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Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa --zelmer s.a. na podstawie sprawozdan finansowych.Praca
magisterska z pedagogiki.praca licencjacka budzet gminy .zrodla finansowania inwestycji w
przedsiebiorstwie.Wplyw kosztow na gospodarowanie zasobami mieszkan komunalnych na przykladzie
miasta skarzysko-kamienna.Unijne zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w wojewodztwie
opolskim..praca licencjacka budzet gminy .Perspektywy wykorzystania optycznych nosnikow informacji
podczas wymiany wiedzy..praca licencjacka budzet gminy .Dajczak- wojciech. - dobra wiara jako symbol
europejskiej tozsamosci prawa .Podatek dochodowy od osob fizycznych w polsce a w krajach unii
europejskiej.Rola marketingu w zarzadzaniu firma uslugowa z branzy kosmetycznej na przykladzie farmy
pieknosci.Rozwoj hotelarstwa w lodzi.Pisanie prac licencjackich opinie.Zarzadzanie turystyka w gminie soleczdroj.praca licencjacka budzet gminy .Polskie inwestycje bezposrednie za granica: glowne kierunki
inwestowania krajowych przedsiebiorstw..Przestepstwa popelniane w okresie izolacji
penitencjarnej.Restrukturyzacja przedsiebiorstwa a jego konkurencyjnosc..praca licencjacka budzet gminy
.Praca licencjacka przyklad.Zwiekszenie efektywnosci procesow zarzadzania poprzez integrowanie narzedzi
promocji z dzialalnoscia operacyjna na przykladzie przedsiebiorstwa tp s.a..Konsument na rynku energii
elektrycznej.Instytucja przepadku jako srodka karnego w swietle uregulowan polskiego kodeksu
karnego.Znaczenie centrow logistycznych dla gospodarki..Zarzadzanie miedzykulturowe casus firmy kler
s.a..Zapobieganie przestepczosci na terenie gminy proszkow.Uprawnienia i obowiazki kontrolujacego w
procesie kontroli podatkowej.Prawnokarna problematyka opiniowania sadowo-psychiatrycznego i sadowopsychologicznego.Prace licencjackie tematy pedagogika.Analiza finansowa samodzielnego zespolu
publicznych zakladow opieki zdrowotnej im. Dr jozefa psarskiego w ostrolece.Praca licencjacka pedagogika
wczesnoszkolna.Seminarium ii r.st. V r- kat.socjologii prawa.Baszta jazz festiwal jako przyklad dzialalnosci
miejskiego osrodka kultury w czchowie.Dzialanie na szkode spolki w swietle przestepstwa naduzycia
zaufania.Serczyk- wladyslaw andrzej - katarzyna ii .Goettel- mieczyslaw. - elementarny kurs postepowania
cywilnego .Factoring jako zrodlo finansowania dzialanosci przedsiebiorstw.Znaczenie i rola bezposrednich
inwestycji zagranicznych w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w polsce..System ocen okresowych na
przykladzie organizacji studenckiej europejskie forum studentow aegee-krakow..Odpowiedzialnosc malzonka
majatkiem wspolnym za zobowiazania wspolmalzonka.Wypalenie zawodowe pracownikow a sprawna
realizacja zadan w organizacji publicznej.Mediacja sadowa w polsce krytyczna ocena prawa i praktyki.Modus
operandi i podpis sprawcy w profilowaniu seryjnych przestepstw brutalnych.praca licencjacka budzet gminy
.Style kierowania a ocena pracownikow w firmie transport towarowy i handel muskalscy.Analiza finansowa
efektow dzialania spoldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej.Metody reklamowania produktow w
miejscach sprzedazy.Marketing uslug na przykladzie hotelu mercure patria czestochowa.Wdrazanie systemu
zarzadzania jakoscia jako sposob budowania sprawnej i skutecznej administracji samorzadowej na
przykladzie urzedu miasta krakowa..Gospodarka zapasami w przedsiebiorstwie na przykladzie wybranej
jednostki..Bezwzgledne zakazy pozyskiwania dowodow z okreslonych zrodel dowodowych.Wsparcie
finansowe innowacyjnych przedsiewziec sektora msp.Przejscie z podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow
na ksiegi handlowe..Rola menedzera w procesie kierowania personelem.Rola kapitalu zagranicznego w
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rozwoju gospodarczym polski.Prawne- spoleczne i ekonomiczne aspekty product placement.System
okresowych ocen pracowniczych we wspolczesnej organizacji.Spis tresci praca magisterska.Prace dyplomowe
przyklady.Prace licencjackie bankowosc.Ocena systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie przedsiebiorstwa
signalco ltd sp. Z o.o..Koszty pracy w zakladzie pracy chronionej.Analiza i ocena systemu zarzadzania
zasobami ludzkimi w pko bp s.a..praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie komunikacji w organizacji w
procesie motywacji pracownikow na przykladzie spolem pss jednosc.Fundusze unijne w finansowaniu
inwestycji gminnych.Prawo do grobu. Regulacje prawne a praktyka.Rola komunikacji interpersonalnej w
sprawnym funkcjonowaniu organizacji na przykladzie strazy miejskiej w czestochowie.Kryminologiczne
aspekty pozornego bankructwa.Tematy prac magisterskich resocjalizacja.Kompetencje menadzerskie w
zakresie zarzadzania czasem oraz budowania pozytywnej atmosfery pracy.Public relations i biuletyn
informacji publicznej jako formy komunikowania i rozwoju przedsiebiorczosci w gminie.Przywodztwo w
czasach generacji milenium.Analiza finansowa spolki lentex s.a. jako skuteczne narzedzie wspomagajace
proces zarzadzania przedsiebiorstwem i podejmowania decyzji.Znaczenie outsourcingu uslug logistycznych w
funkcjonowaniu przedsiebiorstwa (na przykladzie centrum dystrybucyjnego ikea).Gangi nieletnich na terenie
lodzi w latach 2000 - 2006.Analiza finansowa dzialalnosci jednostek budzetowych na podstawie gminy
rolniczej wielgomlyny w latach 2002-2005.Kontrola koncentracji przedsiebiorstw sektora it w prawie unii
europejskiej.Transgraniczne laczenie sie spolek kapitalowych w swietle dyrektywy parlamentu europejskiego
i rady 2005/56/we oraz kodeksu spolek handlowych.praca licencjacka budzet gminy .Polski system
podatkowy i jego harmonizacja z prawem wspolnot europejskich.Wratny- jerzy (1943- ). Red. - zwiazki
zawodowe a niezwiazkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjn.Karmanskaanna. Red. - zarzadzanie kosztami jakosci- logistyki- innowacji- ochrony srodowiska a rachunkowosc
finan.Ocena efektywnosci dzialan logistycznych na przykladzie firmy polger.Konsolidacja w polskim sektorze
energetycznym - studium przypadku.Motywowanie pracownikow a ich satysfakcja z pracy.Przestepstwo
zbrodni komunistycznej w polskim systemie prawa karnego.Wiez tworcy z utworem.Wykonywanie kary
pozbawienia wolnosci na przykladzie zakladu karnego w rzeszowie-zalezu..praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie kryzysowe w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta.Pisanie prac na
zamowienie.Promocja jako instrument ksztaltowania wizerunku miasta na przykladzie miasta czestochowa
oraz subregionu czestochowskiego.Kultura organizacyjna i jej znaczenie w przedsiebiorstwie ( na przykladzie
badan w zakladzie przewozow towarowych cargo w opolu.Dzialalnosc powiatowego urzedu pacy w wieluniu
w latach 2007-2010..Controlling jako system koordynacji dzialan w przedsiebiorstwie na przykladzie enion
s.a. oddzialu w czestochowie.Spoldzielnia socjalna jako podmiot ekonomii spolecznej..Hotel jako
przedsiebiorstwo uczace sie.Zastosowanie e-marketingu w sektorze msp w wojewodztwie podlaskim na
przykladzie firmy decorit.Godlewski- jerzy. Oprac. - konwencja cotif cim a umowa smgs .Model
postepowania administracyjnego w stanach zjednoczonych.praca licencjacka budzet gminy .Logistyka w
funkcjonowaniu jednostki samorzadu terytorialnego.Pedagogika tematy prac licencjackich.Niepoczytalnosc i
poczytalnosc ograniczona jako przeslanka winy i odpowiedzialnosci karnej oraz innych
skutkowprawnokarnych na gruncie art. 31 kodeksu karnego.Tworzenie spolki europejskiej w polsce..Zawarcie
umowy sprzedazy dziela sztuki przy udziale domu aukcyjnego.Jakosc systemu zarzadzania recyklingiem
produktow z tworzyw sztucznych..praca licencjacka budzet gminy .Metody zbierania danych dla celow badan
marketingowych.Wantoch-rekowski- jacek. - system ubezpieczen spolecznych a budzet panstwa : studium
prawnofinansowe .Administracja praca licencjacka.Przemiany ustrojowe w cesarstwie japonskim po ii
wojnie swiatowej.praca licencjacka budzet gminy .Rola samorzadu terytorialnego w zarzadzaniu
bezpieczenstwem miasta na przykladzie krakowa..Polska w unii europejskiej.ekonomiczne efekty
czlonkostwa.Wykorzystanie porownawczej analizy finansowej w zarzadzaniu (na przykladzie przedsiebiorstw
branzy cukierniczej).Systemy elektroniczne wspomagajace transport samochodowy.praca licencjacka budzet
gminy .Rozwoj samorzadu gminnego na przykladzie gminy zelechlinek.praca licencjacka budzet gminy
.Systemy motywacji w szkole i przedsiebiorstwie prywatnym - proba porownania.Marketing wewnetrzny jako
narzedzie budowania marki pracodawcy (na przykladzie uniwersytetu lodzkiego).Przestepczosc
zorganizowana w swietle prawa miedzynarodowego- europejskiego i polskiego prawa karnego.Ewolucja
ochrony konsumentow produktow kosmetycznych w prawie unii europejskiej.Czynniki kryzysu
.
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gospodarczego w grecji w latach 2007-2013.Efektywnosc strategii inwestycyjnych skonstruowanych przy
uwzglednieniu wybranych wskaznikow fundamentalnych w warunkach gieldy papierow wartosciowych w
warszawie.Klauzule niedozwolone stosowane w umowach miedzy zarobkowo utrzymujacymi hotele a
konsumentami ze szczegolnym uwzglednieniem art. 846§5 k.c..Rola rachunkowosci zarzadczej w
podejmowaniu decyzji zarzadczych w przedsiebiorstwie x.Zaswiadczenia.Informatyczna infrastruktura firmy
plus gsm.Procesy fuzji przedsiebiorstw na przykladzie vistula group s.a..Kompetencje prezydenta
rzeczypospolitej polskiej.Obsluga klienta w budowaniu pozycji konkurencyjnej na rynku misp na przykladzie
firmy introma.Znaczenie rekrutacji oraz skutecznosc placowych i pozaplacowych technik motywowania
pracownikow na przykladzie firmy tompol.Utrata wartosci rzeczowych aktywow trwalych w swietle
krajowych i miedzynarodowych regulacji rachunkowosci.Zqarzadzanie zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie call center inter galactica- oddzial w opolu..Wplyw podatkow lokalnych na funkcjonowanie
gminy konopiska w latach 2004- 2008.Rola panstwowej inspekcji pracy w sprawach o wykroczenia przeciwko
prawom pracownika.Analiza swiadczen zdrowotnych udzielonych zagranicznym pacjentom na terenie polski
po 1 maja 2004 roku..Wplyw zastosowania msr/mssf w bankach na ksztaltowanie sie rezerw zwiazanych z
ryzykiem kredytowym na przykladzie bos s.a..praca licencjacka budzet gminy .Tworzenie wlasnego portfela
inwestycyjno-oszczednosciowego w oparciu o produkty multibanku.praca licencjacka budzet gminy
.Elastyczne formy zatrudnienia- jako czynnik aktywizujacy zawodowo.Zastosowanie innowacji w systemach
informatycznych na tle serwisu allegro.Motywacyjne aspekty zarzadzania szkola jezykowa.praca licencjacka
budzet gminy .Wykorzystanie just in time jako glownej metody sterowania przeplywami w
przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Analiza efektywnosci funkcjonowania banku detalicznego
na przykladzie bre banku s.a. w latach 2004 - 2008.Pisanie prac magisterskich forum.Przewaga
konkurencyjna przedsiebiorstw w polskim przemysle farmaceutycznym..Analiza i ocena kampanii
reklamowych koncernu coca- cola.Analiza finasowa jako narzedzie oceny kondycji finansowej spolki wawel
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Wypowiedzenie zmieniajace.Podatek dochodowy od osob fizycznych na
przykladzie zakladu mlynarsko zbozowego..Przewaga konkurencyjna hoteli sieciowych na przykladzie holiday
inn krakow city center.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj spolecznogospodarczy wojewodztwa zachodniopomorskiego w okresie od 2000 do 2005 roku..Wyglad pracy
magisterskiej.Wybrane aspekty ulg w zaplacie podatku w ordynacji podatkowej oraz w ustawach o podatkach
dochodowych.Leasing- jako forma finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw..Prawo karne.Przeksztalcanie
uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci.Rezim prawny wojny powietrznej.praca licencjacka budzet
gminy .Podatek od nieruchomosci w polsce i wybranych panstwach unii europejskiej. Analiza
porownawcza.Systemy innowacyjne jako zewnetrzne determinanty aktywnosci innowacyjnej
przedsiebiorstw przetworstwa przemyslowego..Czlowiek w reklamie- teoria i praktyka.praca licencjacka
budzet gminy .Motywowanie jako instrument nowoczesnego zarzadzania zasobami ludzkimi..Strategie
marketingowe na wspolczesnym rynku turystycznym na przykladzie rainbow tours.Polityka rachunkowosci w
zakresie rzeczowych aktywow trwalych a przepisy prawa podatkowego.Analiza i ocena standardow obslugi
klienta w przychodniach natmed w krakowie.Kara umowna jako instytucja prawa cywilnego.Sluzebnosc
przesylu i inne instrumenty prawne pozwalajace na korzystanie przez przedsiebiorce przesylowego z cudzej
nieruchomosci.Kreowanie wizerunku i tozsamosci przedsiebiorstwa za pomoca public relations na
przykladzie infosys bpo poland.Pisanie prac dyplomowych.Analiza plynnosci finansowej i zadluzenia spolki
ronet.Dozwolony uzytek prywatny w spoleczenstwie informacyjnym.Umowa licencyjna w prawie wlasnosci
przemyslowej.Udzial prokuratora w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym..Pisanie
prac licencjackich opinie.Kultura organizacyjna instytucji edukacyjnej- na przykladzie przedszkola nr 36 w
krakowie.Oceny okresowe w prywatnych szkolach jezykowych na przykladzie firmy akces - benefit.Rynek
kapitalowy forma finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa.Konsumencka ocena dzialan przedsiebiorstwa
w sferze spolecznej odpowiedzialnosci (na przykladzie korporacji danone).Diagnoza dzialu personalnego na
podstawie mota-engil central europe s.a.Funkcjonowanie oswiaty w systemie organizacyjnym na przykladzie
gminy lelis.Wplyw ryzyka kursowego na finansowanie malych przedsiebiorstw.Realizacja planu budzetu
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy zawiercie w latach 2005-2009..Tematy prac
licencjackich socjologia.Naruszenie zasad bezpieczenstwa w ruchu ladowym jako znamiona typu czynu
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zabronionego z art. 177 k.k..praca licencjacka budzet gminy .System rachunkowosci a wiarygodnosc
informacji finansowej..Zarzadzanie finansowaniem dzialalnosci rolniczej na przykladzie rejonowego banku
spoldzielczego w lututowie.Zjawisko samobojstwa. Aspekty prawno-kryminalistyczne.Ochrona
konsumentow w prawie prywatnym miedzynarodowym.Przestepstwa przeciwko wiarygodnosci
dokumentow w polskim prawie karnym.Naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa jako czyn nieuczciwej
konkurencji.Pozycja ustrojowa prezydenta w konstytucji kwietniowej.praca licencjacka budzet gminy
.Niedozwolone klauzule umowne.Wplyw przerwy miedzylekcyjnej na funkcjonowanie szkoly.Status prawny
telepracownika.Motywacja i szkolenia pracownicze jako istotne elementy rozwoju zasobow ludzkich w
firmie.Zakonczenie pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Zniesienie wspolwlasnosci
nieruchomosci w postepowaniu sadowym.Wspolna polityka handlowa unii europejskiej a miejsce polski w
tej polityce.Mozliwosc wykorzystania benchmarkingu w doskonaleniu systemu oswiaty.praca licencjacka
budzet gminy .Ocena jakosci obslugi klientow pzu s.a..Analiza prawnych form zabezpieczenia kredytu na
przykladzie euro banku s.a. w latach 2003-2007.praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie
fizjoterapia.Psychologia w reklamie telewizyjnej i jej oddzialywanie na odbiorce.Psychospoleczne
determinanty skutecznej komunikacji w firmie.Wplyw integracji polski z unia europejska na rozwoj sektora
msp..Ocena bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach na
przykladzie sredniej wielkosci przedsiebiorstwa produkujacego osprzet elektroinstalacyjny..Analiza
techniczno-ekonomiczna wybranych systemow budownictwa jednorodzinnego/ lub wybranych systemow
docieplen budynkow/. Praca inzynierska budownictwo.Odpowiedzialnosc za podwladnego.Stosunki
majatkowe malzenskie w okresie separacji.praca licencjacka budzet gminy .Ewidencja obrotu towarowego na
przykladzie spoldzielni handlowej rolnik w olesnie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Motywacja do pracy wsrod studentow podczas toku
studiow.Wiktymologiczne aspekty mobbingu.Podatek dochodowy od osob fizycznych jako instrument
regulacji dochodow ludnosci.Analiza warunkow bezpieczenstwa pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym
branzy metalowej..Tematy prac licencjackich z rachunkowosci.Analiza technologii stosowanych przy
produkcji wozkow specjalnego przeznaczenia..praca licencjacka budzet gminy .Ocena techniczno –
ekonomiczna rozwiazan stosowanych w rozliczaniu kosztow ogrzewania mieszkan w starym i nowym
budownictwie mieszkalnym. Praca inzynierska budownictwo.Wschodzace rynki afryki - czy maja szanse
dolaczyc do bric?.Posrednik w obrocie nieruchomosciami na rynku na przykladzie biura nieruchomosci silesia
house w dabrowie gorniczej.Finansowanie i realizacja projektow wspolpracy miedzynarodowej.Ocena
poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach na
podstawie przedsiebiorstwa przemyslu spozywczego..Praca licencjacka badawcza.Wplyw wypalenia
zawodowego na postawy pielegniarek szpitala wojewodzkiego w bielsku-bialej..Polityka wynagrodzen w
motywowaniu pracownikow na przykladzie deutsche banku..Tematy prac licencjackich
pedagogika.Ekonomiczne konsekwencje harmonizacji podatku dochodowego od osob prawnych w ramach
unii europejskiej.Wsparcie promocji regionu z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego.Bezrobocie
wsrodl mlodziezy na przykladzie powiatu nyskiego..Wsparcie restrukturyzacji gospodarstw rolnych z
funduszy strukturalnych unii europejskiej na przykladach z powiatu czestochowskiego.praca licencjacka
budzet gminy .Obsluga klienta a rozwiazania logistyczne w przedsiebiorstwie.Wplyw systemow
motywacyjnych na tworzenie przewagi konkurencyjnej.Telefonia internetowa jako alternatywa we
wspolczesnej komunikacji.Mozliwosci finansowania dzialalnosci operacyjnej i inwestycyjnej w malym
przedsiebiorstwie na przykladzie zakladu produkcji drzewnej arbor z wloszczowy.Rekrutacja pracownikow na
podstawie firmy htl strefa s.a..Postawy konsumentow wobec wspolczesnej reklamy..Ocena dzialalnosci
inwestycyjnej gminy kleszczow w latach 2005-2009.Wybrane aspekty zarzadzania nieruchomosciami gminy
czestochowa w latach 209-2011.Prawa jezykowe osob nalezacych do mniejszosci narodowych i etnicznych w
polsce.Finansowanie innowacyjnych przedsiewziec na przykladzie branzy informatycznej.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza efektywnosci tfi arka w latach 2002 - 2006.Mechanizmy prowokacji w reklamie
spolecznej..Tanie pisanie prac.Charakter gwarancyjny zasady nullum crimen sine lege certa w polskim prawie
karnym- a proces stanowienia i stosowania prawa.Rola transportu wewnetrznego w systemie logistycznym
firmy polfarmex s.a..Elastycznosc pracy tymczasowej.System informatyczny w przedsiebiorstwie spedycyjno.
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transportowym jako zrodl wartosci dodanej-stan obecny i mozliwosci rozwoju.Aspekty podatkowe zakladania
oraz finansowania spolki z o.o..Zarzadzanie relacjami z dostawcami jako metoda optymalizacji lancucha
dostaw.Mobbing a jakosc pracy.Srodki egzekucyjne obowiazkow o charakterze niepienieznym..Finansowanie
ochrony zdrowia w polskim systemie ubezpieczen zdrowotnych.Kultura organizacyjna jako strategiczny zasob
warunkujacy dzialanosc przedsiebiorstwa (nsa przykladzie firmy komtel sp. Z .o.o).praca licencjacka budzet
gminy .Fluktuacja pracownikow jako element kosztow pracy.Powiatowy urzad pracy w bialej podlaskiej i jego
rola w przeciwdzialaniu bezrobociu .Koncern a holding.Efektywnosc projektow szkoleniowo – doradczych w
zakresie zwiekszania poczucia wlasnej wartosci oraz podnoszenia motywacji do rozwoju u bezrobotnych
kobiet na terenie powiatu wielickiego.Czynniki ksztaltujace rozwoj stosunkow pomiedzy unia europejska a
stanami zjednoczonymi ameryki polnocnej.Strategia synergii fal elliotta i liczb fibonacciego jako skuteczne
narzedzie do wyznaczania momentow zwrotnych na rynku.Urzadzenia i elementy zapewniajace
bezpieczenstwo na budowie. Praca inzynierska budownictwo.Samodzielnosc finansowania powiatow w
polsce na przykladzie powiatu wadowickiego..Praca licencjacka plan.Ocena wydatkow i dochodow
budzetowych gminy pionki w latach 2004- 2008.Dyrektor szkoly liderem edukacyjnym. Wyzwania organizacji
uczacej sie..praca licencjacka budzet gminy .Rola parku technologicznego w transferze i komercjalizacji
innowacji w regionie..Wartosciowanie jako narzedzie ksztaltowania struktury wynagrodzen na przykladzie
wybranego urzedu skarbowego.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj klasteringu w polsce..Prawo
administracyjne wobec zjawiska korupcji..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie ryzykiem bankowym
w bankach w czasie kryzysu i jego wplyw na wyniki finansowe.Wynagradzanie pozafinansowe jako sposob
motywowania pracownika do pracy.praca licencjacka budzet gminy .Strategia zarzadzania lancuchem dostaw
w przedsiebiorstwie spedpol.Szanse rozwoju gminy koluszki w zespole metropolitarnym lodzi.Zarzadzanie
nieruchomosciami mieszkaniowymi w spoldzielni mieszkaniowej parkitka.Motywacja jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie bot elektrownia s.a.).Socjologia prace magisterskie.Ocena
kondycji finansowej firmy handlowej marczak w latach 2002-2005.Perspektywy rozwoju spoldzielczosci
bankowej w polsce na przykladzie banku spoldzielczego w krzepicach..Plan marketingowy jako podstawa
skutecznego zarzadzania.Ocena ogolnego poziomu bezpieczenstwa pracy oraz ryzyka zawodowego na
wybranych stanowiskach na przykladzie zakladow plyt pilsniowych k..Agresja w szkole - wplyw nauczyciela
na zachowania agresywne uczniow..Ustalanie i przydzielanie rol w zespolach w instytucjach sektora
publicznego.Wynagrodzenia gwarancyjne.Wylaczenie wspolnika ze spolki osobowej.Faktoring jako zrodlo
finansowania dzialalnosci sektora msp.Problemy wspolpracy organizacji pozarzadowych z samorzadem
miasta tychy na przykladzie organizacji dzialajacych na rzecz osob niepelnosprawnych..Finansowe bariery
funkcjonowania rynku mieszkaniowego.Wspolczesne formy polityki kulturalnej panstwa. Narodowa strategia
rozwoju kultury 2004-2013..Analiza procedury i efektywnosci kredytow detalicznych na przykladzie banku
pko bp s.a..Uwarunkowania stosowania reklamy ambientowej w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.Ocena gospodarki finansowej gminy kamien w latach 2000-2004.Ochrona konsumenta uslug turystycznych
w unii europejskiej.Rozwoj miasta i gminy cieszanow: uwarunkowania obiektywne i ocena
mieszkancow..Wyodrebnienie w systemie prawa normy statuujacej odpowiedzialnosc karna na tle
porownawczej analizy modeli odpowiedzialnosci prawnej.Marketing szeptany jako instrument poprawy
wizerunku jednostki uczelnianej.Specyfika niepublicznych zakladow opieki zdrowotnej na przykladzie
katolickiego osrodka wychowania i resocjalizacji mlodziezy w bielsku-bialej..Osoba ustawowa jako strona
procesu cywilnego.System ocen pracowniczych i ich wplyw na kulture organizacyjna
hipermarketu.Mozliwosci wspolfinansowania inwestycji z funduszy sturykturalnych unii europejskiej w
latach 2004-2006..praca licencjacka budzet gminy .Model sluzby cywilnej w polsce na tle doswiadczen innych
panstw.Sprawcy niepoczytalni.Krytyka traktatu konstytucyjnego unii europejskiej. Prawa podstawowe jako
element jednolitej europejskiej tozsamosci..Zarzadzanie konfliktami w szkole.Motywowanie pracownikow na
przykladzie slaskiego urzedu wojewodzkiego w katowicach- filia w czestochowie.praca licencjacka budzet
gminy .Odpowiedzialnosc materialna pracownikow za mienie powierzone..Niezgodnosc towaru
konsumpcyjnego z umowa sprzedazy konsumenckiej.Stosowanie zasady jawnosci administracyjnej na
przykladzie gmin powiatu bielskiego..Spoleczna odpowiedzialnosc korporacji - etyka biznesu na przykladzie
firmy johnson & johnson..Wody geotermalne sznsa dla rozwoju miasta i gminy uniejow.Rola i miejsce analiz
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technicznych w zarzadzaniu rozwoju gminy konopiska..Zewnetrzne zrodla finansowania przedsiebiorstwa na
podstawie kuznia - zawadzkie sp. Z o. O. W zawadzkiem..Praca licencjacka z pielegniarstwa.Miedzybankowa
analiza porownawcza zasad udzielania kredytow mieszkaniowych (na przykladzie banku pko bp i pekao
s.a.).Struktura funkcjonalno - przestrzenna miasta - gminy lesnica i jej wplyw na rozwoj gminy..praca
licencjacka budzet gminy .Controlling jako system wspomagania zarzadzania.Praca magisterska ochrona
srodowiska.Prawo reklamy w internecie - wybrane zagadnienia prawne..Sakowicz- marcin (1974- ). Red. partycypacja spoleczna w dzialaniu administracji na tle rozwiazan w panstwach ue : zbior p.Marketing na
rynku nowych produktow na przykladzie firmy ford polska sp. Z o.o..Sytuacja mlodych ludzi na rynku pracy w
wojewodztwie podlaskim.Funkcjonowanie bankowosci elektronicznej na przykladzie banku spoldzielczego w
glownie.Ocena ogolnej dzialalnosci banku spoldzielczego w poczesnej w latach 2005-2007.Analiza
gospodarki finansowej przedsiebiorstwa (na przykladzie).Prawne aspekty funkcjonowania funduszy
inwestycyjnych.Analiza wplywu portali narciarskich na rozwoj turystyki zimowej..Aspekty przestrzennego
rozlewania sie miasta na tereny podmiejskie na przykladzie miasta lodzi.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Swiadek incognito w polskim procesie karnym.praca licencjacka budzet
gminy .Profesjonalny sprzedawca oraz jego praca.Konert- anna. - a european vision for air passengers
.Wplyw zachowania poszkodowanego na wysokosc odszkodowania w systemie kontraktowym.Sytuacja
telepracownika.Szkolenia pracownicze w procesie uczenia sie doroslych.Kumpialowska- agata. - skuteczne
zarzadzanie ryzykiem a kontrola zarzadcza w sektorze publicznym .Gospodarowanie zasobami ludzkimi w
organizacji na przykladzie banku xyz.Karnoprawna ochrona wolnosci sumienia i wyznania w kontekscie czynu
stypizowanego w art.194 kodeksu karnego.praca licencjacka budzet gminy .Seminarium ii r.st. V r- kat.prawa
rolnego.Proces zarzadzania wiedza chroniona (jawna i utajniona) w przedsiebiorstwie sprzetu ochronnego
maskpol s.a. w konieczkach.Quality of customer service in a call center in company x.Oskarzyciel publiczny w
postepowaniu w sprawach o wykroczenia na tle konstrukcji postepowania karnego.Bledy i zmiany w polityce
rachunkowosci oraz wartosciach szacunkowych i ich wplyw na ksztaltowanie finansowego wizerunku
firmy.Funkcjonowanie administracji samorzadowej w polsce i w wybranych panstwach unii europejskiej w
opinii studentow.Polsko - francuskie roznice kulturowe w zakresie wskaznika work life balance i motywacji do
pracy.Specyfika sprawozdawczosci finansowej bankow na przykladzie banku pko bp s.a..Leasing i jego
wykorzystanie w finansowaniu przedsiebiorstwa.Zarzadzanie przez podatki na podstawie miasta i gminy
klodawa.Wspoluczestnictwo jednolite.Sposoby motywowania oraz mozliwosci ich wykorzystania w firmie na
przykladzie banku pko bp s.a..Papiery wartosciowe w obrocie gieldowym na rynkyu regulowanym.Nowa
ustawa o vat jako efekt harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem ue.Stereotypy plci w
reklamie.Formy opodatkowania osob fizycznych prowadzacych indywidualna dzialalnosc gospodarcza.Praca
licencjacka bezrobocie.Rozwoj logistyki polskich przedsiebiorstw w uwarunkowaniach europejskich i
globalnych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza ilosciowa i jakosciowa w
ocenie konkurencyjnosci przedsiebiorstw..Pozycja ustrojowa wielkiego churalu panstwowego.Dzialalnosc
promocyjna na przykladzie banku pekao s.a..Rezultaty zarzadznaia prezydencka kampania wyborcza na
przykladzie spolecznosci miasta mielca..Znaczenie rozumienia wartosci edukacji przez nauczycieli dla
kierowania public relations w szkole.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w sytuacji fuzji w przedsiebiorstwie
branzy energetycznej.Analiza efektywnosci i plynnosci newconnect- alternatywnego rynku inwestycyjnego
gieldy papierow wartosciowych w warszawie..Zarzadzanie wiedza w przedsiebiorstwie..Miedzynarodowe
prawo konfliktow zbrojnych..Koncepcja reorganizacji oferty tradycyjnych miejscowosci uzdrowiskowych na
przykladzie zegiestowa zdroju.Makler papierow wartosciowych – otoczenie prawne- analiza i ocena regulacj
prawnych dostepu do zawodu.Ocena budzetu starostwa powiatowego w glubczycach..Szkolenie i
doskonalenie pracownikow jako metody rozwoju kapitalu ludzkiego na przykladzie zak s.a. w kedzierzyniekozlu..Pisanie prac magisterskich.Logistyczna obsluga klienta na przykladzie firmy kramel..Reklama w
ksiazkach telefonicznych jako forma reklamy drukowanej na przykladzie ksiazki telefonicznej
sukces.Recydywa w prawie polskim i ukrainskim.Rivoli- pietra. - sladami t-shirta : o tym- jak pewna
ekonomistka badala role rynku- wladzy i polityki w handl.Inwestycje rzeczowe jako czynnik rozwoju
przedsiebiorstwa.Wybor formy opodatkowania dochodow przez osoby fizyczne prowadzace dzialalnosc
gospodarcza na przykladzie firmy produkcyjnej- handlowej i uslugowej.Finansowanie inwestycji w spolkach
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kapitalowych.Wplyw gminy na wydajnosc podatku od nieruchomosci..Ocena i analiza wybranych procesow
logistycznych w przedsiebiorstwie na przykladzie p.p.u.h. el-team.Rola podatkow lokalnych w finansowaniu
zadan gminy krasnosielc.Optymalizacja procesow logistycznych na przykladzie korporacji
miedzynarodowej..Tworzenie i funkcjonowanie niepublicznych zakladow opieki zdrowotnej na przykladzie
zakladu opiekunczo - leczniczego.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowania inwestycji
mieszkaniowych osob fizycznych w ofercie bankowej.Analiza zapotrzebowania na organizacje uslug- studium
przypadku..Analiza wyksztalcenia wyzszego na poziom bezrobocia na rynku za pomoca modelu taksonomii
wroclawskiej..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Skrzypek- elzbieta. Red. etyka a jakosc i efektywnosc organizacji : monografia .Specyfika przedsiebiorstw na rynku
miedzynarodowym.Menedzer w organizacji- jego rola i opodatkowanie.Analiza ekonomiczno-finansowa
przedsiebiorstwa.Silverman- david. - prowadzenie badan jakosciowych .Oaza podatkowa jako zrodlo
optymalizacji podatkowej .Czynniki ksztaltujace wynik finansowy banku spoldzielczego w bialej i ich wplyw
na jego zmiane..Pisanie prac doktorskich cena.Wykorzystanie funduszy europejskich jako instrumentu
rozwoju jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta konstantynow lodzki.Odwolalnosc
srodkow zaskarzenia w postepowaniu cywilnym.Przestepstwa o charakterze pedofilskim w polskim kodeksie
karnym.Problem rozliczania czasu pracy na przykladzie branzy transportowej.Kryminalistyka.Prace
mgr.Dzialalnosc marketingowa firmy meblarskiej na przykladzie „forte” s.a..Analiza portfelowa i jej
wykorzystanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitalowym.Umowa o dzielo.Zarzadzanie
plynnoscia finansowa przedsiebiorstw.Odpowiedzialnosc czlonkow rodziny za zobowiazania
podatkowe.Ochrona srodowiska naturalnego na przykladzie projektu termomodernizacji budynku szkolnego
w dabrowie gorniczej.Leasing jako metoda finansowania inwestycji w polsce..Zarzadzanie procesami
kulturotworczymi w krakowskich klubach na przykladzie klubu kombinator w nowej hucie.Lobbing jako jedna
z form wspolczesnego public relations.Gotowe prace magisterskie.Zarzadzanie rozwojem zasobow ludzkich
w przedsiebiorstwem na przykladzie firmy elhand transformatory sp. Z o.o..Analiza wskaznikowa jako
narzedzie do oceny finansowej firmy na przykladzie wodociagow czestochowskich s.a..Postawy
konsumentow wobec wspolczesnej reklamy..Dzialalnosc organizacji pozarzadowych jako wyraz inicjatywy
obywatelskiej. Na przykladzie wybranych organizacji..Obowiazki franchisingodawcy w umowie
franchisingu.Postepowanie w sprawie praktyk naruszajacych zbiorowe interesy konsumentow jako przyklad
postepowania przed prezesem urzedu ochrony konkurencji i konsumentow.Czartoryski- witold. Tl. - wzrost
gospodarczy czy bezpieczenstwo socjalne? : w strone konkurencyjnego modelu spoleczno-e.Analiza
ekonomiczna technologii medycznej i jej znaczenie w procesie refundacji..Zasady pisania prac
dyplomowych.Odpowiedzialnosc karna bez narazania dobra prawnego na niebezpieczenstwo..Koncepcja
obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podmiotow prowadzacych recykling
samochodow.Sposoby ustalania wysokosci odszkodowania na podstawie przepisow kodeksu cywilnego.Praca
licencjacka kosmetologia.Wykorzystanie instrumentow marketingu-mix w proekologicznym oddzialywaniu
na rynek.Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej firmy handlowej x w latach 2006-2010..Wykorzystanie
narzedzi controllingu finansowego w procesie budzetowania przedsiebiorstwa narwa.Bankowy kredyt
denomunowany..praca licencjacka budzet gminy .Seryjni zabojcy. Kryminalistyczne aspekty.Banys- tomasz a.
J. - ochrona danych osobowych w praktyce : jak uniknac bledow i ich konsekwencji prawnych .Zsady
przyznawania pomocy publicznej na kinematografie w prawie wspolnoty europejskiej.Budzet jako
podstawowy instrument ksztaltowania i realizacji gospodarki finansowej jednostki samorzadu terytorialnego
na przykladzie gminy radomysl wielki.Proces doskonalenia zawodowego nauczycieli..Analiza cyklu
koniunkturalnego w polsce..Korzysci i koszty wejscia polski do strefy euro.Czyny zabronione pod grozba kar
stypizowane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji..Zapewnienie jakosci w procesie nanoszenia
powlok galwanistycznych..Wykorzystanie internetu w marketingu partnerskim.Zasady prawa
zagospodarowania przestrzennego na przykladzie gminy gdow.Emigracja zarobkowa polakow do krajow unii
europejskiej.Praca magisterska resocjalizacja.Prawo do pogrzebu i pochowku w swietle prawa kanonicznego
i polskiego.Optymalizacja obciazen podatkowych osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza..Kryteria wyboru i oceny efektywnosci otwartych funduszy emerytalnych..Motywowanie kadry
kierowniczej na przykladzie tesco polska sp. Z o.o..Marszalek sejmu.Wykorzystanie analizy technicznej w
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inwestowaniu na rynku walutowym.Postawy konsumentow w stosunku do wspolczesnej reklamy.Rola marki
w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.Rola i znaczenie motywowania w skutecznym zarzadzaniu
organizacja.Rola sekurytyzacji w finansowaniu dzialalnosci bankowej.Sikorski- dominik. - proces sukcesji
funkcjonalnej na terenach przemyslowych i poprzemyslowych w miastach wojewodz.Ocena pracownikow w
instytucjach fiskalnych na przykladzie ii urzedu skarbowego.Sprawiedliwosc naprawcza - charakterystyka
wezlowych pojec.Zarzadzanie dlugiem publicznym w polsce na tle krajow unii europejskiej.Pisanie prac
magisterskich prawo.Podatkowe dochody budzetow gmin na przykladzie miasta zgierza..Analiza i ocena
systemu wynagradzania na przykladzie firmy telekomunikacyjnej.Obciazenia podatkowe indywidualnego
gospodarstwa rolnego..Zarzadzanie personelem w malej firmie na przykladzie p.h.u. dag-dar.Efektywnosc
wykorzystania zasobow przez jednostki badawczo - rozwojowe..Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposob
realizacji zadan publicznych.Budzetowanie narzedziem zarzadzania przedsiebiorstwem.Odgraniczenie
umowy o dzielo od umowy o swiadczenie uslug podobnej do zlecenia..Kryzys gospodarczy a
globalizacja..praca licencjacka budzet gminy .Powodztwo cywilne w procesie karnym.Wypalenie zawodowe
na przykladzie nauczycieli szkol specjalnych i ogolnodostepnych.Wplyw globalizacji na rynek pracy na
przykladzie polski.Public relations w administracji publicznej na przykladzie urzedu miasta lodzi.Nadanie
klauzuli wykonalnosci tytulowi egzekucyjnemu w postaci aktu notarialnego.Postrzeganie jakosci uslug
bankowych w polsce.Funkcjonowanie ratownictwa gorskiego na przykladzie beskidzkiej grupy gopr na tle
doswoadczen zagranicznych.Wplyw rynku kredytow hipotecznych na rozwoj rynku nieruchomosci
mieszkaniowych w polsce w latach 2003-2007..Komenda wojewodzka policji w krakowie i jej rola w
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego.Rekrutacja i selekcja w opinii pracujacych studentow uniwersytetu
lodzkiego.Zmiana albo uchylenie postanowienia- co do istoty sprawy w postepowaniu nieprocesowym.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza dochodow podatkowych w budzecie panstwa za lata 2003 2006.Dochodzenie roszczen w postepowaniu grupowym.Wycena zuzycia srodkow trwalych w aspekcie
rachunkowym i podatkowym.Wykorzystanie funduszy unijnych na przykladzie malej firmy produkujacej
wypoczynkowe meble ogrodowe.praca licencjacka budzet gminy .Ocena poziomu i struktury bezrobocia w
wojewodztwie slaskim na tle wybranych wojewodztw w polsce w latach 2055-2009.Znaczenie
rachunkowosci w zarzadzaniu firma na przykladzie rolniczej spoldzielni produkcyjnej skrzypiec..Promocja i
public relations jako elementy ksztaltowania wizerunku przedsiebiorstwa na rynku na przykladzie firmy
avon.Zadania wlasne i zlecone gminy na przykladzie gminy rzepiennik strzyzewski..Busines angels w dziele
wspierania rozwoju przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Transport multimodalny w
przedsiebiorstwie karex..Adaptacja budynku szkolnego znajdujacego sie w nowej soli na budynek wydzialu
komunikacji praca inzynierska budownictwo.Promocja oferty turystycznej touroperatora na przykladzie biura
podrozy triada.Badanie energochlonnosci budownictwa mieszkaniowego praca inzynierska
budownictwo.Pomoc strukturalna unii europejskiej dla sektora kultury ze szczegolnym uwzglednieniem
kinematografii.Korupcja w sporcie profesjonalnym w polskim prawie karnym.Strategia rozwoju malego i
sredniego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy dystybucyjnej olnaft.Darmowe prace
magisterskie.Zamowienia publiczne w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa
powiatowego w radomsku.Rola zarzadzania zasobami ludzkimi i badan marketingowych w ksztaltowaniu
konkurencyjnosci przedsiebiorstwa na przykladzie spolki swiatowit -agd sp. Z o.o..Entomologia
sadowa..Strategie dzialania firmy big stone-jeans na konkurencyjnym rynku.Analiza ryzyka kredytowego
sektora msp w banku spoldzielczym w praszce.Wplyw czynnikow tpm i pamco na jakosc produkowanych
wyrobow piekarniczych..Gospodarka finansowa gminy tomaszow mazowiecki w latach 2009-2011.praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw struktury organizacyjnej na relacje interpersonalne w przedsiebiorstwie.
Analiza porownawcza przedsiebiorstw x i przedsiebiorstwa y..Rola normatywna icao w tworzeniu konwencji
miedzynarodowych na przykladzie modernizacji konwencji rzymskiej z 1952 r..Rachunki bankowe.Polityka
regionalna unii europejskiej.Pozycja ustrojowa prezydenta rzeczypospolitej na podstawie konstytucji
rzeczypospolitej z 1997 roku..Negocjacje menadzerskie.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci na
przykladzie zakladu karnego w rzeszowie-zalezu..Zarzad wspolna rzecza na podstawie przepisow kodeksu
cywilnego oraz orzecznictwa sadow powszechnych i administracyjnych - zarys problematyki.Falszerstwo
testamentu recznego.Analiza i ocena rynku kontraktow terminowych futures na przykladzie gpw w
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warszawie.Europeizacja polskiego prawa administracyjnego i polskiej administracji publicznej.Ochrona
dziecka poczetego w prawie polskim.Praca licencjacka kosmetologia.Czynniki wplywajace na wynik
finansowy przedsiebiorstwa.Przemoc na stadionach w polsce.Dochody gminy praca
magisterska.Bezpieczenstwo i integralnosc danych w bazie danych.Nowoczesne zarzadzanie jakoscia w
organizacji pozarzadowej. Dobre praktyki zarzadcze na przykladzie frdl mistia..praca licencjacka budzet gminy
.Pomoc w pisaniu pracy licencjackiej.Wplyw integracji z unia europejska na sektor msp na przykladzie
przedsiebiorstwa x polska sp. Z o.o..Promocja miasta i gminy wielun.Pisanie prac lublin.Wykorzystanie teorii
optymalnego sterowania w wybranych modelach wzrostu gospodarczego..Instytucja porozumienia
administracyjnego w prawie administracyjnym.Budzet gminy.Wolnosc sumienia i religii w konstytucji
rzeczypospolitej polskiej z 1997 roku.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow na
podstawie telefonicznej obslugi klienta w banku..Kredytowanie klienta indywidualnego w banku ing..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena systemu rekrutacji i selekcji pracownikow na przykladzie firmy eko
okna.Analiza zagrozen oraz ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy lesnego zakladu
doswiadczalnego siemianice.Tendencje do ograniczania gwarancji procesowych w postepowaniach
przeciwko terrorystom.Wplyw zarzadzania kapitalem obrotowym na rentownosc przedsiebiorstwa
prowadzacego dzialalnosc produkcyjna – analiza na przykladzie spolki „agjat s.j” w latach 2009-2011..Analiza
strumieni technologii przy wytwarzaniu elementow drewnianych w przemysle meblarskim..Analiza
statystyczna budzetu gminy baranowo.Fundusze venture capital w polsce i na swiecie w warunkach kryzysu
gospodarczego.Kontrola zewnetrzna w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu
zawiercianskiego.Instrumenty bankowosci elektronicznej na przykladzie banku spoldzielczego towarzystwa
oszczednosciowo-pozyczkowego pa-co bank w pabianicach.Ocena efektywnosci elektronicznej na podstawie
mbanku w latach 2008-2010.Przyjecia jako jedna z funkcji zewnetrznej i wewnetrznej wladzy panstwa.Rynek
piwa w polsce.Warunki dopuszczalnosci wniesienia skargi do wojewodzkiego sadu
administracyjnego.Ochrona wierzycieli w kodeksie karnym..Zarzadzanie usluga zbiorowego zaopatrzenia w
wode i zbiorowego odprowadzania sciekow na przykladzie gminy popow.Podatkowa grupa kapitalowa w
europejskim i polskim prawie podatkowym.Chmielnicki- pawel (historyk). Red. - polska w unii europejskiej :
wybrane zagadnienia : praca zbiorowa .Logika.Namyslak- beata. Red. - przeksztalcenia regionalnych struktur
funkcjonalno-przestrzennych..Produkt i promocja na przykladzie restauracji kfc.Ochrona
konsumenta.Arbitraz gospodarczy w polsce na tle miedzynarodowym.Implementacja sankcji rady
bezpieczenstwa onz w systemie prawa unii europejskiej.Technika fotokodow w zastosowaniach
marketingowych.Migracje polakow po wstapieniu do unii europejskiej.Marketing szeptany w internecie.
Proba porownania z reklama telewizyjna.Zarzadzanie przeplywem informacji w przedsiebiorstwie
turystycznym.Analiza roszczen cywilnoprawnych z tytulu poczecia i urodzenia sie dziecka.praca licencjacka
budzet gminy .Rola ubezpieczenia kredytu hipotecznego w rozwoju rynku finansowania
nieruchomosci..Autorskoprawne aspekty dzialalnosci zespolu muzycznego.praca licencjacka budzet gminy
.Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej.Ocena dzialalnosci finansowej spolki polkomtel s.a. poprzez
analize finansowa w okresie 2005-2007..praca licencjacka budzet gminy .Szkolenie i doskonalenie
pracownikow jako metody rozwoju kapitalu ludzkiego na przykladzie zak s.a. w kedzierzyniekozlu..Zarzadzanie projektami kultury (na przykladzie projektu lodz europejska stolica kultury
2016).Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadan publicznych.Projekt technologii i
organizacji budowy dwukondygnacyjnego budynku biurowego z uwzglednieniem kosztow. Praca inzynierska
budownictwo.Motywowanie pracownikow jako warunek funkcjonowania firmy.Rachunkowosc w
organizacjach pozytku publicznego na przykladzie radomszczanskiego hufca.Promowanie malej firmy
handlowej na lokalnym rynku na przykladzie firmy pekra..Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego
lub niezgodnego z prawem rozwiazania umowy o prace na czas nieokreslony za wypowiedzeniem przez
pracodawce..Ocena zagrozenia kontynuacji dzialalnosci przedsiebiorstwa na podstawie spolki x.Rektyfikacja
orzeczen merytorycznych w procesie cywilnym.Zarzadzanie produkcja na przykladzie przedsiebiorstwa
warzywno - miesnego pamapol s.a. w ruscu.Profil wspolczesnego menedzera w duzej organizacji.Motywacja
pozaplacowa na podstawie firmy inter vion s.a. w tomaszowie mazowieckim.Ochrona srodowiska
naturalnego a integracja gospodarcza w ramach unii europejskiej.Tajemnica skarbowa.Pawlik- andrzej. Red. .

.
master of business administration - kapital dla organizacji : praca zbiorowa .Duda- aneta. Red. - public
relations miast i regionow .Naduzywanie pozycji dominujacej na rynku telekomunikacyjnym w prawie unii
europejskiej..Odpowiedzialnosc deliktowa w prawie francuskim - wypadki w szkolach.Prace licencjackie z
zarzadzania.Pisanie pracy inzynierskiej.Tworzenie instrumentow partycypacji spolecznej w procesie
planowania przestrzennego na przykladzie lokalnych programow rewitalizacji krakowa - instrumentalizacja
modelu partycypacji.Zasady funkcjonowania podatku od towarow i uslug w polsce.Kontrola podatkowa
przedsiebiorcow.System emerytalno-rentowy na przykladzie kasy rolniczego ubezpieczenia
spolecznego.Analiza marketingu mix w malym przedsiebiorstwie na przykladzie firmy eurodoor.praca
licencjacka budzet gminy .Pozycja ustrojowa kongresu stanow zjednoczonych ameryki polnocnej..praca
licencjacka budzet gminy .Podatki i oplaty lokalne jako instrumenty zarzadzania gospodarka finansowa gminy
na przykladzie gminy proszkow.Gospodarka finansowa osrodka pomocy spolecznej na przykladzie osrodka
pomocy spolecznej w gminie glubczyce..Prace magisterskie z administracji.Zarzadzanie jakoscia w firmie
produkujacej elementy konstrukcji stalowych.Pozycja obroncy w procesie karnym w polsce.Wiktymizacja
mieszkancow miasta lodzi.Dotacje unijne na przykladzie gminy klobuck oraz gminy wreczyca
wielka..Aktywnosc spoleczenstwa w lokalnych grupach dzialania na podstawie stowarzyszenia razem dla
radomki.Pozycja prezydenta w panstwach nadbaltyckich.praca licencjacka budzet gminy .Analiza budzetu na
przykladzie gminy siewierz w latach 2000-2003.Rola placowych i pozaplacowych czynnkikow w
motywowaniu pracownikow na przykladzie zakladu pracy chronionej.Rozwoj produktow i uslug
bancassurance..Zarzadzanie zespolem na przykladzie formuly 1.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
zarzadzania relacjami z klientem na wizerunek banku na przykladzie mbanku.Nieracjonalne zachowania na
rynku nieruchomosci.Weiss- alan - zawod konsultant : prowadzenie dzialalnosci- wyrabianie marki- osiaganie
sukcesu .Rola marki w procesie zakupu piwa przez studentow..Papieze xix i xx wieku o prawach
czlowieka.Narodowy bank polski jako centralny bank rzeczypospolitej polskiej.Ocena zasobow
technologicznych przy produkcji torebek damskich..Benchmarking w zarzadzaniu przedsiebiorstwem .Sila
wyzsza w porzadku prawnym polski i stanow zjednoczonych na tle rozstrzygniec jurystow rzymskich..Analiza
finansowa i prognoza przychodow w oparciu o sprawozdania finansowe spolki macrologic s.a..Aktywnosc
gminy na rzecz jej promocji na przykladzie gminy zgierz.Hipoteka kaucyjna jako zabezpieczenie
wierzytelnosci.Analiza kosztow zatrudnienia pracownikow na przykladzie gminnej spoldzielni samopomoc
chlopska kluki w latach 2002 - 2004.Pojecie przedsiebiorstwa a zastaw rejestrowy na
przedsiebiorstwie.Deregulacja zawodow szansa na rozwoj przedsiebiorczosci (na przykladzie zawodu
zarzadcy nieruchomosci).Wplyw podejscia lean na system rachunkowosci zarzadczej.Znaczenie outsourcingu
jako metody zarzadzania na przykladzie badan w spoldzielczych kasach oszczednosciowo - kredytowych im. F.
Stefczyka..praca licencjacka budzet gminy .Zabezpieczenie logistyczne polskich misji wojskowych w latach
dziewiecdziesiatych xx wieku.Pozarzadowe wspomaganie wspolpracy transgranicznej - na przykladzie
dzialalnosci fundacji karpackiej i stowarzyszenia na rzecz euroregionu karpackiego euro - karpaty..Zbiorowe
zarzadzanie prawami autorskimi oraz pokrewnymi podmiotow obcych.Dostawy i nabycia
wewnatrzwspolnotowe w swietle ustawy o podatku od towarow i uslug.Kredyt jako zewnetrzne zrodlo
finansowania przedsiebiorstwa.Organizacyjno-finansowe aspekty funkcjonowania gminy
czarnocin.Materialnoprawne podstawy odpowiedzialnosci karnej za zbrodnie ludobojstwa.Systemy
informatyczne w ewidencji gruntow- budynkow i lokali w placowkach samorzadu terytorialnego. Studium
oceny..Kosztorysowanie robot budowlanych – porownanie wariantow rozwiazan wybranych elementow
budowlanych praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie przedsiebiorstwem w warunkach zagrozenia
upadloscia.Finansowanie rozwoju infrastruktury logistyki.Ksztaltowanie polityki kadrowej przedsiebiorstwa z
wykorzystaniem narzedzi informatycznych.Zarzadzanie relacjami z klientem jako element dzialan marketingu
partnerskiego w uslugach na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Czynniki charakteryzujace model biznesowy firmy z branzy uslug rekrutacyjnych na przykladzie firmy x.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzadzanie produkcja i jakoscia w przedsiebiorstwie wytwarzajacym cement
na przykladzie cementowni warta..praca licencjacka budzet gminy .Wprowadzenie nowego produktu na
rynek w ocenie klientow w swietle badan wlasnych.Standardy i narzedzia obslugi klienta zewnetrznego w
europie.Problematyka opodatkowania podatkiem dochodowym od osob fizycznych prowadzacych
.

.
dzialalnosc gospodarcza na przykladzie firmy mlynarex.praca licencjacka budzet gminy .Historycznepolityczne i kulturowe uwarunkowania stosunkow polsko-wegierskich..Wspolpraca miedzynarodowa
jednostek samorzadu terytorialnego.Kosonoga- jacek. - dozor policji jako srodek zapobiegawczy w polskim
procesie karnym.Funkcjonalnosc negocjacji w zarzadzaniu wspolczesnym przedsiebiorstwem na przykladzie
hipermarketu auchan.Zarzad rzecza wspolna w ramach wspolwlasnosci w czesciach ulamkowych.Analiza
budzetowa na przykladzie gminy irzadze w latach 2003-2005.Gospodarowanie srodkami trwalymi w
czestochowskiej spoldzielni mieszkaniowej nasza praca w latach 2008-2011.Organizacja obslugi klienta na
przykladzie biura podrozy triada..Fuzje i przejecia w polskim systemie bankowym.Problemy z dlugiem
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie krakowa.Analiza i ocena elementow marketingu - mix na
przykladzie sdm w wieluniu.Ewaluacja jako narzedzie zarzadzania szkola..Leasing jako niekonwencjonalne
zrodlo finansowania przedsiebiorstw..Audyt wewnetrzny w jednostkach sektora finansow
publicznych.Sekurytyzacja naleznosci hipotecznych.Analiza budzetow gmin oraz ilustracja empiryczna na
przykladzie wybranej gminy.Doplaty w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.praca licencjacka budzet
gminy .Zasady prawa wyborczego do sejmu i senatu w kontekscie ich prawnokarnej ochrony w polsce
poprzez regulacje przestepstw wyborczych w rozdziale xxxi kodeksu karnego.Wyglad pracy
magisterskiej.Udzial strazy granicznej w ksztaltowaniu bezpieczenstwa wschodnich obszarow polski
.Zeznania swiadka jako dowod w procesie karnym.Status prawny malzonka wspolnika spolki
kapitalowej.Kryminalistyczne i prawne aspekty kontroli operacyjnej na tle ustawy o policji.Logistyczna
obsluga klienta jako narzedzie uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.Systemy informacyjne wspierajace
przedstawicieli handlowych.Zarzadzanie zmiana w zakladzie linii kolejowych tarnowskie gory w wyniu
restrukturyzacji przedsiebiorstwa polskie linie kolejowe spolka akcyjna.Aliza eksploatacji maszyn i urzadzen
w przemysle metalowym..Poszukiwanie klientow jako jeden z etapow procesu sprzedazy - analiza i ocena na
przykladzie przetworstwa owocowo-warzywnego piomar..Opakowanie i oznakowanie jako element
marketingu - mix - na przykladzie spoldzielni pracy cukry nyskie- firmy henkel oraz przedsiebiorstwa xxx z
branzy kosmetycznej..Formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej.Rozwoj sektora malych i srednich
przedsiebiorstw na terenie gminy kocmyrzow - luborzyca.Identyfikacja i ocena ryzyka zawodowego
wynikajaca z maszyn i urzadzen technicznych w jednostce wojskowej.Sposoby zalozenia europejskiej spolki
akcyjnej.Skarga na bezczynnosc organu lub przewlekle prowadzenie postepowania.Zjawisko przestepczosci
zorganizowanej w polsce oraz w wybranych krajach swiata.Mazur-wierzbicka- ewa. - ochrona srodowiska a
integracja europejska : doswiadczenia polskie .Marketing szeptany w polityce.System motywowania
wolontariuszy na przykladzie malopolskiego hospicjum dla dzieci..Iso 9001-2000 zarzadzanie jakoscia w
administracji publicznej.Analiza informacji w bezpieczenstwie.Ocena efektywnosci procesu produkcyjnego
na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Skarga o wznowienie postepowania jako nadzwyczajny srodek
zaskarzenia.Ochrona wlasciciela i uzytkownika wieczytego w procesie planowania przestrzennego.Audity
wewnetrzne zintegrowanego systemu zarzadzania w szpitalu klinicznym..Analiza gospodarki budzetowej
gminy mykanow w latach 2006 - 2010.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie gospodarki magazynowej
jako elementu logistyki w przedsiebiorstwie.Wykupy menedzerskie i lewarowanie jako szczegolna forma
przejecia przedsiebiorstwa.Podmiotowy zakres swobody przeplywu pracownikow w prawie wspolnoty
europejskiej.Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania w procesie karnym.Fundusz przedakcesyjny
sapard jako instrument polityki regionalnej i stopien jego wykorzystania w wojewodztwie slaskim.Leasing a
inne formy finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa.Mechanizmy uzyskania wsparcia malej firmy z
europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w wybranych dzialaniach innowacyjnych.Pisanie prac
kielce.Stan i kierunki rozwoju miejsc obslugi podroznych autostrady a4 ( odcinek polski )..Instytucja przetargu
w swietle przepisow kodeksu cywilnego.Zasada memorialowa i kasowa w rachunkowosci - konsekwencje
wyboru.Ksztaltowanie dochodow jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy lipce
reymontowskie.Wspolpraca gospodarcza polski i niemiec w swietle integracji europejskiej i globalizacji
gospodarki swiatowej..Europejska spolka akcyjna i jej charakter..Kontrola podatkowa jako jedna z procedur
kontrolnych w polskim prawie podatkowym..Bezrobocie jako czynnik ograniczajacy rozwoj powiatu oraz
gminy i miasta pajeczno.Pisanie pracy magisterskiej cena.Ocena jakosci obslugi pasazerow w porcie
.
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lotniczym na przykladzie miedzynarodowego portu lotniczego im. Jana pawla ii krakow – balice.Podatkowa
grupa kapitalowa w europejskim i polskim prawie podatkowym.Infrastruktura dla rekreacji i wypoczynku na
terenie opola..Kryzysy walutowe: teoria i doswiadczenia praktyczne.Gospodarka budzetowa gminy na
przykladzie gminy pawonkow.Funkcje systemu wynagrodzen w przedsiebiorstwie (na przykladzie opolskiej
spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej).Wplyw kultury organizacyjnej na
motywacje.Miedzynarodowa konferencja naukowa z okazji trzydziestej rocznicy powstania nszz solidarnosc zbiorowe prawo pracy w xxi wieku : miedzynarodowa konferencja naukowa z okazji trzydziestej
roc.Budzetowanie kosztow dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie enion grupa tauron s.a. zaklad
energetyczny czestochowa.Analiza i ocena mozliwosci wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia wedlug
normy iso serii 9000 w urzedzie gminy tomice..Mala szkola - geneza powstania i problemy w
zarzadzaniu.Rozwoj stosunkow gospodarczych i politycznych unii europejskiej z federacja rosyjska.Szkolenie jak je prowadzic i jakich bledow nie popelniac.praca licencjacka budzet gminy .Koncepcja reorganizacji oferty
tradycyjnych miejscowosci uzdrowiskowych na przykladzie zegiestowa zdroju.Praca magisterska z
pedagogiki.Narzedzia promocji w gminie zgierz.Wplyw funduszy europejskich na rozwoj organizacji
ekomuzeow na przykladzie bieszczadzkiego ekomuzeum trzy kultury.Odpowiedzialnosc osob prawnych za
szkody srodowiskowe.Lean management jako metoda doskonalenia przedsiebiorstwa na wybranym
przykladzie.Perspektywy rozwoju turystycznego gorcow..Zarzadzanie ryzykiem kredytowym na przykladzie
banku bph s.a. odzial w ostrolece.Rola i znaczenie marketingu mix na przykladzie przedsiebiorstwa branzy
nasienno-ogrodniczej.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie srodkow finansowych pozyskiwanych z
funduszy strukturalnych ue w finansowaniu zadan realizowanych przez miasto pilica w latach 20052009.Przejscie zakladu pracy lub jego czesci na innego pracodawce.Uzycie poligrafu w procesie karnym w
swietle najwazniejszych tez orzecznictwa i doktryny niemieckiej- z uwzglednieniem uregulowan
polskich.Amortyzacja nieruchomosci w swietle polskiego prawa bilansowego i podatkowego.Oferta w
konwencji wiedenskiej o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarow.Ocena finansowa przedsiebiorstwa
na przykladzie firmy krogal w latach 2007-2010.Fundusze strukturalne i ich rola w finansowaniu dzialalnosci
innowacyjnej msp.Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego praca inzynierska
budownictwo.Niezawislosc sedziow i niezaleznosc sadow..Algorytm genetyczny w analizie danych
finansowych.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych.praca licencjacka budzet gminy
.Wyrok zaoczny w polskim procesie karnym.Analiza procesu gospodarowania srodkami trwalymi na
przykladzie kghm polska miedz s.a..Strategia marki na rynku odziezowym na przykladzie firmy fine
fashion.Podatki lokalne jako zrodla dochodow budzetowych samorzadu gminnego.Czynniki ksztaltujace
dzialalnosc komercyjna wyzszych uczelni publicznych.Oceny skutecznosci promocji sprzedazy jako narzedzia
marketingu.Zarzadzanie plynnoscia finansowa w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia sedal..Koncepcje
uzasadnienia wlasnosci prywatnej a polski porzadek prawny.Rachunkowosc praca licencjacka.Rola
wywiadowni gospodarczych jako zrodla obiektywnej informacji o podmiotach rynkowych.Wplyw sytuacji
finansowej przedsiebiorstwa mostostal kedzierzyn spolka akcyjna z siedziba w kedzierzynie-kozlu na
dostepnosc wybranych form finansowania dzialalnosci w latach 2007 - 2009..Uregulowania prawne nadzoru
budzetowego i koordynacji polityk gospodarczych w unii europejskiej.Problem racjonalizacji wydatkow
publicznych jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie samorzadu wojewodztwa opolskiego w
latach 2007 - 2009..Podstawy prawne dzialalnosci urzedu ochrony panstwa w ujeciu
historycznym.Wykorzystanie internetu przez biura podrozy - analiza na podstawie wybranych biur podrozy w
polsce.Prace licencjackie z pedagogiki.Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z
prawem rozwiazania umowy o prace na czas nieokreslony za wypowiedzeniem przez pracodawce..System
finansowo-ksiegowy jednostki w swietle ustawy o rachunkowosci.Zmiana osoby wierzyciela lub dluznika a
zabezpieczenie wierzytelnosci.Ocena sytuacji spolki net na podstawie sprawozdania
finansowego.Europejskie modele telewizji publicznej a funkcjonowanie i kierunki zmian telewizji polskiej
s.a..Zarzadzanie dzialalnoscia marketingowa w organizacjach non-profit- na przykladzie mlodziezowego
domu kultury w czestochowie..Badania potrzeb pracownikow jako warunek doboru systemu motywacyjnego
do pracy w instytucjach prywatnych i publicznych.Rozwoj handlu elektronicznego i jego wplyw na sprzedaz
tradycyjna.Preferencje mieszkaniowe uczestnikow rynku nieruchomosci w czestochowie.Podatkowe aspekty
.
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pomocy publicznej dla przedsiebiorcow w polsce.Kompetencje komisji na podstawie traktatu
ustanawiajacego wspolnote europejska.Praca magisterska rachunkowosc.Rola elektronicznych form rozliczen
bezgotowkowych w banku pko bp s.a..Cena a fazy cyklu zycia produktu.Zamowienia publiczne w swietle
inwestycji i prowadzenia dzialalnosci biezacej w jednostkach publicznych sluzby zdrowia na przykladzie
szpitala powiatowego w radomsku.K o n o s a m e n t.Szkolenia pracownicze jako istotny element
podwyzszania jakosci zasobow ludzkich w urzedzie gminy w mykanowie.Szkolenia- jako element polityki
personalnej na przykladzie esbanku banku spoldzielczego.Koncepcja systemu bezpieczenstwa narodowego
wedlug bialej ksiegi bezpieczenstwa narodowego rp.Etyczne aspekty globalizacji.praca licencjacka budzet
gminy .Ogloszenia pisanie prac.Obrot nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc jednostki samorzadu
terytorialnego na podstawie gminy klucze w latach 2006 -2008.Ocena okresowa pracownikow.Wybrane
formy aktywizacji osob bezrobotnych w powiecie lubaczowskim..Warunki legalnosci strajku.System
zabezpieczenia emerytalnego w polsce.Psychologiczne mechanizmy oddzialywania reklamy - na przykladach
reklamy krajowej..Znaczenie systemu motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie komendy
wojewodzkiej policji w opolu.Analiza i ocena gospodarki budzetowej na przykladzie gminy dzialoszyn w
latach 2008-2010..Wplyw zmiany wysokosci udzialow w pit oraz w cit na realizacje dochodow
powiatu.Poziom stresu zawodowego wsrod kadry dydaktycznej wybranych katedr wydzialu zarzadzania
uniwersytetu lodzkiego.Zastosowanie systemu ocen pracowniczych w duzym przedsiebiorstwie na
przykladzie przedsiebiorstwa x.Analiza skutecznosci metod walki z bezrobociem w powiecie ostroleckim w
latach 2006-2008.Efektywnosc placowych i pozaplacowych instrumentow motywowania
pracownikow.Ekonomiczno-finansowe aspekty zastosowania venture capital w malych i srednich
przedsiebiorstwach na przykladzie spolki neutra.praca licencjacka budzet gminy .Prawno-kryminalistyczne
aspekty dowodu z badan dna..Bil- ireneusz. - gospodarka niemiec a kraje europy srodkowej i wschodniej
.Projektowanie strategii przedsiebiorstwa.Rola emocji w reklamie - analiza wizualnych przekazow
reklamowych na przykladzie branzy motoryzacyjnej.Heciak- slawomir. - teoria wyboru publicznego a
ekonomiczna analiza funkcjonowania sfery publicznej .Wsparcie aktywnosci gospodarczej potencjalnych i
realnych przedsiebiorcow.Analiz finansowa firmy jako glowne narzedzie w tworzeniu strategii finansowej
przedsiebiorstwa (na przykladzie redan s.a.).Halizak- edward - wspolnota pacyfiku a wspolnota
wschodnioazjatycka .Public relations w administracji publicznej na przykladzie biura prasowego urzedu
marszalkowskiego w krakowie.Analiza i ocena zastosowania marketingu internetowego w branzy
komputerowej na przykladzie sklepu internetowego primakomp.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc
duszpasterska w srodowisku wieziennym.Zmiany podzialu administracyjnego polski 1944-1998.praca
licencjacka budzet gminy .Raporty spolecznej odpowiedzialnosci biznesu w zarzadzaniu wspolczesnymi
organizacjami.Handel elektroniczny jako sposob zagospodarowania rynkow niszowych.Gospodarka
finansowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kroczyce.Rola organow kontroli
podatkowych w przeciwdzialaniu ucieczkom przed podatkami.Ocena kondycji finansowej spolki zpc mieszko
s.a. w latach 2001-2004.Egzekwowanie prawa autorskiego w internecie wobec uzytkownikow koncowych- a
poszanowanie przyslugujacego im prawa do ochrony danych osobowych i dostepu do inernetu w swietle
polskich oraz europejskich rozwiazan legislacyjnych.Ocena realizacji przez powiat wielun zadan z zakresu
ochrony srodowiska..Hacking w ujeciu art.267 k.k..Fundusze inwestycyjne w oszczedzaniu gospodarstw
domowych.Ochrona znakow towarowych na terenie rzeczypospolitej polskiej.Analiza dochodow i wydatkow
w gminie nowa brzeznica w latach 2006-2011.Funkcjonowanie i rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce w swietle integracji z unia europejska..Prace licencjackie logistyka.Poszukiwanie alternatyw do kary
pozbawienia wolnosci.Ocena funkcjonowania bankowosci elektronicznej na podstawie banku pko bp s.a. w
latach 2007-2011.Rozwoj rynku venture capital w krajach unii europejskiej.Specyfika kosztow uzyskania
przychodow w podatku dochodowym od osob prawnych..Reklama w strategii marketingowej
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy oponiarskiej t.c. Debica.Zbior prac magisterskich.Bankowosc
internetowa- jako nowe oblicze banku w xxi wieku..Rekonstrukcja przyzyciowego wygladu twarzy
czlowieka.Projekt orzekrycia placu targowego. Praca inzynierska budownictwo.Rola kredytow bankowych w
finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw..Zasiedzenie nieruchomosci przez skarb
panstwa..Restrukturyzacja dynamiczna w rozwoju przedsiebiorstwa - aspekt techniczno.
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technologiczny.Odpowiedzialnosc jednostki za naruszenie prawa unijnego.Prace licencjacka.Spoleczny
aspekt zmian organizacyjnych na przykladzie przedsiebiorstwa cermit.Wykorzystanie funduszy unijnych na
przykladzie gminy leczyca w latach 2004-2010.Ocena realizacji funkcji motywowania pracownikow na
podstawie rolniczej spoldzielni produkcyjnej w wydrowicach..Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu na
przykladzie powiatowego urzedu pracy w olesnie.Analiza prawnych form zabezpieczenia kredytu na
przykladzie euro banku s.a. w latach 2003-2007.Gospodarka finansowa jednostki samorzadu terytorialnego
oraz inwestycje srodowiskowe i srodki ich realizacji na przykladzie budzetu gminy warta.Poglady i dzialalnosc
polityczna mao zedonga.Analiza zmian rentownosci polskich spolek gieldowych w okresie kryzysu
ekonomicznego.Piractwo wczoraj i dzis - akty przemocy na wodach rogu afryki.Mechanizmy zabezpieczajace
wykonanie zobowiazania przez dewelopera przewidziane w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.praca licencjacka budzet gminy .Instytucja podsluchu w prawie
polskim i prawie amerykanskim.Podatek od nieruchomosci jako zrodlo dochodow w gminie
przedborz.Nowoczesne instrumenty wspierania inwestycji dla malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Analiza kondycji finansowej spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia na przykladzie amz - kutno sp. Z
o.o..Wartosc dowodowa opinii opartej na malej liczbie minucji.Prawne aspekty zapobiegania przemocy w
rodzinie w oparciu o prawo miedzynarodowe i krajowe.Pozycja notariusza w unii europejskiej..Ocena
oplacalnosci inwestowania na rynku nieruchomosci na przykladzie nieruchomosci komercyjnej.Walkowiakryszard. - zarzadzanie potencjalem spolecznym organizacji .Analiza warunkow bhp ochrony srodowiska przy
produkcji energii elektrycznej w elektrowni lagisza..Wybrzeze morza czerwonego w ofertach biur
podrozy.Przekazywanie informacji publicznej na przykladzie biuletynow informacji publicznej..Projekt
malego warsztatu 4 stanowiska wymiany opon za zapleczem i magazynem. Praca inzynierska
budownictwo.Wplyw kapitalu spolecznego na rozwoj spoleczno - gospodarczy opola..Funkcjonowanie teatru
tanca na przykladzie wybranych teatrow tanca w krakowie.Wspolna polityka rolna w krajach unii europejskiej
a sytuacja polskiego rolnictwa.Metody elastyczne na podstawie metody scrum..Cesja globalna w prawie
polskim.praca licencjacka budzet gminy .Molestowanie seksualne w miejscu zatrudnienia.Pozycja prawnoadministracyjna wlasciciela nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy .Ekonomiczne aspekty
dostosowania transportu drogowego do przewozu zywnosci w systemie haccp certyfikowanego wg normy
pn-en iso 22000:2006.Rozwoj przedsiebiorczosci wiejskiej w oparciu o unijne srodki pomocowe - przyklad
gminy daszyna.Dzialalnosc domow maklerskich na wybranych przykladach.Polski model partnerstwa
publiczno-prywatnego w swietle regulacji ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. O partnerstwie publicznoprywatnym..Produkt - jedno z narzedzi marketingowych stosowanych przez polskie towarzystwo
ubezpieczen s. A..Praca licencjat.Komputery kwantowe - bit a qubit. Rewolucja informatyczna..Proces
oceniania pracownikow na przykladzie zakladu lakiernictwa i blacharstwa samochodowego marian i
waldemar bonczek.Ochrona tajemnicy panstwowej w procesie karnym.Rezim prawny parku narodowego w
swietle prawa polskiego.praca licencjacka budzet gminy .Zasady funkcjonowania organizacji non-profit na
przykladzie fundacji dla uniwersytetu jagiellonskiego.Zastosowanie systemu rfid w procesie magazynowania
w firmie acp pharma s.a..Marka jako element produktu na przykladzie marki honda.Kurowski- jacek. Red. logistyka a bezpieczenstwo : analiza wybranych problemow .Kryminalistyczne aspekty kradziezy i oszustw w
obrocie paliwami stalymi..praca licencjacka budzet gminy .Kulturowe uwarunkowania negocjacji w procesach
fuzji i przejec przedsiebiorstw..Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie firmy omega.Wypalenie
zawodowe a inteligencja emocjonalna w zawodzie nauczyciela (w aspekcie badan wlasnych).Dzialalnosc
gospodarcza stowarzyszen w polsce w swietle doswiadczen stowarzyszenia rotunda.Postepowanie w
sprawach o zlozenie przedmiotu swiadczenia do depozytu sadowego.Wykorzystanie internetu w reklamie i
promocji - analiza strony internetowej zespolu piesni i tanca slask.Pomiar wizerunku marki na przykladzie
polskich firm odziezowych.Rola wojewody w zarzadzaniu komponentem wojewodzkim zintegrowanego
programu operacyjnego rozwoju regionalnego 2004-2006 w malopolsce..Dzialalnosc depozytowo-kredytowa
banku komercyjnego (na podstawie banku pko bp s.a.).Plany prac licencjackich.Rekrutacja a szkolenie kadrjako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie agencji nieruchomosci.Jak zalozyc internetowe
biuro podrozy dla osob niepelnosprawnych?.Wykorzystanie srodkow unijnych do celow inwestycyjnych przez
gmine mykanow w latach 2006-2010.Analiza atrakcyjnosci inwestycyjnej spolki gieldowej rainbow tours s. A.
.
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W oparciu o sprawozdanie finansowe.Finanse publiczne na przykladzie powiatowego centrum pomocy
rodzinie w kutnie.Asymetria kompetencji organizacji pracodawcow i zwiazkow zawodowych.praca
licencjacka budzet gminy .Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw..Rekrutacja i selekcja jako
sposoby zaspkajania potrzeb zwiazanych z planowaniem zasobow ludzkich.Badanie zaleznosci miedzy
satysfakcja z pracy i identyfikacja pracownika z miejscem pracy a wiekiem i stazem na przykladzie starostwa
powiatowego w zawierciu.Rola i zadania zarzadcy na rynku nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie
wspolnoty mieszkaniowej przy ul. Focha w czestochowie.Parteka- tomasz (1944- ). Red. - wymiar europejski
regionu morza baltyckiego = (the european dimension of baltic sea region) .Wplyw wdrozenia systemu sap
na funkcjonowanie firmy dystrybucyjnej tme transfer multisort elektronik sp. Z o.o..Podstawowe zasady
funkcjonowania rynku energii elektrycznej na przykladzie koncernu enion s.a..Znaczenie instytucji
wznowienia postepowania dla prawidlowego zalatwienia sprawy administracyjnej..Ewolucja struktury
dochodow wlasnych gmin w latach 2005-2009.K o n o s a m e n t.Ksztaltowanie i realizacja polityki pienieznej
eurosystemu przez europejski system bankow centralnych.Strategia zarzadzania zasobami ludzkimi na
podstawie firmy x.Podatkowoprawne aspekty sprzedazy przedsiebiorstwa.Stres zawodowy i jego wplyw na
funkcjonowanie pracownikow. Analiza porownawcza pracownikow firmy produkcyjnej oktim i gimnazjum w
mstowie.Przekazywanie informacji niekomercyjnej za posrednictwem internetu na podstawie
www.ppp.opole.pl..Prace zaliczeniowe.Przestepczosc w mediach - historia- prawo- wplyw (na przykladzie
relacji prasowych)..Funkcja kontroli w systemie zarzadzania jakoscia opartym na normie iso 9001:2000 na
przykladzie tc debica s.a..System haccp jako gwarancja bezpiecznej zywnosci na podstawie okregowej
spoldziejni mleczarskiej w myszkowie.Doskonalenie zawodowe nauczycieli na przykladzie zespolu szkol
specjalistycznych nr 6 w dabrowie gorniczej.Procedury administracyjne.zrodla finansowania dzialalnosci
gospodarczej malych i srednich przedsiebiorstw.Produkcja drzwi drewnianych.Matwiejczuk- wieslaw. zarzadzanie kapitalem ludzkim a konkurencyjnosc przedsiebiorstwa budowlanego : podstawy teo.Prace
magisterskie zarzadzanie.Funkcjonowanie systemu ubezpieczen emerytalnych na przykladzie otwartego
funduszu emerytalnego pzu zlota jesien.Jarugowa- alicja (1928- ). - miedzynarodowe standardy
sprawozdawczosci finansowej (mssf msr) : nowe regulacje .Pomoc unijna dla sektora rolnego w powiecie
radomszczanskim na przykladzie planu rozwoju obszarow wiejskich - wspieranie dzialalnosci rolniczej na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania onw.Prawo czlowieka do mieszkania a polityka
mieszkaniowa w kontekscie osob malo i srednio zamoznych.Pisanie prac licencjackich cena.Analiza
materialochlonnosci budownictwa tradycyjnego i systemowego praca inzynierska budownictwo.Dzialalnosc
gminy poraj w zakresie ochrony srodowiska..Wplyw reklamy internetowej na nabywcze zachowania
studentow.Pisanie prac lublin.Wplyw nierownosci plac na wzrost gospodarczy.Reforma systemu swiadczen
spolecznych na przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej w pawonkowie.Slawinski- andrzej (1951- ).
- nauki spoleczne wobec kryzysu na rynkach finansowych .praca licencjacka budzet gminy .Spis tresci praca
licencjacka.Bienkowska- ewa. - ofiara przestepstwa w dokumentach miedzynarodowych .Biegly w polskim
procesie karnym.Rachunkowosc kredytow w banku komercyjnym.Opodatkowanie dochodow osob fizycznych
ze zrodel pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej.Przestepstwo brania udzialu w bojce lub pobiciu (art.158 i
art.159 k.k.).Tworzenie efektywnego portfela inwestycyjnego.Wplyw kapitalu intelektualnego na
konkurencyjnosc przedsiebiorstwa na przykladzie banku pko s.a. oraz pko bp.Rozwoj regionalny. Analiza
malopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013.Prace magisterskie z
administracji.Rektrutacja i selekcja kadr jako element nowoczesnego zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie akademii fryzjerskiej berendowicz&kublin.Motywowanie jako funkcja zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie firmy x.Znaczenie wypalenia zawodowego nauczycieli w zarzadzaniu szkola.Analiza
finansowa przedsiebiorstwa wlodar w latach 2006 - 2010.Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie
dzialalnosci nzoz medica sp. Z o. O..Kredyt bankowy jako zrodlo finansowania dzialalnosci
przedsiebiorstw.Standaryzacja jako determinanta efektywnosci procesu sprzedazy..Udzial w spolce z
ograniczona odpowiedzialnoscia a wspolnosc majatkowa malzenstwa.Dzialalnosc w zakresie finansowania
nieruchomosci mieszkaniowych przez bank spoldzielczy w jastrzebiu zdroju.Zmiany organizacyjne w sieci
szkol w gminie golacza w latach 2003-2005 i ich wplyw na wydatki budzetowe..Ocena skutecznosci modelu
crm w ksztaltowaniu relacji z klientami (na przykladzie firmy scorpio sp. Z.o.o.).Zarzadzanie produkcja i
.
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jakoscia okuc budowlanych na przykladzie zamkniecia bramowego obrotowego przedsiebiorstwa z branzy
metalowej..Czaplinski- wladyslaw (1954- ). Red. - problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u
progu xxi wieku .Funkcjonowanie zintegrowanych systemow jakosci na przykladzie firmy petro mechanika w
plocku sp. Z o.o..Sponsoring sportu jako narzedzie komunikacji marketingowej na przykladzie wyscigow
formuly 1.Odpowiedzialnosc cywilnoprawna za bledy w sztuce lekarskiej (zagadnienia wybrane).Rozwoj
turystyki uzdrowiskowej na przykladzie uzdrowiska busko-zdroj oraz hotelu sloneczny zdroj medical spa&
wellness..praca licencjacka budzet gminy .Zasada koncentracji materialu procesowego w polskim procesie
cywilnym.Podatkowe aspekty ekspansji na rynki wschodnie.Finanse publiczne na szczeblu samorzadu
terytorialnego na przykladzie budzetu gminy lodz.Kitesurfing jako przyszlosc rozwoju turystyki
kwalifikowanej nad zalewem czorsztynskim.praca licencjacka budzet gminy .Kierowanie zespolami
pracowniczymi w sytuacjach kryzysowych na przykladzie zespolow ratownictwa medycznego.Praca
licencjacka wzory.Komercyjne i niekomercyjne bazy danych na przykladzie oracle 10g i postgresql.Analiza
porownawcza warunkow prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez male i srednie przedsiebiorstwa na
przykladzie polski i slowacji.Organizacja zbiorowego transportu miejskiego w lodzi.praca licencjacka budzet
gminy .Pozyskiwanie sluzb handlowych jako element zarzadzania personelem.Aktywizacja osob
bezrobotnych na przykladzie powiatowego urzedu pracy w sosnowcu.Analiza i ocena sytuacji finansowej
spolki opoczno s.a. w latach 2001-2004.Ewidencja dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw w oparciu o
podatkowa ksiege przychodow i rozchodow i ryczalt ewidencjonowany.Zakres ochrony slabych znakow
towarowych w swietle oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad.Atmosfera w zespole
pracowniczym- a efektywnosc organizacji- analiza zarzadzania instytucja kultury na przykladzie krakowskiego
teatru scena stu.Koncepcja zarzadzania jakoscia we wspolczesnym przedsiebiorstwie w ramach modelu tqm i
norm serii iso 9000.Kalkulacja kosztu jednostkowego w zarzadzaniu firma na przykldzie firmy p.p.ch. I p.r.s. -anita-- company..Europejski fundusz rozwoju regionalnego jako zrodlo wsparcia turystyki w polsce na
przykladzie powiatu elckiego .Prognozowanie cen pszenicy i zyta w skupie w polsce w latach 2000 - 2011 na
podstawie modelu wintersa..Aspekty finansowe prywatyzacji szpitali w polsce na przykladzie szpitala w
wieruszowie w latach 2006-2008..Przestepstwa przeciwko wolnosci sumienia i wyznania.Zwloki jako zrodlo
dowodowe.Bezpieczenstwo lancucha dostaw na przykladzie zastosowania dobrych praktyk tapa w
magazynie wysokiego skladowania.Wplyw podatkow od osob prawnych na konkurencyjnosc polskiej
gospodarki..Ocena kondycji finansowej banku spoldzielczego w losicach w latach 2010-2012.Sukcesja
generalna podmiotow gospodarczych na przykladzie spolek kapitalowych prawa handlowego.Problematyka
maloletniego cudzoziemca w polskim systemie prawa administracyjnego.Zasada proporcjonalnosci w
ograniczaniu wolnosci i praw jednostki w swietle konstytucji rp.Ocena wiarygodnosci przedsiebiorstwa w
aspekcie dostepnosci informacji gospodarczych.Wplyw mikrowypelniaczy i domieszek silanowych na
wybrane wlasciwosci techniczne zapraw winyloestrowych praca inzynierska budownictwo.Powstawanie oraz
rozwoj grup producentow rolnych w polsce (na przykladzie wojewodztwa opolskiego)..Zarzadzanie
funduszami inwestycyjnymi na przykladzie instytucji ubezpieczeniowych.Projekt hotelu na 200 miejsc
noclegowych praca inzynierska budownictwo.Male i srednie przedsiebiorstwa w polityce kredytowej
bankow..Bezrobocie wsrod kobiet w powiecie piotrkowskim w latach 2005-2008.Leasing jako forma
finansowania majatku przedsiebiorstwa na przykladzie.praca licencjacka budzet gminy .Kacprzak- ewa. Red. rola srodkow unii europejskiej w rozwoju obszarow wiejskich .Finansowanie oswiaty z budzetu panstwa oraz
zrodel zewnetrznych na podstawie miasta i gminy koluszki.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie
odrebne w sprawie o rozwod.Reklama w internecie. Wybrane zagadnienia prawne.System zarzadzania
gospodarka materialowa przedsiebiorstwa produkcyjno- handlowego..Ocena zdolnosci kredytowej jako
sposob minimalizacji ryzyka kredytowego banku.praca licencjacka budzet gminy .Debski- damian. planowanie- analiza ekonomiczna i sprawozdawczosc : podrecznik do nauki zawodu technik
ekonom.Wynagradzanie pracownikow banku na przykladzie pko bp s.a..System zarzadzania jakoscia w
ochronie zdrowia- wymagania wedlug normy iso 9001 : 2008 i wedlug akredytacji cmj na przykladzie szpitala
rejonowego im. Dr jozefa rostka w raciborzu..Przywodztwo w organizacji-budowanie pozycji lidera na
przykladzie sieci sklepow detalicznych.Wykorzystanie narzedzi public relations w ksztaltowaniu wizerunku
firmy onninen.Analiza wskaznikowa i jej ograniczenia na przykladzie przedsiebiorstwa jutrzenka s.a. w latach
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2005-2007.praca licencjacka budzet gminy .Rola bankow w finansowaniu dzialalnosci gospodarczej
przedsiebiorstw.Charakterystyka sektora rolnego w polsce po akcesji do unii europejskiej na przykladzie
gminy dabrowice.Forma aktu notarialnego przy przeniesieniu wlasnosci nieruchomosci.Podatki i oplaty
lokalne jako zrodlo zasilania budzetu miasta kalisz w latach 2005-2008.Barta- janusz (1947- ). Red. - media a
dobra osobiste .Dostep do informacji publicznej w polsce.Aktywnosc przedsiebiorstwa w obszarze dzialan
public relations- jako element polityki promocyjnej- realizowanej przez gtc sp. Z o.o..Bon oswiatowy –
korzysc- koniecznosc czy zagrozenie dla polskiej oswiaty.Zezwolenie na obrot napojami alkoholowymi jako
przyklad decyzji administracyjnej .Reklama internetowa nowa droga promocji.Kruczalak-jankowska- joanna.
Red. - wplyw europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego .Procedury administracyjne.Wybrane
problemy prawne umow wydawniczych.Sponsorowanie wydarzen sportowych i ksztaltowanie wizerunku
organizacji z wykorzystaniem narzedzi marketingowych.Lokaty bankowe jako forma oszczedzania dla
klientow indywidualnych..Znaczenie systemu ocen pracowniczych oraz systemow motywacyjnych w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa elektrobudowa s.a..Zarzadzanie i
gospodarowanie nieruchomosciami turystycznymi.Proces inwestycyjno-budowlany morskiej elektrowni
wiatrowej.Przestepstwo przemytu wybrane aspekty kryminalistyczne i kryminologiczne.Instytucja
oskarzyciela posilkowego w polskim postepowaniu karnym.Przeglad zrodel finansowania przedsiebiorstw w
sektorze medialnym.Rozwoj uslug kolportazowych w wojewodztwie opolskim na przykladzie firmy kolporter
s.a..Finansowanie rozwoju przedsiebiorstwa z wykorzystaniem srodkow unijnych.Nowa ustawa o vat jako
efekt harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem ue.Wplyw programu leader na rozwoj wsi w
powiecie kluczborskim.System zarzadzania jakoscia wedlug normy iso 9001 w przedsiebiorstwach
archiwistycznych.Zarzadzanie zmiana we wspolczesnej organizacji na przykladzie miejskiego
przedsiebiorstwa komunikacji w lomzy.praca licencjacka budzet gminy .Roszczenie prewencyjne ( art.439
kc).Ocena skutecznosci instrumentow aktywnej polityki rynku pracy oferowanych bezrobotnym przez
powiatowy urzad pracy w belchatowie..Zanaczenie reklamy w komunikacji z konsumentem..Kompresja baz
danych a bezpieczenstwo transmisji..Problemy funkcjonowania malych i srednich przedsiebiorstw sektora
budowlanego w wojewodztwie opolskim..Sposoby pokonywania barier firm sektora msp na przykladzie
firmy mad.Lokaty bankowe jako forma oszczedzania dla klientow indywidualnych..Stefanski- ryszard andrzej.
- wykroczenia drogowe : komentarz .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw subwencji na finansowanie
oswiaty na przykladzie gminy radomsko.Zakaz pomocy finansowej spolki w obejmowaniu i nabywaniu jej
akcji..Specyfika dzialan marketingowych na rynku dobr przemyslowych- na przykladzie firmy produkujacej
podajniki do materialow sypkich.Rozwoj uslug bankowosci elektronicznej na przykladzie multibanku.Znaki
jakosci i ich wplyw na decyzje konsumenta.Pozycja ustrojowa glowy panstwa na mocy konstytucji marcowejkwietniowej oraz konstytucji iii rp..Sadowa ochrona posiadania.Istota i znaczenie sprawozdan finansowych w
funkcjonowaniu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wozniki.Regulacje prawne
funkcjonowania gieldy papierow wartosciowych na przykladzie gpw s.a. w warszawie.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zasiedzenie nieruchomosci przez skarb panstwa oraz problem
doliczenia okresu posiadania samoistnego na rzecz nastepcow prawnych..Wplyw koniunktury na rynku
budowlanym na wyniki nieruchomosciowych funduszy inwestycyjnych.Gospodarowanie srodkami trwalymi
na przykladzie przedsiebiorstwa unimot express sp. Z o.o..Zastosowanie elementow marketingu - mix w
firmie koudijs pasze sp. Z o.o..Instytucja skargi subsydiarnej w polskim prawie karnym procesowym.Proces
dyfuzji innowacji technologicznych w logistyce - systemy monitorowania pojazdow.Inwestycje katowickiej
specjalnej strefy ekonomicznej - podstrefy gliwickiej jako czynnik rozwoju miasta na przykladzie miasta
gliwice.Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na przykladzie robotniczej spoldzielni mieszkaniowej
hutnik.Ksztaltowanie wizerunku organizacji pozarzadowych na przykladzie fundacji dla uniwersytetu
jagiellonskiego.Instytucja racji stanu jako podstawowa zasada priorytetu panstwa w realizacji polityki
zagranicznej.Prace magisterskie stosunki miedzynarodowe.Projekt technologii i organizacji budowy domku
jednorodzinnego z bloczkow z betonu komorkowego o powierzchni do 120 m2. Praca inzynierska
budownictwo.Koszty i zrodla finansowania opieki zdrowotnej na przykladzie niepublicznego zakladu opieki
zdrowotnej profilaktyka medyczna w kutnie.Kamba-kibatshi- marcel. - proces reformowania i
dostosowywania polskiego sektora finansow publicznych do standardow unii.Badanie zjawiska mobbingu w
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srodowisku szkolnym na przykladzie ix liceum ogolnoksztalcacego im. C.k. Norwida w
czestochowie.Dopuszczalnosc skargi o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego
orzeczenia.Zarzadzanie rozwojem systemow innowacyjnych w polsce..Zmeczenie chroniczne i symptomy
zwiazane z deficytem snu w grupie studentow medycyny..Strumienie wartosci przy produkcji zaworow
bezpieczenstwa.Finansowanie innowacyjnych przedsiebiorstw sektora it poprzez alternatywny system
obrotu gieldowego na przykladzie aim (londyn) i new connect (warszawa).Prace licencjackie
socjologia.Rozwoj zdalnych kanalow dostepu stosowanych w detalicznej bankowosci elektronicznej w
polsce.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc za szkody lowieckie..Metody tworzenia wizerunku
miasta klobuck jako element promocji miasta.Zarzadzanie nadwislanskim parkiem etnograficznym w
wygielzowie wybrane problemy.Promocja produktow firmy mlecovita- a zachowanie konsumenckie.Sprzedaz
internetowa w polsce w latach 2008-2018.zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w
kontekscie procesu integracji polski z ue.Lacznik miedzy budynkami – konstrukcja stalowa praca inzynierska
budownictwo.Bledy w motywowaniu.praca licencjacka budzet gminy .Zazalenie w postepowaniu
przygotowawczym.Praca licencjacka tematy.Ogolna charakterystyka rynku nieruchomosci w
polsce.Kornberger-sokolowska- elzbieta. - jednostki samorzadu terytorialnego jako beneficjenci srodkow
europejskich .Koordynacja dzialan marketingowych i procesow produkcyjnych w firmie samanta..praca
licencjacka budzet gminy .Znaczenie polityki innowacyjnej w sferze ochrony srodowiska naturalnego na
przykladzie produkcji energii wiatrowej w polsce.Bankowosc hipoteczna w polsce.Pisanie prac magisterskich
lodz.Tendencje do ograniczania gwarancji procesowych w postepowaniach przeciwko
terrorystom.Pawlowicz- leszek (1951- ). Red. - interwencjonizm a kryzysy na rynkach nieruchomosci i
kredytow hipotecznych .Postepowanie dowodowe w kodeksie postepowania administracyjnego- a w
sprawach ochrony konkurencji.praca licencjacka budzet gminy .Korzysci plynace ze stosowania gazu propanbutan oraz mozliwosci jego wykorzystania we wspolczesnym swiecie.Inwestycje szansa rozwoju malej
firmy.Nadzor nad samorzadem terytorialnym w iii rzeczypospolitej..Zmiany w strukturze i poziomie
zadluzenia gospodarstw domowych bedacych klientami bankow spoldzielczych..praca licencjacka budzet
gminy .Realizacja zamowien w systemie miedzynarodowym na podstawie natural sp. J..Analiza
funkcjonowania wybranych informatycznych systemow zarzadzania.Warunki funkcjonowania przedsiebiorstw
miedzynarodowych na rynku polskim.Komisje parlamentarne i ich rola w wybranych panstwach
europejskich.Przysadzenie wlasnosci nieruchomosci.Rola trenera w motywowaniu zespolu sportowego na
przykladzie klubu glks wlokniarz moszczenica.Obowiazek swiadczenia pomocy lekarskiej na podstawie art.
30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.Motywowanie pracownikow do pracy na przykladzie pphu
calbud w zagorzewie.praca licencjacka budzet gminy .Przestrzenne zroznicowanie poziomu rozwoju
spoleczenstwa informacyjnego w polsce..System motywacyjny pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa
barda sp. Z o.o. W radomsku.Oferta ing banku slaskiego s.a. na rynku kredytow hipotecznych w 2011
roku..Polityka banku wobec klientow instytucjonalnych i indywidualnych na przykladzie mazowieckiego
banku regionalnego s.a. oddzial w piotrkowie trybunalskim.Ocena efektywnosci funkcjonowania kart
platniczych lukas banku s.a. w latach 2006-2010.praca licencjacka budzet gminy .Postrzegalnosc symboli
religijnych w reklamach..Pomoc w pisaniu pracy.Kultura organizacyjna na przykladzie polakow zatrudnionych
i poszukujacych pracy w wielkiej brytanii.Interes panstwa jako racja stosowania kary smierci w polsce w
latach 1944-1984.Pozycja ustrojowa prezydenta republiki czeskiej.Strategia integracji wertykalnej jako
sposob uzyskania przewagi konkurencyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Planowanie dochodow i
wydatkow gminy oraz sposoby ich ralizacji na przykladzie gminy inowlodz..Spoleczna odpowiedzialnosc
przedsiebiorstw w teorii i praktyce.Charakterystyka i zasady zagospodarowania obiektow magazynowych na
przykladzie firm logistic city i kaufland.Segmentacja rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce w ujeciu
terytorialnym.Swoboda przeplywu osob i uslug oraz uznawanie kwalifikacji w unii europejskiej na
przykladzie pilotow wycieczek i przewodnikow turystycznych.praca licencjacka budzet gminy .Wspolczesne
polskie partie polityczne: zalozenia- programy- miejsce w systemie politycznym..Wykonywanie prawa poboru
w stosunku do akcji roznych rodzajow.praca licencjacka budzet gminy .Ograniczenia prawa do obnizenia
kwoty naleznego podatku od towarow i uslug o podatek naliczony w kontekscie zasady neutralnosci podatku
od wartosci dodanej.Funkcjonowanie- kompetencje oraz rola tribunal des conflicts - trybunalu
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kompetencyjnego we francuskim systemie prawnym.Czynniki wplywajace na dochody podatkowe miasta
opola w latach 2005-2008.Strategie i rodzaje uslug bankowych na przykladzie banku pko s.a. w
olesnie.Warunki efektywnego motywowania pracownikow na przykladzie firmy tt thermo king.Finanse
samorzadu terytorialnego wojewodztwa opolskiego w kontekscie oceny samodzielnosci finansowej.Analiza i
zarzadzanie plynnoscia finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa protyl - serwis 44 sp..Rekrutacja- selekcja i
wprowadzenie do pracy jako istotne elementy zarzadzania zasobami ludzkimi na podstawie zakladow
miesnych jandar sp. Z o.o..Organizacyjne aspekty przetargow (na przykladzie linde gaz polska sp z
o.o.).Kontrolowanie jakosci w produkcji profili aluminiowych..Wplyw kapitalizacji spolki na oczekiwana stope
zwrotu inwestorow - efekt wielkosci. Analiza efektu malych spolek na gpw w warszawie.Umowy
miedzynarodowe zawierane przez wspolnote w prawie unii europejskiej..Reklama na rynku uslug bankowych
na przykladzie nadwarcianskiego banku spoldzielczego w dzialoszynie.Marketing w ksiegarni – ocena
dotychczasowych dzialan i propozycja zmian.praca licencjacka budzet gminy .Aspekty finansowania ryzyka
zawodowego na przykladzie katowickiego holdingu weglowego s.a. w katownicach.Leasing jako zrodlo
pozyskiwania kapitalu dla przedsiebiorstw.Dlubnianski park krajobrazowy i jego dziedzictwo kulturowe - plan
marketingowy.Lutostanski- marian. - prawo a bezpieczenstwo narodu i panstwa .Zarzadzanie talentami jako
strategia rozwoju pracownikow na przykladzie banku detalicznego.Wplyw wdrazania lean management na
zmiany w organizacji procesow produkcyjnych na przykladzie firmy swedwood sp. Z o.o..Granice obowiazku
skladania zeznan w procesie karnym.Wplyw integracji europejskiej na dochody jednostek samorzadu
terytorialnego w polsce na przykladzie miasta tomaszow mazowiecki w latach 2001-2007.Taktyka
prowadzenia dzialan poscigowych.Outplacement w praktyce na przykladzie dzialalnosci firmy
konsultingowej.Kredyt pomostowy dla malych i srednich przedsiebiorstw.Prace licencjackie
informatyka.Pisanie prac wroclaw.Sprawozdanie finansowe banku jako zrodlo analizy finansowej - studium
przypadku.Pisanie prac.Kredyt bankowy jako zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw.Udzial radcy
prawnego w postepowaniu karnym.Rozwoj transportu intermodalnego na podstawie pcc intermodal
s.a..Uslugi graficzne - moj start w biznesie.Kobiety i mezczyzni na rynku pracy - bezrobocie i dyskryminacja w
miejscu pracy..Analiza definicji ludobojstwa w konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni
ludobojstwa z 9 grudnia 1948 roku w swietle wybranych przypadkow zbrodni popelnionych w drugiej
polowie xx wieku.Wplyw szkolen pracowniczych na rozwoj zasobow ludzkich.praca licencjacka budzet gminy
.Sektor malych i srednich przedsiebiorstw w polsce- jego rola w gospodarce narodowej oraz szanse i bariery
rozwoju na przykladzie przedsiebiorstwa obslugi rolnictwa pomer sp.zo.o..Leasing jako forma finansowania
inwestycji.Szczegolne formy dzialania administracji- a bezpieczenstwo publiczne..Zwolnienie od kosztow
sadowych z mocy ustawy.Osobowe srodki dowodowe w postepowaniu cywilnym.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich wroclaw.Unikanie podwojnego
opodatkowania dochodow spolek kapitalowych.Status osob przetrzymywanych w wiezieniu w bazie
guantanamo na kubie- a katalog praw im przyslugujacych i jego przestrzeganie.Schemat pracy
licencjackiej.Marketing terytorialny – na przykladzie miasta stolecznego warszawy.Analiza czynnikow
wplywajacych na dzialalnosc biblioteki publicznej w czestochowie.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza
panstwa za naruszenie praw czlowieka.P.r. jako narzedzie zarzadzania wizerunkiem marki w sytuacji
kryzysowej.Patent na wynalazek biotechnologiczny.Culpa in contahendo w polskim systemie prawa - cele
regulacji- obowiazki przedkontraktowe oraz sankje za ich naruszenie lub niewykonanie.Metody wykrywania
nieszczerosci.Elastyczny czas pracy jako tendencja rozwojowa prawa pracy.Proces komercjalizacji wizerunku
jako dobra osobistego na przykladzie osob powszechnie znanych.Gotowe prace inzynierskie.Wspolczesny
parlamentaryzm szwecji..Nowakowska- aleksandra. Red. - polska w unii europejskiej - droga do sukcesu ?
.Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzezwosci w polskim prawie karnym - aspekty karne i
kryminologiczne.Dochody i wydatki gminy na przykladzie gminy wiejskiej krzyzanow.praca licencjacka budzet
gminy .Promocja jednostki terytorialnej na przykladzie miasta bialystok.Czynnosci niecierpiace zwloki.praca
licencjacka budzet gminy .Funkcje i zadania agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w realizacji oplat
bezposrednich..Kolodziejczyk- danuta. - rozwoj infrastruktury a cechy wiejskich spolecznosci lokalnych w
latach 2005-2011 .Strategia marketingowa na przykladzie polmos sieradz.Analiza dzialalnosci finansowej
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wreczyca wielka w latach 2006 -2010.Przygotowania polski
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do przysapienia do obszaru schengen..Przypadki ustawowego zaostrzenia wymiaru kary za przestepstwo
komunikacyjne.Transport kombinowany w prawie unii europejskiej.Charakterystyka niepublicznych agencji
zatrudniania na polskim rynku pracy na przykladzie pol job center..praca licencjacka budzet gminy
.Profilowanie jako metoda wykrywania przestepatw na przykladzie seryjnych mordercow.Gotowe prace
licencjackie za darmo.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Charakterystyka
gruntow spoistych w babimoscie praca inzynierska budownictwo.Rekrutacja i selekcja zasobow ludzkich w
przedsiebiorstwie produkcyjnym.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego pracownikow
ubojni.Rekrutacja i selekcja w teorii i w praktyce.Rachunkowosc i sprawozdawczosc finansowa funduszy
specjalnych na przykladzie uniwersytetu lodzkiego.Kontakty skazanych ze swiatem poza murami zakladu
karnego.Poziom poprawy obslugi interesantow w urzedzie gminy olsztyn.Analiza i ocena kompetencji na
przykladzie przedsiebiorstwa turystycznego.Budzet jednostek samorzadu terytorialnego a srodki unijne na
przykladzie gminy niegowa w latach 2000 - 2004.Przygotowanie zawodowe i staz jako instrument walki z
bezrobociem na przykladzie powiatowego urzedu pracy w nysie..Struktura i funkcje komisji
sejmowych.Analiza i ocena realizacji strategii miasta zakopane w latach 2004 - 2009..Strategia rozwoju
transportu z punktu widzenia miasta suwalki.zrodla finansowania przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet
gminy .Ogledziny miejsca kradziezy z wlamaniem w tarnowie.Transport rur aluminiowych jako element
systemu logistycznego na przykladzie firmy dospel sp.zo.o..Analiza marketingowa produktow turystycznych
touroperatorow w polsce (na przykladzie turystyki wyjazdowej do turcji).Tematy prac licencjackich
administracja.Uwarunkowania organizacyjno prawne pozyskiwania srodkow unijnych na finansowanie
projektow inwestycyjnych na przykladzie regionu opolskiego..Kredyt hipoteczny a rynek
nieruchomosci.Etyczne aspekty reklamy.Procesy globalizacyjne a wystepowanie procesow
walutowych.Planowanie kariery zawodowej uczniow z klas o roznym profilu ksztalcenia - zastosowanie teorii
johna hollanda..praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania rozwoju funkcji turystyczno - rekreacyjnej
na obszarze ltg brzeska wies historyczna..Analiza dochodow i wydatkow gminy lask w latach 2003-2008.Style
przekazow reklamowych kierowane do mlodziezy (z wykorzystaniem nowoczesnych nosnikow
reklamy).Schemat pracy magisterskiej.Wplyw doplat bezposrednich realizowanych przez agencje
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa na dochodowosc w rolnictwie.Widowisko sportowe koszykowki jako
produkt marketingowy na przykladzie druzyny tytan czestochowa.Dzialalnosc sektora ubezpieczen w polsce
w warunkach czlonkostwa w unii europejskiej na przykladzie grupy pzu.Zastosowanie sieci neuronowych do
prognozowania na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Bezpieczenstwo pracy a kultura organizacji
w zarzadzaniu produkcja i uslugami na przykladzie wybranego urzedu skarbowego.Zarzadzanie jakosciazgodne z norma iso 9001- w placowkach ochrony zdrowia- na przykladzie spzoz w kepnie..Programy
pomocowe ue dla obszarow wiejskich sapard - przedakcesyjne wsparcie gminy herby.Warchol- radoslaw.
Oprac. - radom : plan miasta : 1:20 000 .Pierwsza strona pracy licencjackiej.Rola banku w wykorzystaniu
srodkow unijnych na przykladzie banku spoldzielczego w plonsku.Swobodny przeplyw uslug wobec sytuacji
pracownikow delegowanych jako przyklad konfliktu praw podstawowych i swobod gospodarczych w unii
europejskiej.Amortyzacja bilansowa i podatkowa srodkow trwalych i wartosci niematerialnych i
prawnych.Instrumenty prawno-finansowe w rolnictwie.Budzet w stymulowaniu rozwoju spolecznogospodarczego gminy.Brzezinski- piotr. - unijny obowiazek odmowy zastosowania przez sad krajowy ustawy
niezgodnej z dyrektywa unii eur.praca licencjacka budzet gminy .Polska wobec wyzwan integracji z unia
europejska - doswiadczenia czlonkostwa i perspektywy.Oceny pracownicze motywatorem do
pracy..Znaczenie bialowieskiego parku narodowego dla ochrony przyrody w polsce.Zarzadzanie kapitalem
obrotowym w firmie auto-centrum w latach 2004-2008..zrodla dochodow jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy blizanow w latach 2006-2009.Zatrudnienie skazanych odbywajacych
kare pozbawienia wolnosci.Wykorzystanie zarzadzania logistycznego w transporcie osob na przykladzie
przedsiebiorstwa komunikacji samochodowej w skierniewicach sp. Z o.o..Szczegolna ochrona trwalosci
stosunku pracy ze wzgledu na funkcje.Zarzadzanie projektami inwestycyjnymi na przykladzie brzeska..Wplyw
kryzysu na wiarygodnosc informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.Rola rekrutacji i selekcji
pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie firmy kabex.Implementacja systemu crm w
firmie ikaria.pl.Fuzje i przejecia w procesach rozwoju wspolczesnych przedsiebiorstw..Opodatkowanie
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dochodow osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.praca licencjacka budzet gminy .Uslugi
logistyczne w branzy motoryzacyjnej na przykladzie renault.Uczenie sie zachowan przestepczych w
warunkach izolacji penitencjarnej - podkultura grypsujacych.Odpowiedzialnosc karna za przestepstwa
przeciwko wirtualnemu mieniu w grach mmorpg.Wplyw aktywow o negatywnym wspolczynniku beta na
krzywa sml w modelu capm.Przesluchanie maloletniej ofiary przestepstwa w polsce i wybranych krajach
europejskich.Tryby udzielania zamowien na roboty budowlane w wybranych krajach praca inzynierska
budownictwo.Metody zapobiegania i zwalczania prania pieniedzy w ustawodawstwie wspolnotowym i
krajowym.Promocja jako najwazniejsze narzedzie marketingowej dzialalnosci przedsiebiorstwa.Prezentacja
maturalna.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja
pracownikow na przykladzie firmy voss und partners sp. Z o.o...Dzialalnosc deweloperska na rynku
mieszkaniowym..Dowod z zeznan swiadkow i dowod z przesluchania stron w postepowaniu cywilnym.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw systemow
zarzadzania jakoscia na usprawnienie procesu produkcyjnego na przykladzie fabryki papieru malta-decor
s.a..Wybor prezydenta przez narod a system rzadow.Piosik- andrzej. Red. - ksztaltowanie zyskow podmiotow
sprawozdawczych w polsce : msr mssf a ustawa o rachunkowosci.Czynniki warunkujace uruchomienie nowej
dzialalnosci gosopdarczej w sektorze medycznym na przykladzie nzoz usmiech.Eurosieroctwo jako problem
rodzinny.Radziukiewicz- malgorzata. Red. - wplyw nierownosci i redystrybucji dochodow na konsumpcje
gospodarstw domowych .Sypniewska- barbara a. - kompetencje indywidualne w sprzedazy bezposredniej
.Fundusze strukturalne - szansa na wzrost konkurencyjnosci malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Stachowicz- jan karol (1943- ). Red. - rozwoj organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o
zarzadzaniu .Prace licencjackie filologia angielska.Produkcja oraz jakosc jako istotne elementy
marketingowego sukcesu przedsiebiorstwa.Zarzadzanie projektami informatyczno - technicznymi na
przykladzie firmy siemens..Kryzys na rynku kredytow hipotecznych i jego wplyw na dzialalnosc biura
posrednictwa finansowego posrednictwo uslug i ubezpieczen centrum finansowe w latach 2007-2009.Haccp
w agroturystyce.praca licencjacka budzet gminy .Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie
powiatu wloclawskiego (2000-2007). Materialy powiatowego urzedu pracy.Zarzadzanie logistyka poprzez
projekty na przykladzie zmian organizacyjnych w nobis sp. Z o.o..Wywiad gospodarczy jako nowa koncepcja
zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy wpbk bis..Sponsorship as a form of marketing
strategy.Logistyka w zintegrowanych systemach zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie ifs
applications.Ryzyko kredytowe w finansowaniu potrzeb klientow indywidualnych.Polityka kryminalna a
opinia publiczna.Przesluchanie maloletniego swiadka w polskim procesie karnym.Wsparcie malych i srednich
przedsiebiorstw przez program phare w oparciu o projekt unowoczesnienia procesow produkcji w spolce poltrattament.praca licencjacka budzet gminy .Dystrybucja materialow cieklych na przykladzie spolki operator
logistyczny paliw plynnych.Wynagrodzenia i ich rola w procesie motywowania pracownika.Istota i zasady
udzielania kredytow hipotecznych na przykladzie getin bank s.a..Wplyw zjawiska agresji na zarzadzanie
szkola..Mobbing w polskim prawie pracy.Analiza dzialalnosci depozytowo - kredytowej banku pko bp
s.a..Makro i mikroekonomiczne aspekty kosztow pracy..Bezrobocie i metody jago zwalczania w gospodarce
polskiej w latach 2004-2009.Napoleon geniusz czy zbrodniarz..Fundusze strukturalne unii europejskiej w
powiecie ostroleckim.Budzet jednostek samorzadu terytorialnego jako instrument rozwoju lokalnego gminy
popielow w latach 2006-2008.Ocena przydatnosci wybranych narzedzi jakosci do oceny poziomu
niezgodnosci lacznikow podtynkowych..Analiza i ocena wplywu bankowosci spoldzielczej na rozwoj regionu
rolniczego na przykladzie banku spoldzielczego w krzepicach oddzial przystajn.Strachowska- renata. - ustawa
o drogach publicznych : komentarz .Postepowanie nakazowe.Sokolowska- stanislawa. Red. - wies i rolnictwo
w procesie zmian : szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiej .Kredyt hipoteczny w dzialalnosci
getin banku s.a..Organizacja i zarzadzanie zielenia miejska na przykladzie krakowa..Wplyw struktury aktywow
i pasywow na plynnosc finansowa przedsiebiorstwa.Dzialalnosc depozytowa banku..Czarzasty- jan. Red. etyka a biznes : spoleczne aspekty podnoszenia potencjalu adaptacyjnego przedsiebiorstw oraz.Kultura
organizacyjna i strategia marketingowa tesco polska sp. Z o.o..Fundusze unijne jako zrodlo finansowania
rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie wojewodztwa malopolskiego..Biznes plan na
podstawie przedsiebiorstwa produkcyjno handlowo uslugowego lucas.Marketingowe aspekty dzialalnosci
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srodowiskowego domu samopomocy w zarkach.Analiza systemow motywacyjnych w gastronomii
hotelowej.Logistyczna obsluga klienta w sklepach internetowych (na przykladzie merlin.pl).Zarzadzanie
pomoca spoleczna na podstawie gminnego osrodka pomocy spolecznej w ladzicach w latach 20062009.Skarga o naruszenie zobowiazan traktatowych (art. 258-260 tfue) w sprawach z zakresu ochrony
srodowiska (ze szczegolnym uwzglednieniem uchybien zwiazanych z transpozycja i stosowaniem dyrektyw
srodowiskowych).Szkolenia jako instrument aktywnej walki z bezrobociem w powiecie krapkowickim w
latach 2004-2008..Czynniki determinujace kariery zawodowe.Budzet gminy na przykladzie gminy proszkow
w latach 2008 - 2010..Szanse i trudnosci w rozwoju gminy przyrow.Podstawy wznowienia postepowania w
procesie cywilnym.Osobiste uprawnienia akcjonariuszy w spolce akcyjnej.Centra logistyczne – rolaznaczenie i sposob funkcjonowania na wybranym przykladzie.Rozwoj dzialalnosci biura podrozy na
przykladzie oasis tours sp. Z o. O..Podatek dochodowy odroczony - zasady pomiaru i ujawniania - na
przykladzie odlewni zeliwa sp.z o.o..Materialne i niematerialne bodzce motywowania do pracy na
przykladzie towarzystwa ubezpieczen na zycie nationale niderlanden..Litwa na drodze do euro.Wplyw
amortyzacji podatkowej na ksztaltowanie wyniku finansowego.Rezerwy w ustawie o rachunkowoscimiedzynarodowych standardach rachunkowosci i prawie podatkowym.Przeciwdzialanie bezrobociu
mlodziezy na przykladzie powiatu tomaszowskiego.Srodki trwale w swietle regulacji polskich i
miedzynarodowych.Zarzadzanie duzymi obiektami sportowymi na przykladzie stadionu im. Henryka
reymana w krakowie..Zarzadzanie jednostka samorzadu terytorialnego na przykladzie wybranych gmin
wojewodztwa slaskiego.Finansowanie polskiego rolnictwa z europejskich funduszy rolniczych.Prawa dziecka
w konwencji praw dziecka.Nadzor nad samorzadem terytorialnym.Ocena dzialalnosci kredytowej banku
spoldzielczego w gidlach w latach 2002-2006.Charakter prawny ustanowienia odrebnej wlasnosci
lokalu.Zarzadzanie pro-ekologiczne wyzwaniem dla nowoczesnego przedsiebiorstwa..Marketing uslug
telekomunikacyjnych swiadczonych przez telefonie komorkowa w polsce.Prawo do prywatnosci i systemy
jego ochrony. Na przykladzie europejskich systemow ochrony praw czlowieka i konstytucji rzeczpospolitej
polskiej..Problematyka czasu pracy lekarzy oraz dyzurow medycznych w swietle polskiego prawa pracy z
uwzglednieniem regulacji europejskich.Rola wskaznikow finansowych w budowie analiz portfelowych i
podejmowaniu ostatecznych decyzji rozwojowych przedsiebiorstwa.Ocena dzialalnosci firmy wdrazajacej
systemy zarzadzania jakoscia..Podatek dochodowy od osob fizycznych w przekroju grup spolecznozawodowych na przykladzie powiatu piotrkowskiego.Wybrane aspekty czlonkostwa polski w strukturach
nato.Ewolucja marketingu politycznego w polsce na przykladzie wyborow prezydenckich w 1990-.Wplyw
zmiany systemu czasu pracy na motywacje pracownikow.Zarzadzanie zespolem pracownikow sprzedazy a
zdolnosci interpersonalne.praca licencjacka budzet gminy .Zezwolenie na czasowe opuszczenie zakladu
karnego.Bednarczyk- jan l. (1950- ). Red. - polityka wzrostu gospodarczego w polsce i w unii europejskiej :
polityka ekonomiczna a wzrost go.Analiza dzialalnosci finansowej powszechnej spoldzielni spozywcow
spolem w turku w latach 2001 - 2004.Nieruchomosc jako obiekt inwestowania na tle innych sposobow lokaty
kapitalu.Finansowanie rozwoju lokalnego na przykladzie gminy kleszczow i gminy rzasnia.Jezykowe problemy
komunikacyjne polskich pracownikow w irlandii.Rekrutacja a szkolenie kadr- jako element zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie agencji nieruchomosci.Mikrofirmy i ich rozwoj na terenie gminy
biala..Umowa o dzielo.Analiza dzialalnosci banku spoldzielczego w bialej..Planowanie jako element
zarzadzania jednostka samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kamien.Pacholski- leszek maciej. Red.
- macroergonomics vs social ergonomics .Outsourcing funkcji personalnych.Ocena efektywnosci finansowej
inwestycji rzeczowych na przykladzie przedsiebiorstwa spedimpex sp. Z o.o..Gospodarka finansowa gminy
slawno.Przedawnienie wykonania i korekty zobowiazan podatkowych (art. 70 ord. Pod.)..Znaczenie
personelu w procesie swidczenia uslug w branzy edukacyjnej.Ocena bankowych zrodel finansowania
dzialalnosci gospodarczej na przykladzie oferty banku pekao s.a..Przestepstwa wojenne w kodeksie karnym (
art. 122-126)..Reklama w bankowosci.Tradycyjne i nowoczesne formy rekrutacji w ocenie specjalistow z
zakresu zarzadzania zasobami ludzkimi..Narodziny i rozwoj polskiego terroryzmu..Europejski bank centralny zarzadzanie euro.Bankowosc internetowa jako nowy obszar konkurowania na detalicznym rynku uslug
bankowych.Brocka-palacz- bogumila. Red. - strategia lizbonska z perspektywy wybranych krajow i regionow
.Motywowanie pracownikow na przykladzie banku --alfa..praca licencjacka budzet gminy .Naturalizm
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zastepczy w filozofii prawa - zrodla sprzeciwu wobec tradycyjnej metodologii filozoficznej..Budynek
szkieletowy w zabudowie szeregowej. Praca inzynierska budownictwo.Rola funduszy unijnych w rozwoju
lokalnym na przykladzie gminy zarki..Pozycja finansowa spoldzielni mieszkaniowej.Doskonalenie procesu
planowania i sterowania produkcja poprzez wdrozenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy erp
na przykladzie przedsiebiorstwa emalia sp.zo.o..Konstytucyjne prawo do wlasnosci i gwarancje jego
ochrony.Marketing miedzynarodowy - uwarunkowania i otoczenie przedsiebiorstw na rynku
miedzynarodowym.Analiza wplywow i wydatkow powiatu czestochowskiego w latach 20012005.Wykorzystanie internetu w turystyce.Budowanie marki w firmie technologicznej na przykladzie
apple.Merchandising.Systemy rekrutacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie firmy philip morris
polska s.a..Analiza warunkow pracy i kierunki ich doskonalenia w ujeciu ergonomicznym na przykladzie
przedsiebiorstwa wigolen s.a..Analiza dystrybucji i jej kanalow na przykladzie huty szkla..Siwinskiwlodzimierz (1939- ). Red. - globalny kryzys a jednoczaca sie europa .Trust w prawie prywatnym
miedzynarodowym.Instytucje procesowe ograniczajace orzekanie na niekorzysc oskarzonego ze szczegolnym
uwzglednieniem zakazu reformationis in peius..Produkcja odziezy dzieciecej w warunkach konkurencji
krajowej- jak rowniez konkurencji z chin..Jarosz- zdzislaw (1932- ). Red. - parlament : model konstytucyjny a
praktyka ustrojowa .Uwarunkowania zmaian poziomu i struktury bezrobocia na przykladzie powiatu
oleskiego..Polityka personalna na przykladzie firmy ramb..Przeciwdzialanie bezrobociu w powiecie
zabkowickim na przykladzie powiatowego urzedu pracy w zabkowicach slaskich.Uchwaly prawotworcze
organizacji miedzynarodowych jako zrodlo prawa miedzynarodowego..Analiza dochodow i wydatkow gminy
ladzice w latach 2002-2004.Leasing jako forma finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw.Polityka panstwa w
stosunku do sektora malych i srednich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw roznic
kulturowych na styl rozwiazywania konfliktow w organizacjach wielokulturowych.Strategie marketingowe a
efektywnosc funkcjonowania banku..Zarzadzanie systemem jakosci isso 9001:2008 na przykladzie zakladu
produkcyjnego b+k polska sp. Z o.o..Powodztwo wzajemne.Finansowanie rynku mieszkaniowego.Strategie
marketingowe firm na przykladzie przedsiebiorstwa zpp zenit w zdunskiej woli.Bariery rozwoju bankowosci
spoldzielczej w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Projekt budynku nisko-energochlonnego
wielorodzinnego praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie talentem w kontekscie procesu budowania
kariery..Instrumenty planistyczne rozwoju gospodarczego gmin wiejskich..Rzecznik generalny w trybunale
sprawiedliwosci unii europejskiej.Dochody podatkowe gminy na przykladzie gminy powiatu
przysuskiego.Dzialania marketingowe aptek na przykladzie apteki ziola polskie.Swoboda rozwiazania umowy
o prace bez wypowiedzenia.Sytuacja prawna pracownika-rodzica..Zarzadzanie jakoscia w projektach
uslugowych w kontekscie metody six sigma.Funkcjonowanie klubu kibica jako zrzeszenia satelitarnego
organizacji sportowej na przykladzie stowarzyszenia kibicow wisly krakow w krakowie.Pisanie pracy
dyplomowej.Pierwsza strona pracy licencjackiej.Zbywalnosc akcji i jej ograniczenia w spolkach
prywatnych.praca licencjacka budzet gminy .Administrowanie przez podmioty niepubliczne.Polski system
podatkowy na tle systemu podatkowego w krajach unii europejskiej.Budzetowanie w systemie rachunku
kosztow standardowych na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Certyfikacja w polsce na przykladzie
firmy magnetix.Analiza finansowa p.c. Jutrzenka s.a..Adaptacja filmowa utworu literackiego na gruncie
polskiego ustawodawstwa.Nieruchomosci komercyjne jako obszar dzialalnosci inwestycyjnej (na przykladzie
firmy gabriela grdulska).Problematyka doboru kadr w funkcjonowaniu i rozwoju przedsiebiorstwa na
przykladzie: p.p.h.u. ares- babiak meble s.c..Ksztaltowanie wizerunku firmy jako metoda promowania
przedsiebiorstwa na przykladzie sieci restauracji mcdonalds.Duff- turney. - ciemna strona wall $treet :
opowiesc tradera o spektakularnych gieldowych ekscesach .Wzor planu pracy magisterskiej.praca licencjacka
budzet gminy .Skutecznosc promocji w percepcji konsumentow na bazie badan empirycznych na przykladzie
firmy orange.Rozwoj wspolnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa unii europejskiej w kontekscie
zmieniajacej sie sytuacji miedzynarodowej.praca licencjacka budzet gminy .Prawo sasiedzkie i problemy z
nim zwiazane.Organizacja i funkcjonowanie firmy mp-trans na europejskim rynku uslug
transportowych.Marketing personalny.Wykorzystanie koncepcji six sigma w bankowosci.Zadania samorzadu
terytorialnego w zakresie ochrony srodowiska i ich realizacja w powiecie myszkowskim.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza dzialalnosci kredytowej w zakresie kredytow hipotecznych w banku pekao s.a. w
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latach 2006-2011.praca licencjacka budzet gminy .Europejski fundusz spoleczny jako zrodlo finansowania
dzialan na rzecz osob niepelnosprawnych w polsce .Efektywnosc polskiego rynku kapitalowego w swietle
wybranych anomalii kalendarzowych.praca licencjacka budzet gminy .Rzecznik praw obywatelskich w polsce.
Status prawny i praktyka dzialania.Analiza komperatywna pozycji banku na rynku finansowym /bre banku s.a.
oraz bz wbk s.a./.Oferta kredytowa banku pko bp dla malych i srednich przedsiebiorstw w latach 20082013.Ochrona pracownika zatrudnionego w godzinach nadliczbowych.Porownanie stron www urzedow
powiatowych w wojewodztwie lodzkim pod wzgledem uzytych technologii- funkcjonalnosci i dostepnosci
informacji.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich cena.Zarzadzanie zasobami ludzkimi
na przykladzie firmy mittal steel poland s.a. w hucie x.praca licencjacka budzet gminy .Ogloszenia pisanie
prac.Podatek od czynnosci cywilnoprawnych - wybrane problemy.Uwarunkowania ryzyka ponoszonego przez
osoby prywatne podczas lokowania oszczednosci w otwarte fundusze inwestycyjne.Wdrazanie controllingu w
jednostce budzetowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie wybranego domu pomocy
spolecznej stokrotka.Mediacja w prawie karnym a idea sprawiedliwosci naprawczej.Doskonalenie zawodowe
pracownikow poprzez szkolenia a poczucie rownowagi pomiedzy praca a zyciem osobistym..Zmieniajaca sie
rola- zadania i funkcje ksiegowego (sluzb ksiegowych) w przedsiebiorstwie na przykladzie polska miedz
s.a..Doskonalenie zarzadzania zasobami ludzkimi z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Erekrutacja..Planowanie dochodow i wydatkow oraz sposob ich realizacji na przykladzie gminy
popow.Wykorzystanie komunikatorow internetowych w wybranych firmach handlowo-uslugowych na
terenie miasta pabianice.Audyt oswiatowy na terenie gminy x.Prace magisterskie fizjoterapia.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
badacza i sponsora..Postrzeganie jakosci sprzedazy bezposredniej na przykladzie firmy zepter.praca
licencjacka budzet gminy .Ustroje majatkowe w malzenstwie w swietle nowelizacji kro oraz wplyw nowych
regulacji na pozycje malzonkow w spolkach: cywilnej- z ograniczona odpowiedzialnoscia i akcyjnej.Prace
licencjackie rachunkowosc.Przywodztwo i jego rola w zarzadzaniu przedsiebiorstwem
logistycznym.Porownanie wybranych standardow sprawozdawczosci finansowej: international financial
reporting standarda (mssf) i u.s. generally accepted accounting principles (u.s. gaap).Krajowy system uslug
(ksu) dla mps. Jego rola i mozliwosci wykorzystania w organizowaniu szkolen dla sektora msp na przykladzie
fundacji inkubator w lodzi.Domena publiczna w swietle prawa autorskiego.Zarzadzanie produkcja i jakoscia
w firmie produkujacej folie i wyroby z niej wytwarzane..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw srodkow unii
europejskiej na rozwoj infrastruktury drogowej miasta na przykladzie opola..Modus operandi i podpis
sprawcy w profilowaniu seryjnych przestepstw brutalnych.Podstawy wznowienia postepowania.Praca
magisterska ochrona srodowiska.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie systemu ocen pracowniczych w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi na podstawie badan empirycznych przeprowadzonych w markecie
kaufland..Ocena kondycji finansowej spolki w.kruk s.a. na podstawie sprawozdan finansowych.praca
licencjacka budzet gminy .Regulamin wynagradzania jako zrodlo prawa pracy.praca licencjacka budzet gminy
.Wydatki majatkowe samorzadu wojewodztwa lodzkiego w zakresie kultury w latach 2003 2006.Zabezpieczenie wykonania zobowiazan podatkowych w swietle przepisow ordynacji podatkowej.Rola i
znaczenie kapitalu intelektualnego w systemowym zarzadzaniu organizacja.Komunikacja z mlodym klientem
na podstawie telefonii komorkowej w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie pracy
inzynierskiej.Ustroj konstytucyjny.Analiza dochodow i wydatkow jednostki budzetowej na przykladzie
miejskiego osrodka pomocy spolecznej w czestochowie w latach 2007-2010.Wykonywanie kary pozbawienia
wolnosci wobec przestepcow seksualnych.Charakterystyka porownawcza marketingu spolecznego i
spolecznie zorganizowanego.Ryzyko w reorganizacji- na przykladzie prywatyzacji dalkia-lodz s.a..Krzysztofikrobert. - an introduction to governance of urban shrinkage : a case of two polish cities: bytom and
sosnow.Rola i zadania policji w sytuacji kryzysowej.Ewolucja nowoczesnego prawa karnego.Ewidencja
podatkowa malych i srednich przedsiebiorstw ..Znaczenie logistycznej obslugi klienta w budowaniu przewagi
konkurencyjnej przedsiebiorstwa.Szanse i bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw.praca
licencjacka budzet gminy .Organizacja i zarzadzanie gospodarka lowiecka w polsce.Kryminologiczne i karne
aspekty przeciwdzialania praniu pieniedzy..Zaangazowanie a pracoholizm u nauczycieli.Analiza budzetu
gminy na przykladzie gminy radomsko.Formy opodatkowania sektora malych i srednich
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przedsiebiorstw.Kompleksowe zarzadzanie jakoscia w firmie gold drop w limanowej..praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie procesami logistycznymi na podstawie dzialalnosci przedsiebiorstwa x.praca
licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania stosowania reklamy ambientowej w polsce.Wplyw czlonkowstwa
w unii europejskiej na transport w polsce..Stwierdzenia nabycia praw do spadku.praca licencjacka budzet
gminy .Ocena zdolnosci kredytowej jako forma ograniczenia ryzyka bankowego.Deficyt budzetowy w polsce
w latach 2006-2009 oraz jego perspektywy w najblizszych latach.Organizacyjne uwarunkowania
przeciwdzialania praniu brudnych pieniedzy.Wplyw interakcji prawa intuicyjnego i pozytywnego na
osiagniecia ostatecznych celow istnienia prawa.Organizacja procesu dystrybucji malej firmy - importera
slodyczy..Zamowienia publiczne a wydatki jednostek samorzadu terytorianego na przykladzie gminy
kodrabp.Wplyw formy organizacyjno-prawnej na sposob i mozliwosci finansowania rozwoju (na przykladzie
wybranych przedsiebiorstw).Wspoldzialanie instytucji publicznych w walce z bezrobociem na przykladzie
gminy biskupice i powiatowego urzedu pracy w wieliczce.Strategia rozwoju gminy krzepice..Papiery dluzne w
zarzadzaniu kapitalem obcym w przedsiebiorstwie.Analiza dochodow i wydatkow gminy lask w latach 20032008.Zarzadzanie personelem a poziom relaksu na przykladzie pracownikow zakladu ubezpieczen.Krynskaelzbieta (nauki ekonomiczne). Red. - elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a aktywnosc
zawodowa osob starszych .Wielostronne umowy miedzynarodowe dotyczace zmian klimatu.Polityka
handlowa po wstapieniu polski do unii europejskiej.Perspektywy rozwoju warszawskiej gieldy papierow
wartosciowych w warunkach globalizacji rynkow kapitalowych.Uwarunkowania stosowania reklamy
ambientowej w polsce.Analiza zarzadzania nieruchomosciami mieszkalnymi na przykladzie lokali socjalnych
w gminie szczekociny.Efektywnosc dzialalnosci kredytowej banku na przykladzie banku spoldzielczego w
mykanowie.Wspolnotowe prawo ochrony przyrody - regulacje prawne i orzecznictwo ets.praca licencjacka
budzet gminy .Kolejnosc zaspokajania naleznosci w podziale sumy uzyskanej z egzekucji.Zapasy ropy
naftowej i paliw plynnych w polskim systemie prawnym..Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie
telekomunikacji polskiej s.a..Wykorzystanie technik marketingowych w dzialalnosci niepublicznego zakladu
opieki zdrowiotnej w klomnicach..Rola szkolenia w motywowaniu pracownikow na przykladzie firmy
mielczarek ze zdunskiej woli.Korporacje transnarodowe a ochrona praw czlowieka w prawie
miedzynarodowym.Funkcjonowanie systemu informatycznego cepik w urzedzie miasta
czestochowy.Rozwazania na temat kary kapitalnej..Szkolenie i ocena pracownikow na przykladzie
dabrowskiej fabryki maszyn elektrycznych damel s.a..Przykladowe prace magisterskie.Doktryna liberalna na
ziemiach polskich w latach 1863-1939.Vat w rolnictwie.Informatyzacja procesow logistycznych w
przedsiebiorstwie pkp s.a..Pedagogika tematy prac licencjackich.Nowoczesne metody oceny efektywnosci
inwestycji.Analiza porownawcza wydatkow budzetowych powiatow: piotrkowskiego z opoczynskim.Wplyw
kryzysu na koniunkture gospodarcza krolestwa danii.Prace magisterskie z administracji.Wplyw struktury
organizacyjnej na relacje interpersonalne w przedsiebiorstwie. Analiza porownawcza przedsiebiorstw x i
przedsiebiorstwa y..Wynagrodzenia zarzadow spolek jako efektywna forma motywacji.Komercyjna
dzialalnosc organizacji sportowych..Portale internetowe jako wspolczesne narzedzie rekrutacji
pracownikow.Niesprawcze postacie przestepnego wspoldzialania.Metropolie i ich wplyw na gospodarke na
przykladzie krakowa.praca licencjacka budzet gminy .Determinanty jakosci w procesie
drukowania..Penalizacja bezkolizyjnego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzezwosci a zasada subsydiarnosci
prawa karnego.Adaptacja pracownika jako jeden z elementow procesu motywacyjnego.Ekonomiczne
aspekty agroturystyki w wojewodztwie lodzkim..Relacje z interesantami a poziom stresu na przykladzie
pracownikow urzedu gminy w strzelcach wielkich.Odpowiedzialnosc spadkobiercow za zobowiazania
podatkowe podatnika.Proces przystapienia slowenii do strefy euro. Implikacje dla polski.praca licencjacka
budzet gminy .Nieprawidlowosci w funkcjonowaniu sfery budzetowej w polsce na przykladzie gospodarstw
pomocniczych.Dochody i wydatki budzetu gminy na przykladzie miasta zgierz.Odeslanie do odpowiedniego
stosowania przepisow w prawie administracyjnym.Zarzadzanie programami unijnymi w rozwoju gminy
olecko.Przeslanki wyboru sciezki wejscia na rynki zagraniczne.praca licencjacka budzet gminy .Przyklady prac
licencjackich.Niepoczytalnosc oraz poczytalnosc ograniczona w kontekscie odpowiedzialnosci karnej z
perspektywy prawa karnego i psychiatrii sadowej.Ksztalt umowy franchisingu w prawie polskim i
wloskim.Przeciwdzialanie narkomanii jako przedmiot wspolpracy miedzynarodowej i regionalnej oraz
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polityki wewnetrznej..Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadan publicznych.Pakiet uslug
bankowych oferowany malym i srenim przedsiebiorstwom (na przykladzie wybranych
bankow)..Przestepstwo prawa brudnych pieniedzy.Narkobiznes.Pomiar kapitalu intelektualnego wybranych
spolek z branzy odziezowej notowanych na warszawskiej gieldzie papierow wartosciowych.Polski model
sadownictwa administracyjnego.praca licencjacka budzet gminy .Rownosc kobiet i mezczyzn w europejskim
prawie pracy.Wykorzystanie internetu przez biura podrozy - analiza na podstawie wybranych biur podrozy w
polsce.praca licencjacka budzet gminy .Nieprawidlowosci zarzadzania w polskim zwiazku pilki noznej i
przykladowe sposoby ich naprawy..Zastosowanie instrumentow marketingu mix w uslugach bankowych na
przykladzie ing banku slaskiego.Procedury przyznawania i monitoringu kredytow bankowych na przykladzie
bph i pko bp.Pozyskiwanie srodkkow unijnych na finansowanie zadan gminy ostrow mazowiecka.Istota i
znaczenie analizy wskaznikowej na przykladzie przedsiebiorstwa mera s.a. w latach 2007 - 2009..Szczegolna
ochrona trwalosci stosunku pracy ze wzgledu na funkcje pelniona w instytucji partycypacyjnej..Konflikty
prawne i sposoby ich rozwiazywania.Bankowosc elektroniczna jako kanal dystrybucji uslug
bankowych.Centralne polozenie regionu lodzkiego jako czynnik warunkujacy optymalna lokalizacje centrow
logistycznych w polsce.Polityka energetyczna unii europejskiej.Wyrok wstepny.Instytucja wznowienia
postepowania w postepowaniu cywilnym.Fundusze strukturalne ue jako zrodlo finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce.Polityka pieniezna nbp - cele i ich realizacja w latach 1999 - 2008..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza funkcjonowania podatku dochodowego od osob fizycznych prowadzacych
dzialalnosc gospodarcza.Promocja energii ze zrodel odnawialnych.Ocena efektywnosci inwestowania w
fundusze inwestycyjne na przykladzie otwartych funduszy inwestycyjnych arka bz wbk w latach 20052009.Analiza problemu bezrobocia na przykladzie powiatu kolskiego.Rekrutacja a szkolenie kadr- jako
element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie agencji nieruchomosci.Wynagrodzenia w
rachunkowosci jednostek budzetowych na przykladzie domu pomocy spolecznej w blachowni.Spoleczna
odpowiedzialnosc biznesu na przykladzie mcdonalds.Oszustwa ubezpieczeniowe na terenie bialegostoku w
latach 2010 - 2012 - problematyka kryminalistyczna.Štyrský- jiří. - geografie cestovního ruchu evropy a světa :
úvod do geografie- geografie světového hospodá.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena form
reklamy zewnetrznej w hiszpanii.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Srodki
obrony pozwanego w procesie cywilnym..Charakterystyka zjawiska recydywy. Przestepczosc powrotna na
przykladzie powiatu nyskiego.Ubezpieczenie transportu produktow piekarniczych gleboko
mrozonych.Prawnokarna ochrona interesow finansowych wspolnot europejskich.Lapownictwo
czynne.Wykorzystanie analizy wskaznikowej w procesach decyzyjnych przedsiebiorstwa (na przykladzie
spolki atlanta poland).Opodatkowanie odsetek w prawie miedzynarodowym i europejskim.Proba
identyfikacji krzywych engla dla polski w latach 1995 i 2005..praca licencjacka budzet gminy .Wycena
wartosci spolek gieldowych - wartosc rynkowa a wartosc ksiegowa spolek.praca licencjacka budzet gminy
.Project finance w tarnowskim zarzadzie drog miejskich..Prace naukowe.Samorzadowe kolegium
odwolawcze jako szczegolny organ administracji publicznej..Wiek o odpowiedzialnosc karna sprawcy.praca
licencjacka budzet gminy .Profil i motywacja uczestnikow turystyki kwalifikowanej na podstawie
zeglarstwa.praca licencjacka budzet gminy .Negocjacje jako sposob rozwiazywania konfliktow
wewnatrzorganizacyjnych.Umowa ramowa dla umow sprzedazy energii elektrycznej wedlug formularza
wzorcowego opracowanego przez european federation of energy traders.Pisanie prac magisterskich
poznan.Rola agencji nieruchomosci rolnych w ksztaltowaniu ustroju rolnego polski.zrodla finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw..Bazy informacyjne sluzace zapewnieniu bezpieczenstwa panstwa.Kierunki
rozwoju podatku od nieruchomosci w polsce.Gospodarka finansowa gminy nowy wisnicz.praca licencjacka
budzet gminy .Praca dyplomowa wzor.Poziom rozwoju infrastruktury transportowej w polsce i w krajach unii
europejskiej.Sprawozdawczosc finansowa jednostki budzetowej..Analiza plynnosci finansowej
przedsiebiorstwa x w latach 2002-2004.Zawod posrednika w obrocie nieruchomosciami w dobie
postepujacej globalizacji i informatyzacji.Technologia realizacji i efektywnosc stosowania dodatkowych
izolacji termicznych praca inzynierska budownictwo.Organisciak-krzykowska- anna. Red. - problematyka
wspolczesnych ubezpieczen .Wypowiedzenie zmieniajace warunki pracy i placy na niekorzysc
pracownika..praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie turystyka.Elektroniczne systemy
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wspomagania zarzadzania. Analiza obecnych mozliwosci.Problematyka zarzadzania transportem na
przykladzie wybranego dostawcy uslug.Tarnowska- danuta. - roznice miedzy dochodzeniem a sledztwem w
polskim procesie karnym .praca licencjacka budzet gminy .Wykonywanie postanowien w przedmiocie
warunkowego przedterminowego zwolnienia.Pisanie prac za pieniadze.Wspolpraca transgraniczna jako
narzedzie rozwoju regionu na przykladzie euroregionu slask cieszynski.Przestepczosc zorganizowana i
prawne formy reakcji na nia.Sprawozdania statystyczne jako zrodlo informacji w zarzadzaniu jednostkami non
profit.Polityka kulturalna regionu podhala na przykladzie miedzynarodowego festiwalu folkloru ziem
gorskich w zakopanem..Dzialania gminnego centrum informacji w zakresie przeciwdzialania bezrobociu w
gminie niegowa.Obrot nieruchomosciami na przykladzie gminy opoczno w latach 2007-2011.Podatkowa
ksiega przychodow i rozchodow jako forma ewidencji operacji gospodarczych w firmie xy spolka cywilna w
latach 2007-2009.Zarzadzanie produkcja i montazem wozkow dzieciecych.Ochrona dobr osobistych w
nazwach domen internetowych.Negatywne i pozytywne zjawiska w pracy nauczyciela - zaangazowaniewypalenie zawodowe i pracoholizm..Instytucja wydziedziczenia w polskim prawie cywilnym.Analiza
rachunku kosztow w firmie transportowej sap.Zarzadzanie bezpieczenstwem pracy na przykladzie
przedsiebiorstwa budowlanego skanska..Przestepstwo wziecia zakladnika.Ocena efektywnosci
funkcjonowania banku komercyjnego na przykladzie bos s.a..Franchising w gastronomii na przykladzie
pizzerii trattorii presto.Mikrokredyt jako narzedzie walki z ubostwem na przykladzie etiopskiego rynku
mikrofinansow.Proseminarium.Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow w urzedzie miasta
x..Specyfika kosztow uzyskania przychodow w podatku dochodowym od osob prawnych..Zarzadzanie
budzetem na przykladzie gmin belchatow i pabianice - analiza porownawcza.Systemy podatkowe w polsce i
wielkiej brytanii.Lodzka specjalna strefa ekonomiczna i jej znaczenie dla regionu lodzkiego.Zatrudnienie na
podstawie umowy o prace na zastepstwo.Ocena przydatnosci wybranych narzedzi jakosci do oceny poziomu
niezgodnosci lacznikow podtynkowych..Rola rajow podatkowych w procederze prania brudnych
pieniedzy.praca licencjacka budzet gminy .Kontrola jako podstawowa funkcja zarzadzania przedsiebiorstwem
na przykladzie firmy kreator..Analiza funkcjonowania wybranych uslug bankowych na przykladzie pko bp s.a.
w latach 2005-2009.Pisanie pracy maturalnej.Status sadownictwa pracy..Wplyw pseudokibicow na wizerunek
klubu sportowego.Projektowanie strategii przedsiebiorstwa.Wplyw polityki strukturalnej unii europejskiej na
rozwoj gminy zdunska wola.Znaczenie kwalifikacji zawodowych w procesie rekrutacyjnym na przykladzie
wybranych firm regionu radomszczanskiego..Status zawodowy sedziow w swietle przepisow prawa
pracy.Analiza finansowa spolki gieldowej na przykladzie firmy rafako s.a..Logistyka w procesach
transportowych przedsiebiorstwa produkcyjnego (na przykladzie roldrob s.a. w tomaszowie
mazowieckim).Ewidencja rozrachunkow z pracownikami z tytulu wynagrodzen w firmie totalizator sportowy
sp. Z o.o..Lobbing..Rada ministrow w okresie dwudziestolecia miedzywojennego..Analiza struktury
dochodow i wydatkow na przykladzie gminy zytno w latach 2000-2005.Prace licencjackie
politologia.Zarzadzanie budzetem miasta i gminy koluszki w latach 2003 - 2005.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Motywacja jako funkcja zzl na przykladzie m-cars.Public relations i
promocja miasta i gminy niepolomice..Znajomosc instrumentow bankowosci elektronicznej wsrod
studentow opolskich uczelni..Programowanie ochrony srodowiska na przykladzie miasta piotrkow
trybunalski.Credit - scoring jako metoda ograniczania ryzyka kredytowego.Outsourcing uslug logistycznych
na przykladzie wybranej spoldzielni mleczarskiej..Wplyw instrumentow samorzadowej polityki podatkowej
na ksztaltowanie sie bazy dochodowej gminy na przykladzie gmin: andrespol- brojce oraz
rzgow.Uwarunkowania kryzysu gospodarczego w strefie euro w latach 2008-2012.Finansowe bariery
wykorzystania funduszy pomocowych unii europejskiej przez gminy w polsce.Zintegrowany system
zarzadzania jakoscia jako etap kompleksowego doskonalenia dzialan organizacji na przykladzie wytworni
pasz.Prace dyplomowe bhp.Finansowanie ochrony zdrowia w polsce w latach 1990-2009.praca licencjacka
budzet gminy .Wizerunek towarzystwa ubezpieczeniowego na przykladzie grupy pzu sa.Szkolenia
pracownicze jako forma inwestowania w pracownika.praca licencjacka budzet gminy .Ocena systemu
zarzadzania jakoscia w organizacji branzy telekomunikacyjnej..Problematyka pozwolen w teorii prawa z
perspektywy logiczno - jezykowej.Reklama zakazana przez prawo.Wynagrodzenie za prace jako srodek
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motywowania pracownikow na przykldzie jednostki wojskowej w przasnyszu.Wplyw ocen pracowniczych na
motywacje do pracy na przykladzie przedsiebiorstwa x.Wplyw motywacji na jakosc pracy i satysfakcje
pracownikow firmy korona s.a..Ocena dzialalnosci kredytowej ing banku slaskiego s.a. w latach 20062008.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym na przykladzie dzialalnosci banku bgz s.a..Innowacyjna obsluga
klienta na przykladzie statoil..Projekt szkolnej hali sportowej praca inzynierska budownictwo.Wplyw
projektow europejskich na spoleczno-gospodarczy rozwoj gminy klomnice.Wynagrodzenie jako element
systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie na przykladzie przedsiebiorstwa pkp energetyka s.a..Rola
rachunkowosci zarzadczej w kierowaniu firma.Ocena efektywnosci funkcjonowania grupy kapitalowej bre
banku s.a. w latach 2007-2011.Zastosowanie modelu blacka - scholesa do wyceny instrumentow opcyjnych
na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie
pracownikow przez menadzera w zespole zadaniowym na przykladzie firmy call center inter
galactica..Bezrobocie praca magisterska.Materialne instrumenty motywowania pracownikow.Samodzielnosc
finansowa gminy..Turystyka konna w polsce - badanie jakosci uslug..Jakosc produktow bankowosci
elektronicznej na przykladzie doswiadczen pa-co-banku w pabianicach.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Zmiana i rozszerzenie zarzutow w postepowaniu przygotowawczym w polskim
procesie karnym.Instytucje demokracji bezposredniej w polsce.Wykorzystanie szkolen pracowniczych w
tworzeniu i realizacji sciezek kariery zawodowej na przykladzie organizacji x.Znaczenie i kierunki rozwoju
centrow logistycznych w polsce..Aspekty srodowiskowe produkcji biodiesla na przykladzie instalacji
x.Logistyka transportu w aspekcie planowania i koordynowania procesow transportowych w firmach
spedycyjnych.Przestepstwo terrorystyczne ( artykul 115 par 20 kodeksu karnego) jako przyklad
implementacji decyzji ramowej z 13 czerwca 2002 roku w sprawie zwalczania terroryzmu.Amortyzacja
srodkow trwalych na przykladzie firmy transportowej.Umorzenie dochodzenia w trybie
rejestrowym.Zarzadzanie malym przedsiebiorstwem na przykladzie firmy p.p.h.u. sumak.Finansowanie
placowek sluzby zdrowia z narodowego funduszu zdrowia na przykladzie opolskiego centrum
onkologii..Przestepstwa rozpowszechniania faszyzmu.Plany prac magisterskich.Zaskarzalnosc uchwal
zgromadzen wspolnikow spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Zarzadzanie srodkami unijnymi w gminie
goldap w latach 2007- 2013.Analiza zakladu ubezpieczen pod katem marginesu wyplacalnosci.Promocja
turystyki aktywnej na podstawie wybranych gmin jury krakowsko-czestochowskiej..Wolnosc wypowiedzi
artystycznej a ochrona mysli- sumienia i wyznania w orzecznictwie europejskiego trybunalu praw
czlowieka.Cywilistyczna konstrukcja odpowiedzialnosci zbywcy i nabywcy przedsiebiorstwa za zobowiazania
zwiazane z jego prowadzeniem.Bankowosc elektroniczna jako forma swiadczenia uslug bankowych na
przykladzie wybranego banku komercyjnego..Systemy motywacji pracownikow w przedsiebiorstwie
produkcyjnym quattro.Prace licencjackie tematy pedagogika.Biuletyn informacji publicznej..Motywacja
pracownikow w organizacji duzej klasy wielkosci..Praca dyplomowa bhp.Nauczanie prawa w okupowanej
polsce w okresie ii wojny swiatowej.Administracja praca licencjacka.Kolejnosc splacania dlugow
spadkowych.Zmiany organizacyjne pkn orlen na przestrzeni ostatnich lat- ich wplyw na kulture organizacyjna
stacji paliw..Europejski fundusz spoleczny (efs) jako aktywny program przeciwdzialania bezrobociu. Analiza
na przykladzie pup w plocku w latach 2002 - 2006..Kucharski- wladyslaw stanislaw (1934- ). Red. - zadania
administracji rzadowej i organow samorzadu terytorialnego w zakresie bezpieczenstwa.Problematyka
administracyjnoprawnej odpowiedzialnosci wyrownawczej na przykladzie odszkodowania za wywlaszczenie
nieruchomosci.Pozyskiwanie pracownikow i doskonalenie ich umiejetnosci zawodowych w procesie
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie banku.Narzedzia wykorzystywane przez lean manufacturing na
przykladzie firmy abb sp. Z o.o..Obejscie przepisow prawa podatkowego jako znamiona przestepstwa
oszustwa podatkowego normowanego przez kodeks karny skarbowy..Logistyka magazynowania w aspekcie
optymalizacji przestrzeni skladowej obiektow magazynowych.Pelnomocnictwo procesowe w postepowaniu
cywilnym.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a. w latach
2006-2008..Szlak zamkow dolnego slaska jako obiekt promocji..Dyskryminacja w organizacji.Dobre praktyki
spolek notowanych na gpw jako przyklad pozanormatywnej regulacji corporate governance.Korybskitomasz. Tl. - ministerstwo ds. Biznesu- innowacji i umiejetnosci - dokument okolicznosciowy nr 4 :
analiza.Bezpieczenstwo stadionowe.Jak zaczac prace licencjacka.Analiza finansowa przedsiebiorstwa x w
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latach 2006-2010.Ocena wplywu wydatkow budzetowych na funkcjonowanie gminy - analiza porownawcza
gminy grabica i gminy gomunice.Szczegolna ochrona dzialaczy zwiazkowych.Instytucja swiadka koronnego w
polskim procesie karnym na tle porownawczym z rozwiazaniami unijnymi i amerykanskimi.Aspekty
miedzynarodowych przeplywow sily roboczej w skali lokalnej na przykladzie gminy praszka..praca licencjacka
budzet gminy .Przekroczenie uprawnien- niedopelnienie obowiazkow przez funkcjonariusza publicznego analiza art. 231 k.k..Odpowiedzialnosc spadkobiercow za dlugi spadkowe.Finansowe i pozafinansowe
motywowanie pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Bocian- andrzej f.. Red. - rozwoj regionalny a
rozwoj spoleczny : praca zbiorowa .praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj pomocy spolecznej na terenie
gminy pawonkow w latach 2002-2005.Umowy licencyjne w prawie autorskim.Biuletyn informacji publicznej.
System organizacji i sposob funkcjonowania na przykladzie gmin wojewodztwa opolskiego..Calawacinkiewicz- ewelina. Red. - poland in the european context : selected legal- economic and political aspects
.Motywowanie pracownikow na tle emocjonalnego przywodztwa (d.goleman).Upublicznienie jako opcja
rozwoju spolki (na przykladzie firmy farmaceutycznej nepentes s.a.).Analiza przedsiewziec inwwestycyjnych
w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy slawno w latach 2001-2004.Nowak- edward.
Red. Nauk. - rachunkowosc a controlling .Srodki trwale w ujeciu bilansowym a podatkowym..Syndyk jako
organ postepowania upadlosciowego.Polska migracja zagraniczna po przystapieniu do unii
europejskiej..Biznesplan przedsiewziecia inwestycyjnego na przykladzie firmy farmaceutycznej alfafarm.Podatek dochodowy od osob fizycznych zrodlem wplywow dochodow budzetowych.Komunikacja w
organizacji i jej wplyw na ksztaltowanie wspolpracy w zespole pracowniczym.Zarzadzanie kryzysowe unii
europejskiej w ramach wspolnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa - wpzib na przykladzie afryki..Pozycja
ustrojowa polskich sluzb specjalnych po roku 1997.Rola ksiag wieczystych w obrocie na rynku
nieruchomosciami.Zawieszenie postepowania administracyjnego.Idea rozwoju turystyki zrownowazonej w
parkach narodowych na przykladzie tatrzanskiego parku narodowego.Policja zagadnienia publiczno
prawne.Kloczkowski- jacek (1975- ). Red. - kryzys unii europejskiej : polska i czeska perspektywa .Wplyw
podatku od towarow i uslug na ksztaltowanie dochodow budzetowych.praca licencjacka budzet gminy
.Ocena realizacji programu rzadowego orlik na przykladzie wojewodztwa malopolskiego..praca licencjacka
budzet gminy .Produkt jako kryterium segmentacji rynku (na podstawie sprzedazy marki kosmetykow nivea
).Wykorzystywanie seksualne dzieci- pornografia dziecieca- handel dziecmi.Znaczenie wspolczesnych
systemow rachunku kosztow w kompleksowym zarzadzaniu kosztami przedsiebiorstwa.Ewolucja roli bankow
centralnych we wspolczesnym swiecie (na przykladzie systemu rezerwy federalnej)..Projekt posadzki
przemyslowej w hali parterowej o powierzchni 200 m2. Praca inzynierska budownictwo.Czynnosci sadu w
postepowaniu przygotowawczym.praca licencjacka budzet gminy .System opodatkowania osob fizycznych w
polsce na tle przemian ustrojowych w europie.Cherep- alla v. - financial readjustment and bankruptcy of
business organizations .Kryzys gospodarczy a globalizacja..Liberalizacja rynku uslug telekomunikacyjnych na
tle telekomunikacji polskiej s.a. oraz operatorow telekomunikacyjnych w krajach unii europejskiej.Chalasmarek. - celtycki tygrys a fundusze unii europejskiej .praca licencjacka budzet gminy .Podatek od
nieruchomosci i jego ksztaltowanie sie w budzecie na przykladzie gminy krzepice w latach 20072009.Ewolucja systemu obslugi klienta w hotelu.Ceny transferowe we wspolczesnej rzeczywistosci
gospodarczej - aspekt podatkowy.Wilk- waldemar - koncepcja sieci a geografia zorganizowanego handlu
detalicznego w polsce .Producent jako podmiot prawa autorskiego.Uwarunkowania sukcesu firmy trw
polska.Cel pracy licencjackiej.Status prawny arbitra w prawie polskim i niemieckim.Slabosci polityki
personalnej w polskich placowkach oswiatowych na przykladzie nieprawidlowosci w procesie pozyskiwania
pracownikow szkoly.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu praca magisterska.Zjawisko nierownowagi
kontraktowej zwiazane z zawieraniem umow z wykorzystaniem instrumentu wzorca umowy w aspekcie
funkcjonowania w ramach obrotu prawnego malych i srednich przedsiebiorcow.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w kedzierzynie-kozlu.Zarzadzanie projektem inwestycyjnym (na przykladzie
projektu budowy ropociagu kazachstan-chiny).Franchising jako nowoczesna forma dzialalnosci
gospodarczej.Prawo dostepu do informacji publicznej.Piasecki- ryszard (ekonomia). Red. - wplywy
globalizacji na wielkosci makroekonomiczne i konkurencyjnosc gospodarki polski : prac.Organizacja
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dzialalnosci centrum logistycznego na przykladzie magazynu centralnego firmy kaufland polska markety sp. Z
o.o..Zarzad w spolce partnerskiej.Zarzadzanie szkola - dialog w edukacji i jego wplyw na wybor stylu
nauczania przez nauczycieli..Lokacyjne papiery wartosciowe jako element dywersyfikacji srodkow na rynku
finansowym.Podatki lokalne i ich sciagalnosci w rachunkowosci gminy..Szopa- bogumila. - oszczednosci i
rozpietosci dochodowe a dynamika gospodarcza : interakcje na przykladzie pol.Prace zaliczeniowe.Formy
uzytkowania nowych lokali mieszkalnych i komercyjnych w polsce w latach 2001-2020.praca licencjacka
budzet gminy .Kontrakt menedzerski.praca licencjacka budzet gminy .Ocena kredytow konsumpcyjnych na
przykladzie procedur multibanku.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa gorazdze beton sp. Z
o.o..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Prawa mniejszosci narodowych w bosni
i hercegowinie- chorwacji oraz serbii.Rozwoj spoleczno-gospodarczy wojewodztwa malopolskiego w okresie
2000-2005..Zarzadzanie wizerunkiem szkoly w internecie..Determinanty funkcjonowania centrow
logistycznych w lancuchu dostaw polskich przedsiebiorcow.Regionalne izby obrachunkowe jako organ
nadzoru i kontroli dzialalnosci samorzadu terytorialnego..Tendencje ksztaltowania sie bezrobocia w powiecie
krapkowickim w latach 2006-2010..praca licencjacka budzet gminy .Elementy promocji mix wykorzystywane
w dzialalnosci firmy hortex holding s.a..Materialne i pozamaterialne czynniki motywacyjne w pracy
sprzedawcow.Ochrona dobr osobistych na gruncie kodeksu cywilnego.Zarzadzanie oswiata w obliczu
konfliktu nauczyciel - uczen..Dzialania marketingowe aptek na przykladzie apteki ziola
polskie.Rozpoznawanie zagrozen upadlosci przedsiebiorstwa na podstawie firmy tollcar sp. Z
o.o..Inkorporacja wzorca w obrocie konsumenckim.Zarzadzanie wiedza i kapitalem intelektualnym na
przykladzie zakladu nr 2 wosana s.a..Reforma systemu emerytalno-rentowego ii filar..Informatyczne
wsparcie zarzadzania szkola jezykow obcych lingwista w radomsku.Pisanie prac katowice.Ocena kondycji
finansowej grupy kapitalowej yawal na podstawie sprawozdan skonsolidowanych..Praktyczne aspekty
wspolpracy handlowej miedzy polska a grecja po poszerzeniu ue.Analiza rozwoju przedsiebiorstw
transportowo-spedycyjno-logistycznych w obrocie miedzynarodowym na przykladzie firmy
x.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna czlonkow korpusu sluzby cywilnej i mianowanych urzednikow
panstwowych.Analiza i ocena kredytow konsumpcyjnych ing banku slaskiego w latach 2003-2007.Ocena
mozliwosci finansowania celow strategicznych gminy siewierz.Oleksiewicz- izabela. Red. - ochrona praw
jednostki a bezpieczenstwo panstwa .Prawo gospodarcze publiczne.Analiza sprzedazy produktow
bankowych na przykladzie banku polska kasa opieki s.a..Zakaz manipulacji instrumentami finansowymi.Karty
platnicze jako nowoczesna forma rozliczen pienieznych na przykladzie oferty banku millennium s.a..Ewolucja
pomiaru i prezentacji kapitalu intelektualnego w rachunkowosci.Analiza porownawcza bezrobocia w
powiecie wloszczowsim na tle bezrobocia w polsce w latach 2005-2009.Zarzadzanie obiektem dziedzictwa
kulturowego na przykladzie zamku krolewskiego w niepolomicach..Zasada swobody przeplywu uslug w
transporcie samochodowym.praca licencjacka budzet gminy .Promocja kultury artystycznej w otwartych
przestrzeniach miejskich..Programy lojalnosciowe jako instrument utrzymania klienta na przykladzie ptc sp. Z
o.o..Kosacka-ledzewicz- dorota. - leksykon pracodawcy 2011 : prawa i obowiazki pracodawcy od a do z
.Dochody i wydatki jednostki budzetowej na przykladzie domu pomocy spolecznej w kadlubie i domu
pomocy spolecznej w zawadzkiem..Analiza dzialan samochodowej marki hyundai na polskim rynku
motoryzacyjnym.Regulacje sprawozdawczosci finansowej w jednostkach sfery budzetowej na przykladzie
zakladu poprawczego w studziencu.Poziom dochodowosci gmin wojewodztwa opolskiego a ich aktywnosc w
pozyskiwaniu srodkow unijnych..Zarzadzanie ryzykiem kredytow konsumpcyjnych w polsce w latach 20002005.praca licencjacka budzet gminy .Formy interakcji przedsiebiorstwa z otoczeniem na przykladzie firmy
carlson wagonlit travel.Gry psychologiczne i manipulacja w organizacji. Swiadomosc wsrod
pracownikow.Rola brokera w posrednictwie ubezpieczen dzialu ii w polsce..Procedury badania rachunku
przeplywow pienieznych przez bieglego rewidenta – proba modelu.Funkcjonowanie systemu haccp w
restauracji gromada.Dzialalnosc jednostek budzetowych i optymalizacja kosztow na przykladzie zlobka
miejskiego w czestochowie.Skrzypek- elzbieta (1952- ). - dojrzalosc jakosciowa a wyniki przedsiebiorstw
zorientowanych projakosciowo .Partnerstwo w przedsiewzieciach budowlanych praca inzynierska
budownictwo.Transport rur aluminiowych jako element systemu logistycznego na przykladzie firmy dospel
sp.zo.o..Zarzadzanie gminami kozieglowy i konopiska w kontekscie realizacji budzetu w latach 2002.
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2004.Analiza rynku turystycznego w powiecie limanowskim z uwzglednieniem zarzadzania zasobami
turystycznymi..Zarzadzanie awansem zawodowym nauczyciela - motywacja do rozwoju.Marketing
interaktywny w klubach sportowych - zastosowanie technologii microsoft dynamics crm green4.Zarzadzanie
naleznosciami jako integralna czesc zarzadzania plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa.Zjawisko handlu
ludzmi .Prawo miedzynarodowe wobec zagadnien klonowania i zaplodnienia in vitro.Status prawny posla i
senatora w rp.Wierzytelnosc jako szczegolny przedmiot wkladu do spolek kapitalowych.Istota i narzedzia
ograniczania ryzyka kredytowego.Turystyka survivalowa w polsce - ocena jakosci uslug
survivalowych.Zwalczanie i zapobieganie przestepczosci zorganizowanej w prawie unii europejskiej.Instytucja
wywlaszczania jako administracyjnoprawna forma ingerencji w prawo wlasnosci..Metody zapobiegania i
zwalczania prania pieniedzy w ustawodawstwie wspolnotowym i krajowym.Zatrudnienie tymczasowe w
aspekcie prawnym.Przestepstwo uporczywego nekania w polskim prawie karnym .Zawarcie umowy
sprzedazy dziela sztuki przy udziale domu aukcyjnego.Rzeczywistosc na rynku pracy a aspiracje zawodowe
absolwentow szkol.Cichorz- robert. - die rückforderung gemeinschaftsrechtswidriger zivilrechtlicher
beihilfen nach polnischem recht.Rola jakosci obslugi klienta w uslugach bankowych na przykladzie ing bank
slaski s.a..Gotowe prace dyplomowe.Pozyskiwanie unijnych funduszy strukturalnych na projekty
inwestycyjne w gminie proszkow..Public policy in trade mark law from polish and european
perspective.Rozwoj pracownikow w malych firmach – bariery czy kariery?.Efektywnosc zarzadzania srodkami
trwalymi w przedsiebiorstwie x..Thomas paine - zycie i tworczosc.Systemy informatyczne w zarzadzaniu
logistyka na przykladzie trw polska sp. Z o.o..Dojrzalosc szkolna praca magisterska.Autorskie prawa osobiste
a prawa podmiotowe osob trzecich.Marketing personalny w firmie laboratorium kosmetyczne dr irena
eris.Analiza sektora malych i srednich przedsiebiorstw na bialorusi.Rola podatkow i oplat w dochodach
budzetu gminy na przykladzie gminy gomunice w latach 2006-2009.Wplyw zastosowania metody szesc sigma
na funkcjonowanie grupy can-pack s.a..Czynniki zmian obrazu firmy w sprawozdaniu finansowym.Rozwoj
rynkow kapitalowych w krajach grupy brics.Europejskie rady zakladowe a partycypacja
pracownikow.Ochrona interesow finansowych wspolnot europejskich a dzialalnosc europejskiego urzedu ds.
Zwalczania naduzyc finansowych (olaf).Rola komunikacji w zarzadzaniu organizacja.Ocena systemu
zabezpieczeniaspolecznego w polsce..Wykorzystanie narzedzi sluzacych w zmniejszaniu bezrobocia w gminie
koniecpol..praca licencjacka budzet gminy .Czyn nieuczciwej konkurencji w orzecznictwie krajowej izby
odwolawczej..Jakosc produktu przed i po wdrozeniu systemu zarzadzania jakoscia.Ocena sytuacji finansowej
gminy na przykladzie gminy burzenin.Samobojstwo z motywow ekonomicznych.Turystyka rowerowa na
opolszczyznie - stan i wyzwania..Promocja zakopanego jako produktu turystycznego..Konflikt jako element
funkcjonowania organizacji.Rewitalizacja miasta opola..Wolnosci zwiazkowe i ich gwarancje.Przestepstwa
narkotykowe – ksztalt polskiej polityki narkotykowej w oparciu o analize wybranych przepisow karnych
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O przeciwdzialaniu narkomanii.Instrumenty motywowania. Oczekiwania
pracownikow a rzeczywistosc.Kierunki rozwoju miedzynarodowych sieci hotelarskich na przykladzie miasta
krakowa..Rola funduszy strukturalnych unii europejskiej w finansowaniu sektora kultury na przykladzie
zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego w latach 2004-2006 w wojewodztwie
malopolskim..Skutecznosc zatrudnieniowa stazy i jej uwarunkowania..praca licencjacka budzet gminy .Rola
kredytow w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw.Dwunawowa hala magazynowa z zapleczem
socjalnym. Wysokosc skladowania 4 m praca inzynierska budownictwo.Zasada prawna do obrony w polskim
procesie karnym.Projekt zadaszenia nad zejsciem do przejscia podziemnego w warunkach centrum
miejskiego. Praca inzynierska budownictwo.zrodla finansowania inwestycji w jednostach samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy konopiska.Wplyw samodzielnosci finansowej na dochody i wydatki
gminy na podstawie gmin wojewodztwa wielkopolskiego.Czynnosci medyczne w prawie karnym.Wplyw
rewitalzacji obszarow kryzysowych miasta na jego rozwoj spoleczno - gospodarczy na przykladzie kedzierzyna
- kozla..Zarzadzanie rozwojem przestrzennym w swietle postepujacych procesow dezurbanizacji.Status
prawny funkcjonariusza publicznego i osoby pelniacej funkcje publiczna w prawie karnym..Wykonywanie
kary pozbawienia wolnosci wobec sprawcow przestepstw seksualnych.Wykorzystanie programow
pomocowych unii europejskij w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie spolki
cieplociag.Poziom stresu zawodowego wsrod kadry dydaktycznej wybranych katedr wydzialu zarzadzania
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uniwersytetu lodzkiego.Umowa leasingu w swietle przepisow kodeksu cywilnego.Badania i ocena jakosci
uslug hotelarskich na przykladzie hotelu ibis katowice - zbrze.Finanse samorzadow terytorialnych na
przykladzie gminy slawno w latach 2003 - 2005..Rola operatora logistycznego w lancuchu dostaw na
przykladzie firmy x.Uwarunkowania rozwoju struktur klastrowych w polsce..Swiadomosc przeszkod przy
wdrazaniu programu jakosci- a powodzenie jego implementacji..Wplyw otoczenia na rozwoj firm z kapitalem
zagranicznym w polsce. Studium przypadku - metsa tissue s.a..Uprzywilejowanie akcjonariusza w spolce
akcyjnej.Zarzadzanie podaza pieniadza w polsce xxi wieku.Rola sekurytyzacji w finansowaniu dzialalnosci
bankowej.Skutecznosc egzekucji komorniczej w sciagalnosci naleznosci sadowych na przykladzie sadu
okregowego w piotrkowie trybunalskim.Kryteria projektowania budynku mieszkalnego umozliwiajace
obnizenie zapotrzebowania ciepla w zimie oraz minimalizacje zyskow ciepla w lecie. Praca inzynierska
budownictwo.Praca licencjacka pedagogika tematy.Zarzadzanie nieruchomosciami na przykladzie
nieruchomosci w blachowni w okresie 2007-2010.Cichorz- robert. - die rückforderung
gemeinschaftsrechtswidriger zivilrechtlicher beihilfen nach polnischem recht.Seminarium v roku - prawo
koscielne i wyznaniowe.Postepowanie egzekucyjne w administracji a bieg terminu przedawnienia
zobowiazania podatkowego..Pisanie pracy maturalnej.Analiza dzialan samochodowej marki hyundai na
polskim rynku motoryzacyjnym.Styl zycia joga i wybory konsumenckie w swietle badan
empirycznych..Dzialalnosc osrodka pomocy spolecznej na przykladzie miejsko gminnego osrodka pomocy
spolecznej w woznikach w latach 2003-2005.praca licencjacka budzet gminy .Inflacja jako zjawisko
ekonomiczno-spoleczne - analiza na przykladzie polski w latach 1990-2005..Planowanie kariery zawodowej
uczniow z klas o roznym profilu ksztalcenia - zastosowanie teorii johna hollanda..Pisanie prac licencjackich
opole.Zakaz udzielania pomocy publicznej.Doskonalenie jakosci uslug medycznych.Wybrane aspekty
motywowania materialnego i niematerialnego i ich wplyw na efektywnosc pracy w szkole podstawowej w
mstowie.Polityka panstwa wobec ksiazki w polsce po 1989 roku na przykladzie wybranych elementow rynku
ksiazki..Postrzeganie jakosci sprzedazy bezposredniej na przykladzie firmy zepter.Granice dozwolonego
uzytku prywatnego w kontekscie eksploatacji utworow w sieci internetowej.Dzialalnosc kulturalnooswiatowa ze szczegolnym uwzglednieniem aresztu sledczego w krakowie-podgorzu w latach 20002005.Fundusze venture capital.Systemy kart platniczych w banku bph s.a..Praca dyplomowa
bhp.Kulturotworcza rola uniwersytetu jagiellonskiego np.collegium maius na przelomie wieku xx/xxi.Zakaz
dokonywania czynnosci prawnych z samym soba przez pelnomocnika.Wplyw dzialalnosci kredytowej na
wynik finansowy banku.Kontraktowanie swiadczen z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia na przykladzie
podlskiego oddzialu nfz w latach 2009-2012.Analiza wskaznikowa i jakosciowa w ocenie zdolnosci
kredytowej przedsiebiorstw.Tresc ukladu zbiorowego pracy .Borecki- pawel (1974- ). Red. - dziesiec lat
polskiego konkordatu .Analiza finansowa sprawozdan finansowych banku na przykladzie bre banku.Wybory
komunalne na przykladzie gminy gora sw. Malgorzaty.Skarga na przewleklosc postepowania sadowego jako
srodek ochrony prawa do sadu w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Panstwa czlonkowskie jako
platnicy i beneficjenci budzetu ogolnego unii europejskiej.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa w
latach 2004-2007 na przykladzie eco s.a. w opolu..Schemat pracy magisterskiej.Zwrot sprawy do
uzupelnienia postepowania przygotowawczego.praca licencjacka budzet gminy .Santarek- krzysztof. Red. transfer technologii z uczelni do biznesu : tworzenie mechanizmow transferu technologii .Analiza swiadczen
zdrowotnych udzielonych zagranicznym pacjentom na terenie polski po 1 maja 2004 roku..Zarzadzanie
strategiczne w klubie pilkarskim.Atrakcyjnosc rynku ubezpieczen turystycznych w polsce na przykladzie
produktow tuir warta s. A..Motywowanie i szkolenie pracownikow na podstawie sekcji dochodzeniowo sledczej jednostki policji.Podatkowe skutki umowy darowizny i umowy dozywocia.Biznes plan w
przedsiebiorstwie.Strategia rozwoju malego przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy bordopol).Pozyskiwanie
pracownikow do organizacji poprzez rekrutacje- selekcje i wprowadzenie do pracy na przykladzie firmy
x.praca licencjacka budzet gminy .Spoleczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania malych firm
rodzinnych.Rola narodowego banku polskiego w procesie integracji europejskiej.Zasady prawdy w
postepowaniu cywilnym.Organizacja narodow zjednoczonych i jej dzialalnosc w dziedzinie ochrony
dziecka.Motywowanie pracownikow jako forma zarzadzania zasobami ludzkimi.Wykonawca
testamentu.Polityka unii europejskiej w zakresie pomocy publicznej dla przedsiebiorstw.Zarzadzanie jakoscia
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w firmie transportowo-spedycyjnej..Pisanie prac magisterskich lublin.Kompleksowe zarzadzanie jakoscia w
firmie gold drop w limanowej..Inwestycje hotelarskie na rynku krakowskim..Gospodarka finansowa na
przykladzie firmy handlowej xx za lata 2004-2006.Wspolczesne koncepcje zarzadzania strategicznego..Ocena
zarzadzania zespolami pracowniczymi na przykladzie firmy x..praca licencjacka budzet gminy .Analiza
dzialalnosci kredytowej ing banku slaskiego s.a. w latach 2004-2008.Finanse jednoski budzetowej na
przykladzie domu pomocy spolecznej.Ocena efektywnosci inwstowania w fundusze inwestycyjne na
przykladzie amplico towarzystwo funduszy inwestycyjnych.Determinanty jakosci przy wytwarzaniu wyrobu
ze szkla..Chojecka- jana. - kobieta w wiezieniu i jej resocjalizacja - zamierzenia a rzeczywistosc .Praca
magisterska z administracji.Tematy prac licencjackich fizjoterapia.Stany nadzwyczajne w bezpieczenstwie
narodowym i wewnetrznym rp.Ochrona dobr osobistych osob prawnych.praca licencjacka budzet gminy
.Ujawnianie informacji o podatku dochodowym odroczonym w praktyce polskich spolek gieldowych - aspekt
memorialowy i kasowy.Relacje organizacji duzej klasy wielkosci ze stronami zainteresowanymi..Marketing
uslug rynku pracy na przykladzie powiatowego urzedu pracy w leczycy.Status prawny najwyzszej izby
kontroli..Prawo handlowe.Konkurencyjnosc malych przedsiebiorstw handlowych z supermarketami na rynku
namyslowskim..Roszczenie prewencyjne ( art.439 kc).Ocena plynnosci finansowej na podstawie
przedsiebiorstwa x w opolu..Znaczenie kontroli podatkowej w polityce fiskalnej panstwa.Formy i metody
pomocy rodzinie w miejskim osrodku pomocy spolecznej w radomsku.Zarzadzanie czasem wolnym uczniow:
motywy organizacji zajec pozalekcyjnych- a ich wartosc edukacyjna.Bezrobocie i przeciwdzialanie bezrobociu
na przykladzie powiatu zawiercianskiego w latach 2003-2005.Decyzja wydana bez podstawy prawnej lub z
razacym naruszeniem prawa.Controlling w malych i srednich przedsiebiorstwach na przykladzie nordynski
spolka jawna.Spoleczenstwo informacyjne a biznes elektroniczny.Strona tytulowa pracy licencjackiej.Pomoc
spoleczna w rachunkowosci gminy na przykladzie gminy poczesna.Strategia rozwoju gminy wolczyn..praca
licencjacka budzet gminy .Czynniki ksztaltujace style kierowania zespolami pracowniczymi..Prawo
sluzebnosci przesylu.Zaklad w umowach w sprawie unikania podwojnego opodatkowania zawartych przez
polske.Nowoczesne koncepcje motywacji pracownika na przykladzie firmy amrest..Strategia koncentracji
jako determinanta przewagi konkurencyjnej na przykladzie koncernu puma a.g..Ekspansja miedzynarodowa
malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy konsport.Nadzor organizacyjny i pedagogiczny nad
placowkami oswiaty..Wybrane podmioty prawa spoldzielczego na przykladzie rolniczych spoldzielni
produkcyjnych.Prace licencjackie pedagogika.Tematy prac licencjackich socjologia.Skutecznosc polityki
pienieznej narodowego banku polskiego w aspekcie wejscia polski do strefy euro.Projekt wiezby dachowej w
konstrukcji drewnianej praca inzynierska budownictwo.Psychometryczne kryteria w stosowaniu metod
doboru zawodowego.praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja finansowa przedsiebiorstwa a jego mozliwosci
rozwojowe i inwestycyjne na przykladzie spolki polimex-mostostal s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Tematy prac licencjackich z pedagogiki.Ryzyko kredytowe w finansowaniu potrzeb klientow
indywidualnych.Konstrukcja przedawnienia w aspekcie porownawczym w prawie wykroczen- prawie karnym
i w prawie karnym skarbowym.Stan i mozliwosci rozwoju agroturystyki na slasku opolskim..Uslugi
bankowosci elektronicznej w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja kobiet na polskim rynku
pracy..Krajowe i zagraniczne operacje platnicze.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw marketingu mobilnego na postawy i zachowania rynkowe generacji y na podstawie badan
wlasnych.Wybrane problemy inwestycji zagranicznych na ukrainie.Znieslawienie przed funkcjonariuszem
publicznym.Rozwoj turystyki medycznej w polsce.Budzet gminy jako instrument realizacji zadan gminy na
przykladzie gminy boronow.Inwestycje zagraniczne w polsce na przykladzie toyota motor company w
walbrzyskiej specjalnej strefie ekonomicznej..praca licencjacka budzet gminy .Sposoby pozyskiwania oraz
metody zatrudniania pracownikow na podstawie agencji pracy tymczasowej.Organizacja rachunkowosci
budzetowej oraz gospodarka finansowa sadow powszechnych na przykladzie sadu okregowego w
ostrolece..Rada stanu w v-tej republice francuskiej.Wykorzystanie rachunku kosztow do zarzadzania firma
transportowa na przykladzie pks sp. Z o.o. W skierniewicach.Urbaniak- boguslawa. Red. - strategiczne
zarzadzanie zasobami ludzkimi a ksztaltownie stosunkow pracy .Praca magisterska pedagogika.Sposoby
obliczania narzutow w kalkulacji kosztorysowej wykonawcy budowlanego – teoria i praktyka praca
inzynierska budownictwo.Analiza finansowa przedsiebiorstwa..Metody promocyjne miasta krakowa wobec
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zmian w ruchu turystycznym w latach 2004-2006..Logistyka magazynowania jako element strategii
zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy lognet sp. Z o.o..Charakterystyka odpowiedzialnosci
karnej lekarza za blad w sztuce lekarskiej popelniony przy wykonywaniu czynnosci leczniczych.praca
licencjacka budzet gminy .Realizacja zasad ogolnych postepowania podatkowego w procedurach
kontrolnych.Uwarunkowania a stan rozwoju turystyki we wschodniej czesci lgd „kraina sw. Anny”.The
analysis and efficiency evaluation of commercial unin polska the life insurance company stock corporation
activity.Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa na przykladzie firmy efen polska.Komunikacja - elementem
dzialan promocyjnych (na przykladzie spolki dom-bud s.j. m.t. polgrabia).Podstawowe zagadnienia obrotu
towarami na wspolnym rynku i w handlu miedzynarodowym.praca licencjacka budzet gminy
.Odpowiedzialnosc prywatnych spolek wojskowych w prawie miedzynarodowym.Prace licencjackie
ceny.Zrodla prawa unijnego po traktacie z lizbony..Wplyw systemu dystrybucji na ksztaltowanie pozycji
konkurencyjnej na przykladzie banku spoldzielczego w krapkowicach..Podstawy teoretyczne i problemy
ksztaltowania systemow wynagradzania w zakladach pracy.Analiza form finansowania dzialalnosci
gospodarczej ing banku slaskiego s.a.w latach 2007-2011..Legislacyjne wzorce cywilistyczne w polskim
prawie administracyjnym.Przykladowe tematy prac licencjackich.Rola negocjacji w dzialalnosci handlowej
przedsiebiorstwa.Finansowanie pomocy spolecznej z budzetu gminy..Warunki dopuszczalnosci wniesienia
skargi do wojewodzkiego sadu administracyjnego.praca licencjacka budzet gminy .Kontrola spoleczna
administracji samorzadowej na poziomie gminnym.Leasing jako zrodlo pozyskiwania kapitalu dla
przedsiebiorstw.Analiza i ocena budzetu gminy na przykladzie gminy poczesna w latach 20062009.Projektowanie systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie turystycznym na przykladzie hotelu
novum..Elektroniczne monitirowanie przestepcow.praca licencjacka budzet gminy .Dzialania policji z zakresu
public relations jako czynnik kreowania wizerunku w spolecznosci.Odpowiedzielnosc konstytucyjna glowy
panstwa.Pedagogika praca licencjacka.Organizacja rachunkowosci w firmach malych na przykladzie xyz sp. Z
o.o..Polski model sadownictwa administracyjnego.Ocena zrodel finansowania dzialalnosci biezacej i rozwoju
gminy konopiska w latach 2006-2010.Powolanie jako podstawa nawiazania stosunku pracy pracownikow
samorzadowych .Uwarunkowania zachowan konsumenckich na przykladzie huty szkla
gospodarczego.Zwolnienia i redukcje jako element polityki personalnej organizacji.Zakres- formy i znaczenie
ubezpieczen spolecznych osob duchownych.Wykorzystanie srodkow europiejskiego funduszu spolecznego w
ograniczaniu bezrobocia. (studium przypadku powiatowy urzad pracy w tomaszowie mazowieckim)..Ocena
standingu finansowego spolki akcyjnej zlomrex w latach 2002-2006.praca licencjacka budzet gminy
.Ksztaltowanie innowacyjnosci przedsiebiorstwa turystycznego na przykladzie firmy la vista..Polityka
kredytowa banku wobec gospodarstw domowych na przykladzie bz wbk s.a..Postrzeganie firmy jurajska
spoldzielnia pracy wsrod studentow regionu czestochowskiego i lubelskiego.Zasady ustalania i
opracowywania budzetu gminy na przykladzie gminy laszki..Ochrona praw mniejszosci narodowych w prawie
miedzynarodowym i krajowym.Znaczenie systemow marketingu relacji z klientem (crm) w budowaniu
przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa na przykladzie grupy telekomunikacja polska.Analiza finansowa
samodzielnego zespolu publicznych zakladow opieki zdrowotnej w ostrolece.Prace licencjackie
turystyka.Rola controllingu w zarzadzaniu poczta polska s.a..Praca licencjacka spis tresci.Charakterystyka
zjawiska samobojstwa.praca licencjacka budzet gminy .Wirtualizacja firmy - szansa jej
konkurencyjnosci..Resrukturyzacja zatrudnienia na przykladzie huty im. Tadeusza sendzimira.Abolicja
podatkowa.Pisanie prac lublin.Ustawowe prawo pierwokupu przyslugujace gminie..Dostosowanie polski do
wejscia do strefy schengen.Znaczenie egzemplarza w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.Rozwoj handlu na terenie powiatu oleskiego..Wykorzystanie systemow informacyjnych w
polskim sektorze bankowosci detalicznej.Sciezki kariery zawodowej - studium przypadku przedsiebiorstwa
transfer multisort elektronik.praca licencjacka budzet gminy .Dostep do infrastruktury technicznej.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Przeslanie reklamowe zawierajace erotyczny
wizerunek kobiety - studium przypadku na przykladzie reklamy prasowej.Rola pelnomocnika w
postepowaniu karnym.Prace magisterskie wzory.Rachunek kosztow zakladu opieki zdrowotej na przykladzie
spzpoz w belchatowie.Sprawozdania finansowe i ich analiza jako podstawa oceny kondycji finansowej
przedsiebiorstw.Formy promocji na rynku kultury w polsce.Wykreowanie podejscia biznesowego o postaw
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menedzerskich na podstawie oceny 360 stopni kadry kierowniczej w pkp polskie linie kolejowe s.a..Ocena
zarzadzania ochrona srodowiska na przykladzie gminy strzelce wielkie.Polityka pieniezna banku centralnego
na przykladzie narodowego banku polskiego..Zastosowanie systemu informatycznego w malym
przedsiebiorstwie.Zasady podzialu funduszow masy upadlosci.Charakterystyka ofert bankowych dla
studentow.Gospodarka magazynowa i zaopatrzeniena na podstawie przedsiebiorstwa jurajska spoldzielnia
pracy..Wplyw roznic kulturowych na negocjacje w biznesie.Koszty w procesie ustalania wyniku finansowego i
podatkowego na przykladzie puh hutsprzet.praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania rozwoju
przedsiebiorczosci firmy ikea w polsce.Reklama niekomercyjna w polskiej telewizji- analiza i ocena na
przykladzie konkretnych przekazow.Umieszczenie w odpowiednim zakladzie psychiatrycznym
niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego.Praca skazanych jako srodek oddzialywania
penitencjarnego..Problematyka chuliganstwa stadionowego..Ocena systemu zarzadzania bezpieczenstwem
informacji na przykladzie komisji papierow wartosciowych i gield.Rola informacji dodatkowej w dzialalnosci
biznesowej.Kredyt jako zewnetrzne zrodlo finansowania przedsiebiorstw.Korzysci i koszty posiadania jednej
waluty na przykladzie europejskiej unii walutowej..Siempinska- jolanta. - pomiar wartosci przedsiebiorstwa a
praktyka gospodarcza .praca licencjacka budzet gminy .Motywacyjne aspekty wynagrodzenia pracownikow
w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu gminy w wartkowicach.Strategia dystrybucji
jako instrument przewagi konkurencyjnej firmy na przykladzie bsh.Pomoc spoleczna praca licencjacka.Kleerjerzy. - globalizacja a panstwo narodowe i uslugi publiczne .Analiza porownawcza zrodel finansowania
srodkow trwalych.Fundusze pomocowe unii europejskiej dla malych i srednich przedsiebiorstw w polsce jako
czynnik poprawy konkurecyjnosci.Co czyni krola krolem- czyli o pozycji krola w ustroju panstwowym na
przykladzie angli od poczatku panstwowosci do konca epoki pierwszych plantagenetow.Przejscie zakladu
pracy na innego pracodawce w swietle art. 231 k.p..Prace magisterskie spis tresci.System okresowych ocen
pracowniczych na przykladzie altadis polska s.a..Mozliwosc arbitrazu na kontraktach futures notowanych na
gieldzie papierow wartosciowych w warszawie s.a. w 2008 roku.Konsultacje spoleczne na przykladzie
czestochowy.Unikanie opodatkowania jako zagadnienie etyczne w nauczaniu spolecznym kosciola
katolickiego.Zasada subsydiarnosci i jej znaczenie dla funkcjonowania samorzadu terytorialnego w
rzeczypospolitej polskiej.Relacje pomiedzy klientem a biurem rachunkowym w srodowisku informatycznym
rachunkowosci - na przykladzie biura rachunkowego annpit w lodzi.Garczarczyk- jozef. Red. - rynek uslug
finansowych a koniunktura gospodarcza .Analiza dzialalnosci kredytowej banku x.Przeplyw informacji w
wybranych podmiotach gospodarczych..Polityka kredytowa a stabilnosc sektora bankowego w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .Marketing uslug a satysfakcja klienta (na przykladzie szkoly podstawowej nr 10 im.
Jana pawla ii w ostrolece).Pragmatyka sluzbowa funkcjonariusza policji.Ocena ryzyka zawodowego i
systemow zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy w opinii zatrudnionych w
organizacji..Podporzadkowanie pracownika pracodawcy w umownym stosunku pracy.Plec- a predyspozycje
do zawodu inwestora gieldowego..Monitorowanie rozwoju gmin wiejskich na przykladzie gminy charsznica i
golcza.Analiza dochodow budzetowych na przykladzie gminy i miasta warta.Rola menedzerow w realizacji
koncepcji zarzadzania logistycznego na przykladzie firmy.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie marka
w instytucjach edukacyjnych na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Rola gospodarki
magazynowej w zarzadzaniu lancuchem dostaw.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw oceny pracowniczej
na motywacje pracownikow w okregowej spoldzielni mleczarskiej.Zastosowanie systemu ekspertowego esim
(expert system for internet marketing) w marketingu internetowym.Analiza budzetu gminy herby w latach
2007-2009.Fundusze emerytalne w polsce w swietle nowego systemu emerytalnego..Proces szkolenia
pracownikow w przedsiebiorstwie dystar bencolor polska sp. Z o.o.Spoleczno-ekonomiczne uwarunkowania
rozwoju gminy na przykladzie gminy redziny.Dyrektor szkoly jako menedzer oswiaty.Analiza techniczna jako
narzedzie wspierajace decyzje inwestycyjne na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Strategia
rozwoju gminy komprachcice na lata 2013-2020..Wplyw stylu kierowania na satysfakcje pracownikow na
przykladzie zakladu producyjnego x..Formy publicznego oraz prywatnego mecenatu wobec artystow
plastykow w polsce po 1989 r..Postepowanie rozpoznawcze w sprawie o oproznienie lokalu
mieszkalnego.Instytucja glowy panstwa w polsce w latach 1918-1997 .Wynagradzanie jako element systemu
motywowania w przedsiebiorstwie sanitec kolo sp. Z o.o..Strategia podatkowa jako narzedzie efektywnego
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zarzadzania podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarow i uslug w przedsiebiorstwie na podstawie
sp. Z o.o..Wplyw przedakcesyjnej i akcesyjnej pomocy unijnej na inwestycje na obszarach
wiejskich.Zarzadzanie kadrami w organizacjach pozarzadowych na przykladzie fundacji mimo wszystko anny
dymnej..Gospodarowanie zasobem nieruchomosci w spoldzielni mieszkaniowej.Wplyw opodatkowania
podatkiem dochodowym od osob fizycznych wedlug stawki liniowej i progresywnej na dochod
jednostki.Integracja pracownikow w zakladzie pracy chronionej.Daktyloskopia jako jeden z dzialow techniki
kryminalistycznej w identyfikacji sprawcow wlaman.Traktowanie osob pozbawionych wolnosci w swietle
standardow europejskiego komitetu ds. Zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu lub ponizajacemu
traktowaniu albo karaniu.Strategie konkurowania w sektorze sieciowych kin wieloekranowych.praca
licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka po angielsku.Indywidualne style reagowania na konflikt
pracownikow na przykladzie wydzialu organizacyhno- prawnego urzedu miata tarnowa.Analiza kosztow
pracy w zakladzie opieki zdrowotnej na przykladzie nzoz x.Koncepcja logistyki w przedsiebiorstwie
uslugowym na przykladzie firmy p.u.h. uni max (mhotel).Technika fotokodow w zastosowaniach
marketingowych.Zdanowicz- mieczyslawa. Red. - partnerstwo wschodnie : wymiary realnej integracji
.Wzorzec poinformowanego uzytkownika w swietle praktyki i orzecznictwa unijnego.Prace licencjackie
zarzadzanie.Regulacje prawne funkcjonowania gieldy papierow wartosciowych na przykladzie gpw s.a. w
warszawie.praca licencjacka budzet gminy .Friedmann- susan. - potencjal rynkow niszowych : jak stac sie
wielkim na niewielkim rynku .Doskonalenie procesu produkcyjnego parasoli
wielkogabarytowych..Oprogramowanie komputerowe jako przedmiot ochrony i obrotu prawnego.Rola
instytucji wspierajacych sektor msp w polsce i w unii europejskiej..Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki vat
2012 .Zachowania konsumentow na rynku uslug finansowych na przykladzie klientow pko banku polskiego
s.a..Rozwoj sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce na przykladzie sektora budowlanego w
gliwicach..praca licencjacka budzet gminy .System finansowo-ksiegowy jednostki w swietle ustawy o
rachunkowosci.Umowy holdingowe.Poziom satysfakcji pracownikow z pracy a poziom stresu u pracownikow
firmy handlowo-produkcyjnej.Wynagrodzenia i ich ewidencja w przedsiebiorstwie branzy
wlokienniczej.Konferencja sedziow izby karnej i izby wojskowej sadu najwyzszego - nowe technologie
dowodowe a proces karny : konferencja sedziow izby karnej i izby wojskowej s.Dojrzalosc podejscia
procesowego w systemie zarzadzania jakoscia.Polska kinematografia w polsce..Krajewska- atina - informacja
genetyczna a zakres autonomii jednostki w europejskiej przestrzeni prawnej .Ciezkie naruszenie
podstawowych obowiazkow pracowniczych jako przyczyna niezwlocznego rozwiazania umowy o
prace.Projekt konkurencyjnosci powiatu zawiercianskiego.Koncesjonowanie jako ograniczenie swobody
podejmowania prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.Wykorzystanie bilansu oraz rachunku zyskow i strat w
okresleniu efektywnosci dzialania przedsiebiorstwa na przykladzie grupy kapitalowej pgnig s.a. za lata 20082010.Analiza i ocena procesu transportowego w badanej firmie x.Samorzad terytorialny wobec integracji z
unia europejska na przykladzie gminy hanna.Organy kadlubowe w spolkach kapitalowych.Wplyw zrodel
finansowania dzialalnosci gospodarczej na wynik finansowy i ksztaltowanie struktury majatkowej na
przykladzie phup x w latach 2007-2009.Funkcjonowanie sieci dostaw na przykladzie firmy x.praca licencjacka
budzet gminy .Sprawozdania finansowe w ocenie efektywnosci ekonomicznej na przykladzie grupy
hotelowej orbis s.a. w latach 2007-2011.Czynniki przewagi konkurencyjnej na przykladzie alma market
s.a..Gospodarka odpadami w szpitalu.Funkcjonowanie instytucji operatora logistycznego - w powiecie
skierniewickim.Istota i znaczenie analizy wskaznikowej na przykladzie przedsiebiorstwa mera s.a. w latach
2007 - 2009..Wybrane aspekty tworzenia i zarzadzania organizacja wirtualna.Nieruchomosc jako obiekt
inwestowania na tle innych sposobow lokaty kapitalu.Ksztaltowanie polityki kadrowej przedsiebiorstwa z
wykorzystaniem narzedzi informatycznych.Bankowosc elektroniczna jako forma swiadczenia uslug
bankowych na przykladzie wybranego banku komercyjnego..praca licencjacka budzet gminy .Fuzje i przejecia
jako rodzaj strategii rozwoju przedsiebiorstwa (przyklad grupy uniqa w polsce).Kredyt i leasing jako istotne
zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Podatek dochodowy od osob fizycznych
prowadzacych uproszczona ewidencje podatkowa na przykladzie firmy xyz w latach 2009-2011..Agresja
wsrod mlodziezy szkolnej na przykladzie gimnazjum w pyskowicach.Terroryzm we wspolczesnym swiecie i
jego gospodarcze skutki.Wybrane elementy procesu karowego na przykladzie urzedu skarbowego
.

.
x.Technologiczne i ekologiczne przyklady rozwiazan problemow logistyki miejskiej.praca licencjacka budzet
gminy .Strategie marketingowe poszerzania rynku.Program operacyjny kapital ludzki jako jedna z form
zwalczania problemu bezrobocia na terenie wojewodztwa opolskiego..Seminarium ii st. - publiczne prawo
gospodarcze.Mobbing-wybrane problemy..Motywowanie w procesie zarzadzania personelem w organizacji
na podstawie banku bz wbk.Ochrona dobr osobistych w prawie prywatnym miedzynarodowym.Pojecie
szkody - utracone korzysci.Analiza regul decyzyjnych w procesie nabywania nieruchomosci mieszkaniowych
w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc malych i srednich przedsiebiorstw w obliczu
kryzysu gospodarczego.Jakosc w turystyce uzdrowiskowej na przykladzie osrodka fundacji ochrony zdrowia
inwalidow.Znaki jakosci i ich wplyw na decyzje konsumenta.Informacyjne aspekty rachunku kosztow w firmie
produkcyjnej i handlowej.Rola i zadania zarzadcy nieruchomosci w iwestycjach realizowanych przez
wspolnote w mieszkanowa na wybranym przykladzie.Analiza mozliwosci wprowadzenia waluty euro w
polsce.Prawne mechanizmy koordynacji polityk fiskalnych panstw czlonkowskich.Controlling w systemie
zarzadzania rentownoscia przedsiebiorstwa cieplowniczego..Europejski nakaz aresztowania. Wybrane
problemy wspolpracy w ramach iii filaru unii europejskiej.Zarzadzanie gospodarka paletowa w centrum
logistycznym.Kanaly dystrybucji w branzy ubezpieczeniowej.Mozliwosci wykorzystania odnawialnych
nosnikow energii ze szczegolnym uwzglednieniem ziarna owsa.Dostosowanie podatku od towarow i uslug do
standardow unii europejskiej oraz znaczenie efektywnosci kontroli podatkowej.Rynek ubezpieczen na zycie w
polsce w procesie integracji z unia europejska na przykladzie pzu zycie.Analiza procesow fuzji i przejec w
grupie zywiec s.a..Zasady prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym wedlug polskiego i
miedzynarodowego prawa bilansowego - analiza porownawcza.Asymetria kompetencji organizacji
pracodawcow i zwiazkow zawodowych.Rozwoj panstwowosci pruskiej na tle ustroju i rzeszy niemieckiejzwiazku niemieckiego oraz ii cesartstwa- xviii-xix w..Wykorzystywanie srodkow funduszy unii europejskiej w
realizacji projektu w zakresie pomocy spolecznej.Kredyty mieszkaniowe na przykladzie banku pekao
s.a..Krajowe i zagraniczne operacje platnicze.Aspekty konkurencyjnosci unii europejskiej w gospodarce
swiatowej.Implementacja sankcji rady bezpieczenstwa onz w systemie prawa unii europejskiej.Sytuacje
kryzysowe jako zrodlo rozwoju firmy w swietle analizy przypadkow.Transformacja logistyczna w aspekcie
tworzenia wartosci w procesie produkcji na przykladzie duzych przedsiebiorstw przemyslowych..Analiza
efektywnosci i plynnosci newconnect- alternatywnego rynku inwestycyjnego gieldy papierow wartosciowych
w warszawie..Zadania gminy w dziedzinie srodowiska.Menedzer przyszlosci. Nowe wymagania wobec kadry
kierowniczej na przykladzie badan w uzdrowisku ladek-dlugopole..Wzrost gospodarczy a rozwoj branzy
hotelarsko-gastronomicznej na przykladzie zajazdu podjadek w latach 1995-2006.Rownosc kobiet i mezczyzn
w stosunkach pracy w swietle prawa polskiego i prawa unii europejskiej .Przestepstwo uporczywego nekania
w polskim prawie karnym .Strategia optymalizacji opodatkowania dochodu w polityce inwestycyjnej i
finansowej przedsiebiorstw miedzynarodowych.Mobbing-wybrane problemy..Ankieta do pracy magisterskiej
wzor.Zastosowanie metod rachunkowosci zarzadczej w przedsiebiorstwie leanmix.Marketing nauczania jazdy
konnej na przykladzie klubu jezdzieckiego scout w czestochowie.Projekt parkingu handlowego ciezkich
maszyn budowlanych i rolniczych o powierzchni 2 ha. Praca inzynierska budownictwo.Handel elektroniczny stan aktualny i perspektywy rozwoju.Formy finansowania inwestycji na przykladzie leasingu.Dzialalnosc
promocyjna gminy na przykladzie gminy narewka .Wplyw specjalnych stref ekonomicznych na rozwoj terenu
na przykladzie krakowskiego parku technologicznego.Osiedlowy klub fitness praca inzynierska
budownictwo.Konspekt pracy licencjackiej.Kredyt obrotowy jako forma finansowania dzialalnosci
gospodarczej.Zgoda pacjenta na zabieg lekarski.Marketing bezposredni i formy jego zastosowania w firmie
avon cosmetics polska.praca licencjacka budzet gminy .Dostosowanie rachunku kosztow dla potrzeb
wielowymiarowej analizy rentownosci na przykladzie fabryki tarcz sciernych p.p..Przedstawienie
zarzutow.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo dzialania na szkode spolki prawa handlowego.
Problematyka odpowiedzialnosci karnej.System motywacji pracownikow na przykladzie firmy ospel s.a. w
wierbce.System zarzadzania bezpieczenstwem i higiena zywnosci haccp w przetworstwie miesnowedliniarskim.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki ksztaltujace wynik finansowy banku spoldzielczego w
bialej i ich wplyw na jego zmiane..Bezrobocie w polsce na tle krajow czlonkowskich unii
europejskiej.Management challenge: management by values.Zarzadzanie siecia malych miast w malopolsce
.
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na przykladzie rozwiazan zagranicznych.Przygotowanie skazanego do zycia na wolnosci. Pomoc
postpenitencjarna..Transgraniczny obrot produktami leczniczymi-dopuszczenie produktow leczniczych do
obrotu w swietle prawa ue i ustawy prawo farmaceutyczne.Ocena zrodel finansowania dzialalnosci
przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego buleczka.Marketing nauczania jazdy konnej
na przykladzie klubu jezdzieckiego scout w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Tqm - wspolczesna
koncepcja zarzadzania- wdrazanie w firmie dyrup sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw systemu
zarzadzania jakoscia na logistyczna obsluge klienta.Rachunek kosztow dzialan na przykladzie oddzialu
produkcyjnego transformatorow rozdzielczych sp. Z o.o. Abb polska w lodzi.praca licencjacka budzet gminy
.Zasady pisania pracy licencjackiej.Projektowanie strategii przedsiebiorstw.Reformy systemow
podatkowych.analiza porownawcza polskiego systemu podatkowego na tle wybranych krajow.Zjawisko
wypalenia zawodowego w grupie pedagogow.zrodla finansowania fazy start-up w odniesieniu do malych i
srednich przedsiebiorstw.Analiza i ocena form ewidencji podatkowej osob fizycznych prowadzacych
dzialalnosc gospodarcza.Seminarium ii st. - teoria prawa.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Stefanski- ryszard andrzej. - pisma procesowe w sprawach karnych z objasnieniami .Barlowjanelle - klient ma zawsze racje : reklamacja to prezent .Alianse miedzynarodowe przedsiebiorstw na
przykladzie sektora telekomunikacyjnego w polsce.Ochrona porzadku i bezpieczenstwa publicznego jako
jedno z zadan jednostek samorzadu terytorialnego.Zarzadzanie rozwojem lokalnym w gminie kozuchow w
latach 2007-2011.Elementy marketingu mix w przemysle motoryzacyjnym.Instrumenty tworzenia relacji z
klientami na przykladzie firmy agro-nas.Podatnosc generacji „y” na seks jako czynnik skutecznosci przekazu
reklamowego na podstawie badan wlasnych.Nowy porzadek prawny w telekomunikacji - zmiany w
ustawodawstwie krajowym w swietle przystapienia polski do unii europejskiej.Od filozofii do teorii panstwa i
prawa refleksje mad mysla polityczna dawida huma.Monitoring mediow w kontekscie naruszen prawa
autorskiego.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego i zakladowego na stanowiskach pracy na
przykladzie wybranego przedsiebiorstwa produkcyjnego..praca licencjacka budzet gminy .Dyskryminacja w
stosunkach pracy w organizacjach publicznych.Komisja europejska jako strazniczka traktatow. Procedura
administracyjna w ramach skargi komisji europejskiej na niewywiazywanie sie przez panstwo czlonkowskie
ze zobowiazan ciazacych na nim na mocy traktatow..Metody przesluchania swiadka.Budzetowanie w
jednostkach handlowych na przykladzie spolki marmat.Charakterystyka zrodel dochodow budzetowych
gminy..Rozwoj zawodowy pracownika jako podstawa motywacji do pracy.Relacje pomiedzy wladza
wykonawcza a wladza ustawodawcza w stanach zjednoczonych ameryki.Biuro detektywistyczne jako
szczegolny rodzaj dzialalnosci gospodarczej .Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej w magazynie
wyrobow gotowych na przykladzie stora enso poland s.a. w ostrolece.Biznes plan jako narzedzie
pozyskiwania srodkow finansowych na rozpoczecie dzialalnosci gospodorczej lub jej rozwoj.Prawnoautorskie
zagadnienia dotyczace tatuazu.Analiza przygotowan polski do przewodnictwa w radzie unii europejskij w
drugiej polowie 2011 r..praca licencjacka budzet gminy .Wynagradzanie pracownikow jako jeden z
elementow motywowania na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych.Rola i zanczenie wydatkow na
finansowanie inwestycji w gminie.Wspolczesne niewolnictwo w swietle prawa
miedzynarodowego.Zarzadzanie rozwojem lokalnym na przykladzie gminy kalwaria zebrzydowska.Pomiar i
ocena rentownosci.Reklama spoleczna w swiadomosci konsumentow.Zarzadzanie budzetem miasta i gminy
koluszki w latach 2003 - 2005.Bhp praca dyplomowa.praca licencjacka budzet gminy .Turystyka praca
licencjacka.Fluktuacja pracownikow jako problem zarzadzania zasobami ludzkimi..Ustroj autonomicznego
wojewodztwa slaskiego w ii rzeczypospolitej.Ocena kondycji finansowej ing banku slaskiego s.a. w latach
2005 - 2009.Analiza porownawcza dochodow i wydatkow gmin panki i przystajn w latach 2008-2010.Srodki
egzekucyjne naleznosci pienieznych.Srodki trwale w prawie bilansowym i podatkowym.Rola nowoczesnych
rozwiazan w zakresie zarzadzania w holenderskich centrach logistycznych.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie jakoscia energii elektrycznej w polsce w zwiazku z przeksztalceniami transformacyjnymi i
uwolnieniem rynku energii.Wplyw kryzysu finansowego na sytuacje ekonomiczna spolek gieldowych branzy
budowlanej. W swietle badan ekonometrycznych..Profesjonalizacja zarzadzania firma rodzinna na
poszczegolnych etapach jej rozwoju.praca licencjacka budzet gminy .Analiza kondycji ekonomiczno finansowej jako istotny element oceny ryzyka kredytowego podmiotow gospodarczych esbanku banku
.
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spoldzielczego w latach 2006-2010.Analiza zabezpieczen wierzytelnosci kredytowych w polskim systemie
bankowym na przykladzie banku spoldzielczego w konopiskach.Wplyw mody na zachowania mlodziezy (na
przykladzie studentow).Skierska-pieta- katarzyna. - komercjalizacja rezultatow prac badawczych a rozwoj
gospodarki : dobre praktyki .Dochody i wydatki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miejskiej
radomsko w latach 2003-2006.Odpowiedzialnosc cywilna lekarza za szkody wyrzadzone przy
leczeniu.Zarzadzanie produkcja i jakoscia poltusz wieprzowych w zakladzie miesnym.Tematy prac
dyplomowych.Determinanty sukcesu przedsiebiorstwa na przykladzie firmy ospel s.a..Rozwoj i kondycja
duszpasterstwa wieziennego w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci ing banku
slaskiego w zakresie swiadczenia internetowych uslug bankowych..Analiza i ocena produktywnosci
przedsiebiorstwa x jako wyznacznika jego konkurencyjnosci na rynku..Polski rynek browarow
regionalnych.Krajowa rada radiofonii i telewizji i narodowy bank polski na tle zasady podzialu i rownowagi
wladz w rzeczypospolitej polskiej..Zarzadzanie jakoscia i produkcja przy wytwarzaniu konstrukcji z
poliweglanu..Analiza finansowa przedsiebiorstwa ze szczegolnym uwzglednieniem naleznosci (na przykladzie
pamapol s.a.).Instytucja ubezwlasnowolnienia w swietle obowiazujacych przepisow prawnych.Dobre
praktyki spolek notowanych na gpw jako przyklad pozanormatywnej regulacji corporate governance.Bariery
rozwoju bankowosci spoldzielczej w polsce..Zarzadzanie produkcja wykorzystujaca technologie
naturalna.Procedura nawiazania i rozwiazania stosunku pracy na podstawie mianowania.Dopuszczalnosc
secesji abchazji i osetii poludniowej w swietle zasady samostanowienia narodow i zasady integralnosci
terytorialnej oraz nienaruszalnosci granic.Ochrona interesow konsumentow przed nieuczciwymi praktykami
handlowymi przedsiebiorcow..Pisanie prac licencjackich.Ocena budzetu gminy przystajn w latach 20082010..praca licencjacka budzet gminy .Prawnopodatkowe aspekty finansowych relacji wspolnika i spolki
kapitalowej.Duraj- agnieszka natasza. Red. - paradygmaty i instrumenty kreowania wartosci przedsiebiorstwa
.Gospodarka finansowa jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy krzyzanowice.Zwolnienia
w podatku od spadkow i darowizn.Wyjasnienia oskarzonego w kontekscie prawa do obrony.Przykladowe
prace licencjackie z administracji.Zarzadzanie strategiczne w malych i srednich przedsiebiorstwach na
przykladzie przedsiebiorstwa nord-gaz.Wplyw orzecznictwa ets na praktyke stosowania prawa podatkowego
w polsce.Ocena sytuacji sektora badawczo-rozwojowego w polsce i europie w swietle danych
makroekonomicznych.Zasada prawa do sadu jako fundamentalne prawo jednostki w mysl konstytucji rp z 2
kwietnia 1997r..Upadlosc przedsiebiorstwa - aspekty ekonomiczne i prawne na przykladzie pmb s.a. w
bialymstoku.Ewaluacja jako narzedzie zarzadzania szkola..Znaczenie dystrybucji i profesjonalnej obslugi
klienta w procesie swiadczenia uslug turystycznych na przykladzie biura turystycznego panorama w
radomsku.Prawa i obowiazki cudzoziemcow w polsce .Projektowanie organizacji procesowej w warunkch
przedsiebiorstwa produkcyjnego..Interaktywne i tradycyjne sposoby badania satysfakcji pracownikow.Status
gwaranta w polskim prawie karnym.Rola zarzadcy w gospodarowaniu zasobami nieruchomosci jednostki
samorzadu terytorialnego.Zakaz reformationis in peius w procesie karnym.Formy wsparcia finansowego
malych i srednich przedsiebiorstw.Niemiecka koncepcja panstwa prawnego i socjalnego w xix i xx
w..Rachunek kosztow w spoldzielniach mieszkaniowych na podstawie s.m. osiedle mlodych i s.m. eltowiec w
lodzi.Polityka wobec malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po akcesji do unii europejskiej na
przykladzie gminy kutno.Wspolczesne koncepcje zarzadzania przedsiebiorstwem-analiza
teoretyczna.Zgromadzenie wierzycieli w postepowaniu upadlosciowym.Pinder- john - unia europejska
.Marketing internetowy- narzedzia i metody.Kompetencje negocjacyjne prawnika.Praca licencjacka
administracja.Efektywnosc pracy personelu a ksztalt systemu motywacyjnego w organizacji na przykladzie
firmy „famex” w turku.Udzial stron i ich przedstawicieli procesowych w czynnosciach dowodowych
postepowania przygotowawczego.praca licencjacka budzet gminy .Analiza kosztow rodzajowych na
przykladzie zlom - walc sp. Z o.o..Stosowanie prawa wspolnotowego przez sady i organy administracyjne
panstw czlonkowskich ue.Kara smierci w polskim ustawodawstwie karnym xx wieku.Motywowanie
pracownikow na podstawie telefonicznej obslugi klienta w banku..Zarzadzanie podatkami i oplatami
obciazajacymi koszty dzialalnosci przedsiebiorstwa janar sp. Z o.o. W latach 2005-2007.Funkcje rachunku
oszczednosciowo-rozliczeniowego na przykladzie pko bp s.a..Prace magisterskie uw.praca licencjacka budzet
gminy .Opodatkowanie przychodow z kapitalow w polskim systemie podatkowym..Kupie prace
.
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magisterska.Organy zarzadzajace infrastruktura kolejowa na tle organow administracji centralnej w drugiej
rzeczypospolitej.Rozwoj i funkcjonowanie gminy miejskiej mielec w latach 2002-2006.Akredytywa
dokumentowa.Zewnetrzne zrodla finansowania dzialalnosci gminy na przykladzie gminy
mszczonow.Beyerlin- ulrich. - ensuring compliance with multilateral environmental agreements a dialogue
between practitioners.Gospodarka zasobami w systemie logistycznym na podstawie firmy z branzy
motoryzacyjnej.Metody analizy zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa - studium przypadku.Bodzce i
hamulce przedsiebiorczosci.Komisje polskiego sejmu.Ocena gospodarowania srodkami trwalymi w miejskim
zakladzie komunikacji w nysie..Rola i znaczenie systemu informacyjnego warset na gieldzie papierow
wartosciowych w warszawie.praca licencjacka budzet gminy .Spolka cicha w polskim prawie
cywilnym.Hybrydowe partnerstwo publiczno - prywatne.Opodatkowanie umowy leasingu. Wybrane
problemy.Komunikowanie sie w zarzadzaniu przedsiebiorstwem (na podstawie badan empirycznych
przeprowadzonych w firmie get consulting sp. Z o.o. W opolu)..Unikanie opodatkowania poprzez
wykorzystanie raju podatkowego..Efektywnosc finansowania leasingiem na przykladzie decyzji inwestycyjnej
spolki opoczno s.a..Metody skutecznej rekrutacji i selekcji na przykladzie agencji doradztwa personalnego work expree.Kara umowna jako swiadczenie odszkodowawcze ex contractu.Klauzula konkurencyjna w
kodeksie pracy..Ocena finansowa budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
rudniki.Zarzadzanie projektami na przykladzie budowy terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w swinoujsciu.Wypalenie zawodowe pracownikow sektora bankowego.Bak- henryk. Red. gospodarka polski w unii europejskiej w latach 2004-2006 : wybrane zagadnienia .Analiza porownawcza
wsolczesnej turystyki narciarskiej w rejonie kasprowego wierchu i szrenicy.Przestepstwo dzialania na szkode
spolki w prawie polskim i niemieckim.Zatrudnienie w zakladach pracy chronionej forma aktywizacji osob
niepelnosprawnych na przykladzie spoldzielczosci inwalidow.Analiza finansowa firmy inter groclin auto s.a. z
wykorzystaniem elementow programu excel..Promocja jako element strategii rozwojowej miasta tarnowskie
gory..praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie z pielegniarstwa.Polityka strukturalna unii
europejskiej.Zakres swobody wyboru prawa.Problematyka ochrony niezarejestrowanych wzorow
wspolnotowych.Warunki rozwoju infrastruktury turystycznej w powiecie prudnickim..Szkolnictwo wyzsze w ii
rp.Przeciwdzialanie bezrobociu osob do 25 roku zycia wybrane problemy prawne i spoleczne.praca
licencjacka budzet gminy .Podatki dochodowe w rachunkowosci organu podatkowego na przykladzie
drugiego urzedu skarbowego w czestochowie.Analiza finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa xyz w
latach 2006-2010.Wplyw wypalenia zawodowego na zaangazowanie w prace wsrod
pielegniarek.Optymalizacja podatkowa na przykladzie podatku dochodowego od osob prawnych.System
motywacyjny w przedsiebiorstwie tekpud sp. Z o.o. w jasle w 2011 roku.Zabieg lekarski wobec sprzeciwu
skazanego.praca licencjacka budzet gminy .Instrumenty ograniczania bezrobocia i ocena ich skutecznosci w
powiecie bedzinskim na przykladzie gminy slawkow.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystywanie funduszy unijnych przez male i srednie
przedsiebiorstwa w wojewodztwie swietokrzyskim.Tworzenie i zarzadzanie wizerunkiem firmy na przykladzie
apple inc..Stresogenne czynniki sytuacji pracy w organizacji.Wyjawienie majatku w postepowaniu
cywilnym.Zastosowanie miernikow nie-finansowych w analizie przedsiebiorstwa na podstawie balanced
scorecard.praca licencjacka budzet gminy .Ocena skutecznosci form i metod zabezpieczania przed ryzykiem
kredytowym w banku komercyjnym na przykladzie banku pko bp s.a. w latach 2001-2004.Sytuacja polskiego
rolnictwa po przystapieniu polski do unii europejskiej.Zarzadzanie nieruchomosciami oswiatowymi powiatu
klobuckiego.Ograniczenie prawa do strajku.Satysfakcja klientow na przykladzie przedsiebiorstw
specjalizujacych sie w myciu cystern.Aspekty finansowania ryzyka zawodowego na przykladzie katowickiego
holdingu weglowego s.a. w katownicach.Srodki trwale i amortyzacja..Panstwo w doktrynie faszyzmu
wloskiego.Motywy zachowan finansowych nabywcow w swietle badan empirycznych.praca licencjacka
budzet gminy .Kompleksowa analiza systemow wczesnego ostrzegania.Pomoc publiczna dla malych i
srednich przedsiebiorstw w unii europejskiej.Strategia rozwoju malego przedsiebiorstwa- na przykladzie
p.p.h.u. j.slomczewska sp. Z o.o..Ocena wykorzystania funduszy unii europejskiej w rozwoju gminy
konopiska.Systemy produkcyjne w polskich kopalniach wegla brunatnego - analiza efektywnosci
funkcjonowania.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci finansowej gminy na przykladzie
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budzetu gminy sokolka.praca licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie dochodow ze stosunku
pracy..Analiza sytuacji finansowej ing banku slaskiego s.a. w latach 2006- 2010.Zastosowanie technologii
flash w rozwiazaniach e-commerce.Wykorzystanie indywidualnych kwot mlecznych na przykladzie osm w
pilicy.Przeszlosc- terazniejszosc i przyszlosc krakowskiego kazimierza w opinii mieszancow oraz
turystow..Swiadczenie zakladu ubezpieczen w umowie ubezpieczenia na zycie.Praca licencjacka z
pedagogiki.Analiza gospodarki budzetowej na przykladzie gminy opoczno w latach 2006- 2010.Regulacja
opcji walutowych w prawie polskim w kontekscie umownej asymetrii nienaturalnej oraz toksycznosci
opcji.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Specyfika marketingu na rynku
ubezpieczen na zycie..Rachunkowosc jednostki systemu oswiaty na przykladzie biblioteki
pedagogicznej.Metody i techniki rekrutacji i selekcji kandydatow do pracy w przedsiebiorstwie
produkcyjnym.Rola gospodarki magazynowej w zarzadzaniu lancuchem dostaw.Wplyw amortyzacji srodkow
trwalych na wynik finansowy.Management challenge: exit strategy implementation.Ubezpieczenie
transportu produktow piekarniczych gleboko mrozonych.praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie z
administracji.Wykorzystanie telewizji do promocji turystycznej i inwestycyjnej regionow.Wplyw pomocy
publicznej na rozwoj sektora msp.Analiza gospodarki finansowej gminy koniecpol w latach 20062010.Sytuacja osob niepelnosprawnych na rynku pracy w polsce..Dzialalnosc samorzadowa instytucji kultury
na przykladzie muzeum dom grecki w myslenicach.Administracyjne aspekty przyznawania i wyplaty
swiadczen emerytalno-rentowych z ubezpieczenia spolecznego rolnikow.Wynagrodzenia i ich ewidencja w
przedsiebiorstwie branzy wlokienniczej.Ocena realizacji planowanych przychodow i wydatkow gminy
zarnowiec w latach 2007-2011.Diagnoza systemu motywacyjnego na przykladzie przedsiebiorstwa
komunalnego therma w bielsku-bialej.Ocena gospodarki budzetowej gminy dabrowa gornicza na tle innych
gmin wojewodztwa slaskiego w 2005r..Wyjatki od zasady bezposredniosci.Polityka pieniezna narodowego
banku polskiego a inflacja w polsce w latach 2005-2010.Analiza ekonomiczno-finansowa spolki met-prim w
latach 2000-2004.Monistyczny system struktury organow spolki kapitalowej w prawie polskim.Wybrane
majatkowe prawa wlasnosci przemyslowej jako aporty do spolek kapitalowych.Procedura rekrutacji i
derekrutacji personelu na przykladzie hipermarketu real w krakowie.Grupa rekonstrukcji historycznych jako
przyklad organizacji non-profit.Szablewski- andrzej t. - liberalizacja a bezpieczenstwo dostaw energii
elektrycznej .Innowacje w dziedzinie opakowan z tworzyw sztucznych..Etyczne aspekty globalizacji.Analiza
finansowa banku na przykladzie pekao s.a..Pochodne instrumenty finansowe istota- rola i znaczenie.Aktywne
formy walki z bezrobociem na przykladzie powiatu makow mazowiecki.Procesy dostosowawcze w polskim
systemie podatkowym do wymogow unii europejskiej..Gospodarka finansowa gminy walce w latach 20072009.Znaczenie outsourcingu jako metody zarzadzania na przykladzie badan w spoldzielczych kasach
oszczednosciowo - kredytowych im. F. Stefczyka..Pozycja ustrojowa prezydenta we wloszech..Kredyt
hipoteczny sposob na finansowanie rynku nieruchomosci.Zabytkowe zamki wojewodztwa podkarpackiego
jako obiekty hotelarskie.Rekrutacja i selekcja w organizacjach pozarzadowych.Mobbing w miejscu pracy jako
patologia zarzadzania na przykladzie legnickich przedsiebiorstw.Ustanowienie spadkobiercy.Rola
sprawozdawczosci finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem wyrobow cukierniczych --odra s.a. brzeg w
latach 2003-2007..Lokalizacja jako czynnik rozwoju regionalnego na przykladzie wojewodztwa opolskiego
..Lubinska- teresa - budzet a finanse publiczne .Zawieszenie postepowania administracyjnego..praca
licencjacka budzet gminy .Motywowanie jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi.Rola systemow
podatkowych w aktywizacji przedsiebiorczosci na przykladzie wybranych krajow transformacji
systemowej.Znaczenie zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie.Efektywnosc kierowania
zespolami pracowniczymi na przykladzie restauracji.Analiza finansowa w ocenie konkurencyjnoosci
przedsiebiorstw.Zaklad ubezpieczen jako pokrzywdzony w postepowaniu karnym.Organizacja stanowisk
pracy w szkole podstawowej.Pomoc w pisaniu prac magisterskich.Wynagrodzenia i swiadczenia
socjalne.Europejski fundusz rozwoju regionalnego jako zrodlo wsparcia turystyki w polsce na przykladzie
powiatu elckiego .Wplyw podatkow lokalnych na funkcjonowanie gminy konopiska w latach 20042008.Prace magisterskie turystyka.Promocja uslug turystycznych na podstawie biura podrozy triada.Sektor
malych i srednich przedsiebiorstw w aspekcie wykorzystania srodkow pomocowych z unii europejskiej.Rola i
znaczenie promocji jako instrumentu marketingu terytorialnego wykorzystywanego na rzecz rozwoju miast .
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przyklad lodzi.Internet jako jedna z form funkcjonowania biur podrozy.Analiza fundamentalna jako narzedzie
wspomagajace podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynku kapitalowym na przykladzie spolki pgnig
s.a.Wykorzystanie instrumentow pochodnych w transakcjach zabezpieczajacych.Zasada prawdy w procesie
cywilnym.Odpowiedzialnosc karna za dzialanie na szkode spolki prawa handlowego.Praca licencjacka
tematy.Charakter odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych.Analiza kosztow jako
zrodlo informacji o przedsiebiorstwie..Porownawcza analiza portfela uslug bankowych na przykladzie pko bp
s.a..Motywacyjna rola pracy zespolowej na przykladzie kopalni wegla kamiennego sosnicamakoszowy.Czlonkostwo w unii europejskiej a aktywnosc gospodarcza i obywatelska ; - czlonkostwo w unii
europejskiej a aktywnosc gospodarcza i obywatelska .Skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodnosci
z prawem prawomocnego orzeczenia jako system wzajemnie uzupelniajacych sie srodkow kontroli legalnosci
orzeczen sadowych..Zarzadzanie zapasami na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego.Szanse i bariery
rozwoju przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich na przykladzie badan w gminie popielow..Metodologia
ocen pracowniczych w zarzadzaniu krakowska spoldzielcza kasa oszczednosciowo kredytowa.Odroczony
podatek dochodowy w ksiegach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych.Standardy logistyczne w
magazynowaniu produktow spozywczych na przykladzie firmy z branzy drobiarskiej.Standardy ochrony
mniejszosci w kosowie.Ewolucja roli bankow centralnych we wspolczesnym swiecie (na przykladzie systemu
rezerwy federalnej)..Wykorzystanie srodkow z funduszy unii europejskiej przez gmine olsztyn..Prace
magisterskie pielegniarstwo.Praca licencjacka plan.Analiza finansowa grupy kapitalowej bioton s.a..Wplyw
europejskiego funduszu rozwoju regionalnego unii europejskiej na rozwoj powiatu klobuckiego w latach
2007-2010..Przebudowa sektora energetycznego w polsce na przykladzie energiapro koncern energetyczny
sa.Analiza wydatkow budzetowych na przykladzie powiatu ostroleckiego w latach 2005-2009.Praca
licencjacka cennik.Analiza systemu dystrybucji i dzialan logistycznych firmy bmd polska.Oferty wycieczek do
chorwacji w opinii klientow..Analiza gospodarowania nieruchomosciami w gminie opatow.Analiza naleznosci
przedsiebiorstwa na przykladzie lewiatan malopolska sp. Z o.o..Ocena atrakcyjnosci kredytu bankowego i
leasingu na przykladzie firmy transportowej x.Kredyt konsumpcyjny jako produkt banku spoldzielczego w
zawadzkiem oddzial gorzow sl..Prace na zamowienie.Internet jako narzedzie marketingowe.Zarzadzanie
jakoscia w urzedach marszalkowskich na przykladzie urzedu marszalkowskiego wojewodztwa slaskiego i
malopolskiego.Ubezpieczenia w ograniczani ryzyka organizacji logistycznych.praca licencjacka budzet gminy
.Pisanie prac magisterskich cena.Ocena gospodarki finansowej gminy kamien w latach 2000-2004.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Prawa i obowiazki wlascicieli lokali we wspolnocie
mieszkaniowej..Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomosci rolnych.Przeksztalcenia spoldzielczosci po
1989 r. (na przykladzie gs ostrowek).Miedzynarodowe migracje polakow-aspekty spoleczne i
ekonomiczne.Status prawny gminy uzdrowiskowej..Rola miedzynarodowych instytucji publicznych w
europejskim kryzysie zadluzenia - na przykladzie grecji.Rola kredytow w finansowaniu dzialalnosci malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy xxx.Analiza wykorzystania narzedzi marketingu mix na
przykladzie firmy douglas polska sp. Z o.o..Weryfikacja struktury czynnikowej kwestionariusza do badan
stresu organizacyjnego c.l. Coopera i s. Sloana dla grupy zawodowej strazakow.Ocena kondycji finansowej
firmy atabajt roik- slowik- mazurkiewicz sp.j..Techniki sprzedazy samochodow osobowych - analiza i ocena na
przykladzie salonu opel w czestochowie.Pozapieniezne formy motywowania pracownikow - teoria i
praktyka.Rekrutacja i selekcja pracownikow jako element strategii rozwoju kapitalu ludzkiego (na przykladzie
firmy ubezpieczeniowej inter polska s.a.).Rozwiazywanie umow o prace za wypowiedzeniem.Zagrozenia dla
bezpieczenstwa danych osobowych w internecie oraz ich ochrona.Pomoc w zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych najubozszych mieszkancow jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie lodzi.Analiza
elementow ryzyka w dzialalnosci bankowej i metody ich ograniczania na przykladzie banku spoldzielczego
ziemi piotrkowskiej.Znaczenie samorzadu uczniowskiego dla zarzadzania szkola..Jakosc uslug medycznych na
przykladzie szpitala im. Rudolfa weigla w blachowni.Klauzula generalna na gruncie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.Pomoc w pisaniu pracy magisterskiej.Glowacki- robert. - wplyw uksztaltowania
przestrzeni fizycznej na zapobieganie przestepstwom i wykroczeniom .Pomoc spoleczna praca
magisterska.Rola analizy finansowej w ocenie sytuacji gospodarczej przedsiebiorstwa na przykladzie inpost
sp. Z o.o...Kredyty preferencyjne na przykladzie banku spoldzielczego.Ochrona informacji niejawnych.Analiza
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funkcjonowania nowohuckiego centrum kultury na przykladzie zajec dla doroslych..Wplyw rozwiazan it na
poprawe konkurencyjnosci przedsiebiorstw na przykladzie wdrozenia systemu sap w okregowym urzedzie
miar w katowicach.Warunkowe umorzenie w postepowania karnego..Zarzadzanie instytucja oswiaty na
przykladzie zespolu szkol nr 1 im. Adama mickiewicza w lublincu.praca licencjacka budzet gminy .Praca
magisterska prawo.Zamowienia publiczne na profesjonalna obsluge nieruchomosci.Osobowosc i rola
menedzera a sukces tworzonych i zarzadzanych przez niego firm.Lipka- anna. - inwestycje w kapital ludzki
organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury .Materialna odpowiedzialnosc pracownikow ze
szczegolnym uwzglednieniem mienia powierzonego.Finansowanie zabezpieczenia spolecznego na
przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej we wreczycy wielkiej w latach 2001-2004.Cel pracy
licencjackiej.Procedura budzetowa na przykladzie gminy turawa..Leasing w finansowaniu inwestycji
rzeczowych na przykladzie firmy wama.Przywodztwo- duch zespolu i sukces we wspolczesnej firmie.Teoria
prawa i systemow politycznych.Przestepstwa przeciwko mieniu z uzyciem przemocy.Ocena skutecznosci
realizacji wieloletnich programow inwestycyjnych na przykladzie gmin opole i nysa.Jakosc produktow
bankowosci elektronicznej na przykladzie doswiadczen pa-co-banku w pabianicach.Pozaplacowe czynniki
motywowania pracownikow.Rola franczyzy w prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej na przykladzie koku
sushi.Technologia walcowania blach grubych w hucie stali czestochowa oraz badanie ich
jakosci..Warszawa.Przewaga konkurencyjna hoteli sieciowych na przykladzie holiday inn krakow city
center.Zarzadzanie produkcja i jakoscia wozkow dzieciecych..praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i
selekcja jako sposoby zatrudniania pracownikow na podstawie mfne swiatowit s.a..Elementy zarzadzania
zasobami w odniesieniu do produkcji wyrobow szklanych.Ubezpieczenia grupowe na zycie.Analiza plynnosci
finansowej przedsiebiorstwa bti energopol czestochowa sp. Z o.o..Elastyczne formy zatrudnienia praca
magisterska.Analiza wynagrodzen pracownikow pedagogicznych na przykladzie zespolu szkol nr 1 w
kutnie.Milosz- michal. - bezczynnosc organu administracji publicznej w postepowaniu administracyjnym
.Struktura zrodel finansowania przedsiebiorstwa na przykladzie timpex s.a..Komisje polskiego
sejmu.Kradzieze dziel sztuki z muzeow.Analiza dynamiki i struktury podatkow lokalnych gminy miedzno w
latach 2007-2011..Aktywny obywatel. Przejawy wspolczesnego spoleczenstwa obywatelskiego na
przykladzie miasta glubczyce..Prawno-administracyjne aspekty organizacji mistrzostw europy w pilce noznej
euro 2012.Marka i ksztaltujace ja czynniki.Analiza statystyczno- ekonomiczna firmy..Wplyw budowy
oczyszczalni sciekow na rozwoj gminy sobolew.Podkultura w zakladach karnych.praca licencjacka budzet
gminy .Marketingowa strategia produktu na przykladzie przedsiebiorstwa saint-gobain sekurit hanglas
polska..Wplyw spolecznej odpowiedzialnosci biznesu na budowanie wartosci spolki na przykladzie
wybranych uczestnikow gieldowego indeksu spolek odpowiedzialnych respect.Warunki eksploatacji maszyn i
poziom jakosci w przemysle meblarskim..Niepelnosprawni w okresie transformacji systemowej w polsce.
Niepelnosprawnosc w badaniach sondazowych na przykladzie miasta krakowa..Zarzadzanie kapitalem
pracujacym a plynnosc finansowa przedsiebiorstwa.Systemy motywacji jako element sprawnego zarzadzania
organizacja na przykladzie jednostki budzetowej..Zastosowanie internetu w biznesie na podstawie serwisu
gdzie.wesele.pl.Dzialalnosc depozytowo-kredytowa banku komercyjnego na przykladzie efg eurobank
ergasias s.a. oddzial w polsce.Koszty wynagrodzen na przykladzie przedsiebiorstwa hutrem sp. Zo.o..praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw kultury organizacyjnej na procesy pozyskiwania pracownikow.Analiza
aktywizowania technik sprzedazy produktow finansowych w oparciu o studium przypadku i badania
wlasne.Wartosc zamowienia publicznego – zasady ustalania i jego znaczenie..Projekt stalowej konstrukcji
nosnej stropu praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane aspekty prawne
transferu technologii i komercjalizacji wynikow badan naukowych.Inwestycje kapitalowe w kontekscie
analizy portfelowej.Planowanie kosztow realizacji inwestycji budowlanej praca inzynierska
budownictwo.Kara dozywotniego pozbawienia wolnosci i kara 25 lat pozbawienia wolnosci.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie finansami placowki oswiatowej na przykladzie zespolu szkolno-przedszkolnego nr
4 w myszkowie.Wykorzystanie funduszy unii europejskiej w gminie na przykladzie gliwic.Antynarkotykowe
prawo polski na tle antynarkotykowego prawa wybranych krajow europy zachodniej.Budzetowanie jako
narzedzie wspomagajace zarzadzanie w malej firmie produkcyjno-handlowej.Instrumenty ograniczania
ryzyka w kredytowaniu przedsiebiorstw..Praca licencjacka administracja.Mozliwosci wspierania rozwoju
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malych i srednich przedsiebiorstw przy wykorzystaniu srodkow unijnych.Swiadczenie pracy w godzinach
nadliczbowych przez pracownika zatrudnionego w niepelnym wymiarze czasu pacy.Reklama w internecie w
swietle badan wlasnych w branzy oswietleniowej.Mozliwosc wykorzystania benchmarkingu dla promocji
miasta na przykladzie zakopanego.Analiza gospodarki finansowej jednostej budzetowych (na przykladzie
zespolu szkol powiatowych w lysych).Zolynski- janusz. - pracodawca a zwiazki zawodowe : wybrane
problemy zbiorowego prawa pracy : zagadnienia prawne w.Holdingi i ich skonsolidowane sprawozdania
finansowe sporzadzone wedlug regulacji msr i rachunkowosci polskiej.Wykorzystanie srodkow z unii
europejskiej przez jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy uniejow.Swiatowe trendy
funkcjonowania rynku zywnosciowego w latach 1990-2015.Dochody jednostek samorzadu terytorialnego
oraz polityka podatkowa na przykladzie urzedu miasta i gminy lazy.Znaczenie kapitalu intelektualnego w
zarzadzaniu wspolczesna organizacja.Programy lojalnosciowe jako narzedzie nawiazywania i utrzymywania
relacji z klientem..Promocja ozorkowa jako element rozwoju spoleczno-gospodarczego miasta.Zarzadzanie
naleznosciami jako istotny czynnik zachowania plynnosci finansowej zakladow chemicznych police spolki
akcyjnej.Rola muzyki w reklamie- jako wplyw skojarzenia na temat produktu..Finansowe aspekty
pozyskiwania srodkow transportu przez podmioty sektora msp na przykladzie przedsiebiorstwa
kromet.Umowa licencyjna na znak towarowy..Wykorzystanie marketingu partnerskiego w
przedsiebiorstwach na przykladzie dgs spolka akcyjna z wloclawka.Ksztaltowanie wizerunku firmy na
przykladzie swarovski boutique.Temat pracy magisterskiej pedagogika.Uwarunkowania podazy sily roboczej
na rynku pracy na podstawie powiatu krapkowickiego..Likwidacja spolek kapitalowych.Janyga- wojciech. przestepstwo obrazy uczuc religijnych w polskim prawie karnym w swietle wspolczesnego pojmo.Bankowosc
elektroniczna - zagrozenia i szanse rozwoju..Srodki unii europejskiej jako zrodlo finansowania rozwoju
turystyki w gminie janow.Zarzadzanie zmianami organizacyjnymi w przedszkolach.Zaskarzanie uchwal
zgromadzen w spolkach kapitalowych do sadu arbitrazowego.Decyzje taktyczne w firmie - optymalizacja
asortymentowej struktury dostaw z wykorzystaniem arkusza ms excel.Zrodla finansowania inwestycji na
przykladzie gminy mniszkow w latach 2004-2009.Wplyw reklamy na zachowanie konsumenta na rynku.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac
magisterskich ogloszenia.Wykonywanie zawodu prawnika w unii europejskiej.Reklama w branzy
kosmetycznej na wybranych przykladach.System motywowania pracownikow jako element wizerunku firmy
(na przykladzie leroy merlin polska- sp. Z o.o.).praca licencjacka budzet gminy .Seminarium ii r.st. V rkat.prawa adminstracyjnego.Budowa modelu pracownika administracji uczelni wyzszej na przykladzie
collegium medicum uj.praca licencjacka budzet gminy .Dystrybucja jako element marketingu-mix w
przedsiebiorstwie (na przykladzie unimil s.a.).Merchandising jako koncepcja wzrostu efektywnosci
sprzedazy.Prace licencjackie gotowe.Rola zasady subsydiarnosci w funkcjonowaniu wspolnoty
europejskiej.Wozniak- michal gabriel (1949- ). Red. - nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy :
uwarunkowania instytucjonalne .Procesy logistyczne w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie ups
opole..Franchising i jego marketingowy wplyw na przykladzie mcdonalds i kfc.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie majatkiem i kapitalem obrotowym w przedsiebiorstwie na przykladzie ppuh alfas spolki z
ograniczona odpowiedzialnoscia zakladu pracy chronionej w lodzi.Wybrane aspekty zarzadzania zapasami na
przykladach.Strategia marketingowa na przykladzie zakladow przemyslu cukierniczego mieszko.Znaczenie
analizy finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie jes-pol sp. Z o.o..Algorytmy mrowkowe
w naukach ekonomicznych i zarzadczych.Prace licencjackie z pielegniarstwa.Szczegolna ochrona trwalosci
stosunku pracy ze wzgledu na funkcje pelniona w instytucji partycypacyjnej..Strategia marketingowa firmy
toyota motor poland na rynku lodzkim.Psychospoleczne czynniki osiagania sukcesu w pracy z wybrana
grupa.Ocena oferty depozytowo - kredytowej banku spoldzielczego na tle rynku produktow
bankowych.Bariery oraz szanse rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Zarzadzanie zasobami
ludzkimi prace magisterskie.Fraser- james curtis - forensic science : a very short introduction .Strategie
plynnosci finansowej - metody optymalizacyjne zarzadzania gotowka.Odpowiedzialnosc konstytucyjna w
swietle konstytucji rp z 2 kwietnia 1997 r..Infrastruktura spoleczno-gospodarcza i jej wplyw na jakosc zycia
mieszkancow gminy lewin brzeski..Zamowienia publiczne w trybie z wolnej reki w polskim systemie
prawnym.System ocen pracowniczych jako czynnik motywujacy personel w zagranicznej firmie branzy
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motoryzacyjnej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Menedzer przyszlosci. Nowe
wymagania wobec kadry kierowniczej na przykladzie badan w uzdrowisku ladek-dlugopole..Uslugi bankowe
skierowane dla klientow indywidualnych na przykladzie pko bp i getin banku.Analiza i ocena rozwoju
systemow sieciowych przedsiebiorstw na przykladzie sieci franczyzowej firmy komputronik s.a. w latach
2007-2009.Kierunki restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie pks czestochowa s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Bezpieczenstwo energetyczne polski - terminologia i aspekty prawne- stan obecny na tle
innych krajow ue i perspektywy rozwoju..Nadzor nad bankami i instytucjami finansowymi w polsce w
perspektywie postepujacej unii bankowej.Wyrok zaoczny w procesie cywilnym.praca licencjacka budzet
gminy .Fotografia jako przedmiot prawa autorskiego.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
transportem samochodowym na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa pan-gaz czestochowa
s.a..Umiejetnosci prawnicze nabywane przez studentow prawa poprzez udzial w spolecznym poradnictwie
prawnym.Sklad sadu i konsekwencje naruszenia w tym zakresie.Zarzadzanie wynikiem finansowym banku
spoldzielczego na przykladzie banku spoldzielczego w glownie..Chroniczny niedobor snu i jego konsekwencje
w grupie pracownikow sektora finansowego.Wyzwania globalizacji- kierunki rozwoju i trendy nauczania
turystyki na swiecie..Indeksy gieldowe jako syntetyczne mierniki koniunktury gieldowej.Uprawnienia
pokrzywdzonego w postepowaniu jurysdykcyjnym..Kreowanie wizerunku firmy na przykladzie sklepu
internetowego.Przestepstwo korupcji w polskim sporcie- ze szczegolnym uwzglednieniem pilki
noznej.Postepowanie zabezpieczajace.Promocja w malej firmie uslugowej na przykladzie fitness klubu
x.Wybrane aspekty logistyki w dystrybucji na przykladzie firmy st.Formy finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie wybranych firm.Korpus ochrony pogranicza - powstanie- organizacja i
dzialalnosc..Pracoholizm jako patologia funkcjonowania pracwnikow we wspoczesnych
organizacjach.Integracja w unii europejskiej.Eksploatacja maszyn i urzadzen przy wykorzystaniu
wspolczynnikow tpm w produkcji okien pcv..Interwencja humanitarna w swietle zasady nieinterwencjizakazu uzycia sily-suwerennosci w prawie miedzynarodowym publicznym..Analiza dochodow miasta zgierza
w latach 2009-2011.Droga polski do nato 1990-1999.Rola sprawozdawczosci finansowej w podejmowaniu
decyzji zarzadczych na przykladzie grupy kapitalowej wojas s.a..Program lojalnosciowy jako instrument
budowania wiezi klienta z firma na przykladzie renault.Ocena systemu zarzadzania jakoscia w
przedsiebiorstwie produkcyjno- handlowym komozja s.c..praca licencjacka budzet gminy .Ocena oferty
produktowej wybranych bankow.Jozwiak- jadwiga. - sprzedaz towarow : zajecia w pracowni : kwalifikacja
a.18.2 : podrecznik do nauki zawodu tec.Staniewski- marcin w. - zarzadzanie zasobami ludzkimi a zarzadzanie
wiedza w przedsiebiorstwie .Sytuacja finansowa przedsiebiorstwa a jego mozliwosci rozwojowe i
inwestycyjne na przykladzie spolki polimex-mostostal s.a..praca licencjacka budzet gminy .Instytucja obrony
koniecznej w polskim prawie karnym .Eksploatacja maszyn czynnikiem decydujacym o jakosci wyrobow z
tworzyw sztucznych..Zastosowanie rachunku kosztow dzialan na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjnego.Praca licencjacka.Ocena plynnosci finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie drukarni czestochowskie zaklady graficzne sp. Z o.o..Pozwolenie na budowe
oraz zgloszenie robot budowlanych jako prawne instrumenty reglamentacji swobody budowlanej..Ciosekireneusz. - znaczenie samorzadu terytorialnego w zyciu lokalnych spolecznosci wojewodztwa kieleckiego
w.Motywowanie jako jedna z funkcji zarzadzania zasobami ludzkimi w zakladzie ubezpieczen spolecznych na
przykladzie o/zus w ostrowie wielkopolskim.Mozliwosci rozwoju bankowosci spoldzielczej na przykladzie
spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej im. Mikolaja kopernika w ornontowicach.Strategia
zarzadzania dystrybucja na przykladzie firmy bruno tassi sp. Z o.o..Stany nadzwyczajne..Polski rynek uslug
pocztowych po wejsciu do unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Marketingowe metody
budowania przewagi konkurencyjnej na rynku farmaceutycznym na przykladzie badanej apteki.Ocena
sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na wybranym przykladzie.praca licencjacka budzet gminy .Gospodarka
finansowa podmiotow gospodarczych w sferze budzetowej.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw prawa
unii europejskiej na ochrone konsumenta z tytulu niezgodnosci towaru z umowa w prawie
polskim.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w sluzbie zdrowia na przykladzie szpitala miejskiego w
krakowie.Problematyka prawna inwestycji liniowych..Wplyw wynagrodzen na wynik finansowy
niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej.Zakaz konkurencji w prawie pracy a pracowniczy obowiazek
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ochrony poufnosci.Praca licencjacka dziennikarstwo.praca licencjacka budzet gminy .Analiza wybranych
podsystemow logistycznych na przykladzie spoldzielni mleczarskiej we wloszczowie..Analiza porownawcza
sprawozdawczosci finansowej w wybranych krajach swiata (na przykladzie polski i wielkiej brytanii).Deficyt
budzetowy.Kredyt hipoteczny jako forma finansowania rynku mieszkaniowego.Rola kadry kierowniczej w
procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy woltan.System motywacji - motywowanie
pracownikow w malych i srednich przedsiebiorstwach na podstawie badan w ppu --energetyk zaklad pracy
chronionej.Kara laczna a wyrok laczny..praca licencjacka budzet gminy .Drobek-stelmach- bozena. Oprac. komplementarnosc w ramach rpo wo 2007-2013 jako narzedzie zwiekszania efektywnosci realizac.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza systemow motywacyjnych na przykladzie banku lukas i firmy
pawlik.Wycena nieruchomosci mieszkaniowych`.Programy lojalnosciowe - tworzenie- implementacja- ocena
(na przykladzie firmy marex).Sytuacja rodziny w obliczu problemu alkoholizmu i zwiazanej z nim
przemocy.Przestepstwo lapownictwa w polskim wymiarze sprawiedliwosci (poglady- rozmiaryzapobieganie).Bezpieczenstwo klientow indywidualnych w bankowosci elektronicznej. Przeglad
zabezpieczen wybranych bankow.Zarzadzanie oswiata w miescie na prawach powiatu na przykladzie
jaworzna.Mianowanie jako czynnik profesjonalizacji sluzby cywilnej na przykladzie urzedu skarbowego
krakow - podgorze.Trudny dialog kosciola wschodniego i zachodniego. Historia i terazniejszosc..Podjecie i
prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie telekomunikacji we wspolnocie
europejskiej.Przestrzeganie praw czlowieka osob pozbawionych wolnosci w systemie penitencjarnym
hiszpani-katalonii.Bariery w rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw.Transport drogowy produktow z
wykorzystaniem temperatury kontrolowanej na przykladzie firmy x.Wypadek komunikacyjny w ruchu
ladowym.Szkolenia pracownicze i ich wplyw na ksztaltowanie postaw pracownikow.Chinas competitive
economy and global crisis..Uzupelnienie orzeczenia sadowego w procesie.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Gwarancja bankowa jako instrument ograniczania ryzyka w dzialalnosci
gospodarczej.Urzad hetmana w i rzeczypospolitej.praca licencjacka budzet gminy .Organy wewnetrzne sejmu
iii rp.Analiza procesu zarzadzania i finansowych uwarunkowan inwestycji przeprowadzonej przez wspolnote
mieszkaniowa wreczyca.Lean management jako metoda doskonalenia przedsiebiorstwa na wybranym
przykladzie.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie wynikiem finansowym jako zrodlem finansowania
aktywow w spolce akcyjnej hardex s.a..Interwencja humanitarna w prawie miedzynarodowym.Konstytucyjne
i ustawowe zasady wykonywania pracy oraz ich realizacja w praktyce ( na przykladzie praktyki powiatu
zambrow) .Konkurencyjnosc transportu samochodowego po przystapieniu polski do unii
europejskiej.Mobbing w pracy na przykladzie firmy x..Lancuch dostaw jako przejaw zintegrowanego
zarzadzania..Bezrobocie i metody jego ograniczania w gospodarce polskiej w latach 2005-2010.Outsorcing
jako narzedzie globalizacji (na przykladzie stanow zjednoczonych i indii)..Zasada kontynuacji praw wspolnika
przy przeksztalceniu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia w spolke akcyjna.Projekt implementacji ecommerce do logistycznej struktury duzej korporacji na podstawie lancucha dostaw firmy lidl- przy
maksymalnym wykorzystaniu dostepnej infrastruktury.Analiza ergonomiczna przestrzeni pracy w przemysle
piekarniczym na terenie wielunia.Res iudicata w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Analiza kredytow
mieszkaniowych na podstawie deutsche banku pbc s.a. i banku zachodniego wbk s.a..Prace dyplomowe
przyklady.Rozwoj gminy gorzkowice z wykorzystaniem funduszy unijnych..Efektywnosc kluczowych procesow
logistycznych..Marketing sportowy na przykladzie wisly krakow.System ocen pracowniczych opartych o
kompetencje na przykladzie banku pekao s.a..Jak pisac prace dyplomowa.Formy opodatkowania dzialalnosci
gospodarczej.Przykladowa praca licencjacka.Polityka finansowa w rozwoju infrastruktury w gminie paradyz w
latach 2001-2005.Rozwiazanie umowy przenoszacej wlasnosc nieruchomosci..Konflikty w organizacji i ich
rozwiazywanie.Analiza funkcjonowania systemu podatkowego w przedsiebiorstwie na przykladzie
przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego sp. Akcyjna w czestochowie w latach
2003-2007.Opodatkowanie dochodow z nieujawnionych zrodel przychodow.Zastosowanie narzedzi social
media marketingu w ksztaltowaniu wizerunku marki tp s.a..Wplyw obciazen podatkowych na efektywnosc
podmiotow gospodarczych na przykladzie przedsiebiorstwa x w latach 2009-2011.praca licencjacka budzet
gminy .Stres a spiralny efekt nastepczy w czasie kontroli sluzb sanitarnych w placowkach handlowych.Prace
magisterskie bankowosc.Pomiar jakosci uslug pocztowych z wykorzystaniem systemu amqm na przykladzie
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poczty polskiej.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki wplywajace na wartosc nieruchomosci..
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