspolpracy miedzy unia
europejska a ukraina w obszarze energetyki.Public relations a zarzadzanie instytucjami kultury na przykladzie
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opery krakowskiej.Wykorzystanie technologii informatycznych oraz gotowych aplikacji wspomagajacych
controlling w msp.Wplyw reklamy prasowej na zachowania konsumentow na rynku..Tematy
licencjackie.Oferta first minute w turystyce.Rola ryzyka i zrodla informacji w procesie podejmowania decyzji
inwestycyjnych.Kompetencje inteligencji emocjonalnej w ocenie przydatnosci zawodowej.Dom maklerski
jako animator rynku instrumentow pochodnych.Czudecki- pawel. Red. - dylematy teorii rachunkowosci a
wyzwania praktyki .Zarzadzanie kosztami wynagrodzen na przykladzie przedsiebiorstwa plastix.Zasady
dziedziczenia testamentowego w ii rzeczypospolitej.Odpowiedzialnosc za produkt niebezpieczny w swietle
przepisow k.c..Ilosciowe i jakosciowe metody zarzadzania ryzykiem- jako warunek konieczny osiagniecia celu
projektu na przykladzie przedsiewziec firmy biuro projektowania systemow cyfrowych s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Rola funduszy strukturalnych i programow pomocowych w rozwoju rolnictwa (naprzykladzie
gminy rozprza w latach 2004-2006).Wplyw instrumentow finansowych na rozwoj gminy jerzmanowiceprzeginia w latach 2007-2010.Organizacja zaopatrzenia materialowego w wybranym
przedsiebiorstwie.Andrzejewski- grzegorz (1970- ). Red. - edukacja techniczna dla rynku pracy .Umowa o
podroz.Analiza zmian poziomu oraz struktury bezrobocia i metod jego ograniczania na podstawie gminy
murow..Handel bronia w ujeciu prawnokarnym i kryminologicznym .Cechy konsultanta w sprzedazy
bezposredniej w swietle badan marketingowych.Dziecko jako ofiara czynow zabronionych rodzicow.Polityka
kulturalna unii europejskiej a zarzadzanie instytucjami kultury w krajach czlonkowskich na przykladzie
wielkiej brytanii..Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie nadlesnictwa w ostrolece w
latach 2003-2006.Pisanie prac licencjackich wroclaw.Wstep praca licencjacka.Metody obrony przed wrogim
przejeciem spolki akcyjnej.Opodatkowanie budynkow lub ich czesci - wybrane problemy.Podatek dochodowy
od osob fizycznych w spolce jawnej.Bezpieczenstwo i higiena pracy w szkolach i placowkach oswiatowych na
podstawie gminy lgota wielka.Witkowski- stanislaw aleksander (1947- ). Red. - sukces w zarzadzaniu kadrami
: elastycznosc w zarzadzaniu kapitalem ludzkim..Uczestnictwo kobiet w wypadkach drogowych.Polozenie
prawne kosciola rzymskokatolickiego w polsce..Wplyw spolecznej odpowiedzialnosci biznesu na budowanie
wartosci spolki na przykladzie wybranych uczestnikow gieldowego indeksu spolek odpowiedzialnych
respect.Kara ograniczenia wolnosci w polskim prawie karnym.Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa
na przykladzie spolki z o.o. Alfa.Kierowanie konfliktami w organizacji.Rekrutacja i szkolenia personelu jako
czynnik tworzenia sukcesu firmy.Praca dyplomowa.Prawo do zycia w ujeciu jana pawla ii.Konstytucja
czechoslowacka z 1920 roku oraz polska konstytucja marcowa z 1921 roku - studium
prawnoporownawcze.praca licencjacka budzet gminy .Systemy spomagajace jakosc produkcji.Strategia
dywersyfikacji w praktyce wybranych firm.Zmieniajaca sie rola muzeow w rozwoju gospodarczym na
przykladzie miasta lodzi.Wojewoda jako zwierzchnik administracji zespolonej.Umowne przyjecie
odpowiedzialnosci (art. 473) w kontekscie swobody umow na gruncie ustawodawstwa polskiego.praca
licencjacka budzet gminy .Polityka fiskalna i podatki jako element walki z kryzysem.Firmy ubezpieczeniowe
jako inwestorzy instytucjonalni na rynku nieruchomosci.Portal korporacyjny jako technologia informatyczna
wspomagajaca zarzadzanie wiedza w organizacji.Praktyka stosowania tymczasowego aresztowania na
przykladzie stosowania tego srodka w postepowaniu przygotowawczym przez sad rejonowy krakowsrodmiescie w latach 1999 i 2003..Wspieranie dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw na obszarach
wiejskich przy wykorzystaniu srodkow unijnych.Analiza informacji w bezpieczenstwie.Analiza strategii
produktu sektora malych i srednich przedsiebiorstw na rynku europejskim na przykladzie zep profel w
szydlowcu..Zarzadzanie przez jakosc w swietle teorii i praktyki organizacyjnej.System wynagrodzen a ocena i
motywacja na przykladzie gimnazjum gminy ogrodzieniec i wlodowic.Sposoby pokonywania barier firm
sektora msp na przykladzie firmy mad.Jak pisac prace magisterska.Rola rekrutacji- selekcji i szkolen
pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie ptc sp. Z.o.o..Ocena przebiegu procesu
restukturyzacji przedsiebiorstw komunalnych w wojewodztwie slaskim na przykladzie czestochowskiego
przedsiebiorstwa komunalnego sp. Z o.o..Globalizacja funkcji dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie
international paper.Analiza finansowa firmy ubezpieczeniowej na wybranym przykladzie..Gospodarka
finansowa gminy - analiza na przykladzie gminy dabrowice w latach 2005-2008.praca licencjacka budzet
gminy .Administracja polska w wolnym miescie gdansku.Umowa uzyczenia.praca licencjacka budzet gminy
.Przekroczenie granic obrony koniecznej.Roman dmowski. Zarys mysli politycznej..Wykorzystanie srodkow z
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funduszy europejskich na finansowanie zadan gminy wieliczka w latach 2007-2013.Dochody w powiatach a
poziom zycia spoleczenstwa na terenie wojewodztwa lubuskiego..Przyczyny i skutki migracji zarobkowych
polakow z wojewodztwa opolskigo.Analiza budzetu gminy na przykladzie gminy klomnice w latach 20032006.Podatek dochodowy od osob fizycznych w polsce na tle podatku indywidualnego w niektorych
panstwach europy.Gminy o specjalnym statusie..Mechanizmy powolywania do zycia nowego
przedsiebiorstwa i czynniki wplywajace na jego sukces.Rola strategii w rozwoju miasta na przykladzie
tomaszowa mazowieckiego.Inwestycje gminne jako forma przezwyciezania bezrobocia na przykladzie gminy
niepolomice..Obywatelstwo unii europejskiej a instytucja obywatelstwa w polskim prawie
administracyjnym..praca licencjacka budzet gminy .Policja panstwowa w ii rzeczypospolitej.Relacje miedzy
prezydentem a rzadem w systemie prlamentarnym (w wybranych panstwach).Fundusz przedakcesyjny
sapard jako instrument polityki regionalnej i stopien jego wykorzystania w wojewodztwie slaskim.Swierszczkatarzyna. - skuteczny biznesplan a fundusze europejskie .Obowiazki przedsiebiorcy zwiazane z
opakowaniem sprzedanego towaru.Nastawienie do innych osob a komunikatywnosc w
przedsiebiorstwie.Suicydologia zachowan samobojczych dzieci i mlodziezy.Analiza ryzyka kredytowego
malych i srednich przedsiebiorstw w banku pekao spolka akcyjna.Proces informatyzacji administracji
publicznej na przykladzie polskiego wymiaru sprawiedliwosci..praca licencjacka budzet gminy .Zapis
windykacyjny..Warunki rozwoju turystyki w rejonie gor opawskich..Partnerstwo publiczno-prywatne na
przykladzie kapieliska fala w lodzi.Krzykowski- przemyslaw. Red. - dekodyfikacja postepowania
administracyjnego a ochrona praw jednostki .Rola kalkulacji kosztu jednostkowego w przedsiebiorstwie
produkcyjnym w procesach decyzyjnych na przykladzie przedsiebiorstwa.Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. modelowanie preferencji a ryzyko ’09 : praca zbiorowa .Rola systemu motywacyjnego w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi na przykladzie firmy x.Waszkiewicz- aneta. - ryzyko sekurytyzacji a kryzys finansowy
.Zastosowanie instrumentow promocji turystycznej miasta opole.Prawo czlowieka do mieszkania a polityka
mieszkaniowa w kontekscie osob malo i srednio zamoznych.Nowoczesne metody finansowania sektora
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce..Wplyw katastrof naturalnych na funkcjonowanie lancuchow
dostaw.Uwarunkowania emisji akcji na gieldzie papierow wartosciowych na przykladzie spolki x.Ogolna
ocena stanu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy
przedsiebiorstwa produkcyjnego pso maskpol.Alternatywne zrodla finansowania dzialalnosci gospodarczej
na przykladzie przedsiebiorstwa miroslaw wrobel sp. Z o.o..Rola i dostepnosc internetu w polsce na tle
pozostalych krajow ue.Oddzialywanie kampanii spolecznych promujacych bezpieczenstwo drogowe w polsce
w xxi wieku..praca licencjacka budzet gminy .Szygula- anita. Red. - finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstw
ze zrodel bankowych : zastosowanie systemu wczes.Praca dyplomowa bhp.Zarzadzanie budzetem gminy
krzepice w latach 2002 - 2004.Zakaz konkurencji w polskim prawie pracy.Pozycja ustrojowa sejmu w swietle
konstytucji z 1997 r..Zawieszenie i umorzenie ogolnego postepowania administracyjnego..Pracujacy w
gospodarce polskiej w latach 2005-2010.Determinanty zadowolenia klienta w branzy cukierniczej na
przykladzie firmy z.p.c. Wawel s.a..Zapis windykacyjny przedmiotow objetych wspolnoscia majatkowa
malzenska.Makiela- zbigniew. Red. - potencjalne metropolie ze szczegolnym uwzglednieniem polski
wschodniej = (potential metropolis.Systemy komputerowe wspierajace czlowieka - rozwiazania aktualne i
kierunki rozwoju.Zajecie w sadowej egzekucji z nieruchomosci.Kosonoga- jacek. - dozor policji jako srodek
zapobiegawczy w polskim procesie karnym.Ocena wyniku finansowego na przykladzie przedsiebiorstwa
centrum meblowe --bartek..Wykorzystanie public relations w przedsiebiorstwie handlowym na przykladzie
delikatesow bomi..Znaczenie internetu w promocji i sprzedazy uslug hotelarskich w krakowie.Pokrzywdzony
jako zrodlo dowodowe w procesie karnym.Zarzadzanie kapitalem ludzkim..Odpowiedzialnosc banku za
udzielenie kredytu w obrocie profesjonalnym.Koncepcja logistycznej obslugi klienta w firmie medicor - pol
zaklad techniki medycznej sp. Z o.o..Dyrektor szkoly – pedagog czy menedzer?.Perspektywa przystapienia
turcji do struktur unii europejskiej - uwarunkowania i skutki.Strategia marketingowa dealera
samochodowego na przykladzie rpm ph spolka z o.o..Wykorzystanie posrednikow w kanalach dystrybucji na
rynku odziezowym ( na przykladzie firmy lee cooper kamex sp. Z o.o.).Zwolnienia grupowe w europejskim
prawie pracy.Dzialalnosc bankierow rzymskich w swietle tabliczek pompejanskich i archiwum
sulpicjuszy.Przeciwdzialanie praniu pieniedzy w instytucjach finansowych.praca licencjacka budzet gminy
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.Strategiczna karta wynikow jako system pomiaru dzialalnosci.Prace magisterskie pomoc.Fenomen panstwa
upadlego- jako zagrozenie i wyzwanie dla spolecznosci miedzynarodowej. Kazus bosni i
hercegowiny.Kuratela sadowa dla doroslych..Analiza logistyki zaopatrzenia na przykladzie rynku warzyw i
owocow..Inwestycje i oszczednosci klientow indywidualnych w polsce a funkcjonowanie systemu
bankowego.Reklama niekomercyjna w polskiej telewizji- analiza i ocena na przykladzie konkretnych
przekazow.Strategia produktu w firmie ziaja.Rola marketingu terytorialnego w rozwoju miasta (na
przykladzie miasta leczycy).Gielda papierow wartosciowych jako instytucja rynku kapitalowego.Pisanie prac
dyplomowych.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza skarbu panstwa za wykonywanie wladzy
publicznej.Strategiczna rola centrow logistycznych w rozwoju miasta i regionu (na przykladzie regionu
lodzkiego).Zarzadzanie przez podatki a opodatkowanie leasingu.Strategie marketingowe jako instrument
zdobywania przewagi konkurencyjnej na przykladzie hurtowni kambud.Wykorzystanie funduszy
strukturalnych unii europejskiej w polsce na przykladzie gminy miejskiej kutno.Systemowe ujecie spolki
akcyjnej w prawie polskim na tle modelu amerykanskiego i niemieckiego.Kierunki rozwoju elektrotechniki
magazynowej.Jaloszynski- kuba. - media wobec wspolczesnego zagrozenia terroryzmem .Odeslanie do
odpowiedniego stosowania przepisow w prawie administracyjnym.Sposoby obrony pozwanego w procesie
cywilnym.Miejsce- rola i zadania panstwowej strazy pozarnej w systemach zarzadzania
kryzysowego.Bělohlávek- alexander j. - rozporzadzenie rzym i- konwencja rzymska : komentarz..Zatrudnianie
pracownikow tymczasowych .Analiza dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego w radomsku w latach
2005-2007.Rownosc kobiet i mezczyzn w stosunkach pracy w swietle prawa polskiego i prawa unii
europejskiej .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Koncesja w dzialalnosci
nadawczej.Szkolenie i ocena pracownikow na przykladzie dabrowskiej fabryki maszyn elektrycznych damel
s.a..Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci na przykladzie zakladu karnego w nowym wisniczu a proces
resocjalizacji wiezniow..Biznes plan w zarzadzaniu mikroprzedsiebiorstwami budowlanymi..Kryminologia
srodowiskowa oraz sytuacyjne zapobieganie przestepczosci (sklepy wielkopowierzchniowe jako obiekty ataku
przestepnego).System mrp i jego wykorzystanie w logistyce.Sieci typu peer-to-peer - wykorzystywanie przez
studentow wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.zrodla finansowania przedsiebiorstw na przykladzie
spolki gieldowej pfleiderer grajewo s.a..zrodla finansowania zadan gminnych spoldzielni samopomoc
chlopska.Ochrona przesluchiwanych dzieci. Zapobieganie wtornej wiktymizacji..Zarzadzanie produkcja
wozkow dzieciecych na przykladzie firmy polmax..Zezwolenie na obrot napojami alkoholowymi jako przyklad
decyzji administracyjnej .Projekt estakady podsuwnicowej dla suwnicy natorowej o udzwigu 5 t. Praca
inzynierska budownictwo.Wypalenie zawodowe jako nastepstwo stresu w miejscu pracy.Analiza strategiczna
malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie liberty school of english using the callan mathod
tm..Kreowanie marki z wykorzystaniem nowych mediow.Wykorzystanie wskaznikow analizy finansowej do
oceny sytuacji majatkowo-finansowej przedsiebiorstwa.Innowacje technologiczne w malych i srednich
przedsiebiorstwach na podstawie wybranej firmy z branzy przetworstwa przemyslowego..Amnestie w polsce
ludowej (1945 - 1989)- studium historyczno - prawne.Pozyskiwanie srodkow z funduszy celowych na
dzialalnosc inwestycyjna na podstawie spolki x..Analiza rynku turystycznego w niemczech.Preferencje
internautow w korzystaniu z narzedzi marketingu internetowego.praca licencjacka budzet gminy .Konkordat
jako jedno ze zrodel prawa miedzynarodowego publicznego..Motywacja pracownikow spoldzielni spolem pss
jednosc w czestochowie..Pedagogika tematy prac licencjackich.Logistyka procesow magazynowych na
przykladzie hurtowni artykulow mleczarskich.Wplyw zarzadzania logistyka na sfere
magazynowania..Standardy prawa do dobrej administracji w porzadku prawnym unii europejskiej i ich
zastosowanie w polskim kodeksie postepowania administracyjnego.Optymalizacja lancucha dostaw jako
metoda tworzenia konkurencyjnosci przedsiebiorstwa.Analiza produktow bankowych dla gospodarstw
domowych na podstawie oferty eurobanku s.a..Postepowanie grupowe w prawie unii europejskiejwybranych panstw czlonkowskich oraz usa.Kredyty mieszkaniowe zrodlem finansowania budownictwa
mieszkaniowego w polsce w latach 2004-2010 - analiza porownawcza.Uproszczone sprawozdanie finansowe
jako zrodlo informacji na temat kondycji finansowej malego przedsiebiorstwa..Rozrachunki z pracownikami z
tytulu wynagrodzen na przykladzie jednostki sektora finansow publicznych.Kredytowanie dzialalnosci
gospodarczej malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie oferty banku bph s.a..Wplyw kultury
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organizacyjnej na adaptacje do pracy nowo zatrudnionych pracownikow na przykladzie firmy cc
montage.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie produkcja i jakoscia wyrobow jednostkowych dla
przemyslu muzycznego.Metanoia w edukacji- czyli gotowosc polskiej szkoly do skutecznego zarzadzania
zmiana.Reklama bielizny damskiej w czasopismach kobiecych.System podatkowy w polsce na tle rozwiazan
swiatowych.Metody eksploracji danych w przedsiebiorstwie.Przeniesienie odrebnej wlasnosci lokalu na
zadanie w spoldzielni mieszkaniowej.Wycena spolki gieldowej na przykladzie wawel sa.Dochody i wydatki
gminy na przykladzie gminy wiejskiej krzyzanow.Analiza wykorzystania koncepcji csr na przykladzie firmy pkn
orlen s.a..Rola przedsiebiorczosci w wielofunkcyjnym rozwoju obszarow wiejskich na przykladzie gminy
labunie.Rola zwiazkow zawodowych w zarzadzaniu przedsiebiorstwem produkcyjnym.Analiza czynnikow
modelujacych srodowisko pracy w aspekcie poprawy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na przykladzie
drukarni..Analiza procesow dystrybucji wyrobow firmy zenith-monami.Outsourcing rachunkowosci malych
firm i funkcjonowanie biura rachunkowego.Bariety rozwoju organizacji niedochodowych na przykladzie
hospicjum im. Sw. Lazarza w krakowie.Model monistyczny i dualistyczny organow menedzerskich spolki
akcyjnej.Odpowiedzialnosc nabywcy przedsiebiorstwa lub zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa w prawie
podatkowym.Aspekty prawno-ustrojowe pomaranczowej rewolucji na ukrainie.Zarzadzanie projektem
informatycznym na przykladzie aplikacji teledicom.Motywowanie jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi
na przykladzie energa opec sp. Z o. O..Skarga na akty nadzoru nad dzialalnoscia organow jednostek
samorzadu terytorialnego.praca licencjacka budzet gminy .Dopuszczalnosc stosowania kary smierci z punktu
widzenia standardow ochrony praw czlowieka.Kredyty preferencyjne dla gospodarstw rolnych na przykladzie
banku spoldzielczego towarzystwa oszednosciowo-pozyczkowego pa-co-bank oddzialu w
pabianicach..Dystrybucja materialow cieklych na przykladzie spolki operator logistyczny paliw
plynnych.Sponsorowanie imprez kulturalnych jako jedna z form public relations.Kierowanie pracownikami
wiedzy na przykladzie organiacji z branzy it.Przymenski- andrzej. - publiczna pomoc mieszkaniowa a
demarginalizacja spoleczna ludnosci ubogiej .Zasada prawdy w postepowaniu cywilnym.Ocena wizerunku
firmy eurodom.Prawne aspekty korporacyjnego prawa akcjonariusza do informacji w spolkach prywatnych i
publicznych.Kredyt jako zrodlo finansowania dzialalnosci podmiotow gospodarczych..Plan pracy
magisterskiej wzor.Analiza kierunkow rozwoju spoleczno-gospodarczego powiatu klobuckiego w aspekcie
edukacji i zatrudnienia na tle zmian zachodzacych w polsce.Spoleczna readaptacja skazanych.Planowanie
finansowe w procesach planistycznych na przykladzie przedsiebiorstwa rachell.Wykonywanie kary
pozbawienia wolnosci w systemie programowanego oddzialywania. Mozliwosci resocjalizacji
skazanych.Odpowiedzialnosc materialna za szkody w mieniu powierzonym.Ziolkowski- lukasz. Tekst - krakow
: miniprzewodnik .Fundusze inwestycyjne - w teorii i w praktyce.Motywowanie jako funkcja zarzadzania na
przykladzie sklepow sieci wielko powierzchniowych.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw motywacji na
wydajnosc pracy na przykladzie odlewni zeliwa s.a. w zawierciu.Hala sportowa dla sredniej szkoly praca
inzynierska budownictwo.Zasady delimitacji obszarow morskich.Outsourcing jako innowacyjna forma
zarzadzania przedsiebiorstwami w polsce..Sprawozdania statystyczne jako zrodlo informacji w zarzadzaniu
jednostkami non profit.Radzenie sobie ze stresem w organizacji oraz wypalenie zawodowe.Analiza
czynnikow determinujacych decyzje zakupowe w sektorze motoryzacyjnym.Kreowanie wizerunku firmy na
przykladzie sklepu internetowego.Analiza systemu wynagradzania pracownikow w przedsiebiorstwie
prywatnym.Ceny prac licencjackich.Strategia marketingowa przedsiebiorstwa finansowego na przykladzie
firmy expander sp. Z o.o..Kontrowersje wokol decyzji komisji europejskiej w kwestii dopuszczalnosci pomocy
publicznej dla polskich stoczni.Ocena pracownikow w instytucjach fiskalnych na przykladzie ii urzedu
skarbowego.Promocja w sferze b2b na podstawie firmy pasmatex.Amortyzacja podatkowa i bilansowa
srodkow trwalych na przykladzie wybranej jednostki.Alternatywne zrodla finansowania dzialalnosci
gospodarczej na przykladzie przedsiebiorstwa miroslaw wrobel sp. Z o.o..Stachowicz- jan karol (1943- ). Red.
- rozwoj organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarzadzaniu .Wykorzystywanie narzedzi
public relations w jednostkach budzetowych na przykladzie urzedu marszalkowskiego wojewodztwa
malopolskiego.Kredyt jako zrodlo finansowania dzialalnosci podmiotow gospodarczych..Zagraniczne
migracje polakow do krajow unii europejskiej.Ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstw na przykladzie
przedsiebiorstwa agat s.a..Zasady i formy pomocy publicznej w sprawach mieszkaniowych.Kredytowanie w
.

.
rachunku biezacym na przykladzie banku spoldzielczego w aleksandrowie lodzkim.Prace inzynierskie
pisanie.Zarzadzanie gminnym zasobem nieruchomosci na przykladzie gminy konopiska.Pisanie pracy
magisterskiej cena.Ocena dzialalnosci kredytowej banku ochrony srodowiska s.a. wzakresie kredytow na
dzialalnosc gospodarcza dla malych i srednich firm w latach 2002-2005.Stres w organizacji - zrodla i sposoby z
zapobiegania (na podstawie badan w firmach uslugowych).Ochrona godnosci pracownika.Procedura
opracowania i uchwalania uchwaly budzetowej gminy.Finansowa ocena efektywnosci funkcjonowania
przedsiebiorstwa pemug s.a. w latach 2002-2006..Podatek dochodowy od osob prawnych jako instrument
polityki gospodarczej w polsce.Inwestycje jako czynnik rozwoju lokalnego na przykladzie gminy
niepolomice..praca licencjacka budzet gminy .Analiza czynnikow motywacji do pracy wsrod pracownikow
administracyjno-biurowych.Placowe i pozaplacowe czynniki motywacji pracowniczej na przykladzie cukrowni
lesmierz s.a..Analiza technologii stosowanych przy produkcji wozkow specjalnego przeznaczenia..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa europejskiego funduszu leasingowego przy pomocy wybranych
wskaznikow finansowych.Zarzadzanie mikroprzedsiebiorstwem na przykladzie biura nieruchomosci
promesa.Opodatkowanie przychodow nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych zrodlach lub pochodzacych
ze zrodel nieujawnionych.Instrumenty planistyczne rozwoju duzego miasta na przykladzie
legnicy..Oddzialywanie inwestycji wspolfinansowanych z udzialem srodkow zewnetrznych na rozwoj lokalny
gminy przyrow w latach 2004-2006.Klauzula porzadku publicznego w prawie rodzinnym.Przeszukanie
pomieszczen instytucji panstwowych i kancelarii adwokackich z uwzglednieniem zajecia dokumentowkorespondencji i systemow elektronicznych.praca licencjacka budzet gminy .Budzilo- krzysztof. Red. - ksiega
xxv-lecia trybunalu konstytucyjnego : ewolucja funkcji i zadan trybunalu konstytucyjn.praca licencjacka
budzet gminy .Jednostki pomocnicze gminy.Dobor optymalnego sposobu rozliczania sie operatora
logistycznego z przewoznikami swiadczacymi uslugi dystrybucji towarow na podstawie wybranej
firmy.Wykorzystanie aplikacji telefonii komorkowej w turystyce.Ocena rozwoju przedsiebiorstwa w aspekcie
nowych rynkow.Pr w wirtualnym swiecie na przykladzie sl w polsce.Analiza budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego w latach 2002-2006 na przykladzie gminy secemin.Plan pracy magisterskiej.Analiza finansowa
firmy jutrzenka s.a..Fundusze strukturalne w polsce w latach 2004-2013.Prawnowspolnotowa regulacja
dotyczaca ochrony srodowiska przed skutkami tzw. Powaznych awarii przemyslowych.Rady pracownikow
jako element partycypacji pracowniczej w polsce..Zarzadzanie jednostka wojskowa w kontekscie wspolpracy
cywilno-wojskowej na przykladzie 6 brygady powietrznodesantowej w krakowie..Horyzontalne porozumienia
przedsiebiorstw we wspolnotowym prawie konkurencji.Wplyw funduszy unijnych na dzialalnosc
przedsiebiorstwa x- perspektywa na lata 2007- 2013.Wplyw globalizacji uslug finansowych na efektywnosc
grup kapitalowych.praca licencjacka budzet gminy .Ulgi i odliczenia w podatku dochodowym od osob
fizycznych nie prowadzacych dzialalnosci gospodarczej..Prawa i wolnosci jednostki w chinskiej republice
ludowej.Rola i rozwoj instytucji ombudsmana.studium porownawcze dotyczace kompetencji i dzialalnosci
rzecznika praw obywatelskich w polsce i defensora del pueblo w hiszpanii na tle innych krajow
europejskich..Finansowanie dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw.Wysiedlenia ludnosci niemieckiej
po ii wojnie swiatowej z powiatu strzeleckiego.Management challenge: managing product life
cycle.Zabojstwo z afektu w polskim prawie karnym.Menedzer jakosci - studium analityczne.Prawne i
instytucjonalne podstawy europejskiej unii walutowej.Efektywnosc szkolenia bezrobotnych na przykladzie
doswiadczen powiatowego urzedu pracy w wadowicach.Marketing miedzynarodowy - uwarunkowania i
otoczenie przedsiebiorstw na rynku miedzynarodowym.praca licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci
promocyjnej gminy ogrodzieniec.Wspieranie innowacyjnosci w malych i srednich przedsiebiorstwach ze
srodkow pochodzacych z unii europejskiej..Zwiazki miedzy notowaniami gieldowymi a koniunk-tura
gospodarcza.Budowanie konkurencyjnosci przedsiebiorstwa w wybranych aspektach marketingu i
logistyki.Programy wsparcia dla malych i srednich przedsiebiorstw w polsce i ich wykorzystywanie przez
polskie firmy.Technologie informatyczne wykorzystywane w logistyce..praca licencjacka budzet gminy
.Pisanie prac z psychologii.Grabinska- teresa. Red. - bezpieczenstwo personalne a bezpieczenstwo
strukturalne panstwa : wolnosc i bezpieczenstwo.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja pracy biur
posrednictwa w obrocie nieruchomosciami w kontekscie norm jakosci iso 9001:2000.Handel internetowy
jako forma dotarcia do klienta niszowego.Partia kobiet jako przyklad polskiego ruchu kobiet oraz jej
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kampania wyborcza w 2007 roku jako ilustracja nieefektywnego marketingu politycznego..Historia sil
zbrojnych.Obiektywna i subiektywna ocena skutecznosci szkolen dla bezrobotnych z zakresu aktywnego
poszukiwania pracy na przykladzie klubu pracy w krakowie.Alternatywne zrodla pozyskania kapitalu przez
przedsiebiorstwo - emisja akcji na rynku newconnect na przykladzie spolki liberty group s. A..Leszczynskaagnieszka. - strategie polskich przedsiebiorstw wobec wyzwan klimatycznych .Fisher- philip a. - zwykle akcjeniezwykle zyski oraz inne dziela .Ogledziny jako czynnosc dowodowa przeprowadzana przez organy
policji.Organizacja dystrybucji towarow w ramach sieci sklepow wielopowierzchniowych.praca licencjacka
budzet gminy .Problematyka przesluchania maloletniego swiadka w polskim procesie karnym.Specyfika
zarzadzania przedsiebiorstwem komunalnym branzy wodno-kanalizacyjnej (na przykladzie zakladu
wodociagow i kanalizacji wod-kan sp. Z o.o. W skierniewicach).Kultura organizacyjna instytucji oswiatowych
w kontekscie przywodztwa.Motywowanie jako funkcja zarzadzania na przykladzie pzu s.a. oddzial w
krakowie.Wplyw internetu na wybor ofert turystycznych.Rola kultury organizacyjnej w wykorzystaniu
kapitalu ludzkiego w organizacji.Syndrom wypalenia zawodowego w administracji publicznej..Logistyka
obslugi klienta w wybranym przedsiebiorstwie.Syndrom wypalenia zawodowego a postawy do pracy na
przykladzie nauczycieli.Mobbing – problem wspolczesnych przedsiebiorstw.Aspekt spoleczny w procesach
rewitalizacji.Gospodarowanie nieruchomosciami skarbu panstwa..Struktura rynku pienieznego oraz
perspektywa wprowadzenia w polsce waluty euro.Strategia zarzadzania lancuchem dostaw w
przedsiebiorstwie spedpol.Przejecie odwrotne.Srodki trwale w swietle miedzynarodowych standardow
rachunkowosci.Rozwoj personelu i szkolenia pracownicze w przedsiebiorstwie produkcyjnym
maskpol.Zakrzewska- monika. - ochrona srodowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym .Zlece napisanie
pracy magisterskiej.Zmiany w organizacji na przykladzie oddzialu regionalnego poczty polskiej s.a. w
piotrkowie trybunalskim.Wplyw zastosowania msr/mssf na sporzadzanie sprawozdan finansowych przez
banki.Jakosc obslugi klienta na przykladzie cinema city wolnosc w czestochowie.Rozwoj uslug hotelarskich w
powiecie wielickim..Prace magisterskie z ekonomii.Perspektywy w badaniach kultury organizacyjnej.
Studium przypadku przedsiebiorstwa turystycznego.Egzakucja z rachunkow bankowych.Prywatyzacja i
komercjalizacja mienia publicznego w polsce na przykladzie przedsiebiorstwa modernizacji urzadzen
energetycznych remak sa.Zarzadzanie kosztami przedsiebiorstwa na przykladzie spolki delta.Ogledziny
miejsca kradziezy z wlamaniem w tarnowie.Przywodztwo- wladza i style kierowania w zarzadzaniu
organizacja sportowa ( na przykladzie wybranych klubow sportowych zrzeszonych w polskim towarzystwie
tanecznym )..Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa..Porownanie regulacji przesluchania
swiadka w procedurze karnej- cywilnej i administracyjnej.Promocja miasta praca magisterska.Praca w
godzinach nadliczbowych.Rola rzecznikow interesu spolecznego w procesie karnym.Funkcjonowanie
systemow zarzadzania jakoscia w branzy metalowej..praca licencjacka budzet gminy .Przedsiebiorca
elektroenergetyczny w prawie energetycznym.Praca zawodowa w oczach przedstawicieli pokolenia x i
y.praca licencjacka budzet gminy .Pelnomocnictwo rzekome i wybrane. Instytucje pokrewne w polskim
prawie cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Oleksyn- tadeusz. Red. - filozofia a zarzadzanie
.Charakterystyka spoleczno ekonomicznej sytuacji gminy slupia konecka.Konstrukcja i funkcjonowanie
podatku od wartosci dodanej vat.Sprzedam prace licencjacka.Atrakcyjnosc turystyczna katalonii w opinii
polakow.Zarzadzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi na podstawie gminy brzeziny.Wykorzystanie
analizy technicznej na polskim rynku kapitalowym..Charakterystyka i znaczenie wschodnich granic polski dla
bezpieczenstwa narodowego rp oraz bezpieczenstwa unii europejskiej.Wykorzystanie internetu w
turystyce.Partnerstwo publiczno-prywatne na przykladzie kapieliska fala w lodzi.Wplyw organizacji pracy
wlasnej kadry kierowniczej na powodzenie funkcjonowania przedsiebiorstwa.Zasady urlopu
wypoczynkowego..System zarzadzania zakladem ubezpieczen spolecznych na przykladzie programu
platnik..Kredyty mieszkaniowe w polsce na przykladzie pko bp sa.Logistyka jako narzedzie w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.System motywacji w zarzadzaniu szkola na przykladzie gimnazjum nr 1 w rabie
wyznej.praca licencjacka budzet gminy .Podmiotowa zmiana powodztwa po stronie pozwanej..Outsourcing
praca magisterska.Strategiczne zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na podstawie spolki
branzy budowlanej.Dowod z przesluchania stron w procesie cywilnym.Dziedzictwo naturalne i kulturowe
kopalni soli w bochni jako szansa rozwoju lokalnego..praca licencjacka budzet gminy .Energetyka odnawialna
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w prawie unii europejskiej.Strategia biura projektowo konsultingowego przemyslu rolno –
spozywczego.Prawne aspekty jawnosci polityki pienieznej w polsce.Handel elektroniczny jako nowa
platforma wymiany w polsce.Kara smierci w prawodastwie polskim i regulacjach miedzynarodowych na tle
ewolucji historycznej i filozoficznej zagadnienia.Motywacyjna funkcja szkolen na przykladzie starostwa
powiatowego w bielsku-bialej..Sroka- henryk (1939- ). Red. - inteligentne systemy wspomagania decyzji :
praca zbiorowa .Prace dyplomowe logistyka.praca licencjacka budzet gminy .Szkoly samorzadowe i
stowarzyszeniowe - podobienstwa i roznice w wybranych aspektach zarzadzania. Studium
przypadku..Obsluga handlu zagranicznego w banku spoldzielczym w skierniewicach.Ksztaltowanie systemu
zarzadzania metropoliami w polsce na przykladzie krakowskiego obszaru metropolitalnego.Miejsce
spoldzielni mieszkaniowych w polityce mieszkaniowej panstwa.praca licencjacka budzet gminy
.Przekroczenie uprawnien- niedopelnienie obowiazkow przez funkcjonariusza publicznego - analiza art. 231
k.k..Uprzywilejowanie pracownika w postepowaniu odrebnym w sprawach z zakresu prawa
pracy.Doswiadczenia z utrzymywania i doskonalenia haccp w przetworstwie wedliniarskim.praca licencjacka
budzet gminy .Jak napisac plan pracy licencjackiej.Forma i skala prowadzenia dzialalnosci gospodarczej a
narzedzia rozliczen finansowych i komunikacji firmy z otoczeniem.Pozycja ustrojowa i organizacja
wewnetrzna senatu rp w latach 1989-97.Reklama wprowadzajaca w blad z punktu widzenia ochrony
konsumenta.Partycypacja pracownikow w zarzadzaniu przedsiebiorstwem-doswiadczenia firmy
laskomex.Promocja uslug turystycznych na przykladzie agencji turystycznej atas.Metodologia finansowania
inwestycji w rozwoj zrownowazony na przykladzie budowy komunalnej oczyszczalni sciekow..Uslugi
bankowosci inwestycyjnej na tle bankowosci komercyjnej.Dyskryminacja kobiet w miejscu pracy.praca
licencjacka budzet gminy .Podatek liniowy na tle innych form opodatkowania w polsce.Praca licencjacka po
angielsku.Uwarunkowania- etapy oraz rezultaty procesu certyfikacji iso w przedsiebiorstwie..Zarzadzanie
gospodarka materialowa w przemysle meblarskim..Wykorzystanie funduszy unijnych w finansowaniu
inwestycji na przykladzie gminy kety.Praca licencjacka socjologia.Obrona konieczna w polskim prawie
karnym.Instrumenty prawa pochodnego unii europejskiej po wejsciu w zycie traktatu z lizbony.Kosztowniakaneta. - zadluzenie zagraniczne a rozwoj gospodarczy .Drobny- wojciech. - abc sluzby cywilnej .Prawo
pracy.Ubezpieczenia malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Zarzadzanie ryzykiem w projektach
informacyjnych. Proces- metodyki i techniki - studium przypadku.Polityka podatkowa gminy sniadowo w
latach 2005-2008.Odpowiedzialnosc za produkt niebezpieczny w swietle przepisow k.c..Kluczowe
kompetencje jako determinanty strategii lancucha dostaw na przykladzie wal-mart oraz
procter&gamble.Status europejskiego banku centralnego.praca licencjacka budzet gminy .Prywatny
detektyw..Satysfakcja z pracy a poziom przywiazania do organizacji na przykladzie armatury krakow
s.a..Zarzadzanie gminnym zasobem nieruchomosci na przykladzie gminy konopiska.Odpowiedzialnosc
odszkodowawcza wladzy publicznej na podstawie przepisow kodeksu cywilnego- konstytucji oraz rozwiazan
wynikajacych z prawa wspolnotowego..Weryfikacja decyzji administracyjnej wadliwej w sposob
kwalifikowany..Polityka kredytowa a stabilnosc sektora bankowego.Rachunkowosc jednostek sektora msp w
swietle polskiego prawa bilansowego i miedzynarodowego standardu sprawozdawczosci
finansowej.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego pracownikow ubojni.Motywacja studentow
do dzialania na rzecz uczelni na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Gwozdzickapiotrowska- matylda. - pozycja prawna podmiotow turystycznych a ochrona klienta : ujecie
prawnoporownawcze .Korupcja aspekt prawny i spoleczny.Odpowiedzialnosc podatkowa malzonka
podatnika..Korzeniowski- piotr (nauki prawne). Red. - prawa i obowiazki przedsiebiorcow w ochronie
srodowiska : zarys encyklopedyczny .praca licencjacka budzet gminy .Binkowska- maja. Tl. - the code of
administrative proceedings = kodeks postepowania administracyjnego .Prace licencjackie tematy.Analiza
budzetu gminy na przykladzie urzedu gminy gomunice w latach 2007-2012..Ewolucja sadownictwa
administracyjnego w polsce (historia i wspolczesnosc).Jakosc w systemach pomiaru dokonan na przykladzie
urzedu skarbowego.Analiza porownawcza zarzadzania ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym /na
przykladzie banku spoldzielczego /.Wplyw prywatyzacji i restrukturyzacji na sytuacje finansowa
przedsiebiorstwa (na przykladzie kutnowskich zakladow farmaceutycznych polfa s.a.).Funkcjonowanie
rachunku inwestycyjnego na przykladzie notowan akcji banku handlowego w latach 2000-2005.Hipoteka jako
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zabezpieczenie umowy kredytowej.Prognozowanie zapotrzebowania na energie elektryczna jako element
logistyki dystrybucji na przykladzie zaklado energetycznych.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych na
przykladzie miasta rudaslaska w latach 2003-2005.Skutecznosc i efektywnosc systemu zarzadzania jakoscia
wedlug normy iso 9001 na przykladzie starostwa powiatowego w suchej beskidzkiej..Kryta plywalnia – 25 m.
Praca inzynierska budownictwo.Uprawnienia drugiej izby parlamentu w wybranych
panstwach..Elektroniczne formy platnosci. Systemy platnosci elektronicznych w praktyce polskiej..Prawo
wlasnosci intelektualnej- mediow i reklamy.Partnerstwo publiczno-prywatne jako prawna forma realizacji
zadan gospodarczych.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich poznan.Charakterystyka
zintegrowanego systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie h.m. helvetia meble- na podstawie
stosowanych norm jakosci: iso 9001: 2001- iso: 14001- iso: 18001.Outsourcing jako nowy sposob
usprawnienia dzialalnosci i organizacji firmy..Odpowiedzialnosc cywilna za szkode wyrzadzona przez
niebezpieczny produkt leczniczy.Nadzor nad partiami politycznymi w polskim prawie konstytucyjnym..Prace
magisterskie uw.Nieruchomosc komercyjna jako przedmiot zarzadzania..Anilza sytuacji finansowej p.w.
trans-quadro w latach 2005-2009.praca licencjacka budzet gminy .Analiza mozliwosci inwestycyjnych
przedsiebiorstw miedzynarodowych na terenie federacji rosyjskiej..Rola opakowan w logistyce i logistyce
odwrotnej na przykladzie polski i niemiec.Zarzadzanie funduszami inwestycyjnymi na przykladzie instytucji
ubezpieczeniowych.Szpitter- agnieszka. - zarzadzanie wiedza w tworzeniu innowacji : model dojrzalosci
projektowej organizacji .Stres a spiralny seryjny efekt nastepczy na przykladzie pracownikow sklepu
spozywczego jaskolka.praca licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci finansowo-inwestycyjnej placowek
oswiatowych jako jednostek budzetowych na przykladzie gmin: starcza i kamienica polska.Rozwiazania
ergonomiczne przestrzeni miejskiej miasta wielunia.Przeslanki zwalniajace ubezpieczyciela z
odpowiedzialnosci za szkode w umowie ubezpieczenia majatkowego.Preferencyjne opodatkowanie
dochodow w podatku dochodowym od osob fizycznych.Sozanski- jaroslaw. - ogolne zasady prawa a wartosci
unii europejskiej : (po traktacie lizbonskim) - studium prawno.Pomiar i ocena plynnosci finansowej na
przykladzie wolczanka s.a..Konflikty interpersonalne w srodowisku pracy. Porownanie na przykladzie
wybranych placowek: urzad miejski w sandomierzu oraz zaklad federal mogul w
gorzycach.Odpowiedzialnosc spolki i partnerow za zobowiazania spolki ze szczegolnym uwzglednieniem
zawodu lekarza i pielegniarki.Skuteczne formy przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatowego
urzedu pracy w kaliszu.Zroznicowanie atrakcyjnosci turystycznej regionow w polsce.Znaczenie srodkow
finansowych pozyskiwanych z funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji w miescie i gminie dzialoszyn w
latach 2007-2013..Rola banku w wykorzystaniu srodkow unijnych na przykladzie banku spoldzielczego w
plonsku.Analiza i poprawa warunkow pracy w zakladach dziewiarskich w aspekcie modelowania przyjaznego
srodowiska..Strategia rozwoju firmy multimetal..System ekozarzadzania i audytu emas jako instrument
zintegrowanej ochrony srodowiska.Mobbing jako przyklad patologii organizacyjnej.Napisze prace
licencjacka.Wykorzystanie metody qfd w zarzadzaniu jakoscia obuwia w firmie draco s.c..Ksztaltowanie
wizerunku przedsiebiorstwa na przykladzie stora enso poland s.a..praca licencjacka budzet gminy .Czynniki
determinujace konkurencyjnosc polski w unii europejskiej w latach 1999-2012.Analiza warunkow cieplno –
klimatycznych w budynkach zaglebionych w gruncie sluzacych do ochrony ludnosci w przypadku zaistnienia
nadzwyczajnych zagrozen zwiazanych z jakoscia powietrza zewnetrznego. Praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Styczynski- rafal. - delegacje
krajowe i zagraniczne : wydatki w podrozy sluzbowej a podatek vat- wydatki zwiaza.Odpowiedzialnosc za
dlugi spadkowe zwiazane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.Wplyw instrumentow public relations na
decyzje zakupowe w swietle badan rynkowych.Kreowanie przestrzeni intelektualnej w malym
przedsiebiorstwie.Weryfikacja wybranego projektu budynku pod katem ochrony przed nadmiernym
przegrzewaniem praca inzynierska budownictwo.Zasadnicze etapy rozwoju aktow konstytucyjnych w ii
rzeczypospolitej oraz w polsce powojennej .Pisanie prac zaliczeniowych.Polityka dystrybucji jako element
strategii marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy pol-hun.Determinanty jakosci przy
wytwarzaniu wyrobu ze szkla..Employee loyalty in the corporation among the generations baby boomers- x
and y.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo zmuszania w kodeksie karnym z 1997 r. .praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie marketingu mix w dzialalnosci firmy w okresie wejscia polski do
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unii europejskiej na przykladzie firmy budvar centru w zdunskiej woli.Organizacja ochrony informacji
niejawnych w prawie miedzynarodowym.praca licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci malego
przedsiebiorstwa na podstawie informacji generowanej przez system rachunkowosci i ewidencje
podatkowe.Pisanie prac forum.Prawo do rzetelnrgo procesu sadowego a postepowanie przyspieszone w
sprawach o przestepstwa.Praca magisterska spis tresci.Gospodarowanie nieruchomosciami skarbu panstwa
na przykladzie powiatu czestochowskiego w latach 2008-2010.Badania empiryczne procesow
rewaloryzacyjnych z przykladem analizy czasu pracy przy odnowieniu praca inzynierska
budownictwo.Dzialania marketingowe przedsiebiorstwa uslugowego na przykladzie przedsiebiorstwa
masterlink express.Marka i ksztaltujace ja czynniki.K0mputerowe zasady prowadzenia ksiag rachunkowych w
spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia na przykladzie firmy flaxpol..Proces kontroli jakosci w produkcji
mieszanki betonowej na przykladzie firmy trans-lis-bet..Orzekanie pod nieobecnosc oskarzonego w sadzie 1
instancji.Narzedzia informatyczne wspomagajace proces magazynowania..Marketing terytorialny na
przykladzie promocji wojewodztwa malopolskiego.Wielkosc i struktura polsko-niemieckiego handlu i
inwestycji bezposrednich po 1990 roku.Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej w postepowaniu
cywilnym.Marketing szkolny w opiniach nauczycieli a ich postawy wobec uczniow..Cywilnoprawna ochrona
renomowanego znaku towarowego.Systemy spomagajace jakosc produkcji.Polityka kredytowa banku wobec
gospodarstw domowych na przykladzie bz wbk s.a..Finansowanie msp za pomoca barteru
wielostronnego.Proces kreowania innowacji spolecznych na przykladzie gminy wadowice.Zmiana i
rozszerzenie zarzutow w postepowaniu przygotowawczym w polskim procesie karnym.Wykorzystanie
narzedzi public relations w ksztaltowaniu wizerunku firmy onninen.Rola turystyki w strategii rozwoju
powiatu na przykladzie powiatu tomaszowskiego.Przygotowanie i ocena wybranego projektu
inwestycyjnego praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Allegro - najpopularniejsza
forma handlu elektronicznego.Ustawowe prawo pierwokupu gminy.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Motywowanie i wynagradzanie w firmie rodzinnej - casus firmy
elektrical.Funkcjonowanie banku komercyjnego na przykladzie banku pekao s.a..Znaczenie internetu w
promocji i sprzedazy uslug hotelarskich w krakowie.Doskonalenie systemow zarzadzania jakoscia uslug na
przykladzie podziemnego osrodka rehabilitacyjno - leczniczego kopalnia soli wieliczka.Podroz sluzbowa w
polskim prawie pracy.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc kredytowa banku na przykladzie banku
spoldzielczego w ilowie.Skutecznosc wybranych metod ograniczania wplywu pylow przemyslowych na
srodowisko pracy na przykladzie firm branzy obrobki metali..Psychologiczne aspekty oddzialywania reklamy
na przykladzie kampanii reklamowej alior banku s.a..Optymalizacja podatkowa na przykladzie podatku
dochodowego od osob prawnych.Aspekty prawne reklamy w prasie drukowanej.Administracja praca
licencjacka.Problematyka rozliczania podatku od towarow i uslug w zakresie transakcji srodkow transportu
po wstapieniu do unii europejskiej.Ekonomiczny wymiar agroturystyki w wojewodztwie
podkarpackim..Tytuly prac magisterskich.Marketing spoleczny na przykladzie kampanii antynikotynowej
promujacej produkt zyban.Zabezpieczenie wykonania zobowiazan podatkowych w swietle przepisow
ordynacji podatkowej.Naruszenia znakow towarowych- oznaczen indywidualizujacych
przedsiebiorce.Przymenski- andrzej. - publiczna pomoc mieszkaniowa a demarginalizacja spoleczna ludnosci
ubogiej .Reformy margaret thatcher.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie firmy dr. Oetker polska
sp. Z o.o zaklad produkcyjny w makowie mazowieckim.Analiza ekonomiczno-finansowa
przedsiebiorstwa.Postepowanie antydumpingowe w prawie unii europejskiej.Zarzadzanie instuytucjami
kultury w samorzadzie terytorialnym np. Osrodka kultury w sulkowicach.Spolecznosc lokalna wobec szans
rozwoju regionalnego: studium z historii i wspolczesnego zycia spolecznego gorzna.Ksztalt umowy
franchisingu w prawie polskim i wloskim.Motywacyjna rola kierownictwa w procesie zarzadzania
przedsiebiorstwem (na wybranych przykladach).praca licencjacka budzet gminy .Internetowa promocja
turystyczna miasta krakowa.Rola kapitalow wlasnych i obcych w finansowaniu sektora msp w
polsce.Wielostronne umowy miedzynarodowe dotyczace zmian klimatu.Instrumenty prawne sluzace
realizacji zasad prawa ochrony srodowiska (na przykladzie prawa gmo).Przyczyny powstawania niezgodnosci
wyrobow bezpieczenstwa biernego pojazdow..Harmonizacja prawa bilansowego w unii europejskiej - analiza
problemu na przykladzie wybranych krajow.Szkola w spoleczenstwie wielokulturowym..Prawo
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pracy.Prawnokarne zwalczanie recydywy w swietle francuskiego systemu prawnego.Rozmowa kwalifikacyjna
jako narzedzie selekcji w opinii specjalistow ds rekrutacji.Analiza pozycji konkurencyjnej citibanku
handlowego w warszawie s.a. w obsludze malych i srednich przedsiebiorstw.Systemy informatyczne w
dzialalnosci bankow detalicznych na przykladzie wbk s.a..Analiza rynku turystycznego w powiecie
limanowskim z uwzglednieniem zarzadzania zasobami turystycznymi..Analiza technologiczno-ekonomiczna
modernizacji zasobow mieszkaniowych z prefabrykatow wielkowymiarowych praca inzynierska
budownictwo.Pisanie prac doktorskich.Zadoscuczynienie pieniezne w sprawach medycznych.Efektywnosc
systemu zarzadzania jakoscia iso w branzy hotelarskiej na przykladzie sieci hotelowej ibis.Obszary aktywnosci
gospodarczej w wojewodztwie opolskim..Projekt zatrudniania pracownikow w agnecji ochrony x.Wspolnik
spolki nieposiadajacej osobowosci prawnej jako osoba trzecia w swietle ordynacji podatkowej.Dochody
wlasne w gospodarce budzetowej gminy.Miejsce promocji w strategii marketingowej na przykladzie
okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku.Mlodociani i nieletni zabojcy na terenie wojewodztwa
opolskiego w latach 2005-2011.praca licencjacka budzet gminy .Spoldzielnia mieszkaniowa jako podmiot
inwestujacy w rozwoj budownictwa mieszkaniowego w polsce..Binkowska- maja. Tl. - the bankruptcy and
reorganisation law = prawo upadlosciowe i naprawcze .Muzyka i polityka. Zmiany spoleczne i polityczne w
stanach zjednoczonych ameryki w latach 1950-1980..Marketing centrow handlowych w polsce - teoria i
praktyka.Burda- michael c. - makroekonomia : podrecznik europejski .Opracowanie monograficzne stolarki
okiennej i drzwiowej w budownictwie jednorodzinnym lacznie z technologia wbudowania. Praca inzynierska
budownictwo.Rynek pracy w polsce. Korzysci i koszty wynikajace z czlonkostwa polski w unii
europejskiej.Wykorzystanie coachingu kadry kierowniczej na przykladzie wybranych firm.Wypalenie
zawodowe pracownikow domow opieki spolecznej-analiza problemowa.Podstawowe dzialalnosci bankow
spoldzielczych w polsce do wymagan wynikajacych z nowej umowy kapitalowej..Strategia przedsiebiorstw
wytworczych na przykladzie pke s.a..Kompleks sportowy z basenem praca inzynierska budownictwo.Ocena
oferty rynkowej i dzialan promocyjnych firmy orange w opinii jej klientow.Analiza kosztow w jednostce
gospodarczej i jej znaczenie w procesie podejmowania decyzji gospodarczych.Proces przeksztalcen
wlasnosciowych w spoldzielniach mieszkaniowych na wybranych przykladach.Praca licencjacka pisanie.Tryb
uzyskiwania pomocy dyplomatycznej i konsularnej przez obywateli rzeczypospolitej polskiej.Rozliczenie
kosztow dzialalnosci pomocniczej przy zastosowaniu rachunku kosztow dzialan na przykladzie
przedsiebiorstwa artykulow technicznych i uszczelnien trmicznych polmots.a..Ruch wolnego
oprogramowania jako sprzeciw wobec wlasnosciowej koncepcji praw autorskich do programow
komputerowych.Skarga o wznowienie postepowania sadowoadministracyjnego.Wplyw inwestycji
rzeczowych na dzialalnosc przedsiebiorstwa.Proces rekrutacji i selekcji w przedsiebiorstwach typu msp na
przykladzie szkol nauki jazdy w lodzi.Poslednik- adam. - 10 lat polski w ue: osiagniecia w gospodarce rolnozywnosciowej i na obszarach wiejskich = 1.Wizerunek towarzystwa ubezpieczeniowego na przykladzie grupy
pzu sa.Rezerwy w ustawie o rachunkowosci- miedzynarodowych standardach rachunkowosci i prawie
podatkowym.Stosunki miedzy wspolwlascicielami na tle posiadania rzeczy.Biznes plan przedsiebiorstwa
agroturystycznego zielona dolina.Uzupelniajace roszczenia cywilnoprawne pracownika z tytulu wadliwego
rozwiazania umowy o prace przez pracodawce.Wybrane problemy obiektywnego przypisania skutku w
przypadku niepowodzenia czynnosci leczniczych.Reklama jako instrument promocji.Aspekty wspolpracy
miedzynarodowej w realizacji projektu inwestycyjnego w pge elektrowni belchatow.Analiza efektywnosci
maszyn wykorzystywanych przy produkcji maszyn..Budowanie relacji projakosciowych pomiedzy organizacja
a klientem przy pomocy szj na przykladzie muzeum sztuki w lodzi..praca licencjacka budzet gminy
.Outsourcing w polskich przedsiebiorstwach na wybranym przykladzie.Nadzor nad instytucjami
kredytowymi..Mobbing jako problem wspolczesnego zarzadzania.Rola portali pracy w procesie rekrutacji
pracownikow.Pisanie prac lublin.Misztal- piotr. - zmiany kursu walutowego i dynamika cen w krajach o
roznym poziomie rozwoju gospodarczego .Organizacja dzialalnosci centrum logistycznego na przykladzie
magazynu centralnego firmy kaufland polska markety sp. Z o.o..Polityka wladz lokalnych wobec sektora
malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie gminy dmosin oraz miasta i gminy glowno.Bariery
efektywnosci zespolow pracowniczych i ich przezwyciezanie w swietle literatury przedmiotu.Analiza form i
metod finansowania dzialalnosci kredytowej banku xyz w latach 2004-2008.Fundusze strukturalne w
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finansowaniu przedsiebiorstw sektora msp..Uwarunkowania negocjacji z partnerami rosyjskimi na
przykladzie firmy boruta soft sp. Z o.o..Technologia docieplen scian zewnetrznych stosowanych w kraju i za
granica praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie jakoscia na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa..Istota i znaczenie motywowania w pracy zawodowej kobiet.Innowacyjnosc w procesie
internacjonalizacji msp.Technologia produkcji wybranej grupy osprzetu elektrotechnicznego i badanie jakosci
wyrobow..Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie polkomtel s.a..Reklamacje jako zrodlo
informacji na przykladzie rynku uslug transportowych.Seminarium iv r.kat.prawa ustrojowego i
porownawczego.Ocena przydatnosci i uzytecznosci oprogramowania komputerowego wspierajacego
obsluge klienta na podstawie wybranych aplikacji..Charakterystyka zintegrowanego systemu zarzadzania
jakoscia w przedsiebiorstwie h.m. helvetia meble- na podstawie stosowanych norm jakosci: iso 9001: 2001iso: 14001- iso: 18001.Ocena systemu zarzadzania jakoscia wedlug norm iso na przykladzie oddzialu
stowarzyszenia inzynierow i technikow mechanikow polskich w czestochowie..Standardy w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi.Pedofilia- kazirodztwo- pornografia - przestepstwa seksualne na szkode
maloletniego..Wykorzystanie analizy finansowej w zarzadzaniu finansami przedsiebiorstwa na przykladzie
sanitec kolo sp. Z o.o..Zarzadzanie logistyka na przykladzie pkn orlen s.a.Ocena ulg i zwolnien w podatku
dochodowym od osob fizycznych.Analiza efektywnosci funkcjonowania ing banku slaskiego w latach 20072011.Logistyka magazynowania jako element strategii zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy
lognet sp. Z o.o..Prace licencjackie filologia angielska.Ochrona prawa wlasnosci w unii europejskiej a polityka
zwalczania terroryzmu.Zastosowanie systemu haccp jako element higieny bezpieczenstwa pracy w
przedsiebiorstwie miesno-warzywnym pamapol.Linux w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Jakosc zycia w
organizacji jako problem teoretyczny i praktyczny.Upadlosc osob fizycznych nieprowadzacych dzialalnosci
gospodarczej.Jakosc obslugi klienta jako przewaga marketingowa firm.Brak danych.Rola marki w walce
konkurencyjnej na rynku.Opodatkowanie transakcji kupna - sprzedazy towarow w aspekcie handlu
elektronicznego na przykladzie firmy agito.pl w latach 2008-2010.Ksztaltowanie sie lojalnosci klientow na
rynku kawy i papierosow.Projekty wspierajace dzialalnosc oswiatowa w gminie klomnice.Polska dyplomacja
kulturalna w swietle polityki kulturalnej unii europejskiej - proba oceny.Strategia aktywizacji sprzedazy w
przedsiebiorstwie handlowym.Rzadowy program aktywizacji zawodowej absolwentow pierwsza praca jako
jeden ze sposobow zwaalczania bezrobocia w polsce - zalozenia efekty i skutki..Portale internetowe jako
wspolczesne narzedzie rekrutacji pracownikow.Rola i znaczenie promocji mix w komunikacji marketingowej
w branzy dystrybucyjnej na rynku fmcg - analiza i ocena na przykladzie dzialan hurtowni kramel..Powrot do
umorzonego postepowania przygotowawczego.Zwolnienia grupowe pracownikow.Wykorzystanie srodkow z
unii europejskiej przez jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy uniejow.Podzial
nieruchomosci w swietle z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami.Prezentacja
maturalna.praca licencjacka budzet gminy .Umowa cesji wierzytelnosci a umowa o subpartycypacje w
procesie sekurytyzacji.Przestrzeganie standardow w jednostkach franczyzowanych na przykladzie
reserved..Prawo do dobrej administracji.Dzialalnosc miejskiego osrodka pomocy spolecznej w radomsku w
latach 2008-2011..Produkt jako element marketingu mix na przykladzie firmy boc gazy.Zarzadzanie
procesami organizacji.Analiza finansowa firmy na przykladzie spolki cersanit s.a..Obywatelstwo polskie.
Ewolucja regulacji prawnych xx w. Ze szczegolnym uwzglednieniem ustawodawstwa ii pol. Xx w..Ustalanie i
przydzielanie rol w zespolach w instytucjach sektora publicznego.Postepowanie przed sejmowa komisja
sledcza. Aspekty karnoprocesowe ze szczegolnym uwzglednieniem stosowania przepisow k.p.k. W tym
postepowaniu.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Spolka pozornie zagraniczna
w swietle swobody przedsiebiorczosci..Proces rekrutacji i selekcji pracownikow we wspolczesnych
przedsiebiorstwiach.Bezrobocie jako zjawisko spoleczno-ekonomiczne i metody jego zapobiegania na
przykladzie pup myslenice.Wspolnosc majatku spadkowego w prawie polskim i francuskim.Perswazyjnopromocyjna rola reklam i muzycznych teledyskow skierowanych do mlodziezy.Kulas- zbigniew. Red. - kryzysy
na rynkach finansowych a rozwoj gospodarczy .Rola rekrutacji- selekcji i szkolen pracownikow w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi na przykladzie ptc sp. Z.o.o..Przeglad kanalow sprzedazy ubezpieczen na
zycie..Kompetencje miedzykulturowe pracownikow urzedow administracji publicznej na szczeblu gminnym.
Przyklad miasta i gminy myslenice.Wplyw kryzysow finansowych i walutowych na wymiane handlowa w azji
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poludnio-wschodniej.Prawo studenta - obywatela unii europejskiej - do pomocy finansowej na pokrycie
kosztow ksztalcenia w przyjmujacym panstwie czlonkowskim.Percepcja reklamy i jej odbior przez studentow
uniwersytetu lodzkiego.Analiza transakcji podejrzanych w swietle sposobow przeciwdzialania praniu
brudnych pieniedzy..Spoleczne aspekty dzialalnosci marketingowej- analiza i ocena na przykladzie
przedsiebiorstwa fortum czestochowa s.a..Analiza i ocena procesu komunikowania w urzedzie miejskim w
leczycy.Finansowanie rozwoju lokalnego na przykladzie gminy kleszczow i gminy rzasnia.Wykorzystanie
systemow monitorowania ruchu pojazdow w firmach regionu lodzkiego.Analiza potencjalu i pozycji
strategicznej krakowa na rynku turystycznym..Umowne prawo odstapienia.Promocja w branzy drzewnej na
przykladzie phu konar.Handel dziecmi w aspekcie prawa miedzynarodowego publicznego i prawa
unijnego.Procedura rejestracji oznaczen geograficznych w polsce i unii europejskiej.Prace magisterskie
stosunki miedzynarodowe.praca licencjacka budzet gminy .Liker- jeffrey k. - droga toyoty : fieldbook :
praktyczny przewodnik wdrazania 4p toyoty .Kierunki prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych.Projekt
modernizacji istniejacego budynku mieszkalnego pod katem zmniejszenia zapotrzebowania ciepla oraz
zwiekszenia oswietlenia swiatlem dziennym. Praca inzynierska budownictwo.Wplyw swobody przeplywu
osob na obywateli polskich po akcesji polski do unii europejskiej..Praca magisterska zarzadzanie zasobami
ludzkimi.Ocena promocji miasta czestochowy.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie sanockich
przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa i wskaznikowa przedsiebiorstwa.Rola
menedzera na przykladzie restauracji wierzynek w krakowie.System rzadow izraela.Wynagrodzenie za prace i
inne swiadczenia ze stosunku pracy..Polskie rolnictwo po przystapieniu do unii europejskiej.Strategie wejscia
na rynek unii europejskiej na przykladzie firmy maskpol s.a..praca licencjacka budzet gminy .Bolechowbartosz. Red. - prawa czlowieka a stosunki miedzynarodowe .Marketing wewnetrzny w sadzie rejonowym w
czestochowie.Organizacja i zarzadzanie transportem na przykladzie firmy transportowej..Istota klauzul
infromacji niejawnych na przykladzie kontroli operacyjnej.Spis tresci praca magisterska.Proces przeksztalcen
przedsiebiorstwa panstwowego polskie koleje panstwowe w latach 1990 - 2013.Motywy zachowan
finansowych nabywcow w swietle badan empirycznych.Prawo karne.Praca magisterska ekonomia.Instytucja
bezrobocia w swietle prawa administracyjnego..Analiza nakladow i efektywnosc wybranych systemow
termoizolacji budynkow praca inzynierska budownictwo.Wspolczesne metody komunikacji jako element
budowania lojalnosci klienta.Analiza sytuacji finansowej przedsiebiorstwa.Rozumienie pojecia jakosci w
edukacji przez nauczycieli- a ich koncepcje roli zawodowej..Podatkowa ksiega przychodow i rozchodow jako
zrodlo informacji o kondycji malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy x.zrodla ryzyka w inwestycjach
deweloperskich na rynku mieszkaniowym.Ocena kondycji finansowej gminy..Ocena sytuacji finansowej
gminy na przykladzie gminy burzenin.Instytucja swiadka incognito w postepowaniu karnym.Koordynacja
praca brygad roboczych na budowie z wykorzystaniem it praca inzynierska budownictwo.Przeksztalcenia
strukturalne w rolnictwie polskim w procesie integracji europejskiej.Wybrane aspekty zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie urzedu miasta i gminy w lazach.Dwuizbowosc kortezow generalnych na przykladzie
funkcji legislacyjnej.Infrastruktura drogowo-komunikacyjna a rozwoj centrow i osrodkow logistycznych w
regionie lodzkim.Zasoby personalne jako determinanty sukcesu zawodowego..Profil kultury organizacyjnej
zakladow chemicznych police sa.Znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji przedsiebiorstwa.praca
licencjacka budzet gminy .Konflikty interpersonalne w organizacji na przykladzie firmy mellow sp.
Z.o.o...Problem bezrobocia wsrod absolwentow szkol wyzszych.Pozyskiwanie srodkow unijnych na
finansowanie zadan gmin na przykladzie gminy toszek..Wybrane kryminalistyczne aspekty postepowania w
sprawach o zgwalcenia.Ocena funkcjonowania zintegrowanego systemu zarzadzania w wybranym
przedsiebiorstwie..praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska.Zarzadzanie projektem w teorii i
praktyce.Ryzyko kredytowe..Estimation of environment managemant system in production
enterprise..Problemy pozyskania i wykorzystania funduszy unijnych dla rolnictwa na przykladzie powiatu
ostrowieckiego.Analiza kosztow w jednostce gospodarczej i jej znaczenie w procesie podejmowania decyzji
gospodarczych.Wplyw systemu zarzadzania jakoscia na sprawnosc przedsiebiorstwa na przykladzie
przedsiebiorstwa wyrobow cukierniczych odra s.a. w brzegu..Opodatkowanie dochodow osob fizycznych
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Kongres obywatelski - polskie style zycia : miedzy miastem a wsia : v
kongres obywatelski .Strona internetowa - jako wspolczesne narzedzie marketingowe - na przykladzie
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reklamy szkoly jezykowej..Nowoczesne systemy ogrzewania i ich ekonomika praca inzynierska
budownictwo.Praca dyplomowa przyklad.Partnerstwo w przedsiewzieciach budowlanych praca inzynierska
budownictwo.Finansowanie zadan z zakresu pomocy spolecznej na przykladzie gops kruszyna w latach 20072011.Sposoby wynagradzania jako narzedzie motywowania pracownikow na przykladzie zakladu
produkcyjnego.Znaczenie czynnikow motywacji pozafinansowej w systemie motywacji pracownikow.Analiza
portfela technoloficznego i jakosci przy wytwarzaniu wyrobow z drewna..Polityczne aspekty w organizacji i
funkcjonowaniu sadu najwyzszego stanow zjednoczonych.Analiza dynamiki dochodow i wydatkow gminy
mniszkow w latach 2002-2205.Promocja produktu hotelarskiego na przykladzie hotelu gorski.Instrumenty
wykorzystywane w systemie promocji na przykladzie grupy pzu s.a..Kredyty dla ludnosci w bankach
komercyjnych i skok-ach.Polityka podatku dochodowego od osob fizycznych na przykladzie firmy
hydrogaz.Formy motywowania pracownikow - na przykladzie powiatowego centrum zdrowia w kamiennej
gorze sp. Z o.o..Mobbing praca licencjacka.Wplyw zmian w strukturze danej organizacji na podstawie
pracownikow na przykladzie wybranej spolki.Innowacje w logistyce na przykladzie branzy
farmaceutycznej.Reklamy telewizyjne towarzyszace programom sportowym.Egzekucja z nieruchomosci w
postepowaniu egzekucyjnym w administracji.Rola sprawozdawczosci finansowej w podejmowaniu decyzji
zarzadczych na przykladzie grupy kapitalowej wojas s.a..Analiza opodatkowania dochodow osob fizycznych
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Satysfakcja klientow z uslug swiadczonych przez kina (na przykladzie
cinema city).Pisanie prac dyplomowych.Stale obowiazki emitentow papierow wartosciowych i wyjatki od
nich.Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy w zakladach gastronomicznych.Zrodla finansowania
przedsiebiorstwa - leasing a kredyt.Ocena ksztaltowania sie rentownosci w przedsiebiorstwie na podstawie
zakladu energetycznego elsen sp. Z o.o..Policja - podstawowym elementem systemu bezpieczenstwa
narodowego i wewnetrznego.Samorzad terytorialny na ziemiach polskich xix-xx w. (do 1939r.).Ochrona
konsumenta w prawie prywatnym miedzynarodowym.Rola motywacji materialnej i niematerialnej w
ksztaltowaniu postaw pracownikow wobec pracy i zakladu pracy (na przykladzie aresztu sledczego w
piotrkowie trybunalskim).Marketing eksportowy w dzialalnosci polskich przedsiebiorstw na rynku
miedzynarodowym.Motywowanie pracownikow - analiza na przykladzie przedsiebiorstwa produkcji
elementow budowlanych kontener sp. Z o. O. W latach 2007-2008.praca licencjacka budzet gminy .Tematy
prac licencjackich administracja.Decyzja zamawiajacego o wykluczeniu wykonawcy z postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego w swietle swobody swiadczenia uslug..Prywatyzacja jako sposob
finansowania dlugu publicznego.Marszal- tadeusz. Red. - przestrzen rezydencjalna w miastach polskich
.Analiza i wykorzystanie wybranych programow pakietu ms office w dzialalnosci firmy wolters
kluwer.Zawarcie malzenstwa przed kierownikiem urzedu stanu cywilnego..Analiza budzetu jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy lyszkowice w latach 2002-2006..Jawne i ukryte postawy
depresyjne u pracownikow biurowych.Dowody nielegalne oraz posrednio nielegalne w polskim procesie
karnym.Wynagodzenia w sektorze oswiaty jako istotny element wydatkow gminy klobuck.Wplyw struktury
wlasnosciowej na efektywnosc bankow w polsce.Inteligencja emocjonalna - analiza porownawcza w grupie
kontrolerow mpk i studentow uj.Gwarancja bankowa jako instrument ograniczania ryzyka w dzialalnosci
gospodarczej.Mozliwosci rozwojowe polskiego przewozu kombinowanego na tle panstw unii
europejskiej.Wplyw nowoczesnych technik komunikacyjnych na jakosc edukacji..Podzial nieruchomosci
gruntowej w mysl ustawy o gospodarce nieruchomosciami.Ocena sytuacji przedsiebiorstwa na podstawie
sprowozdan finansowych.Analiza mozliwosci ekspansji firmy rodzinnej j.b. tartak na rynku drewna
suszonego.Analiza prawna wybranych instrumentow rynku kapitalowego na tle obowiazujacych regulacji
ustawowych.Tanie pisanie prac.Rekrutacja i selekcja pracownikow w alfa banku.Strategia marketingowa
firmy pawis.Wywlaszczenie w specjalnej procedurze realizacji inwestycji drogowej.Nadmiernie wygorowane
odprawy funkcjonariuszy spolek kapitalowych czyli tzw. Zlote spadochrony.Wplyw dzialalnosci kredytowej na
wynik finansowy banku.Wplyw podatkow na wynik finansowy przedsiebiorstwa na przykladzie bestmont s.a.
w sieradzu.Ocena dzialalnosci przedsiebiorstwa za pomoca analizy finansowej na przykladzie zakladow
przemyslu cukierniczego otmuchow s.a. w latach 2007-2009..Optymalizacja zapasow zaopatrzeniowych w
przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowanie kredytowe w pozyskiwaniu doplat z
arimr do oprocentowania kredytow z linii nmr na przykladzie banku spoldzielczego w glubczycach..praca
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licencjacka budzet gminy .Rozporzadzenie prawem ochronnym na znak towarowy.Deficyt snu a jakosc
wykonywanej pracy na przykladzie grupy pracujacych studentow.Orzekanie i wykonywanie kary pozbawienia
wolnosci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania w latach 2003-2007 w sadzie rejonowym w
myslenicach oraz sadzie rejonowym dla krakowa-podgorza w krakowie.Prawo narodow do samostanowienia
jako przyklad trzeciej generacji praw czlowieka.Aborcja w ujeciu prawnokarnym i kryminologicznym.Analiza
dochodow budzetowych w gminie zgierz w latach 2004-2007.Przykladowe prace magisterskie.Rozwoj
obszarow wiejskich oraz rynkow rolnych w polsce w ramach wspolnej polityki rolnej unii
europejskiej.Polityka restrukturyzacji przemyslu na przykladzie gornictwa wegla kamiennego w polsce w
okresie transformacji spoleczno–ustrojowej w latach 1989 – 2010..Regulacja przepadku korzysci
majatkowych pochodzacych z przestepstwa w czesci ogolnej kodeksu karnego z 1997 r..Fundusze venture
capital alternatywnym zrodlem finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w krajach nordyckich na
przykladzie finlandii.Obowiazek niepieniezny jako przedmiot egzekucji administracyjnej.Podstawy
teoretyczne funkcji personalnej i specyfika jej realizacji w malych i srednich firmach.zrodla finasowania
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Ksztaltowanie sie cen nieruchomosci mieszkalnych na rynku
lokalnym w poszczegolnych dzielnicach miasta czestochowa.Motywowanie placowe i
pozaplacowe.Dozwolone ryzyko gospodarcze i eksperyment ekonomiczny w polskim prawie karnym.Wplyw
realizacji projektu wspolfinansowanego ze srodkow unijnych na strategie rozwoju gminy poczesna..Analiza
finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie united technologies corporation..Rachunek kosztow jako zrodlo
informacji w zarzadzaniu spolka x w latach 2008-2011..Rola budzetu w zarzadzaniu finansami lokalnymi na
przykladzie gminy wolbrom.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu na przykladzie grupy zywiec..Rola
wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej na rynku uczelni wyzszych na przykladzie wydzialu
zarzadzania.Zarzadzanie zasobami materialnymi w szkolach wyzszych - analiza na przykladzie iii kampusu 600
- lecia odnowienia uj.Projektowanie baz danych: optymalizacja oraz narzedzia do analizy i strojenia na
przykladzie database engine tuning advisor.Kubiak- jaroslaw - zjawisko asymetrii informacji a struktura
kapitalu przedsiebiorstw w polsce .Prace licencjackie administracja.Wplyw dzialalnosci marketingowej na
jakosc aktywizacji osob bezrobotnych..Prawo karne komputerowe..Nadzor regionalnych izb obrachunkowych
nad samorzadem terytorialnym..Hipoteczny kredyt mieszkaniowy w polsce na przykladzie banku pko
bp.Zastosowanie portali web 2.0 w marketingu turystycznym.Wspolpraca policyjna w ramach unii
europejskiej.Mlodziez na rynku pracy (bael 1992-2005).Wyrok nakazowy w postepowaniu karnym- w
sprawach wykroczen i kodeksie karnym skarbowym.Public relations jako instrument ksztaltowania wizerunku
i tozsamosci przedsiebiorstwa..Praca magisterska pedagogika.praca licencjacka budzet gminy .Diagnoza
rozwoju rynku nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie miasta czestochowy.Naduzywanie pozycji
dominujacej przez gminy na lokalnych rynkach uslug komunalnych..Postepowanie apelacyjne w polskim
procesie cywilnym.Projekt stalowej estakady pod urzadzenia transportowe baterii silosow na zboze praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Sztaba- slawomir. - wybory ekonomiczne a
preferencje : polska w swiecie zmiennych wartosci .Wykorzystanie nowoczesnych systemow logistycznych i
informatycznych w magazynowaniu i kompletacji asortmentu na przykladzie firmy t.m.e sp. Z o.o..Analiza
elementow merchandisingu mix na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego.Budowanie tozsamosci marki
po zmianie nazwy na przykladzie radia zlote przeboje.Pozew w postepowaniu odrebnym w sprawach
gospodarczych.praca licencjacka budzet gminy .Polozenie prawne kosciola katolickiego mariawitow w
polsce..Ryzyko w dzialalnosci gospodarczej na przykladzie przedsiebiorstwa kghm polska miedz s.a..Rynek
leasingu w polsce po 2000 roku - aspekt teoretyczny i praktyczny.Transgraniczne przeniesienie siedziby
spolek kapitalowych w prawie europejskim..Marketingowe zarzadzanie cyklem zycjia produktu..Wybrane
aspekty prawne stosunku pracy tymczasowej.atypowosc i podzial kompetencji..Wybrane instrumenty
kreowania wizerunku gminy na przykladzie nowe miasto nad pilica.Przestepstwo oszustwa w swietle badan
aktowych na przykladzie spraw nalezacych do wlasciwosci sadow rejonowych w krakowie.Schemat pracy
licencjackiej.Wplyw komunikacji interpersonalnej w organizacji na motywacje pracownikow.Budowanie
wizerunku i jego rola w procesie zarzadzania miastem na przykladzie miasta tarnowa.Ergonomiczna analiza
na wybranych stanowiskach pracy w firmie uslug samochodowych.Odpowiedzialnosc malzonkow za
zobowiazania cywilnoprawne jednego z nich.praca licencjacka budzet gminy .Zmiana wizerunku kobiety w
.
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reklamie telewizyjnej (najnowsze obserwacje).Unikanie i uchylanie sie od opodatkowania na podstawie
wybranych regulacji normatywnych.Prace licencjackie administracja.praca licencjacka budzet gminy .Biuletyn
informacji publicznej jako platforma powszechnego dostepu do informacji publicznych..Analiza
odpowiedzialnosci materialnej pracownikow za mienie powierzone.Kredyt a lessing jako formy finansowania
inwestycji podmiotu gospodarczego z sektora msp na przykladzie spolki x z o.o.Seminarium iv r.kat.hist.dok.
Politycznych i prawnych.Marketing w turystyce na przykladzie biur podrozy.Ocena kondycji finansowej spolki
x w latach 2002-2006.Platformy handlu w internecie.Bacal- adam. Red. - orzecznictwo ets a polska ustawa o
vat 2011 .Prawo finansow publicznych.Miejsce zamieszkania w polskim prawie prywatnym
miedzynarodowym i w common law.Prace licencjackie tanio.Zatrudnienie osob niepelnosprawnych prawnie
w polsce w latach 2007-2011..Miejsce polski w integracji europejskiej. Analiza w aspekcie szans i
zagrozen..Analiza porownawcza kredytu hipotecznego na przykladzie wybranych bankow komercyjnych w
latach 2007-2011.Znaczenie organizacji pozarzadowych w rozwoju spolecznym i gospodarczym
regionu..Zachowek jako ograniczenie swobody testowania.Badania zachowan konsumenckich w procesie
podejmowania decyzji zakupowych przez klientow indywidualnych.praca licencjacka budzet gminy
.Psychologiczne aspekty zarzadzania w malych i srednich przedsiebiorstwach.Analiza kredytow
preferencyjnych w sektorze rolnym na przykladzie banku spoldzielczego w kowalu.Normatywna regulacja
pojecia spolki dominujacej w prawie polskim oraz zwiazane z tym problemy.zrodla finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce po wejsciu do unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Warunki
adaptacji spolecznej w organizacji w sytuacjach fuzji i przejec.Dzielo malarskie jako produkt kultury na
wspolczesnym rynku sztuki w polsce..Strategia rozwoju marki w dzialalnosci przedsiebiorstwa (na
przykladzie hyundai motor poland).Polityka finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa
energetyki cieplnej sp. Z o.o. W belchatowie.Ulgi w splacie zobowiazan podatkowych jako formy pomocy
publicznej dla przedsiebiorcow.Gospodarka magazynowa na podstawie firmy ceramika tubadzin.Model
procesu inkwizycyjnego na podstawie franciszkana z 1803 r. I ordynacja kryminalna pruska z 1805 r..Status
prwany gospodarstwa rodzinnego w polskim ustawodawstwie rolnym.Praca licencjacka forum.Sankcje
wadliwosci czynnosci prawnych w prawie cywilnym.Zarzadzanie programami rewitalizacji poprzez zapisy w
wybranych rpo 2007-2013 - ich efekty w naborach i realizacjach..Pomiar wizerunku marki na przykladzie
polskich firm odziezowych.Insider trading- obowiazki informacyjne eminentow i zakaz manipulacji cena
instrumentu finansowego - wybrane instrumenty prawnokarnej ochrony rynku kapitalowego przed
naduzyciami.Wykorzystanie analizy zmian w kapitale wlasnym dla celow zarzadzania
przedsiebiorstwem.Specyfika programow lojalnosciowych na rynku b2c w sektorze bankowym.Stec- piotr.
Red. - wlasnosc intelektualna w przedsiebiorstwie : wybrane problemy prawne i ekonomiczne .Rozwoj
gospodarczy polski a sklonnosc do oszczednosci spoleczenstwa.Ochrona prywatnosci na etapie doboru
pracownikow.Uwarunkowania finansowe rozwoju polskiego rolnictwa na przykladzie powiatu
zawiercianskiego.Niemiecki rasizm i antysemityzm w xix i xx w.Wykorzystanie instrumentow
marketingowych w sporcie na przykladzie klubu pilkarskiego lech poznan.Wycena wartosci rynkowej
przedsiebiorstwa na przykladzie wawel s.a..Prawo do grobu. Regulacje prawne a praktyka.Przywracanie
porzadku wewnetrznego przez wojska unii w trakcie wojny secesyjnej.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie nieruchomosciami mieszkaniowymi w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy wreczyca wielka.Wplyw aktywnych form na ograniczenie i zwalczanie bezrobocia na lokalnym rynku
pracy (na przykladzie powiatu piotrkowskiego w latach 2005-2009).praca licencjacka budzet gminy .Prace
licencjackie z pedagogiki.Komunikacja i jej znaczenie w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa.Sankcje podatkowe
jako sposob przeciwdzialania uchylaniu sie od opodatkowania.Kadra kierownicza w procesie zmian w
przedsiebiorstwie.Wykorzystanie technik negocjacyjnych w banku.Optymalizacja obciazen podatkowych w
procesie decyzyjnym przedsiebiorstw.Odpowiedzialnosc uczestnikow zgrupowania w prawie
koncernowym.Zarzadzanie centrami logistycznymi w polsce i w unii europejskiej.Regula rozsadku w prawie
konkurencji stanow zjednoczonych- unii europejskiej i polski.Dzialalnosc kredytowa jako jeden z elementow
zarzadzania bankiem na przykladzie banku polskiej spoldzielczosci.Aspekty podatkowe przeksztalcenia spolki
cywilnej w spolke z ograniczona odpowiedzialnoscia.Marketingowa koncepcja dzialania firmy
ubezpieczeniowej na rynku na przykladzie tuir warta s.a..Analiza kampanii reklamowych sieci telefonii
.

.
komorkowej na przykladzie sieci heyah i play.Analiza dystybucji i sprzedazy na przykladzie przedsiebiorstwa
api.Znaczenie wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie (na przykladzie zakladu
produkcyjnego cukrownia cerekiew sűdzucker polska s.a.).Znaczenie motywacji w rozwoju malych firm na
podstawie wybranych przedsiebiorstw.Prawo ekskluzywne panstw do wykorzystania szelfu
kontynentalnego.Rola i zadania zarzadcy nieruchomosci na przykladzie lokalnego zrzeszenia wlascicieli
nieruchomosci w czestochowie.Ocena gospodarki finansowej gminy mykanow w latach 20052007.Nauczyciele szkol podstawowych wojewodztwa lodzkiego jako kredytobiorcy instytucji
finansowych.Pisanie prac za pieniadze.Wplyw innowacyjnosci na uslugi bankowe na przykladzie
mbanku.Prawo sasiedzkie.Modele zarzadzania na przykladzie teatru im. Juliusza slowackiego w krakowie.
Pierwsze (1893-1915) i ostatnie (1989-2008) dyrekcje..Ocena zdolnosci kredytowej podmiotow
gospodarczych na przykladzie banku spoldzielczego w andrespolu..Osoby niepelnosprawne na rynku
pracy.Apteka jako przedsiebiorstwo- tworzenie i funkcjonowanie apteki..Prace zaliczeniowe.Wykorzystanie
shockvertisingu w dzialaniach reklamowych w branzy odziezowej..praca licencjacka budzet gminy
.Powodztwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa jako srodek ochrony praw
podmiotowych.Cornelissen- joep. - komunikacja korporacyjna : przewodnik po teorii i praktyce .Zarzadzanie
logistyczne w procesach obslugi klienta (na przykladzie wybranych firm).Publicznoprawna odpowiedzialnosc
majatkowa za szkody srodowiskowe w swietle prawa polskiego.Problemy internacjonalizacji msp w
polsce.Zjawiska patologii spolecznej na przykladzie gminy pajeczno.Funkcjonowanie systemu produkcyjnego
toyota w przemysle motoryzacyjnym na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa..Analiza rentownosci
inwestycji wybranych funduszy inwestycyjnych w latach 2006-2010..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow i wewnatrzwspolnotowa dostawa
towarow w rozumieniu polskiej ustawy o vat oraz dyrektywy ue.Instytucja franchisingu w polsce i na
swiecie.Leasing jako forma finansowania inwestycji msp.Kontrola zarzadcza w jednostkach samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy miejskiej krakow.Optymalizacja i efektywne gospodarowanie zapasami
jako element zarzadzania procesami logistycznymi w przedsiebiorstwie.Zarzad we wspolnocie
mieszkaniowej.System zarzadzania jakoscia na przykladzie urzedu miasta w tomaszowie
mazowieckim..Analiza plynnosci finansowej i jej znaczenie w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie
zakladow koksowniczych zdzieszowice sp. Z o.o..Wlasciowosc sadow pracy.Prawo konsumenta do informacji
o zywnosci. Obowiazkowe i dobrowolne oznakowanie zywnosci..Wplyw sytuacji kryzysowej na zarzadzanie
zasobami ludzkimi w demokratycznej republice kongo.Ocena pracownikow jako instrument marketingu
personalnego na przykladzie firmy reckitt benckiser.Postrzeganie czlowieka jako podmiotu gospodarczegorola nauk pokrewnych w rozwoju teorii ekonomii.Edukacja zawodowa a rynek pracy. Studium przypadku
wojewodztwa lodzkiego.Rozwiazanie umowy o prace za wypowiedzeniem..Seminarium iv r.kat.hist.dok.
Politycznych i prawnych.Amortyzacja jako instrument oddzialywania na wynik finansowy przedsiebiorstwa na
przykladzie mpk w czestochowie sp. Z o.o..Stany nadzwyczajne..Zwolnienie z zeznan swiadka pozostajacego z
oskarzonym w szczegolnie bliskim stosunku osobistym w polskiej procedurze prawnej.Logistyczna obsluga
klienta na przykladzie firmy x.Spolka cicha.Problemy kwalifikacji wypadku przy pracy..Podatek dochodowy od
osob fizycznych jako zrodlo dochodow budzetowych w polsce w latach 1997-2003.praca licencjacka budzet
gminy .Odpowiedzialnosc inwestora za zobowiazania wykonawcy.Dziedzictwo kultury przywracanie pamieci i
tozsamosci dawnym zydowskim dzielnicom na przykladzie krakowskiego kazimierza.Zatrudnienie i awans
funkcjonariusza sluzby wieziennej .Dzialalnosc lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej a zmniejszanie
bezrobocia w lodzi.Samodzielnosc finansowa gminy.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa jako
zrodlo informacji o kondycji podmiotu na przykladzie ing bank slaski s.a..Zasady zarzadzania spolka
komandytowo-akcyjna.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie firmy.Struktura wydatkow budzetu
panstwa w latach 1998-2007.Wspolna polityka handlowa unii europejskiej a miejsce polski w tej
polityce.Rola informacji dostarczonych ze sprawozdawczosci przedsiebiorstwa na przykladzie spolki
budowlano - uslugowej.Wykorzystanie internetu w marketingu uslug turystycznych.Trendy i kierunki
usprawnien procesow transportowych w logistyce.Konflikty w szkole wyzszej i sposoby ich rozwiazywania na
przykladzie uczelni wyzszej.Instytucje kultury jako czynnik jej rozwoju.Zasada uczciwej konkurencji i rownego
traktowania wykonawcow w zamowieniach publicznych – teoria i praktyka praca inzynierska
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budownictwo.Kultura organizacyjna w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy
gidle.Instrumenty finansowe - krajowe i miedzynarodowe regulacje a polska praktyka gospodarcza.Skutki
podatkowe polaczenia podzialu oraz przeksztalcenia spolek prawa handlowego.System motywacyjny w
przedsiebiorstwie (na przykladzie banku pko bp s.a.).Ocena standingu finansowego spoldzielni
mieszkaniowej w latach 2007-2011..praca licencjacka budzet gminy .Adaptacja zawodowa jako obszar
gospodarowania zasobami ludzkimi przedsiebiorstwa.Wplyw kryzysu finansowego na sytuacje ekonomiczna
spolek gieldowych branzy budowlanej. W swietle badan ekonometrycznych..Bezrobocie i metody jego
zwalczania w gospodarce polskiej.Zarzadzanie pro-ekologiczne wyzwaniem dla nowoczesnego
przedsiebiorstwa..Rola sieci kooperacji w rozwoju przedsiebiorstwa rodzinnego funkcjonujacego w sektorze
dystrybucji paliw.Zarzadzanie czasem wolnym studentow wziks uj..Ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zarzadzaniu ryzykiem przedsiebiorstw..Uwarunkowania efektywnosci inwestycji na tle zrodel ich
finansowania.Rola ulg podatkowych w systemie podatku dochodowego.Slady biologiczne- ich udzial w
procesie wykrywczym.Wplyw zmian prawa turystycznego w latach 1997-2011 na zakres uslug swiadczonych
przez biura podrozy i przwodnikow w krakowie.System ochrony konkurencji w polsce na tle unijnej polityki
konkurencji..Pomoc w napisaniu pracy licencjackiej.Klienci indywidualni w polityce kredytowej bankow
komercyjnych..Odwolanie darowizny.Ubezpieczenia majatkowe w rolnictwie.Fundusze unii europejskiej jako
zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce w latach 2007-2013.Systemy logistyczne
jako element prawidlowego funkcjonowania magazynow.Zwiazek bialorusi i rosji. Zagadnienia
instytucjonalne i prawnomiedzynarodowe.praca licencjacka budzet gminy .Absorpcja srodkow europejskiego
funduszu spolecznego na lokalnym rynku pracy na przykladzie powiatu tomaszowskiego.Wykonywany zawod
jako czynnik wiktymogenny.Wdrozenie i efektywnosc funkcjonowania systemu crm w malym
przedsiebiorstwie na podstawie firmy naima.Postepowanie sprawdzajace w polskim procesie karnym.Analiza
czynnikow motywacji do pracy wsrod pracownikow administracyjno-biurowych.Jedlička- pavel. Red. vědecka konference hradecké ekonomické dny 2009 ekonomický rozvoj a management regionů :
hr.Znaczenie programow finansowanych z funduszy strukturalnych unii europejskiej w rozwoju innowacji
technicznych..Sytuacja osob niepelnosprawnych na rynku pracy.Projekt realizacji hali magazynowej
wykonywanej w systemie „consolis”. Praca inzynierska budownictwo.Narodowe zroznicowania form
samorzadu terytorialnego na przykladzie samorzadu miast oslo i krakowa.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
systemie zarzadzania jakoscia wedlug normy iso 9001 na przykladzie firmy abc.Rachunkowosc podatku
dochodowego od osob fizycznych (na przykladzie sklepu wielobranzowego).Sprawnosc niepelnosprawnych w
aktywnosci kulturalnej. Wybrane zagadnienia tworczosci i uczestnictwa w kulturze osob
niepelnosprawnych.Europejski rzecznik praw obywatelskich.Rozwiazanie umowy o prace ze skutkiem
natychmiastowym przez pracownika..Ocena bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ryzyka zawodowego na
wybranych stanowiskach na przykladzie sredniej wielkosci przedsiebiorstwa produkujacego osprzet
elektroinstalacyjny..Relacje miedzy plynnoscia a rentownoscia na przykladzie spolki x.Modele biznesowe
oraz ich przydatnosc w praktyce.Kompetencje i zadania pracownikow dzialu logistyki na przykladzie wybranej
firmy..Ocena wykorzystania oprogramowania aplikacyjnego si plus do zarzadzania obsluga bezrobotnych w
powiatowym urzedzie pracy w jaworznie.Gotowe prace zaliczeniowe.Wplyw kosztow na wynik finansowy na
przykladzie bot elektrowni belchatow s.a..Polskie przepisy dotyczace prawa do strajku w swietle standardow
europejskich.Rozwoj spoleczno-gospodarczy miast wojewodztwa lubelskiego w latach 1999-2004..Analiza
zrodel dochodu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy mykanow w latach 20062010.Znaczenia ocen pracowniczych w procesie rozwoju zawodowego pracownikow firmy henkel.Analiza
dzialalnosci finansowej gminy na przykladzie budzetu gminy sokolka.Bezrobocie w powiecie ostroleckim w
latach 2003-2005.Resrukturyzacja zatrudnienia na przykladzie huty im. Tadeusza sendzimira.Specyfika
funkcjonowania systemu motywacyjnego pracownikow podmiotu sektora publicznego na przykladzie poczty
polskiej.Benchmarking jako narzedzie kreowania rozwiazan komunikacji rowerowej w aglomeracjach
miejskich.Ustalanie i okreslanie podatkow stanowiacych dochod gminy..praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw rodziny na przestepczosc nieletnich..Wzor pracy magisterskiej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi ii.Prace
magisterskie fizjoterapia.Jakosc w zarzadzaniu produkcja konstrukcji stalowych.Rekrutacja i selekcja
pracownikow jako elementy zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie dzialalnosci banku
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slaskiego.Ocena programow lojalnosciowych na rynku polskim- ze szczegolnym uwzglednieniem programu
payback (w swietle opinii klientow).praca licencjacka budzet gminy .Instytucja interwencji ubocznej w
polskim procesie cywilnym.Chudy-hyski- dorota. Red. - konsument na rynku turystycznym : informacja
turystyczna w europie .Opole.Zasada koncentracji w polskim postepowaniu karnym.Sandorski- jan. - opieka
dyplomatyczna a miedzynarodowa ochrona praw czlowieka : zagadnienia wybrane .Organizacja uczaca sie
na przykladzie aiesec.Dach- zofia (1940- ). Red. - otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotow
rynkowych .praca licencjacka budzet gminy .Pelnomocnictwo w prawie prywatnym
miedzynarodowym.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie ryzykiem kredytowym ( na przykladzie
banku zachodniego wbk s.a. ).Wykorzystanie systemu capital w zarzadzaniu przedsiebiorstwem
budom.Analiza sytuacji majatkowej i finansowej- pokrycie finansowe majatku przedsiebiorstwa na
przykladzie polfy kutno s.a. w latach 2002-2004.Szkolenia i rozwoj zawodowy pracownikow w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi na przykladzie badan empirycznych przeprowadzonych w eco s.a. w opolu..Zastosowanie
analizy ekonomiczno-finansowej w procesach restrukturyzacyjnych na przykladzie nitka sp. Z o.o.Mlodociany
w prawie karnym wykonawczym.Znamiona czynow naruszenia dyscypliny finansow publicznych w swietle
pogladow doktryny i orzecznictwa.praca licencjacka budzet gminy .Zastaw na udziale spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Perspektywy rozwoju czestochowy w kontekscie mozliwosci pozyskiwania srodkow
finansowych ue 2011 - 2013.Analiza strategii marketingowej firm odziezowych w internecie na przykladzie
zary oraz reserved - liderow w branzy odziezowej na swiecie oraz w polsce..Strategia marketingowa firmy
gillette.Rola mody w satysfakcji nabywcy (na przykladzie szwedzkiej firmy odziezowej h&m).Wybrane
zagadnienia instytucji obszaru specjalnego w nauce prawa administracyjnego..Metodologia finansowania
inwestycji w rozwoj zrownowazony na przykladzie budowy komunalnej oczyszczalni sciekow..Analiza
dzialalnosci kredytowej banku pekao s.a. w latach 2001-2005.Rola turystyki w strategii rozwoju
gospodarczego miasta i gminy busko-zdroj.Formy motywowania pracownikow do rozwoju
zawodowego.Analiza dochodow gminy myszyniec.praca licencjacka budzet gminy .Efekty modernizacji kolei
na przykladzie linii kolejowej relacji lodz-lowicz.Prawo do opieki zdrowotnej a swoboda przeplywu uslug w
unii europejskiej.Rozwoj rolnictwa w powiecie sieradzkim w oparciu o srodki unii europejskiej (na
przykladzie agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa biuro powiatowe w sieradzu).praca licencjacka
budzet gminy .Dochody i wydatki gminy na przykladzie gminy wiejskiej krzyzanow.praca licencjacka budzet
gminy .Rozwoj zawodowy i kariery pracownicze na przykladzie wybranych organizacji.Funkcjonowanie
samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta i gminy zarki.Strategie rozwoju firm
doradczych..Wykorzystanie narzedzi informatycznych w procesie obslugi klienta na przykladzie polkomtel
s.a..Prace magisterskie z pielegniarstwa.Pisanie prac z psychologii.Analiza wykonania budzetu placowek
oswiatowych gminy gogolin w latach 2008-2010.Manipulacja - wplyw przekazu reklamowego na
podswiadomosc czlowieka..Jakosc uslug bankowych na przykladzie banku gospodarki zywnosciowej
s.a..Kwestia konstytucyjnosci penalizacji znieslawienia. Rozwazania na tle europejskich standardow wolnosci
slowa w debacie publicznej..Keynesizm i monetaryzm- a kryzysy gospodarcze. Analiza przyczyn i
skutkow.Outsourcing obslugi produktow bankowych na przykladzie ceri sp. Z o. O..Agresja w srodowisku
pracy jako element ryzyka zawodowego wystepujacego w urzedzie skarbowym.Jarugowa- alicja (1928- ). miedzynarodowe standardy sprawozdawczosci finansowej : kluczowe zagadnienia i rozwiazania pra.Metody
wyceny zapasow a wynik finansowy przedsiebiorstwa na podstawie spolki z o.o. bhh mikrohuta.Zarzadzanie
logistyka poprzez projekty na przykladzie zmian organizacyjnych w nobis sp. Z o.o..Ocenianie kadr w malej
firmie.Majatkowe skutki rozwodu i separacji w prawie prywatnym miedzynarodowym.Wspolna polityka
regionalna unii europejskiej na przykladzie gminy strzelce.Sekurytyzacja jako nowy instrument finansowania
dzialalnosci gospodarczej.Rozwoj klastrow i parkow technologicznych w regionie lodzkim.Tradycyjne i
nowoczesne metody analizy finansowej na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Innowacje na
przykladzie firmy general beton lodz sp. Z o.o..Logistyka zaopatrzenia i zarzadzanie zapasami..Polska droga
do schengen..Pisanie pracy dyplomowej.Parlament europejski i inne instytucje unii europejskiej.Organizacja
panstwowego ratownictwa medycznego w polsce.Seminarium ii r.st. V r- kat.polityki
gospodarczej.Internationalization and globalization strategies for small and medium size companies in
poland.Sposoby podwyzszenia kapitalu zakladowego w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Naruszenie
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klauzuli konkurencyjnej.Gospodarka regionalnej szansy jako instrument wspierania przedsiebiorczosci w
malopolsce..Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania inwestycji mieszkaniowych.Rola i znaczenie
programu operacyjnego kapital ludzki w zwalczaniu dlugotrwalego bezrobocia na przykladzie projektow
realizowanych przez powiatowy urzad pracy w kaliszu.Kredyty i pozyczki w finansowaniu inwestycji
gminych.Tytuly prac magisterskich.Badanie wplywu handlu zagranicznego na rozwoj gospodarczy
polski.Zarzadzanie systemem edukacyjnym na poziomie gminy staporkow..Problematyka zawinionej
niepoczytalnosci.Restrukturyzacja spolki prawa handlowego w trybie sanacyjno - ukladowym.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Konstrukcja i rodzaje umowy kredytu
bankowego..Szkolenia jako element polityki personalnej na przykladzie agencji rozwoju regionalnego w
czestochowie s.a..Technologia produkcji opakowan tekturowych i badanie ich jakosci..Budzet gminy biala na
tle finansow publicznych.Kalkulacja kosztow uslug budowlanych.praca licencjacka budzet gminy .Problemy
polityki kadrowej na przykladzie agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zasady podzialu sumy uzyskanej z egzekucji.Rola analizy finansowej
w procesie zmiany formy organizacyjno - prawnej przedsiebiorstwa..praca licencjacka budzet gminy
.Instrumenty polityki regionalnej unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Weryfikacja struktury
czynnikowej kwestionariusza osi- c.l. Coopera i s. Sloana - grupa badawcza: nauczyciele na stanowiskach
kierowniczych..Pracownicze systemy motywacji w jednostkach publicznych na przykladzie miejskiego
przedszkola integracyjnego.praca licencjacka budzet gminy .Polskie rolnictwo w obliczu przeobrazen
zwiazanych z czlonkostwem polski w unii europejskiej.Sponsoring jako narzedzie ksztaltujace wizerunek
firmy na przykladzie wydarzen graffiti.Analiza procesu doskonalenia dzialan systemowych na przykladzie
philips lighting pabianice s.a..System podatkowy w malych przedsiebiorstwach.Czynniki wplywajace na
organizacje szkolnicywa na przykladzie gminy miejsko - wiejskiej i gminy wiejskiej.Systemy czasu
pracy..Zmiana imienia i nazwiska w postepowaniu administracyjnym.Doskonalenie procesu produkcyjnego
parasoli wielkogabarytowych..Zjawisko narkomanii wsrod polskiej mlodziezy.Analiza dzialalnosci kredytowej
na przykladzie poludniowo-mazowwieckiego banku spoldzielczego w jedlinsku.Analiza struktury
organizacyjnej urzedu marszalkowskiego w lodzi w latach 2007-2009.Implementacja marketingu relacji w
bankach na przykladzie banku pko bp sa..Gospodarka finansowa gmin.Plany prac licencjackich.Motywowanie
jako instrument zarzadzania personelem np. Philips lighting pabianice s.a. personelem na przykladzie philips
pabianice s.a..Perspektywy rozwoju towarzystw ubezpieczen wzajemnych na polskim rynku
ubezpieczeniowym.Strategia rozwoju technicznego koncernu goodyear na przykladzie dzialalnosci spolki
zaleznej t.c. Debica s.a..Wzory prac magisterskich.Implementacja modulu zasoby ludzkie zintegrowanego
systemu ifs applications- jako czesci procesu wdrozeniowego aplikacji wspomagajacych zarzadzanie w
organizacji.Proces rekrutacji i selekcji kadry kierowniczej na przykladzie wybranych
przedsiebiorstw..Pedagogika tematy prac licencjackich.Finanse publiczne i prawo finansowe.Wplyw oceny
pracownikow na relacje interpersonalne w zespole urzednikow panstwowych.Ocena efektywnosci
zabezpieczen kredytowych na przykladzie wybranego banku.Marketing narodowy jako narzedzie promocji
panstw.Bankowosc elektroniczna - zadania- korzysci i perspektywy rozwoju.praca licencjacka budzet gminy
.Mechanizmy i konsekwencje wdrazania systemu zarzadzania przez jakosc w przedsiebiorstwie.Venture
capital i jego wplyw na dzialalnosc msp w polsce.Dzialalnosc inwestycyjna jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie skarzyska-kamiennej..praca licencjacka budzet gminy .Organizacja policji w
polsce.Nowoczesna technologia budowlana- a kompresja czasu w realizacji inwestycji..Finansowanie
dzialalnosci innowacyjnej przedsiebiorstwa w oparciu o srodki unijne na przykladzie firmy climbex
kaczmarek- kantorski spolka jawna..Pomoc publiczna dla malych- srednich i mikro przedsiebiorstw.Opis
oferty produktowej na przykladzie firmy proline.praca licencjacka budzet gminy .Narzedzia informacyjno infomatyczne w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Ewolucja instytucji prezydenta w polsce po drugiej wojnie
swiatowej..Rola kontroli w zarzadzaniu instytucja publiczna na przykladzie starostwa powiatowego w
myszkowie.Multimedia w zarzadzaniu - wybrane procedury i zastosowania..Sposoby finansownia malych i
srednich przedsiebiorstw..Dzialalnosc rady miejskiej miasta i gminy w dzialoszynie w latach 20062009.Rekrutacja i selekcja kandydatow do pracy na przykladzie mbanku.Wynik finansowy a wynik podatkowy
przedsiebiorstwa - analiza porownawcza na przykladzie spolki osoby fizycznej.Biegli w polskim postepowaniu
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karnym.Transgraniczne przeniesienie siedziby spolki krajowej w swietle swobody
przedsiebiorczosci.Nowoczesne systemy informatyczne obslugi klienta na podstawie firmy x.praca
licencjacka budzet gminy .Postawy konsumentow wobec wspolczesnej reklamy..Fundusze strukturalne i
programy operacyjne w polsce - wykorzystanie i perspektywy.Zintegrowane systemy komputerowego
wspomagania zarzadzania w przedsiebiorstwie.Fundusz pracy w walce z bezrobociem na przykladzie powiatu
ostroleckiego w latach 1990-2005.Warunki skutecznego zarzadzania jednostkami organizacyjnymi samorzadu
terytorialnego..Telepraca.Franchising jako forma prowadzenia dzialalnosci uslugowej na przykladzie mc
donald s.Reklama wprowadzajaca w blad..Wykorzystanie zintegrowanych systemow informatycznych w
zarzadzaniu szkola na przykladzie publicznego gimnazjum nr 3 w belchatowie.Rola i znaczenie analizy
finansowej w podejmowaniu decyzji finansowych przedsiebiorstwa bis multiserwis sp. Z o.o..Odstepstwa od
szybkosci procesu karnego w stadium sadowym ( zawieszenie- przerwa- odroczenie postepowania
karnego).Szulce- halina (1939- ). - marketing w dzialalnosci gospodarczej : podrecznik do nauki zawodu
technik handlowiec : kwali.Marketing polityczny w kampaniach prezydenckich w polsce.Management
challenge: employees motivation as a factor in customer relationship management.Urlop na zadanie a
ochronna i organizatorska funkcja prawa pracy..Militaryzacja przestrzeni kosmicznej w swietle zasad prawa
miedzynarodowego publicznego.System motywacyjny pracownikow na przykladzie banku spoldzielczego w
prudniku..Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie wspolnotowym..Rola controllingu w
optymalizacji kosztow w przedsiebiorstwie.Wyjasnienia oskarzonego w kontekscie prawa do obrony.praca
licencjacka budzet gminy .Finansowanie inwestycji developerskich w polsce i w anglii.Nieuczciwa
konkurencja w prawie prywatnym miedzynarodowym.Instytucje kultury wobec dziedzictwa kulturowego
ziem zachodnich i polnocnych polski na tle stosunkow polsko-niemieckich.praca licencjacka budzet gminy
.Podatek vat jako szczegolny element wyniku finansowego i podstawy opodatkowania.Pokojowe procedury
rozwiazywania sporow zbiorowych pracy.praca licencjacka budzet gminy .Libertarianizm w polsce.Wycena
nieruchomosci dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelnosci kredytodawcy na przykladzie bankow
uniwersalnych.Ekonomiczne aspekty informatyzacji w administracji publicznej w gminie
debica.Sprawozdanie finansowe wedlug mssf i us gaap..Wplyw zarzadzania wiedza na rozwoj
przedsiebiorstwa na przykladzie polskiego zwiazku motorowego ozdg spolka z o.o. W opolu.Rozliczenia
pieniezne przeprowadzane za posrednictwem bankow na przykladzie banku pko bp sa i oddzial w
skierniewicach..Srodki obrony pozwanego w procesie.Lean manufacturing jako filozofia zarzadzania na
przykladzie przedsiebiorstwa z kapitalem zagranicznym.Pozycja ustrojowa narodowego banku polskiego.Rola
programu outplacement w rozwoju kariery zawodowej.Marketing oparty na doswiadczeniu klienta - analiza
roli atmosfery miejsca w decyzjach klientow na wybranych przykladach.Analiza poziomu i struktury podatku
dochodowego od osob fizycznych w urzedzie skarbowym x w latach 2007- 2009.Transport intermodalny w
europie i w polsce.Wspomaganie finansowe malych i srednich przedsiebiorstw w krajach unii
europejskiej.Weksel jako reprezentant wierzytelnosci pienieznych papierow wartosciowych.Finansowe
instrumenty wspierania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie wojewodztwa opolskiego..Prawa
czlowieka w pogladach jana pawla ii.Wzrost uprawnien policji a efektywnosc jej dzialania.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wybrane metody prognozowania upadlosci przedsiebiorstw.
Studium przypadku: monnari s.a..Specyfika finansow gminy uzdrowiskowej busko-zdroj.praca licencjacka
budzet gminy .Problematyka nierownosci spolecznych i edukacyjnych dzieci na wsi na przykladzie szkol
gminy dobra.Wybrane aspekty systemu platniczego w polsce.Osobowe srodki dowodowe w polskim procesie
cywilnym.Roznica miedzy tozsamoscia a wizerunkiem jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
piotrkowa trybunalskiego.Srodek zabezpieczajacy w postaci umieszczenia sprawcy w zamknietym zakladzie
leczenia odwykowego.Rekrutacja i motywacja jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie na podstawie firmy x.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane metody rozwoju
zawodowego pracownikow - coaching.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zespolami
pracowniczymi.Management challenge: organizational design in virtual organization.Podstawy kasacji w
polskim postepowaniu karnym.Transgraniczna zmiana siedziby spolki w swietle swobody
przedsiebiorczosci.praca licencjacka budzet gminy .Caban- wieslaw (1928- ). Red. - globalizacja przyczyna
ubozenia podatkowego panstwa? .Rola marketingu w strategicznym zarzadzaniu przedsiebiorstwem z
.

.
wykorzystaniem przykladu tnt express.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Determinanty zakupu dobr zywnosciowych (na przykladzie wody butelkowanej) w przekroju grup
konsumenckich o zroznicowanym wyksztalceniu.Kupie prace licencjacka.praca licencjacka budzet gminy
.Prawa czlowieka.Finansowe aspekty aktywizacji osob niepelnosprawnych na przykladzie zpchr xyz.praca
licencjacka budzet gminy .Parlament w republice czeskiej..Rozwiazywanie problemow spolecznych w gminie
klobuck.Prawo do prywatnosci i jego ochrona w swietle ustawy o dostepie do informacji i prawa
prasowego..Okazanie osoby.Wprowadzenie nowego produktu na rynek na przykladzie mercedesa klasy - e
przez przedsiebiorstwo daimler ag - mercedes benz..Prace licencjackie pisanie.Zachowania nieuczciwe w
reklamie na podstawie ustawy o przeciwdzialaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.Postrzeganie jakosci
sprzedazy bezposredniej na przykladzie firmy zepter.Wynik finansowy a wynik podatkowy przedsiebiorstwa analiza porownawcza na przykladzie spolki osoby fizycznej.Swiadek w postepowaniu karnym.Placowe i
pozaplacowe sposoby motywowania pokolenia y.Znaczenie gospodarki magazynowej w logistyce
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie finansami na przykladzie uczelni
wyzszej.Wplyw przystapienia polski do strefy euro na sytuacje gospodarcza kraju.Anonimizacja
swiadka.Obligacje komunalne i ich rola w gospodarce finansowej gminy.System komunistyczny a prawa i
wolnosci polityczne w prl.Kontrola bankowych wzorcow umownych.Sztuka jako kontratyp
pozaustawowy.Tematy pracy magisterskiej.Analiza funkcjonowania wydatkow panstowej strazy pozarnej w
latach 2005-2007.Garczarczyk- jozef. Red. - rynek uslug finansowych a koniunktura gospodarcza .Przeglad
form testamentu w polskim kodeksie cywilnym przez pryzmat realizacji celow ich restrykcyjnosci.Zamki
gotyckie jako produkt turystyczny wojewodztwa pomorskiego i warminsko-mazurskiego.praca licencjacka
budzet gminy .Centra logistyczne w systemie logistycznym.Piotrowski- andrzej. Red. - media a
bezpieczenstwo : edukacyjne konteksty bezpieczenstwa .Przykladowe prace dyplomowe.Tematy prac
licencjackich.Kredyty w rachunkowosci banku.Funkcjonowanie systemu ubezpieczen emerytalnych na
przykladzie otwartego funduszu emerytalnego pzu zlota jesien.Umowa przedwstepna sprzedazy
nieruchomosci ( z wylaczeniem nieruchomosci rolnych )..Pozwolenie na realizacje budowli
przeciwpowodziowej..Psychologiczne aspekty reklamy.praca licencjacka budzet gminy .Wypalenie zawodowe
a struktura zaangazowania pracownikow ochrony zdrowia.Rynkowe konsekwencje rozwoju bankowosci
elektronicznej..Podatek odroczony a wynik finansowy przedsiebiorstwa.Pisanie prac.Zarzadzanie marka w
wybranych organizacjach pozarzadowych wojewodztwa malopolskiego i podkarpackiego.Public relations jako
narzedzie tworzenia wizerunku przedsiebiorstwa na przykladzie rafinerii jaslo s.a..Ograniczenie zasady
legalizmu w kontekscie usprawnienia postepowania karnego.Instytucja przedawnienia w prawie
pracy.Metody programowania uslug ubezpieczeniowych na rynku na przykladzie firmy pzu s.a..Analiza
sprawozdan finansowych jako zrodlo informacji o rentownosci przedsiebiorstwa na przykladzie spolki
polimex mostostal w latach 2008-2010.Zarzadzanie turystyka w gminie solec-zdroj.Narzedzia reklamy
internetowej.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki gieldowej bioton s.a..Mozliwosci
wykorzystania odnawialnych nosnikow energii ze szczegolnym uwzglednieniem ziarna owsa.Logistyczne i
marketingowe aspekty obslugi klienta na przykladzie ceramiki paradyz.Prace licencjackie i
magisterskie.Zwrot sprawy prokuratorowi przez sad w celu uzupelnienia postepowania przygotowawczego
oraz zlecenie czynnosci dowodowych przez sad w toku rozprawy glownej.Status przedsibiorcy w przepisach
prawa podatkowego. Koszty prowadzenia dzialalnosci gospodarczej..E-commerce w internecie na
przykladzie allegro.pl.Prezes nbp- pozycja i ustrojowe kompetencje.Projekt winiarni w gorzykowie praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Odszkodowanie za niesluszne skazanie w polskim
procesie karnym.Analiza finansowa hurtowni farmaceutycznej cefarm - czestochowa s.a..Ocena
pracownikow jako instrument marketingu personalnego na przykladzie firmy reckitt benckiser.Czynniki
endogeniczne wplywajace na rozwoj sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Miedzynarodowa integracja
gospodarcza na przykladzie wspolczesnych ugrupowan ameryki lacinskiej .Wplyw polityki stop procentowych
narodowego banku polskiego na akcje kredytowa bankow komercyjnych na przykladzie citibanku.Podatek od
towarow i uslug w aspekcie funkcjonowania jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
popow w latach 2006 -2009.Praca licencjacka z rachunkowosci.Determinanty jakosci tkanin..praca licencjacka
budzet gminy .Ocena wykorzystania internetu w dzialalnosci marketingowej salonow samochodowych w
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polsce.Odpowiedzialnosc spolek dominujacych i zaleznych za naruszenia unijnego prawa
konkurencji.Nowoczesne narzedzia promocji oprogramowania na przykladzie systemu do zarzadzania
biurami tlumaczen.Analiza produktow kredytowych dla osob fizycznych na przykladzie pko bp w
pajecznie.Ocena realizacji strategii rozwoju gminy czajkow do roku 2006.Materialne i niematrialne
instrumenty motywowania pracownikow na przykladzie dzialu obslugi klienta firmy polkomtel s.a..Wplyw
kryzysu finansowego na sytuacje ekonomiczna spolek gieldowych branzy przemyslu spozywczego. Analiza
ekonomiczna..Promocja jako instrument komunikacji z otoczeniem na przykladzie przedsiebiorstwa winiary
s.a..Atrakcyjnosc bankowosci elektronicznej w swietle badan ankietowych..Promocja zakopanego jako
produktu turystycznego..Wykonawca testamentu.Skutecznosc przekazu podprogowego. Analiza
porownawcza generacji x i y.Sukcesja wladzy i wlasnosci w firmie rodzinnej.Uprowadzenia dzieci dla
okupu.praca licencjacka budzet gminy .Szkolenia pracownikow w kontekscie rozwoju organizacji..Bariery i
szanse powstawania i rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie mojego miasta sp. Zo.o w
pabianicach.Istota spoldzielczosci w gospodarce rynkowej na wybranym przykladzie spoldzielni.Prace
magisterskie rachunkowosc.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze strukturalne jako instrument
wspomagania i rozwoju gminy na przykladzie gminy wola krzysztoporska.Kredyty preferencyjne na
przykladzie banku spoldzielczego.Organizacja i funkcjonowanie rady ministrow w polsce..Handel
elektroniczny jako nowa forma obslugi klientow.Szablon pracy licencjackiej.Prace licencjackie
pielegniarstwo.Public relations w przedsiebiorstwie.Seminarium ii r.niest. V r- kat.polityki gospodarczej.Rola
i zadania policji w procesie karnym .Wykorzystanie instrumentow marketingowych w sprzedazy internetowej
na przykladzie sklepu internetowego kolorowakrowa pl..Ksztaltowanie wizerunku miasta opola poprzez
dzialania public relations.Strategia marketingu-mix na przykladzie firmy coemi.Alternative methods of
promotion as the most effective way to get the attention of applicants to uls department of
management.Bezrobocie w powiecie piotrkowskim w latach 2002-2006.Ryzyko kredytowe i sposoby jego
ograniczania ze szczegolnym uwzglednieniem windykacji.Pietryka- artur. - kondycja procesu legislacyjnego a
gwarancje ochrony praw czlowieka - perspektywa pozarzadowa :.Ochrona autorskich praw
majatkowych.Strategia rozwojowa gminy zgierz i jej finansowanie.Ocena zdolnosci kredytowej osoby
fizycznej ubiegajacej sie o kredyt mieszkaniowy.Specyfika rachunkowosci bankow na przykladzie banku
czestochowa s.a. w aspekcie jego przejecia przez bre bank s.a..Strategie marketingowe w budowaniu
przewagi konkurencyjnej.Franczyza w rozwoju sektora msp w polsce.Ocena mozliwosci rozwoju agroturystyki
w wojewodztwie slaskim..Zasada memorialowa i kasowa w rachunkowosci - konsekwencje wyboru.Zasada
uczciwej konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego..Prezentacja
maturalna.Problematyka reklamy telewizyjnej na gruncie unijnego i polskiego prawa mediow.Zarzadzanie
projektami dofinansowywanymi srodkami ue w jednostkach samorzadu terytorialnego.Wplyw kryzysu na
koniunkture gospodarcza chorwacji w swietle badan ekonometrycznych..Zarzadzanie instytucja
wychowawcza na przykladzie mlodziezowego osrodka wychowawczego w herbach.Promocja jako
najwazniejsze narzedzie marketingowej dzialalnosci przedsiebiorstwa.Znaczenie czynnika materialnego i
niematerialnego w zarzadzaniu produkcja mebli.praca licencjacka budzet gminy .Eutanazja. Gdy smierc stala
sie problemem zycia..Systemy podziemnych drazen i wybor technologii budowy kanalizacji praca inzynierska
budownictwo.Zarzadzanie bezpieczenstwem systemu informatycznego na przykladzie malej firmy uslugowohandlowej xyz.Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w aspekcie procesow integracji
europejskiej.Strukturalne uwarunkowania i funkcjonowanie przedsiebiorstwa ruch sa.Tematy prac
licencjackich fizjoterapia.Organizacja transportu wewnetrznego w kopalni wegla brunatnego adamow
s.a..Transport w logistyce.System optymalizacji transportu mleka (otm).Wplyw podatkow na wynik finasowy
przedsiebiorstwa.Kto pisze prace licencjackie.Geneza i struktura kongresu stanow zjednoczonych
ameryki..praca licencjacka budzet gminy .Szanse i zagrozenia rozwoju e-bankingu w polsce w swietle
wlasnych badan marketingowych.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie kredytu hipotecznego na
przykladzie banku bph.Wplyw nowoczesnych technik komunikacyjnych na jakosc edukacji..Umowa
miedzynarodowa w polskim prawie konstytucyjnym.Od ii do iv rp- czyli demokracja w polsce w latach 19182007..Problem przydatnosci spolki europejskiej w polskim obrocie gospodarczym. Wady i zalety regulacji
societas europaea..Jak pisac prace magisterska.Zarzadzanie strategiczne na przykladzie przedsiebiorstwa
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boryszew s.a. oddz. Maflow.praca licencjacka budzet gminy .Granice etyczne i moralna dopuszczalnosc
zabojstwa na zadanie.Analiza efektywnosci funkcjonowania muzeow na wolnym powietrzu na przykladzie
nadwislanskiego parku etnograficznego w wygielzowie oraz skansenu zagroda wsi pszczynskiej w
pszczynie..Doskonalenie struktury organizacyjnej na przykladzie hotelu 500 w strykowie.Rola podatkow i
oplat w dochodach budzetu gminy na przykladzie gminy sulejow.Koszty sadowe w postepowaniu przed
sadem administracyjnym.Zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw..Sytuacja osob mlodych na
rynku pracy w polsce w latach 2000-2011.Dzialalnosc marketingowa firmy na rynku meblarskim na
przykladzie ikea.Gospodarowanie zasobami ludzkimi oraz wykorzystanie czasu pracy na przykladzie pkp
polskie linie kolejowe s. A. W latach 2005-2009.Internet. Spoleczenstwo. Prawo.praca licencjacka budzet
gminy .Rola umowy najmu w zarzadzaniu nieruchomosciami komercyjnymi.Rola motywacji w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi organizacji.System informatyczny w przedsiebiorstwie spedycyjno-transportowym jako
zrodl wartosci dodanej-stan obecny i mozliwosci rozwoju.praca licencjacka budzet gminy .Role of motivation
in human resource management. Case study of the qubus hotel in cracow.Uslugi ubezpieczeniowe w
zarzadzaniu ryzykiem dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw..Dzialania zmniejszajace bezrobocie na
terenie powiatu wielunskiego.Terroryzm islamski jako zjawisko we wspolczesnym swiecie..Zarzadzanie
zasobami spoldzielni mieszkaniowej na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej parkitka w
czestochowie.Europejska zasada ne bis in idem w swietle wzajemnego uznawania orzeczen konczacych
postepowanie.Reklama - podejscie komunikacyjne.Polsko - francuskie roznice kulturowe w zakresie
wskaznika work life balance i motywacji do pracy.Zarzadzanie plynnoscia finansowa na podstawie ekocem
sp. Z o.o..Procesowa i pozaprocesowa kontrola i utrwalanie rozmow.Stan i perspektywy polityki karnej w
polsce..Reklama farmaceutyczna..praca licencjacka budzet gminy .Narzedzia marketingu mix w firmie
ubezpieczeniowej na przykladzie powszechnego zakladu ubezpieczen s.a..Malachowski- witold. Red. - polska
- niemcy po rozszerzeniu unii europejskiej : bilans i perspektywy .Tworzenie komorki personalnej w nowej
organizacji.Zarzadzanie projektami majacami na celu podniesienie atrakcyjnosci turystycznej kopalni soli w
wieliczce w latach 2003-2005.praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju malej firmy przy pomocy
narzedzi internetu.Zarzadzanie kryzysowe w przedsiebiorstwach kosmetycznych na przykladzie miraculum
s.a..Logistyczna obsluga klienta zrodlem przewagi konkurencyjnej w segmencie b2c. Badanie na przykladzie
sklepu internetowego.Policja w systemie organow odpowiedzialnych za porzadek publiczny..Zakazy
dowodowe w polskim kodeksie postepowania karnego.E-urzad jako element rozwoju spoleczenstwa
informacyjnego.Ewolucja centrow logistycznych w polsce na przykladzie slaskiego centum
logistycznego..System ocen pracownikow biurowych przedsiebiorstwa jako podstawa ich
motywowania.Satysfakcja a przywiazanie do organizacji wsrod pracownikow t.el poland sp. Z o.o..Realizacja
standardow obslugi w kontakcie klient sprzedawca na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego
obi..Rachunek kosztow jakosci w zarzadzaniu jakoscia na podstawie firmy solei sp. Z o.o..Rekrutacja i
selekcja- czyli jak pozyskac najlepszych pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Konsument na rynku
energii elektrycznej.Systemy elektroniczne wspomagajace transport samochodowy.Strona i uczestnik
postepowania sadowoadministracyjnego.Tematy prac magisterskich z rachunkowosci.Zapobieganie
wykorzystywaniu seksualnemu maloletnich.Wplyw wybranych inwestycji na ksztaltowanie rozwoju lokalnego
gminy janow.Szkolenia jako forma wspierania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
aglo3..Kredyty hipoteczne jako forma finansowania budownictwa mieszkaniowego..Brenski- wieslaw. strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekscie globalizacji .Analiza efektywnosci zrodel finansowania
inwestycji w przedsiebiorstwie budownictwa elektroenergetycznego elbud katowice sp. Z o.o..Morderstwo
doskonale - mit czy rzeczywistosc?.Nowakowski- eligiusz wojciech. - krotka sprzedaz a efektywnosc rynku
kapitalowego .Gwarancja bankowa w teorii i praktyce dzialalnosci spedycyjnej.Stosunek nauczycieli do
uczniow oraz aktywnosc nauczycieli wspierajaca uczniow jako warunki zarzadzania szkola wiejska i
miejska..Funkcje budzetu gminy w polsce na podstawie gminy konskie w latach 2005-2009.Zwrot pisma
procesowego i jego skutki.Obrona konieczna w prawie karnym..Wplyw inwestycji zagranicznych na
rentownosc przedsiebiorstwa na przykladzie holdingu biegonice.Pomoc publiczna dla sektora msp w
wybranych krajach unii europejskiej .Strategiczny wymiar zarzadzania zasobami ludzkimi.Osoba prawna jako
podmiot prawa cywilnego.Analiza dochodow i wydatkow budzetu gminy na przykladzie gminy kobiele
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wielkie.Perswazyjno-promocyjna rola reklam i muzycznych teledyskow skierowanych do mlodziezy.Regulacja
wolnosci wypowiedzi w polskim porzadku prawnym na podstawie prawa prasowego.Postepowanie
apelacyjne w polskim procesie cywilnym.Przestepczosc zorganizowana w polsce w ujeciu
kryminologicznym.Szablewski- andrzej t. Red. - rynki kapitalowe a koniunktura gospodarcza .Srodki ochrony
prawnej w swietle nowelizacji prawa zamowien publicznych a sytuacja wykonawcy.Obrona konieczna praca
magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Jak powinna wygladac praca licencjacka.Kredyty obrotowe na
dzialalnosc gospodarcza dla malych i srednich przedsiebiiorstw na przykladzie pko banku polskiego s.a.
oddziala w ostrolece.Przedsiebiorczosc i jej specyfika na terenach wiejskich na przykladzie gminy
dlugosiodlo.Pisanie prac naukowych.Kryminalistyka.Biuletyn informacji publicznej na tle ustawy o dostepie
do informacji publicznej..Prace licencjackie bankowosc.Zmiana systemu zarzadzania po przejeciu przez
zagranicznego wlasciciela - casus firmy hager polo.Rola funduszu dotacji inwestycyjnych w rozwoju malych i
srednich przedsiebiorstw.Prace magisterskie pisanie.Wybrane aspekty przestepstwa paserstwa w polskim
ustawodawstwie karnym.Dziedzictwo kultury ziemianskiej jako sznasa rozwoju lokalnego na przykladzie
powiatu bochenskiego..Ochrona przed zwolnieniem z pracy dzialacza zwiazkowego.zrodla finansowania
inwestycji samorzadu lokalnego na przykladzie gminy pajeczno i gminy kleszczow.Pozycja konkurencyjna
przedsiebiorstwa w swietle teorii zasobowej.Zawieszenie postepowania karnego.Kredyt mieszkaniowy na
polskim rynku bankowym..Szanse i bariery rozwoju wiejskich obszarow gospodarczych.Promocje sprzedazy
mebli - analiza i ocena na przykladzie konkretnych punktow sprzedazy.Proces szkolenia pracownikow w
przedsiebiorstwie dystar bencolor polska sp. Z o.o.Krzyze pokutne. Aspekty prawne- kryminologiczne i
kryminalistyczne..Potencjal techniczny- ekonomiczny i finansowy wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego..Analiza ekonomiczno-finansowa veris sp. Z o.o..Pedagogika tematy prac
licencjackich.Wypalenie zawodowe jako nastepstwo stresu w miejscu pracy.Postepowanie grupowe w prawie
unii europejskiej- wybranych panstw czlonkowskich oraz usa.Analiza marketingowa srodkow do mebli
tapicerowanych przy wprowadzaniu na rynki zagraniczne.praca licencjacka budzet gminy .Dowod z opinii
bieglego.Analiza strategiczna firmy budowlanej na przykladzie firmy skanska.Parycypacja obywateli w
rzeczpospolitej polskiej na przykladzie instytucji referendum oraz inicjatywy ustawodawczej.Bernaciakarnold. - programowanie ochrony srodowiska w gminie czyli jak skutecznie zaplanowac i wdrozyc gminny
p.Dzialalnosc inwestycyjna miasta na prawach powiatu na przykladzie piotrkowa trybunalskiego w latach
2007-2011.Prace licencjackie turystyka.Seminarium iv r.kat.hist.dok. Politycznych i prawnych.Mieszkaniowy
kredyt hipoteczny.Przebieg postepowania wieczystoksiegowego.Prawo intertemporalne.Motywacja jako
element zarzadzania zasobami ludzkimi na podstawie organizacji x.Finansowanie zadan gminy na przykladzie
gminy krasnosielc w latach 2004-2007.Zarzadzanie personelem a stres w sytuacji audytu.Nowoczesne
metody motywowania do pracy. Na podstawie wybranych przedsiebiorstw branzy gastronomicznej
restauracji sphinx.Spawozdanie finansowe jako zrodlo danych w ocenie szans rozwojowych przedsiebiorstwa
karmar..Ceny transferowe - sporzadzanie dokumentacji podatkowej dla transakcji miedzy podmiotami
powiazanymi.Wybrane problemy funkcjonowania organizacji opartych na wolontariacie (na przykladzie
salezjanskiego wolontariatu misyjnego mlodzi swiatu w krakowie).Analiza kondycji majatkowej i finansowej
zakladow pracy chronionej na przykladzie spolki jawnej andex pawlowscy w skierniewicach.praca licencjacka
budzet gminy .Proces sortowania przesylek w centralnej sortowni dpd polska.Certyfikaty pochodzenia jako
instrumenty wsparcia energii wytwarzanej ze zrodel odnawialnych.Rola podatkow posrednich (vat i akcyzy)
w ksztaltowaniu dochodow budzetu panstwa w krajach unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy
.Sposoby zalozenia europejskiej spolki akcyjnej.Gettoizacja przestrzeni miejskiej na przykladzie
lodzi.Motywacja pracownikow w multikulturowym przedsiebiorstwie turystycznym (na przykladzie
szwajcarskiego biura podrozy holidaycheck).Wykorzystanie wspolczynnikow tpm pamco w ocenie
efektywnosci kotla parowego op-380k..Wieza telefonii komorkowej- h=40 m. Praca inzynierska
budownictwo.Dzialalnosc promocyjna na rynku uslug internetowych.Finansowanie przedsiebiorstwa poprzez
fundusze private equity/venture capital.Badania marketingowe zachowan konsumentow na
rynku.Ekonomiczna wartosc dodana jako metoda wyceny przedsiebiorstw.Przemiany struktury zatrudnienia
a wzrost gospodarczy w wojewodztwie opolskim w latach 1998-2009..Pomoc w pisaniu prac
licencjackich.praca licencjacka budzet gminy .Kontrola koncentracji w swietle regulacji
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wspolnotowych.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa --zelmer s.a. na podstawie sprawozdan
finansowych.Alternatywy tymczasowego aresztowania.Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci z
wykorzystaniem funduszy unii europejskiej (na przykladzie obszaru stowarzyszenia powiatow i gmin
dorzecza bzury).Wypadek drogowy w ujeciu kryminalistycznym na przykladzie komendy powiatowej policji w
nysie.Prawo pomocy a prawo do sadu w postepowaniu przed sadami administracyjnymi.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Szkolenia a kariera zawodowa w nomi s.a..Rola gminy w
gospodarowaniu odpadami.Aborcja w ujeciu prawnokarnym i kryminologicznym.praca licencjacka budzet
gminy .Impreza sportowa jako produkt marketingowy na przykladzie miejskiego osrodka sportu i rekreacji w
czestochowie.Drozdowska- urszula. - relacja - przedstawiciel medyczny a lekarz : wybrane aspekty etycznoprawne .Zakres pojecia wlasnosci na gruncie konstytucji z 1997 r..Analiza i ocena wybranych elementow
marketingu - mix na przykladzie banku spoldzielczego w sieradzu.Sprawozdawczosc finansowa w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Polityka rachunkowosci w rejonowym banku spoldzielczym w lututowie.Ocena dzialan
promocyjnych miasta i gminy lazy.Rola samorzadu terytorialnego w zarzadzaniu bezpieczenstwem miasta na
przykladzie krakowa..Promocja jako instrument zarzadzania rozwojem gminy bierawa.Wykorzystanie
systemu rfid w gospodarce magazynowej.praca licencjacka budzet gminy .Wypalenie zawodowe nauczycieli
praca magisterska.Wplyw systemu zarzadzania i higiena pracy.Kapital zapasowy w spolce akcyjnej.Procesy
transportu wysokotonazowego oraz zwiazane z nimi sytuacje kryzysowe- na podstawie przewozow liniowych
w centrum logistycznym et logistik sp z o.o..Motywacje materialne i niematerialne w firmie x.praca
licencjacka budzet gminy .zrodla i konsekwencje stresu w srodowisku pracowniczym.Internet jako narzedzie
wspierajace dzialalnosc marketingowa przedsiebiorstwa turystycznego..Wykorzystanie pomp cieplnych do
ogrzewania lub klimatyzacji budynkow jednorodzinnych praca inzynierska budownictwo.Kupferschmidtwalter (1931- ). Red. - hochschule für ökonomie bruno leuschner berlin 1950-1991 - leistungen und defizite
in lehre.Praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac krakow.Prace magisterskie
turystyka.Zarzadzanie projektem utworzenia regionalnego portalu internetowego wrota malopolski.Sytuacja
prawna funkcjonariuszy unii europejskiej (wspolnot europejskich). Przywileje i immunitety.Funkconowanie
urzedu pracy na podstawie powiatowego urzedu pracy w radomsku.Zarzadzanie zasobami ludzkimi prace
magisterskie.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie terapeutycznego systemu wykonywania kary
pozbawienia wolnosci na przykladzie aresztu sledczego w kielcach.Obowiazki domu skladowego.Zarzadzanie
edukacja kulturalna w szkole.Analiza bezrobocia w polsce w latach 2006-2011.Amerykanska akcja zbrojna w
iraku w kontekscie zakazu uzycia sily w stosunkach miedzynarodowych.Determinanty jakosci pracy w
urzedzie marszalkowskim wojewodztwa malopolskiego w krakowie..Analiza dzialalnosci kredytowej na
przykladzie banku pko bp sa w latach 2005-2009.Zarzadzanie procesem dystrybucji w przedsiebiorstwie na
przykladzie firmy linde gaz polska sp. Z o.o..Fundusze uniii europejskiej szansa wzmocnienia rolnictwa na
przykladzie programow pomocniczych dla obszarow wiejskich.Praca licencjacka filologia
angielska.Ksztaltowanie marketingu mix na podstawie przedsiebiorstwa spolka jawna baby design.Wolnosc
prasy i jej ograniczenia .Wplyw stylow kierowania na poziom zadowolenia i satysfakcji pracownikow w
przedsiebiorstwie vistalex s.a.Dzialanie polskiego rynku kapitalowego na przykladzie funduszu budownictwa
i nieruchomosci w banku ing.Analiza podatku dochodowego od osob fizycznych w powiecie zawiercianskim
w latach 2003-2007.Fuzje i przejecia jako sposob na poprawe efektywnosci i konkurencyjnosci..Rola contact
center w logistycznej obsludze klienta na przykladzie firmy x.Rola i skutecznosc empiryczno - statystycznych
modeli przewidywania bankructwa.Procedury udzielania kredytow na przykladzie banku spoldzielczego w
gorzycach..Projekt tymczasowego wiaduktu z elementow stalowych np. „mabey”- w warunkach miejskich w
czasie modernizacji istniejacej stalej konstrukcji. Praca inzynierska budownictwo.Inwestycje w ksiegach
rachunkowych i gospodarce finansowej gminy rudniki i praszka.Motywacyjna rola wynagrodzen w malej
firmie..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw szkolen pracowniczych w procesie zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie oddzialu telekomunikacji polskiej.Finansowanie nieruchomosci komercyjnych za
pomoca kredytu w banku hipotecznym.Elliot jay. - steve jobs : gdzie pada jablko ? : iprzewodnik dla nowej
generacji .Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy ortopedycznej medort
s.a..Sposoby pozyskiwania majatku przez fundacje w swietle prawa polskiego..Kredyt bankowy jako zrodlo
finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw.Wplyw reklamy na zachowanie konsumenta na rynku.Ocena
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finansowania instytucji kulturalnych w czestochowie w latach 2006-2011.Naduzycia wobec osob starszych.
Socjologiczno-prawna analiza zjawiska w polsce po 1989 roku.Handel zwierzetami egzotycznymi.Budzet jako
element finansowego zarzadzania jednostkami samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wierzchlas w
latach 2004-2009..Atrakcyjnosc turystyczna gmin wzdluz autostrady a4 odcinek opolski a kierunki rozwoju
turystyki..Zryczaltowane formy opodatkowania przedsiebiorstwa jako jeden ze sposobow rozliczen
podatkowych (na przykladzie przedsiebiorstwa deko-dach).Metodyka minimalizowania ryzyka kredytowego
wobec gospodarstw domowych na przykladzie banku millennium z siedziba w warszawie w latach 20052008.Pawlik- andrzej. Red. - master of business administration - kapital dla organizacji : praca zbiorowa
.Decyzje administracyjne ksztaltujace pozycje cudzoziemcow w polsce..Wynik bilansowy na dzialalnosci
finansowej a dochod w przedsiebiorstwie sektora msp.Procesy zwalniania pracownikow.Psychologiczne
aspekty zarzadzania w malych i srednich przedsiebiorstwach.Logistyka zaopatrzenia i jej znaczenie w
przedsiebiorstwie.Przeciwdzialanie dyskryminacji ze wzgledu na plec w zatrudnieniu.Placa jako glowny
element motywujacy pracownikow produkcyjnych.Koordynacja polityk gospodarczych w unii
europejskiej.Amoryzacja srodkow trwalych jako element strategii ksztaltowania wyniku finansowego
przedsiebiorstwa cezet w latach 2007-2009.Rola i udzial rzecznika praw obywatelskich w ogolnym
postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym.Wplyw funduszy venture capital na
ksztaltowanie rozwoju przedsiebiorstwa.Zarzadzanie systemem logistycznym i powiazania pomiedzy
podsystemami logistycznymi na przyladzie firmy x..Wynagrodzenie jako element motywacyjny w zarzadzaniu
pracownikami na podstawie firmy x.Rola fuzji i przejec w rozwoju przedsiebiorstw (na przykladzie korporacji
sabre holdings).Uwarunkowiania adaptacji japonskich technik zarzadzania w polskich
przedsiebiorstwach.Funkcjonowanie domu pomocy spolecznej nr 1 w wadowicach..Pisanie prac doktorskich
cena.Przeksztalcenie spoldzielni pracy w spolke prawa handlowego.System motywowania pracownikow w
wybranym przedsiebiorstwie branzy transportowej..praca licencjacka budzet gminy .Rozwiazanie umowy o
prace bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika.Teoretyczne i praktyczne aspekty
rekrutacji kandydatow do pracy w zakladzie pracy.Satysfakcja zawodowa aktorow a kultura organizacyjna
teatru starego w krakowie..Unormowania dotyczace cen transferowych w polskim prawie podatkowym.
Wybrane zagadnienia.Pozycja prawna kosciola starokatolickiego mariawitow w polsce.Gospodarka
finansowa samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy strzyzow..Styczynski- rafal. - marketing a podatki
dochodowe i vat 2013 : reprezentacja- reklama- sponsoring- promocja .Ogolne warunki umowy w umowie
ubezpieczenia.Kastelik-smaza- agnieszka. - pytania prejudycjalne do trybunalu sprawiedliwosci unii
europejskiej a ochrona praw jednostki.Zarzadzanie spoleczna odpowiedzialnoscia w
organizacji..Uniewaznienie malzenstwa z przyczyn natury psychicznej w prawie polskim i prawie
kanonicznym.Rola promocji w koncepcji marketingu - mix uslug turystycznych na przykladzie b.u.r. medyk-tur
s.c. W czestochowie.Pun- ngai - pracownice chinskich fabryk .Analiza systemow motywacyjnych w
instytucjach publicznych.Prace magisterskie chomikuj.Analiza warunkow pracy na wybranych stanowiskach w
odlewni staliwa..Podwyzszenie kapitalu zakladowego w spolce z o.o..Administracyjnoprawna reglamentacja
dzialalnosci gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Proces
motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie (na przykladzie mpk lodz).Strategie marketingowe na
wspolczesnym rynku turystycznym na przykladzie rainbow tours.Optymalizacja procesow w organizacji na
przykladzie biura nieruchomosci.Zasada publicznosci w polskiej procedurze karnej.Projekt techniczny
organizacji prac na wysokosci w aspekcie bezpieczenstwa pracy..Miejsce reklamy na przykladzie firmy
fiat.praca licencjacka budzet gminy .Prawo sui generis do baz danych. Problemy inerpretacyjne na gruncie
dyrektywy 96/9/we z dnia 11 marca 1996 r. W sprawie ochrony prawnej baz danych.Nieruchomosc jako
przedmiot inwestowania.Rekrutacja i selekcja kandydatow jako metody pozyskiwania pracownikow na
podstawie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.Miejsce swiadczenia w podatku od towarow i
uslug w kontekscie wspolnego systemu podatku od wartosci dodanej.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Rzecznik generalny w trybunale sprawiedliwosci unii europejskiej.Wykorzystanie
emocji w przekazach reklamowych.Problemy dyskryminacji w miejscu pracy.Handel ludzkimi
organami.Diagnoza systemu okresowej oceny pracownikow w firmie x.Zarzadzanie praca
licencjacka.Zarzadzanie naleznosciami jako istotny czynnik zachowania plynnosci finansowej zakladow
.
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chemicznych police spolki akcyjnej.Nowoczesne metody pomiaru ryzyka portfela kredytowego.Wspolnik
spolki nieposiadajacej osobowosci prawnej jako osoba trzecia w swietle ordynacji podatkowej.Bankowosc
internetowa jako nowa forma obslugi klientow.Wdrazanie programow outsourcingu w
przedsiebiorstwach..Zarzadzanie ryzykiem zawodowym w organizacjach publicznych na przykladzie grupy
pkp s.a..Bezrobocie w gminie strykow w latach 1999-2006.Kontrola fuzji przedsiebiorstw w unii
europejskiej.Mieszkanie jako przedmiot orzeczenia rozwodowego.Seminarium v roku - kat. Publicznego
prawa gospodarczego.Efekty zarzadzania miedzygminnym zwiazkiem komunikacji pasazerskiej w
tarnowskich gorach.Skutki fluktuacji kadr.Konstytucyjne prawa czlowieka a tymczasowe
aresztowanie.Programy aktywizacji zawodowej osob niepelnosprawnych na przykladzie dzialan powiatu
nowy sacz.Ocena plynnosci finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie
drukarni czestochowskie zaklady graficzne sp. Z o.o..Zarzadzanie plynnoscia finansowa na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Procedura badania rocznych sprawozdan finansowych (na przykladzie fortis bank polska
s.a.).Badanie rozwoju wiedzy z dziedziny rachunkowosci zarzadczej w latach 1996-2010.Analiza wskaznikowa
i jakosciowa w ocenie zdolnosci kredytowej przedsiebiorstw.Sprzedaz osobista na zagranicznych rynkach
przemyslowych - projekt dzialan handlowych na przykladzie finlandii.Wykorzystanie systemu capital w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem budom.Licencjat prace.Ocena efektywnosci funkcjonowania banku
komercyjnego na przykladzie bos s.a..Sprzedaz elektroniczna jako element strategii logistycznej obslugi
klienta na przykladzie przedsiebiorstwa lew.Analiza finansowa na przykladzie spolki cp energia spolka
akcyjna.Nowe instrumenty finansowe dla przedsiebiorstw w pierwszej dekadzie xxi wieku.Centra logistyczne
w logistycznej obsludze klienta na przykladzie centrum logistycznego „biedronka”.System zrodel prawa rp po
przystapieniu do unii europejskiej.Postrzeganie jakosci produktow mleczarni turek przez konsumentow
indywidualnych.Problemy zarzadzania strategicznego i zarzadzania jakoscia na przykladzie spoldzielni
dostawcow mleka.Formy przeciwdzialania bezrobociu w powiecie zawiercianskim.Franczyza jako kanal
dystrybucji na rynku bielizny w polsce w latach 2010-2013 na przykladzie spolki esotiq & henderson
s.a.Analiza prawnych form zabezpieczenia kredytu na przykladzie kredyt banku s.a. w latach 20062010..Nowoczesne systemy ogrzewania i ich ekonomika praca inzynierska budownictwo.Koszt pracy
licencjackiej.Osobowe srodki dowodowe w postepowaniu cywilnym.Gospodarka finansowa jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kroczyce.Misja szkoly.praca licencjacka budzet gminy
.Znaczenie wezla drogowo-kolejowego w kutnie dla rozwoju regionu.Bilans i rachunek zyskow i strat jako
zrodlo informacji o kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiebiorstwa x w latach 2006 2008.Pomocnictwo przez zaniechanie w kodeksie karnym z 6 czerwca 1997 r..Leonowicz- anna. - kartogram
jako forma prezentacji zaleznosci zjawisk geograficznych .Rola i wykorzystanie narzedzi informatycznych w
sektorze msp na przykladzie firmy uslugowej.Analiza dochodow i wydatkow gminy na przykladzie miasta
ostroleki.Problematyka rozbrojenia w prawie miedzynarodowym publicznym.Katalog kar za przestepstwa
skarbowe.Protokol notarialny w spolkach kapitalowych.Jakosc na rynku uslug bankowych w ocenie klientow
indywidualnych.Kierowanie w teorii i praktyce.Uwarunkowania funkcjonowania malych i srednich
przedsiebiorstw w gminie kolno.Efektywnosc metod przeciwdzialniu bezrobociu w powiecie
radomszczanskim.Struktura demograficzno - spoleczna miasta kutna w latach 1978-2004. Stan aktualny i
perspektywy.Majewska- justyna - rola samorzadu terytorialnego w ksztaltowaniu funkcji turystycznej gminy
.Kapusta- franciszek. Red. - agrobiznes a zrownowazony rozwoj obszarow wiejskich .Brak danych.Piractwo
komputerowe w swietle prawa karnego i kryminalistyki.Zarzadzanie przedsiebiorstwem a system
motywowania i oceniania pracy ludzkiej na przykladzie firmy meblonowak w dobrodzieniu..Knight- joe
(1963- ). - zyskowne zarzadzanie projektami : bezpieczny przewodnik- ktory pomaga planowo realizowac
proj.Benchmarking w ubezpieczeniach na przykladzie tuir warta s.a..Wspolczesne zrodla przewagi
konkurencyjnej w globalnym sektorze producentow samochodow.praca licencjacka budzet gminy .Koncepcje
teorii gier w ekonomii i zarzadzaniu.Problematyka spamu jako czynu nieuczciwej konkurencji.Aktywne i
pasywne formy zwalczania bezrobocia w powiecie ostroleckim w latach 2005-2008.Kultura- etnicznosckonflikt - polscy outsiderzy w walijskim wrexham..Majatkowe i gospodarcze aspekty przestepstwa
oszustwa.Finanse publiczne unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zintegrowanym
programem operacyjnym rozwoju regionalnego.System dystrybucji przedsiebiorstwa na przykladzie huty
.
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szkla..Analiza roli podatkow lokalnych w ksztaltowaniu dochodow gmin w polsce (na przykladzie gminy
wiejskiej i miejsko-wiejskiej).Analiza i ocena zintegrowanego systemu zarzadzania hotelem hogatex starlight
- front office..praca licencjacka budzet gminy .Kultura organizacyjna na przykladzie firmy electrolux.Wplyw
programow lojalnosciowych na wybrane aspekty zachowan konsumentow na podstawie placowki
handlowej..Rola menedzera w procesie zarzadzania sytuacja kryzysowa przedsiebiorstwa.Rownowaga
miedzy praca zawodowa a zyciem rodzinnym.Imie i nazwisko jako dobro prawnie chronione.Rozwoj
spoleczno - gospodarczy miast wojwodztwa lodzkiego na przestrzeni lat 1999-2004 w swietle badan
taksonomicznych..Domena publiczna w swietle prawa autorskiego.praca licencjacka budzet gminy .Co czyni
krola krolem- czyli o pozycji krola w ustroju panstwowym na przykladzie angli od poczatku panstwowosci do
konca epoki pierwszych plantagenetow.Marketing w zarzadzaniu gmina wreczyca wielka.Restrukturyzacja
przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow chemicznych rudniki s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Funkcjonowanie kredytow dla podmiotow gospodarczych na przykladzie banku polskiej spoldzielczosci s.a.
oddzialu w kielcach.Testament ustny.Finansowanie zadan oswiatowych w gminie bierawa w latach 2008 2010..Analiza plynnosci finansowej (na przykladzie spolek z sektora tworzyw sztucznych).Konsekwencje
wprowadzenia dodatkowej godziny zajec wychowania fizycznego dla zarzadzania szkola.Ocena ryzyka
kredytowego w praktyce mbanku.Promocja produktu na podstawie przedsiebiorstwa okregowa spoldzielnia
mleczarska we wloszczowie.Testament w polskim i ukrainskim prawie prywatnym miedzynarodowym.Skarga
konstytucyjna w wybranych panstwach europy- austria- czechy- hiszpania- niemcy- polska.System
ubezpieczenia spolecznego osob prowadzacych pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza w polsce.Szkolenia
pracownicze jako istotny element doskonalenia zawodowego pracownikow na przykladzie pko bp sa oddzial
w czestochowie.Zjawisko wypalenia zawodowego wsrod pracownikow i sposoby
przeciwdzialania.Zarzadzanie miedzykulturowe casus firmy kler s.a..Zasady prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej.Motywowanie pracownikow na przykladzie firmy handlowej w rzeszowie..Kompleks sportowy
z basenem praca inzynierska budownictwo.Kolasa- przemyslaw. - ochrona praw uchodzcow w unii
europejskiej w swietle wytycznych stolicy apostolskiej .Strukturalne uwarunkowania i funkcjonowanie
przedsiebiorstwa ruch sa.Miejsce i rola wzornictwa przemyslowego w polsce..Motywowanie placowe na
przykladzie pss spolem w lowiczu.Kurator sadowy w prawie karnym.Warunkowe umorzenie postepowania
karnego.Franchising i jego zastosowanie w przedsiebiorstwie na podstawie pkn orlen s. A..Leasing w
rachunkowosci na podstawie przedsiebiorstwa x.Logistyka praca magisterska.Uwarunkowania podazy sily
roboczej na rynku pracy na podstawie powiatu krapkowickiego..Sposoby pozyskiwania i oceniania
pracownikow w firmie farmaceutycznej.Alexis de tocqueville - samorzadnosc gwarancja wolnosci w
demokracji.Negocjacje jako sposob komunikacji interpersonalnej.Usluga zarzadzania aktywami.Pisanie prac
wspolpraca.Stefanski- ryszard andrzej. Red. - ius novum .Rozwoj miedzynarodowego sadownictwa
karnego.Strategia rozwoju gminy chorzele w latach 2010-2015. Cele- uwarunkowania i realizacja.praca
licencjacka budzet gminy .Projekt pracy magisterskiej.Marketing w procesie budowy przewagi
konkurencyjnej przedsiebiorstwa na przykladzie operatora telefonii komorkowej play.Wizerunek
przedsiebiorstwa zarzadzanego spoleczna odpowiedzialnoscia na przykladzie kompenii piwowarskiej
s.a..Analiza finansowania przedsiebiorstwa na przykladzie p.u.h inst-bud w latach 2006-2008.Produkty
strukturyzowane jako nowoczesna forma inwestowania na podstawie oferty deutsche banku w latach 20032007.Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porownawczej (wap) do oceny rozwoju ekonomicznego
w regionach unii europejskiej..Struktura funkcjonowania oraz rola gminy w rozwoju lokarnym na przykladzie
gminy lelis.Znaczenie kompetencji menedzerskich w pelnieniu wspolczesnej roli nauczyciela.Chosen aspects
of risk recognition and disclosure in accounting.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc miejskiego
osrodka sportu i rekreacji w czestochowie w latach 2003-2009..Ankieta do pracy licencjackiej.zrodla
dochodow i wydatkow jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy chorzele.Obrona konieczna
jako okolicznosc wylaczajaca bezprawnosc czynu.Prywatyzacja samodzielnych publicznych zakladow opieki
zdrowotnej w spolki prawa handlowego jako szansa na efektywna dzialanosc..Zastosowanie marketingu mix
na przykladzie przedsiebiorstwa handlowo - uslugowego bo - mag.Zasady tayoty jako instrument oceny
funkcjonowania zintegrowanego systemu wedlug norm iso 9001:2000- iso 14001- iso 18001.Zarzadzanie
podaza pieniadza w polsce xxi wieku.Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w gminie biala w latach
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2005-2010..Cofniecie pozwu i zrzeczenie sie roszczenia w swietle zasady dyspozytywnosci..Logistyka praca
magisterska.Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow i wewnatrzwspolnotowa dostawa towarow w
rozumieniu polskiej ustawy o vat oraz dyrektywy ue.Wplyw odleglosci pomiedzy siedzibami spolek na
korelacje stop zwrotu z akcji.Motywowanie i szkolenie pracownikow na podstawie sekcji dochodzeniowo sledczej jednostki policji.praca licencjacka budzet gminy ..
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