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Dyskryminacja kobiet w reklamie..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Organizacja procesu deweloperskiego na przykladzie nieruchomosci biurowych w lodzi.Japonska kultura
zarzadzania i proby jej adaptacji w innych krajach na przykladzie toyota motor corporation..Przykladowe
prace dyplomowe.Wynagrodzenie adwokata- radcy prawnego- doradcy podatkowego- rzecznika
patentowego w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Narodowy bank polski jako centralny bank
rzeczypospolitej polskiej.Ksztaltowanie motywacji pracowniczej za pomoca bodzcow materialnych i
niematerialnych na przykladzie przedsiebiorstwa x.Zroznicowanie regionalne powiatow w malopolsce pod
wzgledem pozyskiwania funduszy z unii europejskiej.Akt administracyjny-jego definicje- rodzaje oraz byt
prawny..Eksperyment medyczny - aspekty prawno-karne..Specyfika kredytowania gospodarstw domowych
na przykladzie multibank..Analiza techniczno-ekonomiczna systemow deskowan lub rusztowan. Praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj transportu w polsce z wykorzystaniem
srodkow unii europejskiej.Buczek- sebastian. - zagraniczne a polskie fundusze inwestycyjne : pierwsze starcie
.Seminarium ii r.st. V r- katedra historii administracji i mysli administracyjnej.Analiza systemu logistycznego
przedsiebiorstwa produkcyjnego na przykladzie zakladu odlewniczego..Postepowanie o nadanie klauzuli
wykonalnosci tytulowi egzekucyjnemu.Lustracja w polsce 1989-2008. Dzieje- podstawy prawnearchiwalia..Wplyw zarzadzania logistyka na sfere magazynowania..Wartosc firmy w rachunkowosci. Ewolucja
rozwiazan w rachunkowosci swiatowej i polskiej.Reklama na rynku przetworow owocowo-warzywnych na
przykladzie firmy bracia urbanek.Analiza funkcjonowania banku pko bp s.a w latach 2006-2010.Obowiazek
podatkowy w podatku od towarow i uslug vat w obrotach z ue..Obsluga bankowa msp w absorpcji funduszy
strukturalnych.Problematyka zarzadzania nieruchomosciami w kontekscie lodzkiego rynku nieruchomosci
biurowych.Sprawozdanie z dzialalnosci jako element rocznego raportu finansowego spolki
gieldowej.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie firmy complex.praca licencjacka budzet gminy
.Nowoczesne srodki promocji wykorzystywania na rynku sportowo-rekreacyjnym na przykladzie fitness klub
rytm.Funkcjonowanie instytucji kultury o charakterze narodowym na przykladzie british museum w londynie
oraz muzeum narodowego w krakowie - analiza porownawcza..Podatkowe aspekty procesow
restrukturyzacyjnych spolek kapitalowych.Promocja jako element strategii marketingowej
przedsiebiorstwa.Formy i zabezpieczenia transakcji internetowych.Metody wplywu europejskiego trybunalu
sprawiedliwosci na integracje europejska..Doskonalenie systemu zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie urzedu gminy przyrow..Europejskie biuro ds. Zwalczania oszustw olaf jako narzedzie walki z
korupcja..Pisanie prac na zamowienie.Zarzadzanie miastem i jego wplyw na konkurencyjnosc na przykladzie
gminy kozienice.Diagnoza kultury organizacyjnej krakowskiego biura festiwalowego.Ocena standingu
finansowego grupy kapitalowej na podstawie sprawozdan finansowych.Zalozenia palacowo-parkowe
wojewodztwa slaskiego jako produkty turystyczne.Projekt salonu meblowego z sala sprzedazy i zapleczem
socjalnym praca inzynierska budownictwo.Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomosci.Zjawisko
bezrobocia na przykladzie gminy i miasta pajeczno.Instytucja wylaczenia sedziego w polskiej procedurze
cywilnej.Ksztaltowanie sie podatkow i oplat lokalnych w latach 2001-2005 na przykladzie gminy
lubliniec.Specyfika finansow gminy uzdrowiskowej busko-zdroj.Automatyczny system transakcyjny na
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przykladzie strategii par.Konflikt interesow w administracji publicznej.Markering bezposredni jako
nowoczesna forma komunikacji na przykladzie firmy tytoniowej..praca licencjacka budzet gminy .Skuteczne
zarzadzanie w organizacjach pozarzadowych na przykladzie fundacji dzielo nowego tysiaclecia..Sprzedaz
bezposrednia jako metoda dystrybucji ubezpieczen na przykladzie amplico life s.a..Rynek nieruchomosci
mieszkaniowych w polsce w latach 2006-2010..Bankowe produkty inwestycyjne na podstawie banku pekao
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac magisterskich.Przebieg postepowania
kasacyjnego.Organizacja rachunkowosci w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie szkol
publicznych w gminie opatow w latach 2007-2010.Analiza wybranych dzialan marketingowych w banku
komercyjnym na przykladzie.Obrot akcjami i ryzyko inwestowania na przykladzie zakladow odziezowych
bytom s.a..Polityka i kultura europy.praca licencjacka budzet gminy .Realizacja zasady samodzielnosci we
wspolczesnym modelu polskiego samorzadu terytorialnego..Strategia six sigma sposobem na poprawe
wynikow finansowych na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Funkcjonowanie firmy x na rynku uslug
logistycznych.Ocena jakosci i stabilnosci procesow przy wytwarzaniu sprzetu wentylacyjnego..Wyrok
umarzajacy w postepowaniu karnym.Prawo do sadu pracownikow administracji publicznej i funkcjonariuszy
sluzb mundurowych.praca licencjacka budzet gminy .Stan i mozliwosci rozwoju turystyki konnej na
opolszczyznie..praca licencjacka budzet gminy .Strategia marketingowa jako wyznacznik przygotowania i
prowadzenia dzialan rynkowych przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy p.p.h.u.petecki).Czynnosci
operacyjno-rozpoznawcze.Promocja jako element marketingu terytorialnego (na przykladzie
lowicza).Wykorzystywanie seksualne dzieci- pornografia dziecieca- handel dziecmi.Tematy na prace
licencjacka.Praca magisterska pedagogika.Nadzor judykacyjny naczelnego sadu administracyjnego.praca
licencjacka budzet gminy .Materialne i niematerialne formy motywowania pracownikow..praca licencjacka
budzet gminy .Rola urzedu gminy w utrwalaniu i promowaniu tozsamosci lokalnej mieszkancow - na
przykladzie gminy czarny dunajec.Powodztwo o ustalenie bezskutecznosci uznania ojcostwa.Panstwo
opiekuncze wobec problemu starzenia sie spoleczenstwa. Analiza zjawiska na przykladzie finlandii..Rozwoj
malych i srednich przedsiebiorstw na podstawie miasta sokolka.Fundusze unijne przeznaczone na realizacje
polityki spojnosci jako pomoc slabiej rozwinietym panstwom czlonkowskim unii europejskiej.Popytowe
determinanty rozwoju handlu elektronicznego na przykladzie przeprowadzonych badan..Proces
motywowania pracownikow w firmie ubezpieczeniowej na przykladzie zakladu ubezpieczen
spolecznych.Swiadek w postepowaniu karnym.Wartosc przedmiotu sporu w postepowaniu cywilnym.Krupakazimierz. - teoria zmian organizacyjnych przedsiebiorstw ery informacji : (wybrane aspekty i narzedzia)
.Klauzula rebus sic stantibus- niemozliwosc swiadczenia i kwestia wyzysku w prawie cywilnym polskim i
prawie anglo-amerykanskim dwudziestego wieku..praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie z
pedagogiki.Wplyw rozwoju infrastruktury na rozwoj turystyki na terenie tatar polskich.Finansowanie
panstwowej strazy pozarnej na przykladzie komendy miejskiej w piotrkowie trybunalskim.Nowoczesna
technologia budowlana- a kompresja czasu w realizacji inwestycji..Badanie przyczyn i skutkow wypadkow
przy pracy na podstawie wybranego przedsiebiorstwa przemyslu lekkiego..Problem podmiotowosci
prawnomiedzynarodowej quasi-panstw na przykladzie naddniestrzanskiej republiki moldawskiej.Projekt
rowni skladowiska materialow budowlanych. Praca inzynierska budownictwo.Pisanie prac magisterskich
prawo.Zasady zwrotu kosztow procesu.System zarzadzania jakoscia zgodnie z normami iso serii 9000 normy- wdrazanie- korzysci..Dzialalnosc bancassurance w banku komercyjnym na przykladzie nordea bank
polska s.a..praca licencjacka budzet gminy .Jakosc uslug medycznych na przykladzie wybranego
niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej.Prawno-ustrojowa pozycja notariusza.Ksztaltowanie sie granic
rzeczpospolitej po i wojnie swiatowej.Zarzadzanie ewidencja i sciagalnoscia podatkow bezposrednich na
przykladzie urzedu skarbowego x w latach 2004-2009.Wplyw polityki personalnej na rozwoj
przedsiebiorstwa.Samobojstwa w okresie przemian polityczno-gospodarczych i spolecznych w polsce oraz
obraz tego zjawiska w wojewodztwie podkarpackim..Rola kultury w promocji euroregionu tatry na
przykladzie gmin polskich..Zarzadzanie przez jakosc w przedsiebiorstwie - wdrazanie i ocena
funkcjonowania.praca licencjacka budzet gminy .Chorobliwe zapracowanie czy zdrowe zaangazowanie pracoholizm w opinii pracownikow.Rola dochodow wlasnych w gospodarce finansowej na przykladzie gminy
rozan.Wplyw zintegrowanych systemow zarzadzania jakoscia na procesy logistyczne na przykladzie philips
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lighting poland s.a. o/pabianice.Prace naukowe.Die gemeinde landsberg in den jahren 2008 bis 2010 analyse der wirtschaftlichen lage und entwicklung auf der grundlage von haushaltsdaten.Zasady
funkcjonowania systemu ubezpieczen spolecznych.Zintegrowane systemy zarzadzania w rachunkowosci na
przykladzie systemu erp w dziale finansowym firmy produkcyjnej.Rola imprez sportowych w promocji miasta
tarnobrzeg.Analiza i ocena bezpieczenstwa pracy oraz ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach
zakladu wlokienniczego..Ocena kompetencji pracownikow na podstawie szkolen wdrazanych przez firme
x.Wprowadzenie firmy na gielde papierow wartosciowych jako efekt zarzadzania ustanowionym
projektem.Reklama wyrobow tytoniowych i napojow alkoholowych w prawie unijnym i polskim.Wyglad
pracy licencjackiej.Marketingowe czynniki tworzenia wartosci w firmie konsultingowej.Strategia produktu w
firmie ziaja.Szpunar- maciej. - odpowiedzialnosc podmiotu prywatnego z tytulu naruszenia prawa
wspolnotowego .Stres w zawodzie managera..praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie sadowego
wymiaru sprawiedliwosci w sprawach karnych w polsce.Analiza dochodow i wydatkow gminy konopiska w
latach 2008 - 2010.Eksperyment medyczny na ludzkim embrionie in vitro oraz prokreacja pozaustrojowa
wobec prawa miedzynarodowego.Tradycyjne i nowoczesne formy rekrutacji w ocenie specjalistow z zakresu
zarzadzania zasobami ludzkimi..praca licencjacka budzet gminy .Satysfakcja pracownikow jako element
oceny skutecznosci marketingu personalnego w tworzeniu wizerunku firmy jako pracodawcy..praca
licencjacka budzet gminy .Restrukturyzacja dynamiczna w rozwoju przedsiebiorstwa - aspekt technicznotechnologiczny.Podtrzymywanie wizerunku firmy na przykladzie firmy volvo.Szkolenia jako forma
doskonalenia kompetencji pracownikow organizacji.Wplyw nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od
osob prawnych na wybrane aspekty polityki rachunkowosci zakladu budzetowego administracji
nieruchomosciami lodz-gorna zachod.Identyfikacja i analiza czynnikow determinujacych podejmowanie
inwestycji na rynku nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie rynku czestochowskiego.Podsluch
procesowy i pozakodeksowy.Wycena mienia komunalnego w gospodarce nieruchomosciami gminy miasta
czestochowy.zrodla pozyskiwania kapitalu przez male i srednie przedsiebiorstwa.Zawieszenie postepowania
administracyjnego.Rownosc plci w zarzadzaniu.Praca licencjacka z rachunkowosci.Opodatkowanie
dywidendy w prawie krajowym miedzynarodowym i unijnym.Dzialalnosc lodzkiej specjalnej strefy
ekonomicznej a zmniejszanie bezrobocia w lodzi.Drejerska- nina. Red. - rolnictwo- gospodarka zywnosciowaobszary wiejskie - 10 lat w unii europejskiej .Determinanty decydujace o jakosci przy eksploatacji maszyn i
urzadzen.Wspolpraca sadowa w sprawach cywilnych w unii europejskiej uznawanie i wykonywanie orzeczen
sadowych na podstawie rozporzadzen uchylajacych procedure exequatur.W pogoni za skutecznoscia - oblicza
polskiej reklamy.Ochrona dobr osobistych uczestnikow procesu karnego a dziennikarska sprawozdawczosc
sadowa.Charakterystyka prawna uprawnienia opcjobiorcy.Projekt systemu zarzadzania produktywnoscia w
warunkach firmy limar sp.zo.o..Komunikacja jako jeden z podstawowych czynnikow prawidlowego
zarzadzania firma.Determinanty biznesu na podstawie biznes planu spolki.Finansowanie badan naukowych
w polsce ze szczegolnym uwzglednieniem funduszy strukturalnych..Analiza budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy kobiele wielkie w latach 2003-2005.Relacje transportu kolejowego i
drogowego.Porownanie kredytu- leasingu i funduszy unijnych na przykladzie msp.Zarzadzanie zasobami
ludzkimi w polsce po integracji z unia europejska.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Konstytucyjne prawo do wlasnosci i gwarancje jego ochrony.Ceny transferowe we wspolczesnej
rzeczywistosci gospodarczej - aspekt podatkowy.Ocena ogolnego poziomu bezpieczenstwa pracy oraz ryzyka
zawodowego na wybranych stanowiskach na przykladzie zakladow plyt pilsniowych k..praca licencjacka
budzet gminy .Zaklad ubezpieczen na zycie jako instytucja zaufania publicznego na przykladzie pzu zycie
s.a..Swoboda przemieszczania sie obywateli unii europejskiej.Potencjal kontraktow futures na indeks wig20
w zabezpieczaniu inwestycji otwartych funduszy emerytalnych.Efektywne formy przeciwdzialania bezrobociu
wsrod mlodych na przykladzie gminnego centrum pracy w koniecpolu.Agroturystyka - programy edukacyjne
w dzialaniach regionalnego centrum doradztwa- rozwoju rolnictwa i obszarow wiejskich w
czestochowie.Zastosowanie analizy wskaznikowej w ocenie sytuacji finansowej przedsiebiorstwa.Systemy
penitencjarne w europie.Konflikty w miejscu pracy oraz zarzadzanie konfliktem w przedsiebiorstwie na
przykladzie zakladu produkcyjno - handlowego x.Metody aktywizacji szczegolnej kategorii osob
bezrobotnych .Klauzule istotnej niekorzystnej zmiany w transakcjach przejec i fuzji.Ryzyko w dzialalnosci
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gospodarczej na przykladzie przedsiebiorstwa kghm polska miedz s.a..Outsourcing w przeksztalceniach
biznesowych na przykladzie ibm.Analiza porownawcza wydatkow budzetowych powiatow: piotrkowskiego z
opoczynskim.Policja i jej miejsce w systemie zarzadzania kryzysowego.Kredyt hipoteczny jako zrodlo
finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie oferty banku millenium s.a..Wycena zuzycia
srodkow trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych z punktu widzenia prawa bilansowego i
podatkowego na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej.Proces dyfuzji innowacji technologicznych w
logistyce - systemy monitorowania pojazdow.praca licencjacka budzet gminy .Archeologia sadowa (na
przykladzie mogil pojedynczych).praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie organizacja pozytku publicznego na przykladzie stowarzyszenie opieki hospicyjnej ziemi
czestochowskiej.Umowy przewoznikow lotniczych w dobie koncentracji - alianse strategiczne..Zestawienie
zmian w kapitale wlasnym i jego rola w zarzadzaniu jednostka gospodarcza.Rola mediacji w procesie
karnym.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno-handlowouslugowego.Odpowiedzialnosc osob trzecich za zobowiazania podatkowe spolek prawa handlowego.Podatki
majatkowe w systemie dochodow publicznych na przykladzie urzedu skarbowego w kutnie.Rola organizacji
pozarzadowych w gospodarce.praca licencjacka budzet gminy .Badania wariograficzne w polskim procesie
karnym.Wplyw efektywnej obslugi klienta na rozwoj firmy na przykladzie domu jubilerskiego a&a.Wybrane
aspekty zarzadzania rozwojem centrum logistycznego europa park w mszczonowie.Rekrutacja i selekcja w
organizacjach pozarzadowych.Ocena ochrony pracy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w polsce w
swietle regulacji unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja spoleczna w postepowaniu
administracyjnym i sadowoadministracyjnym.Podatek od towarow i uslug w budownictwie mieszkaniowym
na przykladzie firmy budowlano-montazowej..Wybrane problemy zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie przedsiebiorstwa bis multiserwis w krapkowicach..Analiza statystyczna dzialalnosci finansowej
przedsiebiorstwa.Stres- zaangazowanie i wypalenie zawodowe wsrod pracownikow sektora
bankowego.Podatkowa ksiega przychodow i rozchodow jako zrodlo informacji o kondycji malego
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy x.Koncepcja produktu turystycznego obszaru na przykladzie parku
turystyki aktywnej- kwalifikowanej i przygodowej extreme zone zakrzowek.praca licencjacka budzet gminy
.Rozliczanie podatku vat w transakcjach krajowych i zagranicznych..Rozrachunki z kontrahentami a plynnosc
finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie eliko p.p.u.h..Ochrona dobr osobistych w zwiazku z ich
naruszeniem w publikacjach prasowych.praca licencjacka budzet gminy .Przesluchanie osob nieletnich w
procesie karnym.Gmina pysznica jako strefa podmiejska miasta stalowa wola..Skutecznosc systemow
wynagradzania na podstawie gorazdze cement s.a..Wynagrodzenie jako element jakosci zycia w
organizacji.Ryzyko operacyjne w dzialalnosci bankow komercyjnych w polsce..praca licencjacka budzet gminy
.Promocja gminy kozminek jako instrument marketingu terytorialnego.zrodla finansowania przedsiebiorstw
na przykladzie firmy pebo sp.z o.o.praca licencjacka budzet gminy .Wypalenie zawodowe funkcjonariuszy
sluzby wieziennej a realizacja celow kary pozbawienia wolnosci.Minimalizacja ryzyka kredytowego (na
przykladzie banku spoldzielczego w poddebicach).Odpowiedzialnosc za zobowiazania w spolce z o.o. W
organizacji.Ksztaltowanie motywacji do kariery zawodowej na przykladzie osob uprawiajacych sporty
silowe.Sprawozdawczosc finansowa jako zrodlo informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiebiorstwa na
przykladzie banku x..Kompetencje pracownicze a stanowiska pracy na przykladzie bialostockiego parku
naukowo technicznego.Rozwoj gminy szczercow w latach 2000-2006.Wplyw logistyki jako narzedzia
wspomagajacego proces poprawy jakosci swiadczenia uslug edukacyjnych szkolnictwa wyzszego. Aspekt
logistycznej obslugi sluchacza studiow na przykladzie programu erasums.Wyrok sadu polubownego i jego
wykonalnosc.Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia .System ocen pracowniczych jako czynnik
motywujacy do pracy na przykladzie wojewodzkiego szpitala specjalistycznego w czestochowie.Analyse and
estimation proces of quality management for example production - service enterprise..Obywatelstwo
europejskie i sytuacja imigrantow muzulmanskich jako obywateli trzeciej kategorii..Preferencje zawodowe i
kompetencje spoleczne w planowaniu kariery zawodowej..Skutecznosc narzedzi wykorzystywanych w
zwalczaniu bezrobocia na przykladzie powiatowego urzedu pracy w tarnowie.Polityka wydatkowa jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie gmin miejskich.Zarzadzanie naleznosciami w przedsiebiorstwie na
podstawie sbs sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Metody i techniki kreatywnej rachunkowosci.Rola i
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zadania policji w procesie karnym .Atrakcyjnosc inwestycyjna powiatu krapkowickiego..Przestepstwo
znecania sie w swietle badan w sadzie rejonowym w debicy i w sadzie rejonowym dla krakowa nowej
huty.Placowe i pozaplacowe motywowanie pracownikow w agros nova sp. Z o.o..Kryteria i strategie wyboru
formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej przez osoby fizyczne.Wesolowska- aneta. - podroze
sluzbowe krajowe i zagraniczne : rozliczanie- dokumenty- przyklady : wyjazdy przeds.Analiza dochodow i
wydatkow powiatowego centrum pomocy rodzinie w latach 2005-2007.Warunkowe zawieszenie kary
pozbawienia wolnosci w aspekcie materialnoprawnym i wykonawczym..Uprzednie porozumienia
cenowe.Modernizowanie systemow informacyjnych przedsiebiorstwa na przykladzie kopalni soli wieliczka
trasa turystyczna..Postepowanie o ubezwlasnowolnienie.Wplyw kultury organizacji na motywacje
pracownikow krakowskiego biura festiwalowego.Satysfakcja pacjenta jako kryterium oceny skutecznosci
systemu zarzadzania jakoscia w centrum medycyny profilaktycznej sp. Z o.o..Pomoc postpenitencjarna.Ocena
kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie agencji nieruchomosci rolnych..Obrona konieczna jako
okolicznosc uchylajaca bezprawnosc czynu w swietle teorii i orzecznictwa.Sytuacja na rynku nieruchomosci
mieszkaniowych w polsce na przykladzie wybranych miast w latach 2007-2010.Wsparcie finansowe instytucji
kultury ze srodkow budzetowych miasta na przykladzie gminy miasta czestochowa.Tymczasowe aresztowanie
w polskim procesie karnym.Rozwod w prawie prywatnym miedzynarodowym de lege lata i de lege
ferenda..Zabezpieczenia rozliczen w bankowosci elektronicznej.Wybrane problemy terapii sprawcow
pedofilnych.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona inwestorow w swietle dyrektywy 2004/39/we w
sprawie rynkow instrumentow finansowych (mifid).Sposoby podwyzszenia kapitalu zakladowego w spolce z
ograniczona odpowiedzialnoscia.Zarzadzanie praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Uzgodnienie
tresci ksiegi wieczystej z jej rzeczywistym stanem prawnym.Zaangazowanie zawodowe a pracoholizm czynniki demograficzne w badaniach wlasnych.Psychologiczne aspekty reklamy.Tematy prac licencjackich
ekonomia.Model welfore state - relikt przeszlosci czy odpowiednia droga w zglobalizowanym swiecie.Wplyw
technologii informatycznych na wartosc przedsiebiorstwa..praca licencjacka budzet gminy .Dystrybucja
globalna w przedsiebiorstwie produkcyjno- handlowym..Kompetencje interpersonalne kadry kierowniczej a
otwartosc - zamknietosc jako wymiar osobowosci.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie projektem
festiwalowym na przykladzie bielskiej zadymki jazzowej i festiwalu kompozytorow polskich.Zarzadzanie
ochrona srodowiska w gminie zawiercie.Profilaktyka i zwalczanie stresu w miejscu pracy.Pisanie
prac.Ewolucja struktury administracji na przykladzie wojnicza..Analiza finansowa przedsiebiorstwa
elementem wniosku kredytowego.Prace licencjackie gotowe.System ubezpieczen budowlano –
montazowych praca inzynierska budownictwo.Dybalska- irena. - trudnosci w przystosowaniu do zycia po
zwolnieniu z zakladu karnego : miedzy diagnoza a dzi.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji
wykorzystywanych w podejmowaniu decyzji..Mozliwosc finansowania malych i srednich przedsiebiorstw po
przystapieniu polski do unii europejskiej.Opakowanie czekolad jako sposob roznicowania
pozornego.Doskonalenie zawodowe jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacji.Forma i tresc
umowy o prace .Doskonalenie zasobow ludzkich na przykladzie banku.Gospodarka finansowa samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy olszewo-borki w latach 2006-2008.Niepelnosprawnosc - wplyw mediow
na ksztaltowanie postaw i swiadomosci spolecznej wobec kulrtury osob niepelnosprawnych.Strategia
wprowadzania produktu na rynek na przykladzie firmy krka.Bezrobocie- jako wspolczesny problem spoleczny
i ekonomiczny oraz jego skutki na przykladzie polski.Motywacja praca licencjacka.Kredyt jako sposob
finansowania dzialalnosci gminy.Analiza dzialan marketingowych na lokalnym rynku agencji reklamowych na
przykladzie firmy index.Wybrane zagadnienia produkcji i oceny jakosci mebli gietkich na terenie
kraju..Budowa relacji z klientami - analiza i ocena na przykladzie powszechnego zakladu ubezpieczen na zycie
s.a..Sygnalizacja w sadownictwie administracyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Oferta produktowa
bankowosci spoldzielczej - analiza na przykladzie banku spoldzielczego w skierniewicach.Kampania
reklamowa jako narzedzie komunikacji przedsiebiorstwa na przykladzie „hipnotyzujacej promocji” firmy
netia.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Odwolanie w postepowaniu
podatkowym.Finansowanie przedsiebiorstw za pomoca leasingu na podstawie spolek leasingowych banku
zachodniego wbk s.a..Marketing terytorialny praca magisterska.Praca licencjacka socjologia.Akta stanu
cywilnego na ziemiach polskich w xix i xx wieku.Zryczaltowane formy opodatkowania przedsiebiorstwa jako
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jeden ze sposobow rozliczen podatkowych (na przykladzie przedsiebiorstwa deko-dach).Strategia
marketingowa firmy na podstawie spolki akcyjnej excellent.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Uwarunkowania polityki budzetowej gminy.Cywilnoprawna odpowiedzialnosc czlonkow
zarzadu spolki z o.o. Wobec spolki.Informatyczne wspomaganie zarzadzania praca narzedziowni na
przykladzie systemu e-tablica.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc karna w prawie
autorskim..Program wspierania innowacyjnosci polskich przedsiebiorstw na przykladzie solaris bus & coach
s.a..Biznesplan w roznorodnych przedsiewzieciach rozwojowych.Instytucje ochrony interesow finansowych
unii europejskiej.Osoby niepelnosprawne w polsce w swietle wynikow narodowych spisow powszechnych z
lat 1988 i 2002.Finansowanie rynku nieruchomosci.Opodatkowanie osob prawnych w swietle umow o
unikaniu podwojnego opodatkowania.Kryzysy gospodarcze xx i xxi wieku na swiecie i w
polsce.Prawnopodatkowe aspekty umowy leasingu..Identyfikacja czynnikow wplywajacych na doreczalnosc
przesylek w firmie kurierskiej x..Pisanie prac inzynierskich.Charakterystyka procesow rekrutacji i selekcji na
przykladzie rejonowego przedsiebiorstwa melioracyjnego s.a. w lublincu.Wykorzystanie metod i narzedzi
jakosci do oceny procesu produkcyjnego mebli na przykladzie firmy hm helvetia..Prawne uwarunkowania
funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w polsce (na przykladzie strefy suwalskiej).Znaczenie
opakowania w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa.Powody zatrudnienia i czynniki motywacji
pracowniczej wsrod zarobkujacych studentow.Badania marketingowe uslug bankowych malych i srednich
firm na przykladzie ing bank slaski.Wplyw globalnego kryzysu na kondycje finansowa sektora przedsiebiorstw
w polsce.Analiza efektywnosci wdrozenia crm w organizacjach handlowych i uslugowych..System uznawania
kwalifikacji w zawodach medycznych w unii europejskiej i w polsce.Ocena pozycji przedsiebiorstwa na rynku
kapitalowym na przykladzie inter cars s.a..Bezczynosc w postepowaniu administracyjnym.Analiza belek
adaptacyjna metoda elementow skonczonych typu hp praca inzynierska budownictwo.Analiza struktury
organizacyjnej urzedu gminy w miedznie.System dystrybucji produktow na podstawie firmy jurajska
spoldzielnia pracy.Wycena przedsiebiorstwa metodami zdyskontowanych przeplywow pienieznych dla
potrzeb fuzji i przejec.Miejsce i rola programu lojalnosciowego w budowaniu trwalej wiezi z klientem.Status
regionow w unii europejskiej.Problematyka e-hazardu oraz pokera w zwiazku z prawem wspolnotowym unii
europejskiej.Dobor pracownikow w procesie rekrutacji i selekcji na przykladzie firmy profil sp. Z o.o..praca
licencjacka budzet gminy .Polska w unii europejskiej.ekonomiczne efekty czlonkostwa.Temat pracy
licencjackiej zarzadzanie.Sprawozdawczosc finansowa jako podstawa oceny dzialalnosci finansowej
przedsiebiorstwa.Zazywanie narkotykow w wieku adolescencji na przykladzie szkol gimnazjalnych.Fundusze
inwestycyjne - w teorii i w praktyce.praca licencjacka budzet gminy .Wprowadzenie standardow zarzadzania
jakoscia w hodowli ryb slodkowodnych.Stosunek pracy z mianowania w administracji publicznej.Materialne i
pozamaterialne czynniki motywacji w telekomunikacji polskiej.Hipoteka laczna.Zastosowanie rachunku
kosztow dzialan na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Unikanie miedzynarodowego podwojnego
opodatkowania dochodow z pracy najemnej.Sponsor jako klient organizacji sportowej na przykladzie
stowarzyszenia pilki siatkowej p.cz..Nabor pracownikow do organizacji studium przypadku art-dom m.m.
zielinscy spolka jawna..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie kosztami bhp na przykladzie rejonowego
urzedu poczty w piotrkowie trybunalskim.Koncepcja doskonalenia poziomu jakosci w systemie hccp na
podstawie przedsiebiorstwa frigopol s.a..Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy.Wniesienie apelacji w procesie cywilnym.Godlewska-majkowska- hanna. Red. Nauk. - edukacja jako
czynnik rozwoju regionow rewitalizowanych .Sawicki- janusz. - znaczenie dlugu dla zrownowazonego
wzrostu gospodarczego : przyklad polski .Prywatyzacja zadan publicznych - ujecie
administracyjnoprawne.Analiza porownanwcza instrumentow motywacji materialnej i pozamaterialnej
pracownikow w przedsiebiorstwie x i y.Miasik- dawid. - wlasnosc intelektualna a szkoda dla konkurencji w
prawie ue = intellectual property and harm.Dziecko jako ofiara wykorzystania seksualnego.Ocena i
zarzadzanie ryzykiem ubezpieczeniowym a skladka ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu
autocasco.Zamowienia publiczne z wolnej reki a ustawowe regulacje formalno-prawne.Analiza zrodel
finansowania i ocena dzialalnosci malych przedsiebiorstw na przykladzie firmy auto - trans.Spoleczne i
ekonomiczne warunki zachowan nabywcow polski po wejsciu do unii europejskiej - analiza kierunkow
zmian.Praca licencjacka z pedagogiki.Wozniak- leszek. Red. - ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania msp
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.Procedury udzielania i monitoringu kredytow (na przykladzie krakowskiej spoldzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej).Na styku dwoch odpowiedzialnosci. Prawa gwarantowane lekarzowi w
postepowaniu w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej. Zagadnienia wybrane..Rola analizy finansowej
w systemie ostrzegania przed upadloscia przedsiebiorstw na przykladzie monnari s.a..Ocena zgodnosci
stanardow zarzadzania bezpieczenstwem informacji z wymaganiami normy iso 17799 (na przykladzie firmy
sektora teleinfomatycznego).Czynniki motywujace i determinujace pracownikow na przykladzie wybranych
jednostek samorzadu terytorialnego.Analiza budzetu gminy na podstawie budzetu gminy pyskowice w latach
2004-2006.Realizacja funkcji motywowania w malej firmie.Mazur-wierzbicka- ewa. - ochrona srodowiska a
integracja europejska : doswiadczenia polskie .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie relacjami z
klientami wirtualnego banku.Analiza porownawcza uslug bankowosci elektronicznej na podstawie trzech
wyselekcjonowanych bankow w latach 2008-2012..Strategie finansowania dzialalnosci gospodrczej
przedsiebiorstwa.Funkcjonalnosc stron internetowych na przykladzie sklepow internetowych.Narzedzia
oceny i doskonalenia systemu zarzadzania jakoscia w szpitalu.Analiza budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego jako instrument realizacji zadan gminy starcza w latach 2007-2010.Szanse i bariery rozwoju
wiejskich obszarow gospodarczych.Instytucja swiadka koronnego w polsce .Poniewaz latwiej podrobic... niedozwolone nasladownictwo formy zewnetrznej produktu problemem wspolczesnego wzornictwa.Leasing
jako forma finansowania inwestycji w polsce.Wlasna dzialalnosc gospodarcza gminy..praca licencjacka budzet
gminy .Logistyka zaopatrzenia w przedsiebiorstwie..Pozyskiwanie pracownikow. Teoria a praktyka
gospodarcza.Zasady opodatkowania dochodow kosciolow i innych zwiazkow wyznaniowych oraz osob
duchownych w polsce na tle wybranych regulacji obowiazujacych w innych panstwach.praca licencjacka
budzet gminy .Polskie prawo karne wobec przestepstwa eutanazji i przestepstwa pomocy w samobojstwie
eutanatycznym.Kredyty preferencyjne dla gospodarstw rolnych.Topr- gopr- wopr - instytucje powolane dla
ochrony i bezpieczenstwa turystow oraz niesienia pomocy ofiarom wypadkow.praca licencjacka budzet
gminy .Projekt restauracji na 150 osob z zapleczem hotelowym (ok. 30 miejsc sypialnych) praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Mason- thomas o. Red. - campaign finance and the citizens
united supreme court case .Instytucja dziedziczenia w europejskim i polskim ustawodawstwie do xx
wieku.Polityka zarzadzania naleznosciami.Etnocentryzm konsumencki studentow..Pisanie prac magisterskich
lublin.Zadluzenie miast na prawach powiatu w latach 1999-2005.Szczepanski- marek stanislaw (1956- ). Red.
- urzad pracy partnerem dla pracodawcow..Status regionow w unii europejskiej.Zasadnosc uregulowania w
polskim systemie prawa problematyki umow koncernowych o porzadkowanie.Strategia rozwoju firmy na
przykladzie mpk w czestochowie sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .System zarzadzania jakoscia na
przykladzie general electric power controls s.a..Wplyw wspolnej polityki rolnej na polskie rolnictwo.Formy
testamentow w polskim prawie spadkowym.Obraz targow ksiazki w krakowie ksztaltowany przez media
pisane- a rzeczywistosc..Temat pracy licencjackiej rachunkowosc.Pelnomocnik w postepowaniu przed sadami
administracyjnymi.Polityka rozwoju lokalnego miasta i gminy niepolomice.Postepowanie w przedmiocie
udzielenia zamowienia publicznego w swietle ustawy: prawo zamowien publicznych na tle prawa
wspolnotowego i postanowien porozumienia w sprawie zamowien rzadowych swiatowej organizacji
handlu.Analiza sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki bioton s.a..System transportowy
jako element infrastruktury logistycznej regionu (na przykladzie regionu lodzkiego).Biuro rachunkowe jako
przedsiebiorca. Aspekt prawny.Sekurytyzacja jako jedna z przyczyn kryzysu finansowego w latach 2007 2009.Analiza zarzadzania zapasami przedsiebiorstwa przemyslowego.Zarzadzanie organizacja pozytku
publicznego na przykladzie stowarzyszenie opieki hospicyjnej ziemi czestochowskiej.Bankowe papiery
wartosciowe.Rola fundacji i stowarzyszen w zyciu kulturalnym krakowa.Adaptacja nowych pracownikow w
firmach o roznych kulturach organizacyjnych i narodowych.Odpowiedzialnosc wspolnikow spolki cywilnej za
zobowiazania.Strategia jako instrument zarzadzania rozwojem turystyki na przykladzie wojewodztwa
podkarpackiego.Charakter prawny rozstrzygniec nadzorczych wojewody.Istota oraz znaczenie pomiaru i
prezentacji kapitalu intelektualnego.Spoleczne oddzialywanie kary.Kredyt hipoteczny jako zrodlo
finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie oferty banku millenium s.a..Odliczenie i zwrot
w podatku od towarow i uslug - charakter prawny i funkcjonowanie.Rola analizy finansowej w ocenie
kondycji finansowej przedsiebiorstw ( na przykladzie odlewnie polskie s.a. ).Problemy zarzadzania
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logistycznego w przedsiebiorstwie x..Mozliwosci pozyskiwania srodkow finansowych przez publiczne szkoly
wyzsze na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego..praca licencjacka budzet gminy .Reglamentacja
dzialalnosci gospodarczej w polsce.Rozwoj polskiego rynku funduszy inwestycyjnych nieruchomosci na
przykladzie bph funduszu inwestycyjnego zamknietego sektora nieruchomosci.Efektywnosc komunikacji
interpersonalnej na plaszczyznie kierownik-podwladny.Droga polski do nato 1990-1999.Wykorzystanie
indywidualnych kwot mlecznych na przykladzie osm w pilicy.praca licencjacka budzet gminy .Bieg terminu
przedawnienia roszczen.Ocena okresowa pracownikow w zarzadzaniu organizacja sektora
bankowego.Pozycja ustrojowa federalnego trybunalu konstytucyjnego.Zmiany w podatku akcyzowym od
samochodow osobowych po akcesji polski do wspolnoty europejskiej.Program lagodzenia kar dla
przedsiebiorcow uczestniczacych w porozumieniach ograniczajacych konkurencje.Sposoby pozyskiwania oraz
metody zatrudniania pracownikow na podstawie agencji pracy tymczasowej.Elastycznosc w funkcjonowaniu
organizacji jako istotny element zarzadzania zmianami.Wykonawca zamowienia publicznego na roboty
budowlane..Analiza rezerw celowych w banku na przykladzie bos s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Referendum ogolnokrajowe jako zasadnicza forma realizacji demokracji bezposredniej w
polsce..Reglamentacja obrotu i posiadanie narkotykow w polsce.Sprawozdania finansowe podstawa do
oceny standingu finansowego firmy na podstawie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia partner center sp.
Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Zasady odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen i ubezpieczeniowego
funduszu gwarancyjnego za szkody na osobie w komunikacji.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie pracy
maturalnej.Znaczenie crm w rozwoju marketingu partnerskiego w firmie knopik-belowski.Rekrutacja w
sektorze malych i srednich przedsiebiorstw rodzinnych.Seksualne zachowania dewiacyjne. Studium
kryminologiczne.Pisanie prac inzynierskich informatyka.Asertywnosc jako sposob zapobiegania konfliktom
wmiejscu pracy.Orientacja na pacjenta jako istotny element systemu zarzadzania jakoscia w sluzbie
zdrowia.Obligacje komunalne i ich rola w gospodarce finansowej gminy.Motywacja pracownikow jako
determinanta zwiekszania rentownosci przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa x.Biznesplan w
procesie realizacji strategii przedsiebiorstwa.Nieetyczne zachowania w organizacji.Warunki adaptacji
spolecznej w organizacji w sytuacjach fuzji i przejec.praca licencjacka budzet gminy .Bienkowska- ewa. ofiara przestepstwa w dokumentach miedzynarodowych .Analiza budzetu gminy przedborz w latach 20082010.Doktryna infrastruktury kluczowej w swietle zasady swobody umow.Skarga konstytucyjna w prawie
polskim.Prawne i spoleczne problemy ochrony klimatu.Zarzadzanie gospodarka magazynowa oraz
transportem wewnetrznym w przedsiebiorstwie x..Lada- piotr. - sztuka a prawo autorskie : wybrane
zagadnienia .Czarnik- szymon. - wyksztalcenie- praca- przedsiebiorczosc polakow : raport z badania ludnosci
realizowanego.Bychowski]- grzegorz. [tl. - bot w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego : budujeksploatuj- przekaz .Czynniki wplywajace na zachowanie konsumentow na rynku
kosmetykow.Wykorzystanie internetu w dzialalnosci handlowej przedsiebiorstw.Praca licencjacka
chomikuj.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie mikroprzedsiebiorstwa p.u.h. alkusz.Ocena
polskiego e-commerce na przykladzie allegro.pl.Zarzadzanie nieruchomoscia zabytkowa na przykladzie
palacu w walewicach.Jak zaczac prace licencjacka.Badanie zdolnosci kredytowej malych i srednich
przedsiebiorstw na wybranym przykladzie.Uslugi windykacyjne i ich realizacja na przykladzie kancelarii
prawnej i. Korczynska i wspolnicy.Zarzadzanie w sytuacjach kryzysowych na przykladzie przedsiebiorstwa
„wawel”.Rachunkowosc jako glowny instrument controllingu bankowego.Zarzadzanie logistyka w jednostce
publicznej (na wybranym przykladzie).Strategia dzialania na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa..Pozycja ustrojowa oraz zasady funkcjonowania rzecznika praw obywatelskich..Rachunek
kosztow jako podstawa zarzadzania w przedsiebiorstwie realizujacym uslugi remontowobudowlane.Tendencja rozwojowa ubezpieczen komunikacyjnych w polsce w latach 2000-2009.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi na przykladzie banku spoldzielczego w zawadzkiem oddzial w gorzowie
slaskim..Przedawnienia jako szczegolna forma wygasania zobowiazan podatkowych.Obsluga swiadczen
krotkoterminowych przez zaklad ubezpieczen spolecznych w czestochowie w latach 2009-2011..Kredyt
bankowy jako zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Sprzedam prace
magisterska.Policja - podstawowym elementem systemu bezpieczenstwa narodowego i
wewnetrznego.Proces zmian strukturalnych w organizacji.Zarzadzanie aktywami a plynnosc finansowa
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przedsiebiorstwa.Gospodarka kredytowa i badanie zdolnosci kredytowej w spoldzielczych kasach
oszczednosciowo - kredytowych na przykladzie skok im. F. Stefczyka.Bezpieczenstwo
miedzynarodowe.Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich.Wskaznikowa ocena budzetu miasta na
prawach powiatu czestochowy w latach 2005- 2009.Wykorzystanie facebook do promocji produktu w
internecie na wybranych przykladach.Korupcja w sporcie.Reklama wprowadzajaca w blad..Przedsiebiorczosc
lokalna a przedsiebiorczosc administracyjna.System wynagradzania pracownikow na przykladzie
przedsiebiorstwa budowy maszyn drogowych madro sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Organizacja
miedzynarodowych zawodow sportowych w zakopanem oraz ich wplyw na infrastrukture turystyczna i
sportowa miasta.Pisanie prac mgr.Fisher- philip a. - zwykle akcje- niezwykle zyski oraz inne dziela
.Informacyjne aspekty kosztow uslug instytucji kultury na przykladzie domu kultury w blachowni.Ochrona
prywatnosci w internecie.Anderson- james c. - sprzedawcy wartosci .Ocena i analiza systemu zarzadzania
jakoscia na przykladzie przedsiebiorstwa szewos s.a..Mobbing jako istotna patologia w srodowisku
pracy.Realizacja procesu motywowania (na przykladzie wynagradzania) w gminie parzeczew.Uczenie sie
zachowan przestepczych w warunkach izolacji penitencjarnej - podkultura grypsujacych.praca licencjacka
budzet gminy .Zasilek chorobowy .Rozwoj spoleczno-gospodarczy miast wojewodztwa lubelskiego w latach
1999-2004..Pozyskiwanie i utrzymywanie klienta na przykladzie firmy pwpw ochrona.Rentownosc
podstawowej dzialalnosci przedsiebiorstwa - ujecie ksiegowe i sprawozdawcze.Egzekucja wydania
nieruchomosci.Pozycja ustrojowa rzadu we wloszech.Praca licencjacka forum.Odpowiedzialnosc czlonkow
zarzadu spolek kapitalowych za zaleglosci podatkowe.Zarzadzanie strategiczne w klubie pilkarskim.Analiza
dzialalnosci depozytowo - kredytowej banku spoldzielczego we wloszczowie w latach 2005 2009.Doskonalenie produkcji i jakosci przy wytwarzaniu ekranow ochronnych..Cywilne wladze rp na
uchodzstwie 1939-1945.Jednostka samorzadu terytorialnego- czy jej organy jako strona postepowania
administracyjnego i sadowoadministracyjnego.Gospodarka odpadami komunalnymi jako zadanie samorzadu
terytorialnego na przykladzie gmin woj. Opolskiego w latach 2005-2008.Rola badan kwestionariuszowych w
procesie pozyskiwania i utrzymania klienta..Ograniczenia prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby
pelniace funkcje publiczne..Art. 59 kodeksu cywilnego..Ochrona konsumenta w umowach timesharingu w
prawie unii europejskiej.Analiza marketingowa firmy na przykladzie nordfolien polska sp. Z o.o. W
zdzieszowicach..praca licencjacka budzet gminy .Normy kolizyjne miedzynarodowego prawa
upadlosciowego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Przestepstwo zabojstwa w afekcie na tle kodeksu karnego z 1997 r..Rodzaje-formy i metody pomiaru
kapitalu intelektualnego w przedsiebiorstwie..praca licencjacka budzet gminy .Kryzys jako szansa na zmiane
strategii przedsiebiorstwa handlowego..Marketing uslug turystycznych na przykladzie biura turystycznego
orbis.Bariery i progi w funkcjonowaniu malych i srednich przedsiebiorstw.Struktura kapitalu w spolkach
akcyjnych..Unia gospodarcza i walutowa - geneza- rozwoj i funkcjonowanie w warunkach kryzysu.Temat
pracy magisterskiej.Rewitalizacja terenow poprzemyslowych na przykladzie krakowa..Sposoby osiagniecia
wysokiej pozycji w wyszukiwarce google.Dzialalnosc kredytowa i zarzadzanie rynkiem kredytowym na
przykladzie banku pekao s.a. oddzial w makowie mazowieckim.Relacja konstrukcji ograniczonej
poczytalnosci do typow czynow zabronionych uprzywilejowanych ze wzgledu na zaklocenie czynnosci
psychicznych sprawcy..E-commerce w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw (na przykladzie firmy
handlowo-uslugowej the london c@fe).Ochrona dobr osobistych w nazwach domen internetowych.Ocena
funkcjonowania systemu zarzadzania kosztami transportu w zakladzie przemyslu cukierniczego otmuchow
s.a..Logistyka procesow magazynowania i sprzedazy na przykladzie przedsiebiorstwa altia sp. Z o.o. W
radomiu.Planowanie i realizacja inwestycji na przykladzie budowy stadionu miejskiego w gminie
brzeg..Wplyw kryzysu na wysokosc dochodow z podatkow posrednich w polsce.Klamstwo i jego wykrywanie
dzieki komunikacji niewerbalnej.praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie technologii informatycznej w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem mykoterm s.a..praca licencjacka budzet gminy .Weresa- marzenna anna. Red.
Nauk. - miedzynarodowa konkurencyjnosc niemiec w rozszerzo- nej unii europejskiej .Rola senatu w
procesie prawotworczym w polsce.Sprzedaz nieruchomosci rolnych wchodzacych w sklad zasobu wlasnosci
rolnej skarbu panstwa.Nielaczna- maria. - europejski komitet zapobiegania torturom : miedzy kontrola a
standaryzacja .Analiza wybranych aspektow restrukturyzacji przedsiebiorstw na przykladzie jastrzebskiej
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spolki weglowej s.a..Prace magisterskie pielegniarstwo.Transport morski w polsce i w niemczech.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw programow wsparcia dla firmy sektora msp
na terenie wojewodztwa lodzkiego.Weresa- marzenna. Red. - national and regional dimensions .Wybrane
aspekty systemu emerytalno-rentowego na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych.Sytuacja zasobow
ludzkich na rynku pracy na przykladzie studentow turystyki i hotelarstwa.Analiza wspolzaleznosci zjawisk
ekonomicznych..Outsourcing jako sposob redukcji kosztow dzialalnosci przedsiebiorstwa..Partnerstwo
publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadan publicznych.Zbieg egzekucji.Strategic management process
in polish non-governmental organizations established and managed by youth.praca licencjacka budzet gminy
.Reglamentacja dzialalnosci gospodarczej w polsce.Praca magisterska chomikuj.Organizacja transportu
wewnetrznego w firmie produkcyjnej na przykladzie firmy x.Podpis elektroniczny jako narzedzie
wspomagajace obieg dokumentow w hucie.Platnik w zreformowanym systemie ubezpieczen
spolecznych.Rozwiazania magazynowe jako warunek sprawnego funkcjonowania systemu logistycznego
przedsiebiorstwa.Bank secrecy in swiss and polish legal system.Partnerstwo publiczno-prywatne jako
przyklad wspolpracy sektora prywatnego z sektorem samorzadowym.Prawa mniejszosci narodowych w
bosni i hercegowinie- chorwacji oraz serbii.praca licencjacka budzet gminy .Polityka kredytowa wobec
sektora msp na przykladzie pko bp s.a..Management challenge: exit strategy implementation.Szkolenia- jako
element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie coca-cola hbc polska.Inicjatywa prawodawcza w unii
europejskiej.Turystyka do obiektow lotow kosmicznych na polskim rynku turystycznym.Podatek od towarow i
uslug w swietle polskich uregulowan prawnych.Jak napisac prace magisterska.Realizacja polityki spolecznej
w gospodarce polskiej.zatrudnienie i zabezpieczenie spoleczne.Sadowe przesluchanie swiadka.Ksztaltowanie
karier pracowniczych na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa uslugowo-handlowego.Czynniki
wplywajace na decyzje inwestycyjne w swietle finansow behawioralnych.Seminarium ii r.niest. V r- katedra
historii administracji i mysli administracyjnej.Funkcjonowanie i mechanizmy konkurencji cenowej w polskim
sektorze bankowym.Kredyty konsumpcyjne w strategii bankow uniwersalnych..Dyplomacja - droga do
kariery i spelnienia zawodowego.Instrumenty motywowania pracownikow w
przedsiebiorstwie.Przestepstwo zgwalcenia.Pozycja ustrojowa i uprawnienia prezydenta rzeczypospolitej
polskiej w swietle konstytucji rp z dnia 2 kwietnia 1997 roku.praca licencjacka budzet gminy .Ocena
wiarygodnosci przedsiebiorstwa w aspekcie dostepnosci informacji gospodarczych.Dzialalnosc depozytowokredytowa banku komercyjnego (na podstawie banku pko bp s.a.).Plan pracy magisterskiej.Rodzaje kredytow
i formy ich zabezpieczen stosowane w bankach komercyjnych na przykladzie kredyt banku s. A..Wykonywanie
praw akcjonariuszy w spolkach publicznych.Postepowanie przed wojewodzkim sadem administracyjnym z
punktu widzenia sedziego sprawozdawcy. Wybrane zagadnienia..Projekt wyposazenia kladki przystosowanej
do potrzeb osob niepelnosprawnych. Praca inzynierska budownictwo.Podatek dochodowy odroczony w
praktyce polskich spolek publicznych w latach 2001 - 2003 - badanie skali i zakresu wykorzystania.Rola
przywodztwa w ksztaltowaniu systemu motywacyjnego na przykladzie p.w. miki.Ocena dzialalnosci
inwestycyjnej gminy herby w latach 2007 -2009.Prawno-ekonomiczne instrumenty ochrony
srodowiska.Wykorzystanie narzedzi marketingu-mix w e-commerce na rynku zabawek- na przykladzie
przedsiebiorstwa smyk.Procedura uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.Wsparcie finansowe malych i srednich przedsiebiorstw w polsce ze srodkow funduszy
strukturalnych i funduszu spojnosci..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
rekalmy na pozycje malego przedsiebiorstwa na przykladzie zphu mexbud.Rola i znaczenie wplywu udzialu
podatku dochodowego od osob prawnych na sytuacje finansowa na przykladzie gminy dobrzen
wielki..Wykorzystanie sportu w komunikacji marketingowej przedsiebiorstw.Logistyka dystrybucji a obsluga
klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa /na wybranym przykladzie/.Analiza
wybranego modelu systemu motywacji w polsce na przykladzie classen pol sa.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie goldmak-lux..Postepowanie w sprawach o uchylenie i
stwierdzenie niewaznosci uchwal zgromadzenia wspolnikow oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy
kapitalowych spolek prawa handlowego.Www.grzenda.pl - promocja sztuki feministycznej..Pisanie prac
katowice.Sposoby opodatkowania podatkiem dochodowym od osob fizycznych w polsce oraz w krajach unii
europejskiej.Potrzeba zmian w procesie rekrutacji na przykladzie zakladu obslugi administracji przy lodzkim
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urzedzie wojewodzkim w lodzi.Planu rozwoju eksportu dla wytworni pianek poliuretanowych sp. Z
o.o..Bezpieczenstwo miedzynarodowe.Mystery shopping w badaniu poziomu satysfakcji klientow.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza dochodow i kierunkow ich wykorzystania na przykladzie gminy olszowka za
lata 2006-2008.Marketing partnerski w turystyce na przykladzie steja travel.Specyfika procesow
transportowych w handlu zagranicznym.praca licencjacka budzet gminy .Spoleczne zaangazowanie
organizacji - dzialalnosc charytatywna czy korzysci dla firmy..Emisja akcji w finansowaniu rozwoju
spolki.Postac w reklamie - analiza na podstawie modelu fcb..Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy fabryka okien majewski sp. Z o.o..Dzialalnosc sopockiego towarzystwa ubezpieczen ergo
hestia s.a. w zakresie ubezpieczenia nieruchomosci mieszkalnych..System finansowy wspolnot europejskich.
Istota i funkcjonowanie..Ulgi podatkowe od osob fizycznych w latach 2003-2008.Znaczenie funduszy unijnych
w strategiach rozwoju lokalnego na przykladzie wybranych gmin.Kultura jako cecha charakterystyki
organizacji.Goralski- wojciech - blad co do przymiotu osoby a waznosc malzenstwa kanonicznego : (kan. 1097
§2 kpk) .Audyt finansowy w jednostkach sektora finansow publicznych.praca licencjacka budzet gminy
.Pomiar skutecznosci i efektywnosci reklamy w internecie..Motywowanie pracownikow produkcyjnych w
przedsiebiorstwie.Zjawisko przestepczosci i wiktymizacji wsrod studentow zamieszkalych na terenie
miasteczek studenckich w krakowie.Polski system podatkowy. Zalozenia- ksztalt- funkcjonowanie..Zmiany w
systemie podatku vat w polskiej gospodarce.Controlling w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie
gorazdze kruszywa sp. Z o.o..Analiza polskiego rynku uslug leasingowych.Stanislawski- tadeusz finansowanie instytucji wyznaniowych ze srodkow publicznych w polsce .Znaczenie wezla drogowokolejowego w karsznicach dla rozwoju regionu.Lanza- sergio. Red. - etyka- finanse a wartosc
przedsiebiorstwa .Analiza budzetu gminy zarki w latach 2003-2006.Satysfakcja klientow na rynku uslug
bankowych na przykladzie alior banku.Analiza ekonomicznych uwarunkowan funkcjonowania zakladow pracy
chronionej na przykladzie firmy poligraficzno - introligatorskiej udzialowiec sp. Z o.o. W olsztynie.Wsparcie
msp ze srodkow unijnych.Zwiazek rachunkowosci z controllingiem na podstawie kopalni wegla kamiennego
wujek.Dynamika i struktura zatrudnienia skazanych na kare pozbawienia wolnosci w polskim systemie
penitencjarnym..Termin w umowie przedwstepnej.Instytucjonalne aspekty funkcjonowania pomocy
spolecznej na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w wadowicach..Wykorzystanie wskaznikow
finansowych w ocenie efektywnosci funkcjonowania podmiotu gospodarczego na przykladzie uniwersytetu
opolskiego.Obciazenie fiskalne przedsiebiorstwa.Dlaczego karac? Cel kary w swietle zasad konstytucyjnych a
obowiazujaca kodyfikacja karna i projekty reformy prawa karnego.Analiza finansowa na przykladzie spolki
akcyjnej pollena ewa.Dziadkiewicz-ilkowska- anna. - targi jako narzedzie kreowania wizerunku firmy
.Problemy internacjonalizacji msp w polsce.Venture capital i private equity katalizatorem rozwoju polskich
malych i srednich przedsiebiorstw.Rynek nieruchomosci usa w kontekscie globalnego kryzysu
finansowego.Zapotrzebowanie na pracownikow w przekroju sektorow ekonomicznych oraz zawodow i
specjalnosci w wojewodztwie lodzkim w latach 2001-2010.analiza dotychczasowych
tendencji.Administracyjno-prawne aspekty produktow leczniczych..Instytucja swiadka koronnego - bron
doskonala w walce z przestepczoscia zorganizowana czy moze droga na skroty organow scigania i wymiaru
sprawiedliwosci?.Miedzynarodowa konkurencja podatkowa.Miejsce raklamy w strategii
promocji.Mechanizmy dyktatury sowieckiej w latach dwudziestych i trzydziestych xx w..Analiza warunkow
finansowania nieruchomosci mieszkaniowych kredytem hipotecznym na przykladzie banku pko bp.Umowy o
roboty budowlane i ich wplyw na zarzadzanie przedsiewzieciem budowlanym praca inzynierska
budownictwo.Ryzyko kredytowe w dzialalnosci banku na przykladzie polbanku efg s.a. w latach 20082011.Wplyw mobbingu na funkcjonowanie pracownikow w organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa
x.Uzasadnienie decyzji administracyjnej..Pedagogika praca licencjacka.Analiza wplywu reformy podatkowej
na strukture dochodow budzetu panstwa w polsce.Postulatywny model funkcjonowania przedsiebiorstwa na
przykladzie dzialalnosci firmy ppub janson sp.j. wytwornia konstrukcji stalowych.Prawo arbitrazowe chinskiej
republiki ludowej..Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci poza zakladem karnym w systemie dozoru
elektronicznego.Tradycyjna analiza kosztow przedsiebiorstwa.Wybrane metody derekrutacji pracownikow na
przykladzie firmy siegienia-aubi.Rola motywacji pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w firmie
wielton s.a..Odpowiedzialnosc pracownika za szkode wyrzadzona pracodawcy..Narodowy bank polski w
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perspektywie czlonkostwa w strefie euro.Zarzadzanie programem integracji spolecznej przez gmine
secemin..Rachunkowosc rzeczowych aktywow trwalych w przedsiebiorstwie na podstawie pge lodzkiego
zakladu energetycznego s.a..Hobbes i spinoza: od stanu natury do panstwa.Wypowiedzenie zmieniajace
warunki pracy i placy na niekorzysc pracownika..Pozycja prawna faktora w umowie factoringu pelnego oraz
innych postaciach tej umowy.praca licencjacka budzet gminy .Analiza pozyskiwania i wykorzystania srodkow
finansowych z unii europejskiej na przykladzie muzeum narodowego w krakowie..Uwarunkowania
organizacyjno-ekonomiczne rozliczen bankowych na przykladzie banku pko bp.Zastosowanie i funkcjonalnosc
inteligentnych systemow wspomagania decyzji.Opodatkowanie factoringu podatkiem od towarow i uslug w
polskim porzadku prawnym na tle dyrektyw ue.Rola komunikacji interpersonalnej w aspekcie gospodarki
opartej na wiedzy.Istota handlu w dystrybucji towarow na przykladzie przedsiebiorstwa rovita sp. Z o.
O..System rachunkowosci finansowej panstwowych szkol wyzszych w polsce - stan obecny i kierunki
zmian.Bukowski- zbigniew - postepowanie administracyjne w sprawach z zakresu ocen oddzialywania na
srodowisko .Analiza aktu prawnego sorbanes oxley act i ocena jego skutecznosci..praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Charakterystyka polskiego rynku piwa (na przykladzie grupy zywiec
s.a.).Uprawnienia syndyka z art. 98 prawa upadlosciowego i naprawczego.Handel ludzmi w swietle
obowiazujacej ustawy karnej.Polityka promocji jako element marketingowej dzialalnosci przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy turbocare poland s.a. w lublincu..Cascio- wayne f. - inwestowanie w ludzi : wplyw inicjatyw
z zakresu zzl na wyniki finansowe przedsiebiorstwa .Ocena form przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w pajecznie w latach 2007 - 2009.Wplyw reklam na podejmowanie decyzji
konsumenta..Marketing partnerski w uslugach sportowych na przykladzie proactiv w czestochowie.Adamusrafal - upadlosc a potracenie : komentarz .Przemiany konsumpcji gospodarstw domowych w latach 1998 2007..Analiza budzetu gminy pajeczno w latach 2005 - 2009.Seminarium v r.zak.prawa koscielnego i
wyznaniowego.Pozew w postepowaniu odrebnym w sprawach gospodarczych.Analiza i ocena stanu
bazpieczenstwa pracy w zakladzie drewno-hurt..Reklama jako strategiczny podsystem marketingu w procesie
decyzyjnym konsumenta..Sposob promocji polski na przykladzie wymiany erasmus.Rekrutacja- selekcja i
szkolenia a rozwoj organizacji na przykladzie firmy.Instrumenty pomocy materialnej stosowane przez gmine i
ich trafnosc..Zakup energii elektrycznej w ramach procedur zamowien publicznych na przykladzie
postepowan prowadzonych w sadzie okregowym w bielsku-bialej w latach 2009-2010..Ewolucja systemu
obiegu dokumentow w firmie na przykladzie firmy zeto.Charakterystyka systemu franchisingowego na
podstawie firmy orbis s.a..Dzialalnosc inwestycyjna w powiecie tomaszewskim w latach 20072009.Emigracja zarobkowa polakow do irlandii po wejsciu do unii europejskiej. Perspektywa emigrantow
oraz skutki emigracji zarobkowej dla polski..Podzial administracyjny slaska w latach 1806-1945.Przewaga
wartosci informacyjnej rachunku przeplywow pienieznych nad rachunkiem wynikow.Doskonalenie
logistycznej obslugi poprzez zastosowanie urzadzen mobilnych na przykladzie badanej firmy.praca licencjacka
budzet gminy .Tryb uzyskiwania pomocy dyplomatycznej i konsularnej przez obywateli rzeczypospolitej
polskiej.Rola i znaczenie kultury organizacyjnej w ksztaltowaniu zachowan organizacyjnych na przykladzie
starostwa powiatowego w czestochowie..Finansowe i pozafinanasowe otoczenie sektora msp w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .Zaklady pracy chronionej w problematyce gospodarczej.Ekonomika posadowienia
budynku na palach praca inzynierska budownictwo.Analiza i ocena procesu rekrutacji na przykladzie
assessment center..Postepowanie w sprawach celnych jako szczegolne postepowanie
administracyjne.Kreatywne cv jako nowoczesna forma autoprezentacji.Podatek dochodowy od osob
fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Ocena dochodow i wydatkow szkoly oraz systemu
wynagrodzen nauczycieli..Spolka europejska w prawie polskim.Analiza warunkow pracy i kierunki ich
doskonalenia w ujeciu ergonomicznym na przykladzie przedsiebiorstwa wigolen s.a..Fundusze inwestycyjne
na rynku nieruchomosci.Audyt wewnetrzny i jego funkcjonowanie w jednostkach samorzadu terytorialnego
na przykladzie urzedu miasta lodzi.Przemoc w rodzinie w powiecie kluczborskim.Materialnoprawne
podstawy odpowiedzialnosci karnej za zbrodnie ludobojstwa.Zasada czynnego udzialu strony w
postepowaniu administracyjnym.Proces rekrutacji i selekcji pracownikow z sektora it.Rola i funkcjonowanie
stadionow sportowych w krakowie.Ocena jakosci obslugi pasazerow w porcie lotniczym na przykladzie
miedzynarodowego portu lotniczego im. Jana pawla ii krakow – balice.Ocena efektywnosci funkcjonowania
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kart platniczych ing banku slaskiego s.a. w latach 2006-2010.Rozwiazania komunikacyjne w sieciach
komputerowych wireless lan i szerokopasmowy dostep do internetu w ofercie firmy interka s.c..Ocena
dzialalnosci firmy wdrazajacej systemy zarzadzania jakoscia..Zakres dzialalnosci gospodarczej jednostek
samorzadu terytorialnego.Marketingowe strategie produktow przemyslowych.Specyfika zarzadzania
przedsiebiorstwem komunalnym branzy wodno-kanalizacyjnej (na przykladzie zakladu wodociagow i
kanalizacji wod-kan sp. Z o.o. W skierniewicach).Opodatkowanie wkladow niepienieznych do spolek
kapitalowych w polsce.Etyka dziennikarska.Nowoczesne kanaly dystrybucji uslug bankowych w polsce na
przykladzie nordea bank polska s.a..Wplyw muzyki na decyzje zakupowe nabywcow z generacji y” w swietle
koncepcji marketingu sensorycznego na podstawie badan wlasnych.Ochrona artystycznych wykonan w
swietle prawa autorskiego.Postepowanie grupowe.Inwestycje inwestorow instytucjonalnych na rynku
nieruchomosci na przykladzie towarzystw ubezpieczeniowych.Podatek vat przed i po akcesji polski do unii
europejskiej.Zagospodarowanie turystyczne soliny i okolic w bieszczadach.praca licencjacka budzet gminy
.Metody powolywania przedsiebiorstw i przeslanki ich likwidacji.Wplyw stylow kierowania na komunikacje w
wybranych przedsiebiorstwach.Analiza finansowa jako instrument oceny efektow debiutu na warszawskiej
gieldzie papierow wartosciowych (na przykladzie pkm duda s.a. i wawel s.a.).praca licencjacka budzet gminy
.Plany prac licencjackich.Funkcjonowanie banku komercyjnego na przykladzie banku pekao s.a..Prawne i
kryminologiczne aspekty przestepczosci stadionowej.Ochrona dziedzictwa kulturowego na podstawie
regionu gabinsko-sannickiego..Seminarium ii r.niest. V r- kat. Publicznego prawa gospodarczego.praca
licencjacka budzet gminy .Aktywizm sedziowski w polskich przepisach proceduralnych przy stosowaniu
prawa wspolnotowego.Wsparcie restrukturyzacji gospodarstw rolnych z funduszy strukturalnych unii
europejskiej na przykladach z powiatu czestochowskiego.Wplyw reklamy internetowej na decyzje rynkowe
konsumentow.Doskonalenie zarzadzania jakoscia uslug gastronomicznych na podstawie restauracji hotelu
sympozjum..Poszukiwanie kryteriow oceny programow i projektow rewitalizacji malych i srednich miast
europejskich. Analiza porownawcza osmiu programow rewitalizacji..Implementacja decyzji ramowej w
sprawie europejskiego nakazu aresztowania do systemu prawa polskiego.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).Podatki i oplaty jako zrodlo
finansowania jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy poraj.Zarzadzanie kapitalem
intelektualnym we wspolczesnej organizacji.Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej enion s.a. oddzial
czestochowa zaklad energetyczny czestochowa.Specyfika bankowych papierow wartosciowych.Festiwale
krakowskie forma promocji miasta.Wplyw sytuacji demograficznej na system publicznych ubezpieczen
emerytalnych w polsce.Emocjonalny charakter reklamy na przykladzie reklamy szokujacej benetton.Mobbing
jako patologia zarzadzania zasobami ludzkimi w swietle badan ankietowych pracownikow wybranych
firm.Prace dyplomowe z logopedii.Dzialalnosc kredytowa bankow spoldzielczych na przykladzie banku
spoldzielczego w poczesnej.Zarzadzanie jakoscia w oparciu o certyfikaty iso serii 9000:2000 na przkladzie
grupy lotos s.a..Prawa i wolnosci czlowieka i obywatela w konstytucji rzeczypospolitej polskiej..Prac
licencjackich.Strategia rozwoju firmy na przykladzie przedsiebiorstwa pawig sp. Z o.o..Egzekucja naleznosci z
tytulu podatku dochodowego od osob fizycznych w lodzi (w latach 2004-2006)..Funkcjonowanie samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy rzekun.praca licencjacka budzet gminy .Klauzule abuzywne w umowie o
kredyt konsumencki..Wykorzystanie instrumentow marketingu mix w przedsiebiorstwie wistil s.a. w
kaliszu.Harmonizacja prawa bilansowego w unii europejskiej - analiza problemu na przykladzie wybranych
krajow.Analiza dzialan inspekcji transportu drogowego na przykladzie wojewodzkiej inspekcji transportu
drogowego w katowicach.Specyfika sprawozdawczosci jednostek samorzadowych na przykladzie zespolu
szkol rolniczych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Prace dyplomowe
pedagogika.Nowoczesne systemy informatyczne obslugi klienta na podstawie firmy x.Wizerunek centrum
innowacji- transferu technologii i rozwoju uniwersytetu w opinii kadry naukowo-dydaktycznej wydzialu
zarzadzania i komunikacji spolecznej.Zakazenie hiv a prawo karne-zagadnienia wybrane.praca licencjacka
budzet gminy .Public relations w kreowaniu wizerunku organizacji non - profit na przykladzie stowarzyszenia
innowatorow zarzadzania.Przekroczenie granic obrony koniecznej..Strategia marketingowa uslug
turystycznych na przykladzie biura podrozy sun paradise travel.Mobbing i molestowanie seksualne
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naruszeniem godnosci i innych dobr osobistych osob zatrudnionych.Marketingowa specyfika dzialalnosci
organizacji pozarzadowych.Zasady funkcjonowania sportu w swietle nowych regul prawnych.Regionalne
zroznicowanie inwestycji mieszkaniowych w polsce w latach 2003-2008.Wywiad gospodarczy jako nowa
koncepcja zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy wpbk bis..Rola srodkow unijnych
wykorzystywanych w projektach lokalnych( ( na przykladzie powiatu zawiercianskiego).Finansowe aspekty
funkcjonowania szlachty sejmikowej w xviii wieku na podstawie pamietnikow marcina matuszewicza.Credit
scoring jako podstawowa- zobiektywizowana metoda oceny zdolnosci kredytowej (na przykladzie banku pko
b.p.s.a.).Ochrona praw majatkowych akcjonariuszy mniejszosciowych.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza porownawcza bezrobocia w powiecie wloszczowsim na tle bezrobocia w polsce w latach 20052009.Zasady wykorzystania materialow operacyjnych w polskim procesie karnym.Metodyka implementacji
modulu zakupy zintegrowanego systemu ifs applications- jako czesc procesu wdrozeniowego aplikacji
wspomagajacych zarzadzanie w organizacji.Promocja polski na angielskim rynku internetowym.Lapownictwo
czynne.Centra logistyczne w polsce i perspektywy ich rozwoju.Funkcjonowanie internetowych gield
transportowych- na przykladzie gieldy trans.Prace mgr.Finansowanie inwestycji na rynku
nieruchomosci.Przejecie zakladu pracy przez innego pracodawce.Naruszenie prawa do znaku towarowego
uzytego w metatagach strony internetowej.Ubezpieczenia menedzerskie (d&o) jako nowy rodzaj
ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej czlonkow spolek kapitalowych w polsce na tle rozwiazan w
stanach zjednoczonych i republice federalnej niemiec..Wplyw dzialan marketingowych na rozwoj miasta na
przykladzie sieradza.Centra logistyczne w regionie piotrkowskim i ich wplyw na rozwoj gospodarczy
regionu.Organizacja prokuratury w polsce.Funkcjonowanie podatku od towarow i uslug na przykladzie
przedsiebiorstwa dekor-studio.Postawy mlodych absolwentow wobec aktualnej sytuacji na rynku
pracy.Wypalenie zawodowe-przyczyny- objawy i konsekwencje na przykladzie nauczycieli gimnazjow.Brak
tematu.Dzialalnosc kredytowa bankow na przykladzie alior bank s.a..Gospodarowanie zabytkami a rozwoj
turystyki w gminie wielun.Funkcjonowanie systemu produkcyjnego w przedsiebiorstwie wytwarzajacym
polipropylen.Prawo jako fundament cywilizacji lacinskiej w mysli feliksa koniecznego.Formy opodatkowania
podatkiem dochodowym osob fizycznym prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Problematyka chuliganstwa
stadionowego..Ochrona interesow konsumentow w umowach zawieranych przez internet.Projektowanie i
wdrazanie innowacji technologicznych na przykladzie koncernu miedzynarodowego..Analiza polskiego rynku
leasingowego.praca licencjacka budzet gminy .Aktywizacja zawodowa bezrobotnych absolwentow na terenie
powiatu chrzanowskiego.Procesy inwestycyjne firmy --mlekovita w latach 2009-2017.Znaczenie kompetencji
menedzerskich w pelnieniu wspolczesnej roli nauczyciela.Dzialania produktem na rynku dobr
inwestycyjnych.Nastawienie do innych osob a komunikatywnosc w przedsiebiorstwie.Podstawowe prawa i
obowiazki podatnikow w podatku dochodowym od osob prawnych..praca licencjacka budzet gminy
.Korporacje transnarodowe a ochrona praw czlowieka w prawie miedzynarodowym.Systemy logistycznoinformatyczne wykorzystywane przy budowie serwisu spolecznosciowego budownictwo polskie.pl.Marka
produktu luksusowego jako element ksztaltujacy przewage konkurencyjna przedsiebiorstwa.Wplyw
czynnikow kulturowych na reklame miedzynarodowa.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw dzialan podejmowanych przez powiatowy urzad pracy na ksztaltowanie sie bezrobocia
w powiecie ostroleckim.Proces dyfuzji innowacji technologicznych w logistyce na przykladzie paczkomatow
24/7 firmy inpost.Administracyjno- prawne instrumenty stosowane przez administracje publiczna w
zapewnieniu bezpieczenstwa w ruchu drogowym.Zasada kontynuacji praw wspolnika przy przeksztalceniu
spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia w spolke akcyjna.Znaczenie dochodow wlasnych i obcych w
ksztaltowaniu samodzielnosci finansowej gminy.Przestrzenne zroznicowanie zrownowazonego rozwoju
polski w ujeciu dynamicznym w latach 2003 - 2007..Pozycja ustrojowa prezydenta stanow zjednoczonych
ameryki polnocnej..Drobek-stelmach- bozena. Oprac. - komplementarnosc w ramach rpo wo 2007-2013 jako
narzedzie zwiekszania efektywnosci realizac.Dzialalnosc kinematograficzna w prawie polskim.praca
licencjacka budzet gminy .Obowiazki przedsiebiorcy zwiazane z opakowaniem sprzedanego towaru.Wybrane
problemy terapii sprawcow pedofilnych.Dojrzalosc polskich przedsiebiorstw handlowych w stosowaniu
rozwiazan electronic commerce.Management challenge: leading a leadership transition.Analiza
marketingowa firmy budowlanej re-bau sp. Z o.o..Pisanie prezentacji maturalnej.Ocena efektywnosci
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funkcjonowania firmy uslugowej o zroznicowanym profilu dzialania..Znaczenie systemu motywacji w
przedsiebiorstwie na podstawie badan w aso lellek w slawicach..Wawrzyk- piotr (nauki prawne). Red. przestrzen wolnosci- bezpieczenstwa i sprawiedliwosci w unii europejskiej : slownik .Weglenski- jan. imigracja a globalizacja : przyklad stanow zjednoczonych .praca licencjacka budzet gminy .Powodztwo
wzajemne.Vocational training supported from the european union financial resources - a way of vocational
qualifications and skills improvement ( szkolenia zawodowe wspierane finansowo z unii europejskiej sposobem rozwoju kwalifikacji i umiejetnosci zawodowych.Dzialalnosc depozytowo-kredytowa bankow
komercyjnych w polskiej gospodarce w latach 2000-2003 na przykladzie aig bank polska s.a..Karty platnicze
w polsce - wybrane zagadnienia.Rola muzeum uniwersyteckiego w upowszechnianiu kultury i przekazywaniu
wiedxy historycznej na przykladzie muzeum collegium maius.Kierowanie personelem w administracji
samorzadowej na przykladzie gminy we wreczycy wielkiej.Podaz pakietowych uslug ubezpieczeniowych jako
determinant zarzadzania ryzykiem w malych i srednich przedsiebiorstwach.Dom kultury na wsi - relikt
przeszlosci czy instytucja na miare xxi wieku.praca licencjacka budzet gminy .Sposob reakcji panstwa wobec
popelniania przestepstw zwiazanych z narkomania .Dziedziczenie ustawowe w prawie spadkowym.zrodla
finansowania dzialalnosci gospodarczej malego przedsiebiorstwa na przykladzie orzel s.a..Spojnosc
dokumentow programowych okreslajacych rozwoj lokalny na przykladzie gminy uniejow.Narod i nacjonalizm
na balkanach. Rola nacjonalizmu w ksztaltowaniu narodu..Zarzadzanie kompetencjami pracownikow na
przykladzie telekomunikacji polskiej s.a..Wykorzystanie amortyzacji w odbudowie potencjalu produkcyjnego
przedsiebiorstwa na przykladzie p.p.h.u. mopex-his.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie jakosciowologistyczne na przykladzie firmy kwh pipe (poland) sp. Z o.o.Leasing i kredyt jako alternatywne formy
finansowania inwestycji w przedsiebiorstwie transportowym.Polityka rachunkowosci jednostki budzetowej
na przykladzie zespolu szkol im. Xawerego dunikowskiego w zawiwerciu.Brdulak- halina. Red. - tworzenie
wartosci przedsiebiorstwa na rynku unii europejskiej : praca zbiorowa .Weryfikacja rzetelnosci i trafnosci
teoretycznej kwestionariusza do badan stresu organizacyjnego c.l. Coopera i s. Sloana - dla grupy zawodowej
sprzedawcow w sklepach tchibo..Analiza systemu konstytucyjnego federacji rosyjskiej.Konflikty
organizacyjne w administracji publicznej na przykladzie urzedu miejskiego w ostrowie
wielkopolskim.Wspolpraca nauki i biznesu w polsce - studium przypadku cittru na uniwersytecie
jagiellonskim w krakowie.Bezpieczenstwo i higiena pracy oraz ryzyko zawodowe na wybranych stanowiskach
pracy w otua w parzymiechach.Magisterska praca.Analiza dzialalnosci kredytowej ing banku slaskiego s.a. w
latach 2007-2011 na przykladzie klienta indywidualnego..Rekrutacja i selekcja - obiektywizm a opinia
subiektywna.Wybrane aspekty bancassurance.Ekspansja korporacji transnarodowych na przykladzie grupy
rwe.praca licencjacka budzet gminy .Rodzaje wyrokow w niemieckim postepowaniu cywilnym.Wspolpraca
miast przygranicznych w realizacji zadan komunalnych..Wycena nieruchomosci gruntowej na przykladzie
nieruchomosci polozonej w czestochowie przy ulicy mietowej.Motywacja pozaplacowa na podstawie firmy
inter vion s.a. w tomaszowie mazowieckim.praca licencjacka budzet gminy .Prawo do pracy w bezpiecznych
warunkach a prace w firmie utylizacji azbestu.Decyzje konsumenckie (na przykladzie badan
przeprowadzonych w firmie x)..Problematyka reprezentacji spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia przez
zarzad.Rola i funkcje szkolenia pracownikow w spoldzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej im. F.
Stefczyka.Dywersyfikacja oferty depozytowo - kredytowej dla ludnosci jako element strategii rynkowej banku
(na przykladzie banku pko bp s.a.).Marka jako narzedzie przewagi konkurencyjnej / na przykladzie firmy cocacola/.Ochrona deponentow w polsce i unii europejskiej na przykladzie upadlosci banku
staropolskiego.Mediacja w polskim postepowaniu karnym z uwzglednieniem odrebnosci w postepowaniu w
sprawach nieletnich.Gospodarka finansowa gminy na przykladzie gminy wola krzysztoporska w latach 20042008.Funkcje zalozone i rzeczywiste domu kultury realizujacego model centrum aktywnosci
lokalnej..Strategie marketingowe i dzialania promocyjne jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie
starostwa powiatowego w myszkowie.Stosunki majatkowe miedzy malzonkami.Kredytowanie dzialalnosci
gospodarczej w banku spoldzielczym w lesnicy w warunkach kryzysu finansowego na swiecie..praca
licencjacka budzet gminy .Pozycja ustrojowa rzecznika praw obywatelskich.Aspekt jakosciowo - tworczy przy
produkcji odziezy damskiej..Marketing tools in a b2b market - a case study of revitalizing business
brand.Marketing terytorialny w kreowaniu wizerunku jednostek samorzadowych.Finansowanie
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nieruchomosci kredytem hipotecznym w holandii.Stanulewicz- maksymilian. - panstwo wobec problemu
wlasnosci nieruchomosci kosciola rzymskokatolickiego w polsce w xx.Zarzadzanie systemem dystrybucji
towarow na przykladzie firmy tech-rol sp. Z o.o..Krajowe organy regulacyjne w sektorze telekomunikacji w
prawie wspolnotowym.Teorie optymalnego obszaru walutowego w kontekscie unii gospodarczo walutowej.
Implikacje dla polski..Odpowiedzialnosc za szkody powstale w wyniku ruchu zakladu gorniczego.praca
licencjacka budzet gminy .Logistyka zaopatrzenia w przedsiebiorstwie produkcyjnym x..Pisanie prac
doktorskich.Biurokratyzacja awansu zawodowego na przykladzie nauczycieli..Exploiting employees’
competencies in practice of human resources management.Zarzadzanie kryzysowe praca licencjacka.Koszty i
zrodla finansowania opieki zdrowotnej na przykladzie niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej profilaktyka
medyczna w kutnie.Samorzad terytorialny praca licencjacka.Zakres obowiazku lojalnosci wobec pracodawcy
a gwarancja ochrony jego interesow gospodarczych.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo korupcji w
polskiej pilce noznej.Rynek ubezpieczeniowy w polsce po wejsciu do unii europejskiej..Rola funduszy unii
europejskiej w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.Dzialalnosc gminy w zakresie bezpieczenstwa obywateli na przykladzie strazy gminnej w mykanowie.praca
licencjacka budzet gminy .Czynniki determinujace wybor kosmetykow i ich uzytkowanie.Rozwoj prawa
malzenskiego od poczatkow ksztaltowania sie panstwa polskiego do czasow wspolczesnych.Udzial
nietrzezwych kierowcow w wypadkach komunikacyjnych na terenie powiatu i wojewodztwa
opolskiego.praca licencjacka budzet gminy .Charakterystyka wdrozen systemow crm na rynku
polskim..Przykladowe tematy prac licencjackich.Nowoczesne mierniki dokonan - przydatnosc w dobie
globalizacji.Filmowy model policjanta w konfrontacji z rzeczywistoscia.Public relations a zarzadzanie
instytucjami kultury na przykladzie opery krakowskiej.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy omega.Rozliczenie podatku dochodowego od osob fizycznych w polsce w latach 2000-2005.Standardy
logistyczne na przykladzie uslugi przewozu zwierzat.Adaptacja oraz rozwoj korporacji w zmiennym otoczeniu
poprzez ewaluacje struktur i praktyk zarzadczych.Zaawansowane narzedzia edi- bezpieczenstwo i
efektywnosc wymiany informacji.Ekonomika przedsiebiorstwa a zarzadzanie mala firma na przykladzie
towarowego transportu drogowego.Zarzadzanie jakoscia i eksploatacja maszyn przy wytwarzaniu
mebli..Handel internetowy (na przykladzie k&k mobile).Umowy o roboty budowlane i ich wplyw na
zarzadzanie przedsiewzieciem budowlanym praca inzynierska budownictwo.Rozwoj spoleczno-gospodarczy
miast w wojewodztwie dolnoslaskim w latach 1999-2004..Rola procesu budzetowania w systemie
controllingu przedsiebiorstwa na przykladzie enion s.a. - oddzial w czestochowie.Analiza systemu
podatkowego w polsce po akcesji do unii europejskiej.Dziedziczenie ustawowe gospodarstw rolnych w
prawie polskim i niemieckim..Zarzadzanie miastem w kontekscie teorii zrownowazonego rozwoju na
przykladzie miasta i gminy konskie.Robotnicze osiedle mieszkaniowe na ksiezym mlynie - narodziny- upadeksposob rewitalizacji.Przedsiebiorczosc jako czynnik rozwoju powiatu krapkowickiego.Rola posrednictwa
pracy i doradztwa zawodowego na rynku pracy w powiecie czestochowskim.Strategie marketingowe w
przedsiebiorstwie mroncz & nadstawek sp. Z o.o..Rola dokumentow personalnych w procesie rekrutacji i
selekcji pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa odziezowego iwona.Najwyzsza izba kontroli - pozycja
ustrojowa i faktyczna.Pomoc ofiarom przestepstw- implementacja standardow miedzynarodowych w
polsce.Narzedzia i techniki marketingu uslug transportowych realizowanego w przedsiebiorstwie pks
czestochowa sa..praca licencjacka budzet gminy .Bankowa analiza zdolnosci kredytowej
przedsiebiorstwa.Debski- damian. - kadry i place : podrecznik do nauki zawodu : technik ekonomista :
kwalifikacja a.35.2 .praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie srodkow finansowych pozyskiwanych z
funduszy strukturalnych ue w finansowaniu zadan realizowanych przez miasto pilica w latach 20052009.Zarzadzanie wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi..Turystyka biznesowa w polsce - ocena
jakosci uslug w hotelach biznesowych.Ogolne zasady postepowania administracyjnego..Analiza
marketingowa firmy na przykladzie nordfolien polska sp. Z o.o. W zdzieszowicach..Odpowiedzialnosc karna
skarbowa za wybrane przestepstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciw obowiazkom
podatkowym.Jurysdykcja krajowa w rozporzadzeniu rady (we) nr 44/2001 bruksela i.Zatajenie informacji
poufnej jako forma ochrony emitenta.Czynniki rozwoju rynkow nauczania jezykow obcych w regionie
opolskim jako rynkow informacji..Praca magisterska psychologia.Zazalenie w procesie cywilnym.Nadzor
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wojewody nad jednostkami samorzadu terytorialnego.Srodki zabezpieczajace.Systemy logistyczne
zaopatrzenia i dystrybucji przedsiebiorstwa produkcyjnego.Problematyka adopcji w prawie rzymskim i
polskim - proba porownania instytucji przysposobienia w obu systemach prawnych.Instrumenty dluzne w
finansowaniu inwestycji przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich
forum.Recydywa w prawie polskim i ukrainskim.Status prawny senatora rzeczypospolitej polskiej.Ochrona
niektorych praw konsumenta w prawie polskim na tle prawa wspolnotowego.Akt notarialny jako tytul
egzekucyjny.Sikora- jan (zarzadzanie). Red. - gospodarka a spoleczenstwo .Prawo
administracyjne.Niekomercyjne systemy baz danych mysql i postgresql. Analiza porownawcza.Finansowa
ocena efektywnosci funcjonowania grupy kapitalowj pamapol s.a..Finansowe aspekty zarzadzania
bezpieczenstwem i higiena pracy w katowickim holdingu weglowym s.a. w latach 2006-2011.Kredyt
hipoteczny dla osob fizycznych na przykladzie banku ochrony srodowiska s.a.Ocena kondycji finansowej firmy
handlowej marczak w latach 2002-2005.Sekurytyzacja - analiza zagadnien prawnych.praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw podatku od nieruchomosci na wynik finansowy przedsiebiorstwa.Reklama wyrobow
tytoniowych i napojow alkoholowych w prawie unijnym i polskim.Warunki rozwoju infrastruktury
turystycznej w powiecie prudnickim..Wplyw materialnych i niematerialnych narzedzi motywacji na
zachowania pracownikow firmy mcdonalds w kargal lesie.Gospodarka budzetowa powiatu.Zarzadzanie
wiedza jako element przewagi nad konkurencja.Odpowiedzialnosc cywilnoprawna za bledy w sztuce
lekarskiej (zagadnienia wybrane).Organizacja produkcji zarzadzania jakoscia jednostkowych wyrobow
stalowych..Pozycja prawna akcjonariusza w spolce komandytowo-akcyjnej.Niegodnosc oraz wydziedziczenie
jako szczegolne przypadki utraty prawa do spadku.Tajemnica dziennikarska a obowiazek skladania zeznan w
postepowaniu karnym.Dyskusja w pracy magisterskiej.Znaczenie programow pomocowych unii europejskiej
dla rozwoju infrastruktury kolejowej w polsce. Analiza na przykladzie pkp polskich linii kolejowych s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie pomoc.Przeszukanie w procesie karnym.Przestepstwo korupcji
w polskiej pilce noznej.Zaskarzanie i charakter sankcji wobec wadliwych uchwal zgromadzen spolek
kapitalowych.Analiza wskaznikowa przedsiebiorstw na przykladzie branzy budowlanej.Prawo pierwokupu
nieruchomosci rolnych.Bariery wejscia i wyjscia do sektora motoryzacji dla przyszlych kandydatow na
dealerow na przykladzie marki mercedes-benz.Analiza i ocena oferty kredytowej esbanku banku
spoldzielczego w latch 2006 -2010.Nadzor nad rynkami finansowanymi w unii europejskiej.Projektowanie
systemu wynagrodzen z uwzglednieniem kluczowych pracownikow..Dopuszczenie dowodu z zeznan swiadka
koronnego w polskim procesie karnym.Przyczynowa analiza rentownosci na przykladzie przedsiebiorstwa
wawel s.a. w latach 2005-2007.Znaczenie dzialalnosci organizacji pozarzadowych na rzecz rozwoju
lokalnego.Metody finansowania inwestycji w nieruchomosci.Efekty szkolen dla bezrobotnych na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w czestochowie.Poslednik- adam. - 10 lat polski w ue: osiagniecia w gospodarce
rolno-zywnosciowej i na obszarach wiejskich = 1.Firma kurierska x na rynku uslug logistycznych.Rozwoj rynku
funduszy inwestycyjnych w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Aspekty logistycznej obslugi klienta na
przykladzie przedsiebiorstwa orsay.System ksztalcenia artystow baletu w polsce.Ustanowienie odrebnej
wlasnosci lokalu.Kluczowe czynniki sukcesu w zarzadzaniu rozwojem gminy na przykladzie gminy
pniewy..Polska dyplomacja gospodarcza po 1989 roku.Praca magisterska licencjacka.Kredytowanie
dzialalnosci gospodarczej w banku spoldzielczym na przykladzie banku spoldzielczego w lesnicy.Podatek
liniowy na tle innych form opodatkowania w polsce.Zarzadzanie organizacja pozarzadowa na przykladzie kola
polskiego stowarzyszenia osob uposledzonych umyslowo w wolbromiu.praca licencjacka budzet gminy
.Udzial koropracji transnarodowych w procesie globalizacji i ich wplyw na przemysl rolno-spozywczy w
polsce.Kontrola podatkowa - jako sposob przeciwdzialania ucieczkom przed podatkami na przykladzie
pit.Reprezentacja stron w procesie..Dochody wlasne a samodzielnosc finansowa gminy.Instytucja glowy
panstwa w okresie ii rzeczypospolitej..Motywacja jako czynnik wykorzystania potencjalu pracy w
przedsiebiorstwie na przykladzie millennium bank.Wplyw organizacji pracy wlasnej kadry kierowniczej na
powodzenie funkcjonowania przedsiebiorstwa.Alternatywne metody rozwiazywania sporow w polskim
prawie bankowym.Zasady udzielania hipotecznych kredytow mieszkaniowych dla osob fizycznych na
przykladzie kredyt banku s.a..Pisanie prac na zlecenie.Porownanie przestepstw politycznych wystepujacych
w polsce i w anglii miedzy xvi a xviii wiekiem.praca licencjacka budzet gminy .E-learning jako technika
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szkolenia.Analiza systemu obslugi klienta detalicznego na przykladzie multibanku.praca licencjacka budzet
gminy .Fundusze strukturalne w finansowaniu jednostek samorzadow terytorialnych.Kontrola dzialalnosci
gospodarczej przedsieborcy na podstawie ordynacji podatkowej i ustawy o swobodzie dzialalnosci
gospodarczej.Efektywnosc reglamentacji dzialalnosci krajowych instytucji platniczych.praca licencjacka
budzet gminy .Zmiany w polityce zatrudnienia i rynku pracy w polsce w zwiazku z czlonkostwem w unii
europejskiej..Problemy motywowania pracownikow dzialu operacyjnego w firmie coca-cola..Polskie
rolnictwo w warunkach integracji europejskiej.Instrumenty konsensualne w prawie karnym
skarbowym.Innowacyjne zarzadzanie firma turystyczna poprzez role osobowosci czlowieka w doborze
systemow motywacyjnych..Zasada sprawnosci procesu karnego (zagadnienia postepowania
jurysdykcyjnego)..praca licencjacka budzet gminy .Zwloka w zaplacie czynszu w umowie najmu i
dzierzawy.praca licencjacka budzet gminy .Ocena gospodarki finansowej gminy szczekociny ze szczegolnym
uwzglednieniem wydatkow na opieke spoleczna.Narzedzia marketingowe na przykladzie przedsiebiorstwa
energetyki cieplnej w belchatowie.Decyzje grup przedsiebiorcow w swietle wspolnotowego prawa
konkurencji.Efektywnosc procesow innowacyjnych..Popytowe determinanty rozwoju handlu elektronicznego
na przykladzie przeprowadzonych badan..Granice prawa wlasnosci-a ochrona przed eksmisja z lokalu
mieszkalnego.Projekt hali magazynowej o konstrukcji drewnianej. Praca inzynierska budownictwo.Prawo
dostepu do informacji publicznej.Przykladowe prace magisterskie z pedagogiki.Postepowanie uproszczone w
polskim procesie karnym po nowelizacji kodeksu postepowania karnego z dnia 10.01.2003 roku.Naruszenie
ustawy vat na przykladzie wybranych przestepstw karnoskarbowych.Wykorzystanie metodologii bankow
komercyjnych dla pomiaru zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa kawex.Podwyzszenie kapitalu
zakladowego w spolce akcyjnej w granicach kapitalu docelowego.Pisanie prac licencjackich
krakow.Dobrowolne formy oszczedzania jako zrodlo gromadzenia kapitalu emerytalnego..Pozycja kortezow
generalnych w krolestwie hiszpanii.Prawne instytucje przeciwdzialajace korupcji w administracji
publicznej..Internet jako nowe medium reklamy.Handel zagraniczny w aspekcie wejscia polski do unii
europejskiej.Zagdakowy protokol polsko-brytyjski - jego znaczenie w zwiazku z wejsciem w zycie traktatu z
lizbony.Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiebiorstwa ford polska sp. Z o.o..Czynniki determinujace
jakosc pracy na przykladzie banku spoldzielczego w nowym wisniczu.Metody wyceny wartosci
przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu mienia komunalnego w glogowku..praca licencjacka budzet gminy
.Walerjan- dorota. - marketing a podatki w 2009 roku : reklama- reprezentacja- promocja- skutki w pit- cit i
vat .Praca licencjacka cena.Analiza oferty produktowej banku pko bp w latach 2007-2011.praca licencjacka
budzet gminy .Przepisywanie prac.Optymalizacja podatkowa na przykladzie podatku dochodowego od osob
prawnych.Analiza procesow zapewnienia jakosci produkcji w przedsiebiorstwie..Rynek turystyczny w
federacji rosyjskiej. Stan obecny- perspektywy rozwoju.Wybrane problemy opodatkowania wspolnikow
spolek osobowych.praca licencjacka budzet gminy .Wsparcie dla polskiego rolnictwa w warunkach akcesji do
unii europejskiej oraz w latach 2007-2013.Arway- arthur g. - supply chain security : a comprehensive
approach .Holtby- kareen l. - international environmental liability and barriers to trade : market access and
biodiversity in.Spoleczne i ekonomiczne warunki zachowan nabywcow polski po wejsciu do unii europejskiej
- analiza kierunkow zmian.Sadowa kontrola orzeczen organow rentowych.Szara strefa zatrudnienia w
polsce.Marketing polityczny jako droga do utworzenia wojewodztwa czestochowskiego.Rekrutacja i
szkolenie personelu jako czynnik tworzenia sukcesu firmy na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w
lututowie.Ubezpieczenia menedzerskie (d&o) jako nowy rodzaj ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej
czlonkow spolek kapitalowych w polsce na tle rozwiazan w stanach zjednoczonych i republice federalnej
niemiec..Zarzadzanie oswiata- przed i po reformie na przykladzie gminy krzepice.Analiza
porownawczoprawna ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w szwajcarii i w polsce.Zewnetrzne zrodla
finansowania przedsiebiorstwa.Pakiet biznes partner w finansowaniu malych i srednich
przedsiebiorstw.Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej isd huta czestochowa spolka z o.o. W latach 20062010.Wzor pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Seminarium .Badania marketingowe w
procesie wprowadzania produktu na rynek..Sytuacja prawna jednoosobowego wspolnika w spolce w z
o.o..praca licencjacka budzet gminy .Terminy w postepowaniu cywilnym.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza ofery kredytow hipotecznych na cele mieszkaniowe na przykladzie wybranych bankow.Zagrozenie
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pracoholizmem a przedsiebiorczosc osob prowadzacych wlasna dzialalnosc gospodarcza..Motywowanie
pracownikow w przedsiebiorstwie na przykladzie gorazdze cement s.a..Pojecie dyscypliny finansow
publicznych i odpowiedzialnos za jeje naruszenie w procesie wydatkowania srodkow finansowych przez
jednostke samorzadu terytorialnego.praca licencjacka budzet gminy .Analiza procesu zarzadzania i
kierowania organizacja non-profit na przykladzie stowarzyszenia emigrant.praca licencjacka budzet gminy
.Plan promocyjny dla teatru polskiego w bielsku - bialej.Model menadzera w sektorze publicznym na
przykladzie dyrektora szkoly.Szkolenia internetowe w budowaniu zasobow wiedzy w przedsiebiorstwie.Fuzje
w sektorze bankowym na przykladzie bankow bph i pbk.Perspektywy rozwoju tzw. Taniej turystyki
przyjazdowej do krakowa.Jak wyglada praca licencjacka.Warunki eksploatacji maszyn i nowoczesnosc ich
czesci- jako determinanty jakosci pieczywa..Przestepstwo prowadzenia pojazdow w stanie
nietrzezwosci.Prace naukowe.Kalkulacja kosztow produktow na przykladzie spoldzielni mleczarskiej.Analiza
ryzyka kredytowego osob fizycznych na przykladzie banku spoldzielczego w szczekocinach.Ocena kondycji
finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy janow w latach 2005-2009.Prawo
finansow publicznych.Realizacja polityki jakosci na przykladzie mittal steel poland s.a. oddzial w dabrowie
gorniczej.Finansowanie polskiego rolnictwa z europejskich funduszy rolniczych.Spozycie alkoholu przez
sprawce po zdarzeniu a mozliwosc wykazania stanu nietrzezwosci w chwili zdarzenia.Matlak- andrzej (1965). Red. - recent developments in ip law .Prace podyplomowe.Weresa- marzenna. Red. - wymiar krajowy i
regionalny .Rola srodmiesc w rozwoju gospodarczym miast.Czyny zabronione pod grozba kar stypizowane w
ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie procesem
wychowania w szkole - relacja nauczyciel - uczen a koncepcje wlasnej roli zawodowej nauczycieli.praca
licencjacka budzet gminy .Otoczenie finansowe malych i srednich przedsiebiorstw..Strategia rozwoju gminy
tomaszow mazowiecki w latach 2002 - 2007.Zarzadzanie w sektorze publicznym - nowe podejscie na
przykladzie zastosowania strategicznej karty wynikow w urzedzie miasta tarnowa i hrubieszowa..praca
licencjacka budzet gminy .Plan zarzadzania nieruchomosciami na przykladzie starego urzedu gminy w
konopiskach.Przyczyny i skutki upadlosci malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po roku
2004.Zarzadzanie produkcja i jakoscia elementow do obuwia na przykladzie przedsiebiorstwa p.h.u.
x..Wykorzystywanie internetu w organizacjach kampanii reklamowej.Ocena systemu zarzadzania jakoscia na
przykladzie urzedu miasta kedzierzyn - kozle..Pomoc publiczna i pomoc de minimis w aspekcie podatkowym
jako forma pomocy horyzontalnej po akcesji polski do unii europejskiej na przykladzie powiatu
kutnowskiego.Doskonalenie zarzadzania jakoscia na przykladzie polskiej wytworni papierow wartosciowych
s.a. w warszawie.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu a zaangazowanie pracownikow.Instytucje kultury jako
czynnik jej rozwoju.Budzet jako instrument realizacji zadan gminy- na przykladzie gminy strzeleczki..praca
licencjacka budzet gminy .Pomoc krajowa i unijna dla polskiego rolnictwa po wejsciu polski do unii
europejskiej na przykladzie kredytow preferencyjnych i pomostowych banku spoldzielczego w zytnie.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Dostosowanie polskiego agrobiznesu i obszarow
wiejskich do wymogow unii europejskiej na przykladzie przedsiebiorstwa rolnego agro-ferm spolka z o.o. W
wierzbicy gornej.Polozenie prawne muzulmanskiego zwiazku religijnego w polsce.Aktywnosc
przedsiebiorstwa w obszarze dzialan public relations- jako element polityki promocyjnej- realizowanej przez
gtc sp. Z o.o..Proces zamawiania czesci zamiennych na przykladzie hkl baumaschinen sp. Z o.o..Ocena
efektywnosci szolenia zawodowego na przykladzie kandydatow na samodzielnych ksiegowych.Analiza
porownawcza struktury kapitalow spolek gieldowych branzy cukierniczej w latach 2004-2006.Analiza
procesow informacyjno-decyzyjnych sfery logistyki dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa xyz.System
reakcji karnej na wykroczenia skarbowe.Wykorzystanie modelu tco do oceny kosztow inwestycji w
technologie informatyczne.Organizacja miedzynarodowej wspolpracy policyjnej..Budzetowanie- jako
instrument planowania i kontroli dzialalnosci w przedsiebiorstwie hufgard optolith bauprodukte polska sp. Z
o.o..Standardy ochrony mniejszosci w kosowie.Wykorzystanie systemow informacyjnych w funkcjonowaniu
administracji publicznej na przykladzie sadu okregowego w czestochowie.Zarzadzanie produkcja i
utrzymanie maszyn w przedsiebiorstwie produkujacym wozki dzieciece..Tematy prac magisterskich
politologia.Analiza porownawcza wybranych kredytow inwestycyjnych na podstawie ofert pko bp s.a. i banku
zachodniego wbk s.a.Znaczenie i mozliwosci rozbudowy lotniska im. Wl. Reymonta w lodzi.Prace inzynierskie
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pisanie.Zachowania inwestorow gieldowych oraz ich strategie inwestycyjne w dobie kryzysu gospodarczego
na swiecie.Wykorzystanie wsparcia z funduszy strukturalnych w ramach polityki regionalnej ue przez
wybrane miasta w polsce- w okresie programowania 2000-2006.Zarzadzanie relacjami z klientem na
przykladzie deutsche banku pbc s.a..Projekt konstrukcji ogrodu zimowego przy istniejacym budynku praca
inzynierska budownictwo.Dzialania marketingowe firmy z branzy uslug edukacyjnych.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .System zabezpieczenia emerytalnego w polsce.Zarzadzanie
finansami na przykladzie uczelni wyzszej.Prawo do wolnosci a instytucja zatrzymania osob w polskim
procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Gminy w polityce kredytowej bankow.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw otoczenia na wyniki edukacyjne osagane przez
uczniow klas iv-v i vi szkoly podstawowej.praca licencjacka budzet gminy .Raklama marki na tle prawa
wlasnosci intelektualnej.Motywowanie pracownikow na przykladzie urzedu gminy w wawrzenicach.praca
licencjacka budzet gminy .System ubezpieczen spolecznych w polsce po reformie w 1999 roku.Elementy
tworzenia wizerunku malego przedsiebiorstwa na podstawie firmy handlowo - uslugowej vip.praca
licencjacka budzet gminy .Praca menadzera kultury w realiach kryzysu kultury i sztuki.Zastosowanie narzedzi
informatycznych w zarzadzaniu logistycznym przedsiebiorstwa x..Rachunkowosc finansowa instytucji kultury
na przykladzie teatru powszechnego w lodzi w latach 2007-2009.Narzedzia i techniki motywacyjne
pracownikow urzedu miasta w porebie.Strategie konkurencji na rynku uslug bankowych w polsce..Polityka
innowacyjna polski w latach 1990-2007.Wartosciowanie stanowisk pracy w kontekscie nowej
metody..Metody i zasady tworzenia budzetu w jednostach samorzadu terytorialnego na przykladzie zakladu
gospodarki mieszkaniowej w pabianicach.Ewolucja metod oceny finansowej przedsiebiorstw.Zabezpieczenia
kredytowe w dzialalnosci bankowej na przykladzie dominet bank s.a..Analiza rynku fitness na slasku
cieszynskim.Techniki negocjacyjne - wplyw plci na wybor technik negocjacyjnych.Struktura organizacyjna
przedsiebiorstwa w aspekcie wiezi nieformalnych..Logistyczne zarzadzanie dystrybucja (na przykladzie firmy
husqvarna)..Wplyw maksymalnych dyrektyw konsumenckich na funkcjonowanie skodyfikowanych systemow
prawa cywilnego.Funkcje i rola dzialu kadr w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w nowoczesnym
przedsiebiorstwie.Proces wprowadzania do kultury dzieci i mlodziezy na poziomie gimnazjum.Ograniczenia
w wykonywaniu prawa wlasnosci zwiazanego z nieruchomoscia rolna w kontekscie ustaw „o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym” oraz „o ochronie gruntow rolnych i lesnych”..Struktura dochodow i
wydatkow budzetu gminy- na przykladzie gminy konstantynow lodzki.Podatek od nieruchomosci jako zrodlo
dochodow gmin na przykladzie gminy aleksandrow lodzki.Przyklady prac licencjackich.Praca
magisterska.Likwidacja szkod ubezpieczeniowych w przypadku klesk zywiolowych.Ksztaltowanie i
wykorzystanie atrakcyjnosci turystycznej w gospodarce lokalnej na przykladzie ziemi klodzkiej..Postepowanie
o odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka.Wplyw podatkow na wynik
finansowy przedsiebiorstwa na przykladzie bestmont s.a. w sieradzu.Inteligentne systemy wykrywania
intruzow jako jedno z narzedzi ochrony sieci i systemow komputerowych w przedsiebiorstwie.Polskie
specjalne strefy ekonomiczne na przykladzie strefy „wislosan”.Szkolenia i rozwoj pracownikow w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi na przykladzie badan empirycznych w banku spoldzielczym w prudniku..Dochody i
wydatki gmin w projekcie budzetu panstwa na przykladzie gminy pajeczno w latach 2000-2005.Egzekucja
przez sprzedaz przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego.Ile kosztuje praca magisterska.Wplyw podatkow
majatkowych na dochody gminy..Zarzadzanie kryzysowe praca licencjacka.Ksztaltowanie przestrzeni na
szczeblu gminy jako element publicznoprawnego systemu planowania.Postepowanie w sprawie wydania
europejskiego nakazu zaplaty.Tematy prac licencjackich ekonomia.Pisanie pracy doktorskiej.Fundusze
strukturalne w unii europejskiej.Zarzadzania edukacja kulturalna w szkole.Praca magisterska
politologia.Instrumenty i techniki promocji na przykladzie firmy henkel.Logistyczna obsluga klienta jednym z
obszarow logistyki dystrybucji.Controlling jako system wspomagania zarzadzania.Mozliwosci finansowania
dzialalnosci innowacyjnej na przykladzie przedsiebiorstwa x..Rozwoj kredytow mieszkaniowych programu
rodzina na swoim w banku pko bp.Badanie zjawiska przemocy rowiesniczej w srodowisku wiejskim na
przykladzie zespolu szkol podstawowej i gimnazjum im. Wladyslawa orkana w porebie wielkiej.Zarzadzanie
zasobami loklanymi spoldzielni mieszkaniowej.Rola instytucji samorzadowych w przeciwdzialaniu zjawisku
bezrobocia w powiecie pajeczanskim na przykladzie powiatowego urzedu pracy.praca licencjacka budzet
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gminy .Uwarunkowania techniczno- organizacyjne przy produkcji kotlow centralnego ogrzewania..Praca
magisterska psychologia.Prace magisterskie pisanie.Mienie gminy jako zrodlo dochodow budzetu gminy
ostrzeszow w latach 2003-2005.Art. 101a ustawy o samorzadzie gminnym jako srodek zwalczania
bezczynnosci administracji publicznej.Analiza przebiegu osiadan w warunkach odwodnienia na przykladzie
danych z wybranego rejonu terenu gorniczego kwb „belchatow” praca inzynierska budownictwo.Strategia
marketingowa jako narzedzie realizacji celow przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy
.Zintegrowany system zarzadzania jakoscia i srodowiskiem wedlug normy pn iso 9001:2008 i pn iso
14001:2004 - ocena wdrozenia systemu na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa oczyszczania - lodz sp. Z
o.o..Proba budowy efektywnego portfela akcji notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie.praca licencjacka budzet gminy .Porod anonimowy w swietle art. 8 europejskiej konwencji praw
czlowieka.The determinants of successful diffusion of the social networking technology. Facebook case
study..praca licencjacka budzet gminy .Cannon- james - zarzadzanie talentami i planowanie sciezek karier
.Olech- anna. Red. - przepis na uczestnictwo : diagnoza partycypacji publicznej w polsce..Motywowanie jako
funkcja zarzadzania na przykladzie sklepow sieci wielko powierzchniowych.Strategia rozwoju miasta
gliwice..Polskie systemy ubezpieczen spolecznych.Statuty w prawie administracyjnym..Systemy ochrony
praw czlowieka.Wykorzystanie instrumentow promocji w procesie zarzadzania miastem na przykladzie
wielunia..Procesowa problematyka przesluchania swiadka.Wykorzystanie analizy ekonomicznej do oceny
zagrozenia bankructwem (na przykladzie przedsiebiorstwa inzynieryjno-projektowego binz sp z o.o..System
motywacyjny pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa barda sp. Z o.o. W radomsku.Szczegolne
okrucienstwo jako znamie przestepstwa.Dzialalnosc ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie
spolki cywilnej mokadi.Obsluga klienta jako czynnik budowania pozycji rynkowej- na przykladzie firmy
ikea.praca licencjacka budzet gminy .Zwolnienia pracownikow i zagadnienia outplacementu.praca licencjacka
budzet gminy .Proba identyfikacji krzywych engla dla polski w latach 1995 i 2005..Instrumenty i
uwarunkowania zastosowania koncepcji csr na przykladzie przedsiebiorstwa danone sp. Z o.o..Absorpcja
srodkow unijnych w polsce w latach 2004-2014.Zastaw na prawach (zagadnienia wybrane).Kryzys finansowy
w panstwach nadbaltyckich na przykladzie litwy.Plan pracy magisterskiej wzor.Spoleczenstwo informacyjne a
biznes elektroniczny.Transport autokarowy w obsludze ruchu turystycznego w ujeciu
ekonomicznym..Kluczowe czynniki sukcesu w zarzadzaniu projektami.Classification- recognitionmeasurement- disclosure and presentation of financial assets according to ias 1- ias 32- ias 39 and ifrs
7.Parszewski- kazimierz. Red. - innowacyjnosc- a kultura w gospodarce opartej na wiedzy : praca zbiorowa
.Dochody budzetu panstwa w latach 2000-2008.Kasatoryjnosc postepowania apelacyjnego.Uwlaszczenie
uzytkownikow wieczystych.Capiga- miroslawa. - finanse bankow .praca licencjacka budzet gminy .Piatekzbigniew. Red. - administracja publiczna a bezpieczenstwo panstwa : materialy z seminarium naukowego
zorganizo.Zachowania nieuczciwe w miejscu pracy..Sankcje ekonomiczne w prawie miedzynarodowym jako
dolegliwosc i surowy instrument niemilitarny stosowany przez rade bezpeiczenstwa onz.Analiza dzialalnosci
kredytowej banku bos s.a.Wplyw funduszy unijnych dla rolnictwa na rozwoj i modernizacje gospodarstwa
rolnego na przykladzie wybranego gospodarstwa w polsce.Przybyszewska-gudelis- romana. Red. transformation of historical cities’ functions in the context of tourism and sustainability = pr.Ocena
kompetencji zawodowych pracownikow kasy spoldzielczej.Promowanie i wspieranie przedsiebiorczosci przez
samorzad terytorialny na przykladzie gminy lubien kujawski.Polityka proinnowacyjna na przykladzie
wojewodztwa slaskiego.Fundusze inwestycyjne na polskim rynku kapitalowym. Zastosowanie strategii
inwestycyjnej darwin i defender.praca licencjacka budzet gminy .Kempf- karl g. Red. - planning production
and inventories in the extended enterprise : a state of the art handbook..praca licencjacka budzet gminy
.Tajemnica lekarska a interes organow scigania i wymiaru sprawiedliwosci.Pozycja prawna stowarzyszen w
polsce .Wasilewski- tadeusz - stosunek wzajemny : porzadek miedzynarodowy- prawo miedzynarodoweeuropejskie prawo wspolno.Efektywnosc systemu wynagrodzen na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa.Struktura kapitalu a pojemnosc zadluzeniowa spolek.Przestepstwo zgwalcenia w swietle
kodeksu karnego z 1997 r. .Ocena pozycji finansowej i jej zmian na przykladzie spolki gieldowej.Pisanie prac
maturalnych ogloszenia.Wybrane aspekty zarzadzania finansami przedsiebiorstw na przykladzie ppuh
kombinat budowlany sp. Z o.o..Gospodarcze aspekty terroryzmu.Katyn. Dzieje zbrodni popelnionej wiosna
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1940 roku przez wladze sowieckie..Strategia rozwoju transportu z punktu widzenia miasta suwalki.Ocena
przebiegu procesu restukturyzacji przedsiebiorstw komunalnych w wojewodztwie slaskim na przykladzie
czestochowskiego przedsiebiorstwa komunalnego sp. Z o.o..Komunikacja interpersonalna w
przedsiebiorstwie z wykorzystaniem systemow audio..Finansowo - ksiegowe aspekty leasingu
pracowniczego..Postepowanie w stosunku do nieobecnych w prawie karnym skarbowym.Restauracja nad
stawem zacisze kolo wsi chwalim praca inzynierska budownictwo.Wplyw standardow na rozwoj transportu
samochodowego.Rola metod zabezpieczania przed ryzykiem kredytowym w dzialalnosci banku.Zarzadzanie
lancuchem dostaw na przykladzie przedsiebiorstwa dospel sp. Z o.o..Polityka inwestycyjna otwartych
funduszy emerytalnych w polsce.Wplyw osobowosci ronalda regana na polityke ekonomiczna usa w latach
80..zrodla prawa ochrony srodowiska.Rola przywodztwa w ksztaltowaniu systemu motywacyjnego na
przykladzie p.w. miki.Projektowanie strategii przedsiebiorstwa na przykladzie firmy ewunia w
blaszkach.Odpowiedzialnosc wspolnikow za zaleglosci podatkowe spolek osobowych na podstawie art. 115
ordynacji podatkowej.Motywy dzialalnosci studentow w kolach naukowych na przykladzie wydzialu
zarzadzania ul.praca licencjacka budzet gminy .Ograniczenie dowodu z zeznan swiadkow ze wzgledu na
osobe w procesie cywilnym.Wykorzystanie zasad domu produkcyjnego toyota w przedsiebiorstwie
meblarskim..praca licencjacka budzet gminy .Prowadzenie przez przedsiebiorce cudzych spraw bez
zlecenia.Wykorzystanie technologii open source w firmie produkcyjnej.Ocena promocji uslug bankowych
adresowanych do klienta indywidualnego (na przykladzie kredyt bank s.a.).Zarzadzanie kompetencjami a
motywowanie pracownikow.Europejski nakaz aresztowania w procesie karnym.Budzilo- krzysztof. Red. ksiega xxv-lecia trybunalu konstytucyjnego : ewolucja funkcji i zadan trybunalu konstytucyjn.Strategie
dzialania firmy big stone-jeans na konkurencyjnym rynku.Zarzadzanie miedzykulturowe casus firmy kler
s.a..Prawa i obowiazki pokrzywdzonego.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystywanie funduszy unijnych
przez male i srednie przedsiebiorstwa w wojewodztwie swietokrzyskim.Mozliwosci wspierania innowacji w
aglomeracji lodzkiej na przykladzie centrum transferu technologii na uniwersytecie lodzkim.Korzysci dla
firmy plynace z usprawnienia procesow rekrutacji i selekcji pracownikow przy uzyciu nowoczesnego
oprogramowania.Marki i ich ujecie w sprawzdaniu finansowym.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
administracji publicznej na przykladzie urzedu gminy w przyrowie.Miedzynarodowe postepowanie
upadlosciowe.Analiza funkcjonowania podatkow dochodowych na przykladzie drugiego urzedu skarbowego
w latach 2007-2009.Opodatkowanie pracownikow transgranicznych we wspolnocie europejskiej.Rola audytu
finansowego w ograniczaniu naduzyc gospodarczych..Problemy polskiego rolnictwa w unii
europejskij.Zarzadzanie rozliczaniem podatku od towarow i uslug w firmie handlowej z branzy budowlanej
(2004 - 2008).Rola systemow informatycznych w procesie magazynowania.System zarzadzania jakoscia na
przykladzie firmy agros nova sp. Z o. O..Przeksztalcenia wlasnosciowe w infrastruturze spolecznosci w gminie
mykanow.Rozwiazania alternatywne warstw scian i stropow przy ograniczonych kosztach dla budynkow
mieszkalnych praca inzynierska budownictwo.Analiza finansowa w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na
przykladzie gk lpp sa.Szkolenia pracownicze jako istotny element podwyzszania jakosci zasobow ludzkich w
urzedzie gminy w mykanowie.Ochrona informacji niejawnych.Odpowiedzialnosc pracodawcy za wypadki
przy pracy.Bankowosc elektoniczna w polsce na przykladzie dzialalnosci banku pekao bp s.a.Finansowanie
ochrony zdrowia w polskim systemie ubezpieczen zdrowotnych.Oskarzyciel posilkowy w polskim
postepowaniu karnym.System programowanego oddzialywania.praca licencjacka budzet gminy .Serczykwladyslaw andrzej - katarzyna ii .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rola
internetu w marketingu przedsiebiorstw uslugowych ( na przykladzie hotelu agat).praca licencjacka budzet
gminy .Alternatywne rozstrzyganie sporow o nazwy domen internetowych .eu.Zarzadzanie firma za pomoca
budzetowania na przykladzie firmy stalmax spolka jawna.Ocena efektywnego motywowania pracownikow na
przykladzie zakladu-produkcyjno-handlowego balmet.Dobor kadr w lokalnej administracji a sprawna
realizacja jej celow..Zarzadzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach na przykladzie firmy
scanmed.Instytucja prezydenta w swietle konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku.Zatrudnienie cudzoziemcow w
polsce.Problematyka bezpieczenstwa i higieny pracy z dziedziny sportow samochodowych.Analiza
zarzadzania zasobami ludzkimi w hipermarkecie geant ze szczegolnym uwzglednieniem systemu
szkolen.Dyspensowanie od przeszkod malzenskich w prawie kanonicznym a zezwolenie sadu na zawarcie
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malzenstwa w prawie cywilnym.Aspekty marketingu sportowego w procesie poprawy frekwencji na meczach
sekcji pilki recznej wisly plock.Znaczenie bezpieczenstwa informacji w tworzeniu wizerunku przedsiebiorstwa
na rynku logistycznym.praca licencjacka budzet gminy .Zawieszenie i umorzenie postepowania
sadowoadministracyjnego.Oskarzyciel posilkowy w postepowaniu w sprawach o wykroczenia i w
postepowaniu karnym.Wplyw projektu inwestycyjnego na efektywnosc przedsiebiorstwa x..Zastosowanie
marketingu w organizacjach non profit na przykladzie gliwickiego teatru muzycznego..Energetyka
odnawialna w prawie unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Wspieranie rozwoju malych i
srednich przedsiebiorstw z wykorzystaniem srodkow pomocowych unii europejskiej na przykladzie
wojewodztwa malopolskiego..System wspomagania finansowego dla zakladu pracy chronionej - istota i
znaczenie.Prawo miejscowe a technika prawodawcza w orzecznictwie sadow administracyjnych.Czyn o
charakterze terrorystycznym- uregulowania polskiego kodeksu karnego na tle prawa
miedzynarodowego.Kody kreskowe jako element dystrybucji w systemie logistycznej obslugi klienta
marketingu mix na przykladzie c.f. Gomma polska.Ocena polskiego e-commerce na przykladzie
allegro.pl.Rola i funkcjonowanie domow pomocy spolecznej (na podstawie domu pomocy spolecznej w
wojewodztwie lodzkim).Nielaczna- maria. - europejski komitet zapobiegania torturom : miedzy kontrola a
standaryzacja .Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie kondycji przedsiebiorstwa na przykladzie alma
market s.a..Ewolucja instytucji prezydenta w polsce po drugiej wojnie swiatowej..Rozwoj turystyki
medycznej w polsce.Wplyw funduszy europejskich na rozwoj innowacyjnosci sektora malych i srednich
przedsiebiorstw w malopolsce.Skutki przystapienia polski do unii europejskiej dla polskiego
rolnictwa.Ochrona wzorow przemyslowych w polskim prawie wlasnosci przemyslowej.Analiza gospodarki
finansowej przedsiebiorstwa (na przykladzie).Rola rachunkowosci w ustalaniu cen transferowych na
przykladzie wybranej jednostki.Skarga na bezczynnosc organow administracji..Projekt kampanii promocyjnej
dla firmy transportowej na przykladzie pkp cargo s.a..Podatek od towarow i uslug- zasady i sposob
rozliczania.Czynniki wplywajace na podjecie kariery zawodowej nauczyciela akademickiego w publicznych
szkolach wyzszych na przykladzie uniwesytetu jagiellonskiego..Logistyczna i marketingowa obsluga klienta na
przykladzie mbanku.Odwolywanie czlonkow zarzadow i rad nadzorczych w spolkach kapitalowych.Utrata
wartosci rzeczowych aktywow trwalych w prawie bilansowym i msr 36. Analiza porownawcza.Proces
rozliczania i realizacji projektow z dofinansowaniem unii europejskiej..praca licencjacka budzet gminy
.Orgaznizacja wewnetrzna sejmu rp.Analiza dostepnosci atrakcji turystycznych tatr wobec obowiazujacych
przepisow prawnych.Logistyczne aspekty transportu lotniczego w polsce.Rola controllingu w zarzadzaniu
poczta polska s.a..Motywacja jako glowny kapital przedsiebiorstwa.Formy aktywizacji zawodowej osob
bezrobotnych po 50 roku zycia na przykladzie dzialan powiatowego urzedu pracy w chrzanowie..Wplyw
kosztow oswiaty na sytuacje finansowa gminy zytno.Dostep do zatrudnienia w administracji publicznej
panstw czlonkowskich unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Pawlowski- bartosz. Red. - rola
sejmu w unii europejskiej : seminarium dla nowo wybranych poslow : vi kadencja .Rozwoj rynku
nieruchomosci handlowych w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Reklama internetowa jako narzedzie
promocji i pozyskiwania klientow w sieci (na przykladzie firmy sklepy komfort s.a.).Realizacja pomocy
spolecznej w gminie poreba w latach 2001-2005..Rozwoj infrastruktury technicznej sektora malych i srednich
przedsiebiorstw o profilu produkcyjnym przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych unii
europejskiej..Handel dzielami sztuki w prawie prywatnym miedzynarodowym.Polityka rachunkowosci w
warunkach stosowania miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci finansowej.Przemoc w rodzinie
jako przestepstwo znecania sie nad kobieta.Praca magisterska ochrona srodowiska.Naglowki w reklamie
prasowej - analiza i ocena na przykladzie magazynow dla kobiet.Szanse i trudnosci w rozwoju gminy
siewierz.Rekojmia za wady prawne rzeczy sprzedanej.Wplyw zmian rynkowych stop procentowych na
przebudowe portfela inwestycyjnego funduszy obligacji..Technologiczne i ekologiczne przyklady rozwiazan
problemow logistyki miejskiej.Pozycjonowanie stron internetowych w swietle prawa.Rola administracji w
realizacji publicznego prawa podmiotowego do opieki nad rodzina i dzieckiem.Kubiak- jaroslaw - zjawisko
asymetrii informacji a struktura kapitalu przedsiebiorstw w polsce .Zarzadzanie procesami logistycznymi w
ujeciu miedzynarodowym.Pisanie prac licencjackich lublin.Rola procedury niebieskiej karty w procesie
przeciwdzialania przemocy w rodzinie.Profil wspolczesnego pracownika hotelarstwa.Ryzyko kredytowe w
.

.
banku spoldzielczym..Sad jako organ w dochodzeniu roszczen alimentacyjnych przez osobe uprawniona do
alimentow od dluznika alimentacyjnego przebywajacego za granica.Innowacyjnosc w rozwoju sektora
malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa nowum.Outsourcing jako wspolczesna
metoda zarzadzania na przykladzie polski i swiata.Wplyw kryzysu na koniunkture gospodarcza wielkiej
brytanii..Uwarunkowanie rozwoju wypozyczalni sprzetu wodnego jawor w branzy turystycznej.Analiza
finansowa na przykladzie wodociagow i kanalizacji hydrokom sp. Z o. O. W kluczborku..Zubrzycki- janusz. pkwiu a nowe stawki vat : 2011 .Wplyw otoczenia marketingowego na dzialalnosc malego przedsiebiorstwa
na przykladzie firmy x.Elastyczne formy zatrudnienia praca magisterska.Pojecie i status osoby bezrobotnej
.praca licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci marketingowej hurtowni na podstawie pgf lodz.Wspolczesne kierunki rozwoju systemu dystrybucji uslug turystycznych.Weryfikacja hipotezy
efektywnosci informacyjnej na warszawskiej gieldzie papierow wartosciowych.Wplyw polityki regionalnej na
rozwoj gminy kadzidlo.Skarga na bezczynnosc organu lub przewlekle prowadzenie
postepowania.Kompetencje menadzerskie w zakresie zarzadzania czasem oraz budowania pozytywnej
atmosfery pracy.Efektywnosc funkcjonowania gminnych osrodkow kultury na przykladzie gminnego osrodka
kultury w kamienicy i gminnego osrodka kultury w lacku..Wykorzystanie narzedzi informatycznych w procesie
obslugi klienta na przykladzie polkomtel s.a..Budzetowanie kosztow dzialalnosci przedsiebiorstwa na
przykladzie enion grupa tauron s.a. zaklad energetyczny czestochowa.Outsourcing jako jedna ze
wspolczesnych metod wykorzystywanych w zarzadzaniu organizacja.Analiza strategii produktu sektora
malych i srednich przedsiebiorstw na rynku europejskim na przykladzie zep profel w szydlowcu..Polityka
monetarna narodowego banku polskiego.Wprowadzanie systemow zarzadzania jakoscia do administracji
publicznej na przykladzie lodzkiego urzedu wojewodzkiego w lodzi.Ocena skutecznosci dzialania
powiatowego urzedu pracy w glubczycach w zmniejszaniu bezrobocia..Rachunkowosc malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie firmy forte vita polska sp. Z o.o..Tematy prac magisterskich.Wysiedlenia
ludnosci niemieckiej po ii wojnie swiatowej z powiatu strzeleckiego.Ochrona dobr osobistych w nazwach
domen internetowych.Agencje pracy tymczasowej.Wykorzystywanie instrumentow marketingu-mix na rynku
ponczoszniczym ( na przykladzie firmy modello.Grzebyk- bogumila. Red. - przyrodnicze i spolecznoekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarow przygranicznych polski i s.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza efektywnosci wdrozenia crm w organizacjach handlowych i uslugowych..Rynek automatow
vendingowych i hazardowych w polsce.charakterystyka rynku w latach 2004-2007.Zarzadzanie portfelem
uslug bankowych na przykladzie bankow pko bp i alior banku.Powod cywilny w procesie karnym.Rynek pracy
i jego wplyw na rozwoj gospodarczy (na przykladzie unii europejskiej).Determinanaty i sposoby zwalczania
bezrobocia w regionie piotrkowskim w latach 2002-2006.Prawo pomocy w postepowaniu
sadowoadministracyjnym..Projekt przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami odnowy
biologicznej praca inzynierska budownictwo.Patologie spoleczne w organizacji.Dowodzenie w postepowaniu
apelacyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Kara ograniczenia wolnosci w polskim systemie
karnym.Strategia rozwoju marki w dzialalnosci przedsiebiorstwa (na przykladzie hyundai motor
poland).System zabezpieczen spolecznych jako element polityki spolecznej panstwa.Trust amerykanski jako
modelowy stosunek powierniczy typu zarzadczego na gruncie prawa polskiego.Klauzula rebus sic stantibus w
obrocie gospodarczym.Metodologia pracy magisterskiej.Proces zarzadzania systemem edukacji na
przykladzie gminy konopiska.Przeobrazenia struktury spoleczno - gospodarczej gminy
lambinowice..Wykorzystanie instrumentu planowania do pomnazania szans i zapobiegania trudnosciom w
rozwoju szkoly.Istota handlu w dystrybucji towarow na przykladzie przedsiebiorstwa rovita sp. Z o. O..Syndyk
w postepowaniu upadlosciowym.Analiza bezrobocia w powiecie ostrow mazowiecka. Przyczyny i sposoby
przeciwdzialania.Prawo ochronne na znak towarowy jako dobro prawne w obrocie gospodarczym.Podatek
od czynnosci cywilnoprawnych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
logistyczne a gospodarka magazynowa na przykladzie przedsiebiorstwa pekaes..Wspieranie malych i srednich
przedsiebiorstw z funduszy unijnych.Funkcjonowanie teatru tanca na przykladzie wybranych teatrow tanca w
krakowie.Relacje z klientem na rynku ubezpieczen na przykladzie hdi samopomoc tu s.a..Zatrudnianie
cudzoziemcow w polsce.Pisanie prac licencjackich cennik.Proces motywowania pracownikow w
przedsiebiorstwie (na przykladzie mpk lodz).Zagospodarowanie doliny wisly w obrebie miasta krakowa i
.

.
mozliwosci jej turystycznego wykorzystania.Koncepcja pracy licencjackiej.Ocena zaleznosci miedzy
wskaznikami finansowymi a gieldowa wartoscia spolek cersanit s.a. i agora s.a..Ewolucja najwyzszej izby
kontroli po ii wojnie swiatowej..praca licencjacka budzet gminy .Specyfika dystrybucji produktow
spozywczych na przykladzie p.p.h.u. duda - bis.Efektywnosc gospodarowania srodkami trwalymi w spzoz gcr
repty.Tresc prawa ochronnego na znak towarowy.Uprzywilejowanie udzialowcow i akcjonariuszy w spolkach
kapitalowych.Adamus-matuszynska- anna. Red. - budowanie spolecznosci lokalnej : jak rozwijac trwale
relacje pomiedzy samorzadem a jego s.Przywodztwo- wladza i style kierowania w zarzadzaniu organizacja
sportowa ( na przykladzie wybranych klubow sportowych zrzeszonych w polskim towarzystwie tanecznym
)..Barcik- a.. Pod kier. - tendencje w zarzadzaniu organizacjami przyszlosci : praca zbiorowa .praca licencjacka
budzet gminy .Organizacja rachunkowosci budzetowej oraz gospodarka finansowa sadow powszechnych na
przykladzie sadu okregowego w ostrolece..Wplyw orzeczen trybunalu konstytucyjnego na proces stosowania
prawa administracyjnego.Administracja w sprawach przemyslowych w latach 1927-1939.Ocena kondycji
finansowej grupy kapitalowej yawal na podstawie sprawozdan skonsolidowanych..Ocena oplacalnosci
inwestowania na rynku nieruchomosci na przykladzie nieruchomosci komercyjnej.Budzet jednostek
samorzadu terytorialnego a srodki unijne na przykladzie gminy niegowa w latach 2000 - 2004.praca
licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju spoleczno- gospodarczego gminy na przykladzie miasta
tomaszow mazowiecki.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocenianie
pracownikow jako element podejmowania decyzji personalnych w zarzadzaniu firma.Dziennikarska
tajemnica zawodowa a prawny obowiazek zawiadomienia o czynie zabronionym w prawie
polskim.Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej zakladu ubezpieczen spolecznych w
polsce.Analiza zmian rentownosci polskich spolek gieldowych w okresie kryzysu ekonomicznego.Skutecznosc
narzedzia product placament w pozycjonowaniu marki w swiadomosci klienta.Problem opodatkowania
sektora malych i srednich przedsibiorstyw w polsce.Budzet jako podstawa funkcjonowania samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy cekow - kolonia w latach 2006-2008.Analiza dzialalnosci kredytowej ing
banu slaskiego spolka akcyjna 2000-2006.Ksztaltowanie motywacji do kariery zawodowej na przykladzie
osob uprawiajacych sporty silowe.Dzialalnosc zawodowa rzeczoznawcy majatkowego na przykladzie biura
nieruchomosci..Kredyty hipoteczne na rynku produktow bankowych..praca licencjacka budzet gminy
.Polityka pieniezna narodowego banku polskiego podczas sytuacji kryzysowej w latach 2008-2009..Haberkojoanna. - cywilnoprawna ochrona dziecka poczetego a stosowanie procedur medycznych .Rola i znaczenie
finansowania wlasnego w spolce akcyjnej.Ile kosztuje napisanie pracy licencjackiej.Bankowosc internetowa
w dzialalnosci marketingowej banku na przykladzie banku bgz.Kozlowski- stefan (1928- ). Red. - rozwoj
zrownowazony na szczeblu krajowym- regionalnym i lokalnym : doswiadczenia polskie i m.Zarzadzanie
jakoscia wyrobow tekstylnych.Rekrutacja i selekcja pracownikow w salonach orange.Dwa pokolenia polskiej
emigracji w wielkiej brytanii: analiza porownawcza procesow adaptacji kulturowej pokolenia ii wojny
swiatowej i pokolenia emigrujacego po przystapieniu polski do unii europejskiej.Ograniczenie ryzyka na
gieldzie papierow wartosciowych poprzez wykorzystanie analizy fundamentalnej.praca licencjacka budzet
gminy .zrodla finansowania zadan gminy.Proces obslugi klienta w uslugach
telekomunikacyjnych..Pochodzenie celne towarow jako element kreujacy wysokosc obciazen celnych.Kara
umowna w obrocie gospodarczym.Relacje z interesantami a poziom stresu na przykladzie pracownikow
urzedu gminy i miasta w pajecznie.Uwarunkowania spoleczno-kulturowe relacji miedzy organizacja a
klientem.praca licencjacka budzet gminy .Sposoby pozyskiwania zasobow finansowych na rozpoczecie
dzialalnosci gospodarczej.Przestepstwo korupcji w polskim prawie karnym..Dyskryminacja w stosunkach
pracy w organizacjach publicznych.Temat pracy licencjackiej zarzadzanie.Wybrane formy ograniczania ryzyka
kredtytowego w dzialalnosci banku.Wykorzystanie ankietowych badan marketingowych w procesach
decyzyjnych.Spurek- sylwia. - ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie : komentarz .praca licencjacka
budzet gminy .Pozycja konkurencyjna bankow spoldzielczych w polskim sektorze bankowym.praca
licencjacka budzet gminy .Wspolna polityka zagraniczna i bezpieczenstwa unii europejskiej po traktacie z
lizbony.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu praca magisterska.Zasady ladu korporacyjnego w spolce
akcyjnej.Budzet jako podstawa prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorzadu
terytorialnego.Analiza rentownosci na przykladzie produktow kredytowych w banku spoldzielczym.Wplyw
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bazylejskiego komitetu nadzoru bankowego na nadzor bankowy w polsce.Fundacje w systemie zapobiegania
przestepczosci na przykladzie fundacji centrum sakralno-mlodziezowe w opolu.Miejsce i rola transportu w
strukturze logistycznej przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Logistyczna obsluga klienta na
podstawie firmy partner logistic sp. Z o.o..Rola wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej na rynku
uczelni wyzszych na przykladzie wydzialu zarzadzania.Lean manufacturing jako narzedzie doskonalenia
procesow w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Rozliczenia wlasciciela i posiadacza - roszczenia uzupelniajace i
wyrownawcze.Wprowadzanie innowacji w przedsiebiorstwie na przykladzie pge elektrowni opole
s.a..Wybrane aspekty logistyki w dystrybucji na przykladzie firmy st.Pisanie prac licencjackich
szczecin.Uznanie administracyjne jako przejaw subiektywizmu przy przygotowaniu aktu
administracyjnego.Analiza dzialalnosci depozytowo - kredytowej banku spoldzielczego we wloszczowie w
latach 2005 - 2009.Podatkowy element gospodarki finansowej samorzadu gminnego.Analiza portfela
kredytowego na podstawie banku getin bank s.a..Metoda audytu w kontroli zarzadczej. Na przykladzie
urzedu miasta oswiecim..praca licencjacka budzet gminy .Proces prywatyzacji przedsiebiorstwa
panstwowego na przykladzie przedsiebiorstwa robot drogowych i mostowych s.a.Wywlaszczenie
nieruchomosci i ich zwrot .Rola kapitalu zagranicznego w polskim sektorze bankowym..Analiza ekonomiczna
jako narzedzie oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie ostroleckiego przedsiebiorstwa
wodociagow i kanalizacji sp. Z o. O..Badania do pracy magisterskiej.Pojecie spolki publicznej.Ocena
wykorzystania pomocy finansowej dla polskiego rolnictwa w ramach wspolnej polityki rolnej.Analiza narzedzi
marketingowych wykorzystywanych do kreowania marki.Udzial polskich zolnierzy w misjach pokojowych
poza granicami panstwa..Pozorowanie samobojstw jako sposob maskowania zabojstw - problematyka
wlasciwej oceny przyczyny i okolicznosci smierci gwaltownej.Prawo do autorstwa osob maloletnich i
ubezwlasnowolnionych oraz jego wykonywanie przez przedstawicieli ustawowych.praca licencjacka budzet
gminy .Wynik finansowy przedsiebiorstwa na przykladzie spolki ceramika paradyz.Kisilowska- helena (1944). Red. - zrownowazony rozwoj jednostek samorzadu lokalnego w swietle globalizacji gospodarczej :
pra.Inwestycyjna dzialalnosc gminy wielun w latach 2007-2010.Outplacement droga do bezbolesnej
restrukturyzacji zatrudnienia.Zarzadzanie roznicami kulturowymi.Dyplomatyczne sposoby rozstrzygania
sporow miedzynarodowych.Regionalne strategie innowacji jako element strategii rozwoju wojewodztw w
okresie programowania 2004-2006..Promocja jako element strategii rozwojowej miasta tarnowskie
gory..Lancucki- jerzy. Red. - normalized management systems : quality- environment and safety .Wplyw
czlonkostwa polski w unii europejskiej na rozwoj infrastruktury transportu drogowego w polsce.Ocena
bezpieczenstwa pracy i ryzyka zawodowego wybranych etapow kampanii remontowej w bot elektrowni
belchatow s.a..Zarzadzanie produkcja i jakoscia dla wyrobow narzedzi medycznych..Zarzadzanie kryzysowe
praca licencjacka.Motywacja studentow do realizacji kariery zawodowej w krajach ue.praca licencjacka
budzet gminy .Praca licencjacka cena.Spoleczno-ekonomiczne problemy bezrobocia w powiecie ostroleckim
w latach 2008-2010.praca licencjacka budzet gminy .Zakres odszkodowania w ubezpieczeniu
mienia.Znaczenie jakosci w ksztaltowaniu przewagi konkurencyjnej na przykladzie biura podrozy iw
trawel.Doskonalenie pracownikow sluzby cywilnej w odniesieniu do organizacji uczacej sie na przykladzie
urzedu skarbowego w lublincu.Projektowanie skutecznych kampanii reklamowych..praca licencjacka budzet
gminy .Ocena kondycji finansowej sprywatyzowanego przedsiebiorstwa na przykladzie „ciech” sa.Funkcje
systemu subwencjonowania samorzadu terytorialnego w polsce..Analiza bezrobocia i jego redukcji na
terenie powiatu czestochowskiego w latach 2006-2010.Tatka- grazyna. Red. - polska w unii europejskiej aspekty ekonomiczne- polityczne i spoleczne .Ocena pracy pracownika jako instrument motywujacy do
pracy na przykladzie starostwa powiatowego w pabianicach.Pisanie prac tanio.Wybrane narzedzia
marketingu - mix - ich wplyw na wyniki przedsiebiorstwa wojas s. A..Komunikacja glosowa voip - aspekty
technologiczne i ekonomiczne.Jarugowa- alicja (1928- ). - miedzynarodowe standardy sprawozdawczosci
finansowej : kluczowe zagadnienia i rozwiazania pra.Rola i funkcjonowanie malych i srednich
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie infrastruktury gminnej na przykladzie gminy
miedzno.Analiza elektronicznych uslug bankowych banku tradycyjnego wykorzystujacego uslugi internetowe
i banku wirtualnego na przykladzie mbanku i pko bp.Elementy pelnej partycypacji w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi w hotelach sieciowych..Zwrotne dochody gminy na przykladzie gminy sanniki.Analiza podatku od
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towarow i uslug w transakcjach wewnatrzwspolnotowych na podstawie firmy alex-pol w latach 20062008.praca licencjacka budzet gminy .Klub pracy jako sposob na znalezienie zatrudnienia.Konflikty a
zarzadzanie zespolami pracowniczymi.Wygasanie zobowiazan w polskim systemie podatkowym na
przykladzie urzedu skarbowego lodz-polesie.Rola komunikacji w kulturze organizacyjnej.Zarzadzanie jakoscia
i produkcja rur miedzianych i mosieznych..Wplyw kapitalu intelektualnego na konkurencyjnosc
przedsiebiorstwa na przykladzie banku pko s.a. oraz pko bp.Ryzyka prawne w procesie sekurytyzacji
wierzytelnosci.Analiza dochodow gminy myszyniec.Postepowanie w sprawie rozpowszechniania
nieprawdziwych informacji w toku kampanii wyborczej.Reklamy wielostronicowe - analiza i ocena na
przykladzie magazynow.Wykorzystanie wizerunku w reklamie w swietle polskiego ustawodawstwa.Analiza
dzialalnosci posrednika na rynku nieruchomosci.Analiza rynku ubezpieczen gospodarczych w polsce na
przykladzie grupy pzu..Pisanie prac maturalnych tanio.Konsument na rynku energii elektrycznej.Rynek uslug
pocztowych w polsce.Modus operandi sprawcow zabojstw a stan psychiczny.Rozmiar i struktura bezrobocia
w regionie opola w latach 1999-2008.Dzialania urzedu miasta klobuck wspierajace przedsiebiorczosc
regionalna na przykladzie gminy klobuck.Analiza finansowa spoldzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej
na podstawie sprawozdan finansowych za lata 2007/2008..praca licencjacka budzet gminy .Wdrozenie
systemu zintegrowanego ifs applications w firmie aquatico na przykladzie modulu zakupy.Wplyw zarzadzania
ryzykiem na poziom jakosci wypracowanej w projekcie.Praca licencjacka jak pisac.Prace licencjacka.Trzy
warianty projektu zagospodarowania placu budowy w zaleznosci od lokalizacji obiektu („plomba”- dzialka o
narzuconych wymiarach i plac budowy bez ograniczen). Praca inzynierska budownictwo.Konstytucyjne i
ustawowe zasady postepowania administracyjnego .Analiza taksonomiczna zroznicowana poziomu rozwoju
spoleczno-gospodarczego gmin w wojewodztwie malopolskim w latach 2002-2009..Dialog konkurencyjnyjako szczegolna procedura udzielenia zamowien publicznych na przykladzie prawa polskiego.Prace
dyplomowe logistyka.Zastosowanie przepisow kodeksu cywilnego dotyczacych wad powodujacych
bezwzgledna niewaznosc oswiadczenia woli w prawie pracy poprzez art. 300 kodeksu pracy.Uwarunkowania
i mozliwosci prowadzenia dzialalnosci marketingowej w obrocie materialami budowlanymi.praca licencjacka
budzet gminy .Przeksztalcenia wlasnosciowe w spoldzielczosci mieszkaniowej.Analiza szkolen jako sposob
przeciwdzialania bezrobociu na podstawie powiatowego urzedu pracy w kutnie.Chuliganstwo stadionowe.
Bezpieczenstwo na stadionach w polsce.Restrukturyzacja dynamiczna w rozwoju przedsiebiorstwa - aspekt
techniczno-technologiczny.Zastosowanie systemu ekspertowego reks we wspomaganiu projektowania
kampanii reklamowych w malych i srednich przedsiebiorstwach.Organizacja wladz powstania
kosciuszkowskiego.Produkty kredytowe oraz sposoby oceny zdolnosci kredytowej stosowane w rejonowym
banku spoldzielczym w lututowie.Dzialalnosc kredytowa bankow.praca licencjacka budzet gminy .Dzialania
instytucji otoczenia rynkowego na rzecz wspierania sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
miasta lodzi.Ocena procesu dystrybucji towarow w wybranym przedsiebiorstwie..Pisanie prac na
zamowienie.The strategic behaviours of financial institutions during the global economic crisis.Prawo
gospodarcze publiczne.Srodki komunikacji elektronicznej jako innowacja w sferze postepowania
administracyjnego..Marketing mix uslug bankowych na przykladzie cetelem bank s.a..Wycena bilansowa
wedlug mssf/msr oraz ustawy o rachunkowosci. (studium przypadku: przedsiebiorstwo budowlane abm solid
s.a.).praca licencjacka budzet gminy .Czynnosci operacyjno-rozpoznawcze.Jednostka samorzadu
terytorialnego- czy jej organy jako strona postepowania administracyjnego i
sadowoadministracyjnego.Zarzadzanie miedzynarodowym programem edukacyjnym :rozumienie celow i
procedur programu przez jego pracownikow a kryteria sukcesu beneficjentow..praca licencjacka budzet
gminy .Tematy prac licencjackich z rachunkowosci.Problemy prawne rozpatrywania przez sady powszechne
wadliwych aktow wlasnosci ziemi wydanych na podstawie ustawy z dnia 26.10.1971 r. O uregulowaniu
wlasnosci gospodarstw rolnych.System adwords w dzialaniach marketingowych firmy z sektora msp.Polityka
ochrony konsumenta - konsekwencje czlonkostwa polski w unii europejskiej- na przykladzie miasta piotrkowa
trybunalskiego.Zybala- andrzej. Red. - w kierunku dialogu opartego na wiedzy .Jurysdykcja krajowa w
rozporzadzeniu rady (we) nr 44/2001 bruksela i.Analiza i ocena doskonalenia zawodowego pracownikow w
kontekscie dzialalnosci firmy montaco..Zroznicowanie motywatorow stosowanych przez przelozonych jako
oczekiwanie studentow wobec ich przyszlej pracy.Zarzadzanie zmianami w przedsiebiorstwie na przykladzie
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lodzkiego zakladu energetycznego s.a..Pojecie ludobojstwa w miedzynarodowym prawie karnym.Ocena
kondycji finansowej spolki dystrybucyjnej w latach 2002 - 2006.Rachunkowosc kosztow jednostki budzetowej
na przykladzie urzedu kontroli skarbowej w katowicach.Zarzad w spolce partnerskiej.Zadania publiczne i ich
realizacja przez jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu wielunskiego w latach 20062010..Promocja wartosci w polskiej reklamie spolecznej.Rezydencja podatkowa.Skutecznosc dzialan
promocyjnych w sieciach handlu wielkopowierzchniowego (na przykladzie carrefour polska).praca
licencjacka budzet gminy .Wypadki przy pracy.Prawo glosu na zgromadzeniu wspolnikow i walnym
zgromadzeniu spolek kapitalowych..Tematy prac magisterskich.Oszustwo kredytowe - szczegolna forma
przestepczosci gospodarczej.Procesy magazynowania na przykladzie firmy aves.Sojda- adam. Red. prognozowanie i racjonalizacja kosztow w przedsiebiorstwie .Nadzor nad rynkiem kapitalowym..Marketing
w sektorze materialow budowlanych.Deficyt budzetowy w polsce w latach 2006-2009 oraz jego perspektywy
w najblizszych latach.praca licencjacka budzet gminy .Badania jakosci uslug w jednostce sektora ochrony
zdrowia (na przykladzie szpitala specjalistycznego im. S. Zeromskiego sp zoz w krakowie).Motywacyjna
funkcja systemow wynagrodzen pracowniczych..Ocena zdolnosci kredytowej w swietle bankowej analizy
przedsiebiorstwa.Analiza dochodow i wydatkow gminy lipie w latach 2005-2009.Zagadnienie partycypacji
pracownikow ze szczegolnym uwzglednieniem regulacji dotyczacej spolki europejskiej..Rola agencji
nieruchomosci rolnych w ksztaltowaniu ustroju rolnego polski.Napisanie pracy magisterskiej.Umowy o
roboty budowlane - kwestia rekojmi- porownanie z umowa o dzielo .Tematy prac magisterskich z
rachunkowosci.Wspolpraca transgraniczna jako przyklad rozwoju polsko-ukrainskich stosunkow
gospodarczych i politycznych.zrodla finansowania gminy na przykladzie gminy tomaszow
mazowiecki.Wypadki przy pracy i przyslugujace z tego tytulu swiadczenia..Polska transformacja
gospodarcza.praca licencjacka budzet gminy .Kradzieze kieszonkowe i ich wykrywalnosc.Budowa modelu
pracownika administracji uczelni wyzszej na przykladzie collegium medicum uj.Konkurencyjnosc sektora
malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie powiatu kutnowskiego.Odpowiedzialnosc posilkowa w
kodeksie karnym skarbowym.Fundusze unii europejskiej jako zrodla rozwoju jednostek samorzadow
terytorialnych na przykladzie miasta bytom..Uprawnienia nauczycieli zatrudnionych w szkolach publicznych
.Wykorzystanie jednostek wojskowych do zadan policyjnych w swietle prawa miedzynarodowego
publicznego.Zajecie nieruchomosci w toku egzekucji i jego skutki.Dzialalnosc finansowa przedsiebiorstwa
boc gazy sp. Z o.o. W okresie od 01.10.2003 do 30.09.2005.Cichanska- barbara aleksandra. - testy
przygotowujace do egzaminu zawodowego sprzedawca : ksiazka dla nauczyciela .Rozwoj sieci desilva w
polsce.Marketing mix na przykladzie wybranego produktu bankowego.Zapewnienie jakosci procesow
produkcyjnych i logistycznych na przykladzie firmy poligraficznej anro.Obowiazki konsumenta w przypadku
odstapienia od umowy oraz inertia selling.Analiza i ocena procesu rekrutacji i selekcji na przykladzie badanej
organizacji.Psychologiczno - socjologiczne aspekty funkcjonowania organizacji.Podzial zysku w spolkach
kapitalowych oraz dywidenda zaliczkowa.Budzet gminy podstawa organizacji i finansowania placowek
oswiatowych na przykladzie gminy kadzidlo.Animacja spoleczno-kulturalna instytucji kultury wsrod
spolecznosci lokalnej na przykladzie gminnego osrodka kultury w gminie dobra.Sprawy o
ubezwlasnowolnienie w postepowaniu nieprocesowym na tle projektu ustawy o zmianie kodeksu
postepowania cywilnego..Projekt architektoniczno-konstrukcyjny sklepu osiedlowego o pow. 400 mx2 praca
inzynierska budownictwo.Rynek kontraktow futures w polsce. Zastosowanie strategii inwestycyjnych
opartych na rekomendacjach gieldowych.Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej w postepowaniu cywilnym.praca
licencjacka budzet gminy .Finansowanie przedsiebiorstw za pomoca leasingu na podstawie spolek
leasingowych banku zachodniego wbk s.a..Gry hazardowe jako dochodowy biznes w internecie.Grupa
interesu na terenie wojewodztwa opolskiego..Budowanie konkurencyjnosci przedsiebiorstwa w wybranych
aspektach marketingu i logistyki.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie projektami w organizacjach
pozarzadowych na przykladzie stwarzyszenia mlodziezy katolickiej wolni od uzaleznien w zaleszynach.Podpis
elektroniczny - konstrukcja- istota prawna i zastosowanie w administracji publicznej.Analiza i ocena
kompetencji pracownikow roznych szczebli zarzadzania na przykladzie firmy infostrategia..zrodla braku
rownowagi budzetowej gminy (na przykladzie gminy mlynarze w latach 2005-2009).Regulatory mediow w
polsce i wybranych krajach unii europejskiej..Marketing miedzynarodowy i globalny.Zarzadzanie
.
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marketingowe firma outsourcingowa na przykladzie firmy negotrust.Muzyczny dialog kultur na przykladzie
centrum paderewskiego w tarnowie - kasnej dolnej.Fundusze publiczne w walce z bezrobociem na lokalnych
rynkach pracy.Rola kosztorysow na roboty budowlane w inwestycjach budzetowych o charakterze ogolnym i
sportowo-turystycznym.Szkolenie i doskonalenie pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimi
na przykladzie lor arimr.Bezrobocie praca magisterska.Integracja obywateli panstw trzecich w unii
europejskiej.Prawnokarna ochrona rodziny .Wypadek w komunikacji drogowej..Szanse i zagrozenia dla
rozwoju infrastruktury transportowej w polsce w zwiazku z organizacja euro 2012..Ocena kompetencji
menedzerskich na przykladzie dyrektorow spolek gminy prudnik.Determinanty wzrostu pozycji rynkowej
banku na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Wykorzystanie systemu operacyjnego linux w zarzadzaniu
infrastruktura sieciowa przedsiebiorstwa.Rola sponsoringu w dzialaniach promocyjnych
przedsiebiorstwa.Granat- miroslaw. Red. - stosowanie prawa miedzynarodowego i wspolnotowego w
wewnetrznym porzadku prawnym francji i p.Leasing jako metoda finansowania rozwoju
przedsiebiorstw.Wplyw reklamy na zachowanie konsumenta w swietle badan wlasnych.praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw ksiegowych metod rozliczania polaczen na wartosc przedsiebiorstwa.Duraj- agnieszka
natasza. Red. - paradygmaty i instrumenty kreowania wartosci przedsiebiorstwa .Prawa i obowiazki stron
stosunku pracy w zakresie ochrony zdrowia i zycia pracownika..Rozwoj turystyki wiejskiej szansa na
wykorzystanie potencjalu turystycznego jury krakowsko-czestochowskiej.Analiza strategiczna ksiegarni
ksiegarz w kilecach.Uprawnienia do gruntu przedsiebiorstw przesylowych.Rynek medialny w ujeciu
systemowym na przykladzie rynkow prasowych wybranych panstw europy zachodniej i ameryki
polnocnej.Kupie prace magisterska.Skarga konstytucyjna w polskim i niemieckim prawie konstytucyjnym analiza porownawcza.Swiadczenie ubezpieczyciela jako podstawowy obowiazek wynikajacy ze stosunku
ubezpieczenia.System dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa z branzy spozywczej..Zasada odliczalnosci
w podatku od towarow i uslug.Wplyw systemow informacyjnych i otoczenia rynkowego na funkcjonowanie
przedsiebiorstwa na przykladzie provimi-rolimpex s.a..Rola gminy w rozwoju infrastruktury spolecznej i
technicznej na przykladzie gminy szczercow.praca licencjacka budzet gminy .Warunki skutecznosci systemu
motywacyjnego w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Stary nowy- dwa oblicza krakowskich teatrow- proba analizy pod katem zasobow..Rzad i riksdag w krolestwie
szwecji.Zastosowanie wybranych instrumentow promocji w malej firmie na przykladzie relax uslugi
turystyczne przewoz.Rola podatkow lokalnych w zasilaniu gminy na przykladzie gminy w lubochni.Wplyw
stylu kierowania na motywacje pracownikow do pracy.Formy uproszczonej ewidencji podatkowej w malych
przedsiebiorstwach.Przygotowanie do popelnienia przestepstwa i odstapienie od przygotowania.Utrzymanie
pracownika w firmie jako problem zzl.Przeslanki rozwoju i przejawy wdrazania koncepcji zarzadzania
lancuchem dostaw w polsce..Analiza zakresu i struktury uslug bankowych na przykladzie bgz s.a..Proba
identyfikacji krzywych engla dla polski w latach 1995 i 2005..Przysposobienie dziecka..praca licencjacka
budzet gminy .Internet jako nowoczesne zrodlo pozyskiwania klienta. zasada pisanie.Style kierowania w
sytuacji kryzysowej w jednostce samorzadu terytorialnego na podstawie gminy klomnice.Organizacja
transportu miejskiego na przykladzie miasta sieradz.Finansowanie oswiaty przez gminy na przykladzie
urzedu gminy herby i urzedu gminy kochanowice w latach 2004-2008.Systemy informatyczne w zarzadzaniu
przedsiebiorstwami na przykladzie wybranych przedsiebiorstw.Istota i specyfika dzialalnosci aptek.Sprzedaz
nieruchomosci rolnych wchodzacych w sklad zasobu wlasnosci rolnej skarbu panstwa.praca licencjacka
budzet gminy .Zdolnosc kredytowa w pozyskiwaniu kapitalu obcego przez male i srednie
przedsiebiorstwa.Logistyczne i marketingowe aspekty obslugi klienta na przykladzie perfumerii
douglas.Referendum w sprawie odwolania wojta- burmistrza- prezydenta miasta.Rola funduszy europejskich
w rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie regionalnego programu operacyjnego
wojewodztwa lodzkiego na lata 2007-2013.Zarzadzanie zasobami loklanymi spoldzielni
mieszkaniowej.Odpowiedzialnosc materialna za mienie nie powierzone.Przedsiebiorczosc w zarzadzaniu
nieruchomoscia na przykladzie wspolnoty mieszkancow ul. Kubowicza 5 w blachowni.praca licencjacka
budzet gminy .Znaczenie podatkow w polityce fiskalnej panstwa.Szkolenia jako motywujacy aspekt
zarzadzania personelem.Srodki przymusu w egzekucji sadowej.Rola informacji dodatkowej w ocenie kondycji
finansowej jednostki gospodarczej.Badanie efektywnosci reklamy na podstawie reklamy produktu
.
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telekomunikacji polskiej 60 minut za darmo.Wystepowanie informacji niefinansowych w sprawozdaniu
finansowym sporzadzonym w oparciu o miedzynarodowe standardy sprawozdawczosci finansowej /
miedzynarodowe standardy rachunkowosci.Jakosc swiadczenia uslug przez jednostki samorzadowe - analiza i
ocena na przykladzie urzedu miasta lubliniec.Przestepczosc nieletnich dziewczat na terenie
lodzi.Efektywnosc procesow logistycznych w przedsiebiorstwie hz transport..Strategia rozwoju na przykladzie
gminy bierawa..Nowoczesne systemy grzewcze w budownictwie praca inzynierska budownictwo.Dowod z
ekspertyzy osmologicznej.Porownanie metod wykorzystania samochodu osobowego w malej firmie.Biznes
plan jako podstawowy warunek uzyskania srodko z funduszy strukturalnych unii europejskiej na przykladzie
jednorazowej dotacji inwestycyjnej.Problematyka srodkow obrony przed wrogim przejeciem spolki akcyjnej
w prawie wspolnotowym i polskim.Local government finance in the bedzin distict 2002 - 2004.Satysfakcja
klientow bankow internetowych.Bezpieczenstwo elektronicznych transakcji bankowych w polsce i wybranych
krajach oecd.Ocena dystrybucji w przedsiebiorstwie z branzy spozywczej..Zarzadzanie projektem spolecznym
na przykladzie srodowiskowego domu samopomocy w gminie zegocina oraz srodowiskowego domu
samopomocy w bochni..Wplyw procesow prywatyzacyjnych na rynek pracy w polsce w latach 20002003.Znaczenie systemu motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie komendy wojewodzkiej
policji w opolu.Realizacja idei zrownowazonego rozwoju w polsce w odniesieniu do rolnictwa i obszarow
wiejskich.Przestepstwa internetowe na tle europejskiej konwencji o cyberprzestepczosci.Postrzeganie jakosci
produktow mleczarni turek przez konsumentow indywidualnych.Wizerunek krakowskiego kazimierza w
oczach odwiedzajacych..Istota procesu realizacji inwestycji finansowych i rzeczowych na przykladzie spolki
hydrobudowa slask s.a..Pisanie prac licencjackich opole.Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow oraz
wewnatrzwspolnotowa towarow w rozumieniu ustawy o vat.Opodatkowanie malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.Egzekucja swiadczen niepienieznych.Determinanaty i sposoby zwalczania
bezrobocia w regionie piotrkowskim w latach 2002-2006.Obciazenie emocjonalne pracownikow urzedu
miejskiego w kontakcie z klientem.Potracenie ustatwowe w kodeksie cywilnym i w zasadach europejskiego
prawa umow.Dzialalnosc promocyjna jako forma komunikacji z otoczeniem w teatrze rozrywki w
chorzowie..Fsadni- marika. Red. - creating innovative working arrangements : through the support of public
employment services for.Zarzadzanie jakoscia w firmie szkoleniowej.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Rynek kapitalowy jako zrodlo pozyskiwania kapitalu przez
przedsiebiorstwa..Analiza otoczenia pod katem konkurencyjnosci na podstawie firmy
husqvarna.J.w.construction holding s.a. jako developer na lodzkim rynku mieszkaniowym.Ochrona obrotu
gospodarczego a pranie pieniedzy.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie kosztami pracy.Pisanie prac
licencjackich bialystok.Oddzialywanie panstwa na gospodarke finansowa malych i srednich
przedsiebiorstw..Postawy pracownikow wobec zmiany w organizacji na pzrykladzie nauczycieli.Strategia
rozwoju malej firmy.Kultury organizacyjne stanow zjednoczonych i polski - roznice i podobienstwa.Rekrutacja
i selekcja jako podstawa procesu gospodarowania potancjalem ludzkim (na przykladzie masterlink sp. Z
o.o.).Znaczenie dochodow wyrownawczych w finansowaniu budzetu gminy..Rachunkowosc szkoly publicznej
na przykladzie publicznej szkoly podstawowej w cisiu.Charakterystyka i warunki skutecznej komunikacji w
organizacji.Odpowiedzialnosc spolki dominujacej wobec spolki zaleznej i jej wierzycieli.Panstwowa straz
pozarna jako element krajowego systemu zarzadzania kryzysowego .Odpowiedzialnosc konstytucyjna w
wybranych panstwach europejskich i stanach zjednoczonych ameryki polnocnej..Procesowe i
materialnoprawne skutki wniesienia powodztwa.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona oznaczenia
przedsiebiorstwa.Programy wsparcia dla malych i srednich przedsiebiorstw w polsce i ich wykorzystywanie
przez polskie firmy.Powiazanie polityki szkoleniowej z polityka awansowa w organizacji.Umowa o
dzielo.Sposoby finansowania nieruchomosci na przykladzie kampusu 600-lecia odnowienia uniwersytetu
jagiellonskiego..praca licencjacka budzet gminy .Logistyka praca magisterska.System motywowania
pracownikow na przykladzie wojewodzkiego urzedu pracy w lodzi.Czynniki wplywajace na proces
motywowania na przykladzie wybranych domow kultury.Podatkowa ksiega przychodow i rozchodow jako
zrodlo informacji o kondycji malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet gminy
.Instrumenty rownowazenia rozwoju gmin gorniczych na przykladzie gminy libiaz oraz gminy nowa ruda..Six
sigma jako narzedzie doskonalenia funkcjonowania orgzanizacji.Radecki- wojciech - ustawa o
.
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miedzynarodowym przemieszczaniu odpadow : komentarz .praca licencjacka budzet gminy .Perswazyjnopromocyjna rola reklam i muzycznych teledyskow skierowanych do mlodziezy.Nowoczesne koncepcje
zarzadzania zapasami na podstawie przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Inwestycje rzeczowe w przedsiebiorstwie.Pisanie prac semestralnych.Funkcjonowanie rynkow
kapitalowych w krajach arabskich-na przykladzie krajow rejonu zatoki perskiej.Pisanie prac
poznan.Oddzialywanie panstwa na gospodarke finansowa malych i srednich przedsiebiorstw..Brzezinskarawa- anna. Red. - panstwo a gospodarka .Integracja systemow zarzadzania jakoscia- srodowiskiem oraz
bezpieczenstwem i higiena pracy jako element budowy przewagi konkurencyjnej.praca licencjacka budzet
gminy .Salachna- joanna. - odpowiedzialnosc za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania
budzetu jednostki sam.Skuteczne zarzadzanie wizerunkiem jako podstawa konkurowania na rynku na
przykladzie firmy x..Badanie wplywu dzialan motywacyjnych na satysfakcje pracownikow instytucji
finansowej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Test modelu wyceny
arbitrazowej w warunkach polskiego rynku kapitalowego.Przebieg i skutki procesu restrukturyzacji bankow
spoldzielczych na przykladzie powiatowego banku spoldzielczego w kedzierzynie - kozlu..Ciborowski- robert.
Red. - rola polski w polityce unii europejskiej wobec krajow europy srodkowo-wschodniej : praca zbior.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Amoryzacja srodkow trwalych jako element
strategii ksztaltowania wyniku finansowego przedsiebiorstwa cezet w latach 2007-2009.Determinanty jakosci
przy wytwarzaniu konstrukcji metalowych dla branzy przemyslowej..Innowacyjnosc w przedsiebiorstwie oraz
rozwiazania w zakresie kanalow dystrybucji na podstawie przedsiebiorstwa goliard..Przestepstwa przeciwko
rodzinie i opiece na przykladzie przestepstwa znecania sie z art. 207 kodeksu karnego.Rozstrzyganie sporow
ze stosunku spolek kapitalowych przez sady polubowne.Kampania reklamowa na przykladzie wod
mineralnych -cisowianka i piwniczanka.Europejski tytul egzekucyjny dla roszczen bezspornych w systemie
polskiej procedury cywilnej.Mowa ciala w procesie sprzedazy bezposredniej.Turystyka jako szansa rozwoju
lokalnego na podstawie powiatu nowosadeckiego.Strategia produktu na przykladzie p.p.h. wytwarzanie
artykulow z tworzyw sztucznych i zabawkarstwo - danuta pawlowska.Logistyka- public relations i
przedsiebiorczosc w przedsiebiorstwie na przykladzie cemex polska sp. Z o.o..Wybrane metody analizy
rynkow kapitalowych..Reakcje konsumentow na marke i produkty clean&clear.System ocen pracowniczych
na przykladzie polsko-amerykanskich klinik serca..Nieprzetargowe tryby udzielania zamowien publicznych na
roboty budowlane – teoria i praktyka praca inzynierska budownictwo.Kompleksowa ocena finansowania i
efektow inwestycji rzeczowych.praca licencjacka budzet gminy .System motywacyjny firmy dgt sp. Z
o.o..Niedziolka- pawel. - kredytowe instrumenty pochodne a stabilnosc finansowa .Proces bolonski jako
czynnik rozwoju szkolnictwa wyzszego w regionie opolskim..Perspektywy rozwojowe przedsiebiorstwa
turystycznego w gminie rytro.Zwiastuny programow reklama produkcji telewizyjnych..Dochody zwrotne w
gospodarce finansowej gminy..Postepowanie przygotowawcze w procesie karnym skarbowym.Strategia
marketingowa na przykladzie przedsiebiorstwa p.h.z. yagra.Rozstrzygniecia organu pierwszej instancji w
postepowaniu administracyjnym.Analiza skutecznosci systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy iso
9001:2000 na podstawie firmy drq s.a..Analiza systemu wynagrodzen pracownikow jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie zespolu szkolno-przedszkolnego nr 9 w belchatowie.Agresja dzieci i mlodziezy
a demoralizacja i przestepstwa nieletnich.Marketing mobilny jako jeden z kanalow komunikacji z
klientem.Finansowa ocena efektywnosci funcjonowania przedsiebiorstwa x w latach 20042008.Zastosowanie sztucznej inteligencji w prawie na przykladzie wykorzystania systemow ekspertowych do
modelowania rozumowan prawniczych..Zarzadzanie bezpieczenstwem w szkole na przykladzie publicznego
gimnazjum nr 2 we wloszczowie..Ocena wykorzystywania rozwiazan informacyjnych w szkolach
podstawowych gminy opatow.Model coachingu achieve jako systematyczne podejscie do zadan executive
coachingu..praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc rzeczowych inwestycji w przemysle na przykladzie
fabryki okien majewski sp. Z o.o. Nysa..Swiadek koronny jako instytucja sluzaca do walki z przestepczoscia
zorganizowana w polsce i we wloszech na tle porownawczym.Ochrona danych osobowych w procesie
pozyskiwania i przetwarzania informacji dotyczacych pracownika.Rola gospodarki komunalnej w rozwoju
spolecznosci lokalnej.Prace licencjackie z pedagogiki.Downorowicz- stanislaw. Red. - ekologiczne
uwarunkowania rozwoju gornictwa rud : praca zbiorowa = ekologičeskie obuslovleniâ.Podatek katastralny .

.
doswiadczenia swiatowe i perspektywy dla polski.Obrona konieczna jako okolicznosc uchylajaca
bezprawnosc czynu w swietle teorii i orzecznictwa.praca licencjacka budzet gminy .System obciazen
podatkowych oraz koszty pracy w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia na przykladzie spolki intertom w
latach 2002-2003..Zasady monitorowania warunkow pracy w malych i srednich wielkosci firmach na
przykladzie sredniego przedsiebiorstwa branzy metalowej..Karty platnicze jako nowoczesna forma realizacji
transakcji bezgotowkowych na przykladzie credit agricole bank polska s.a..Tryb przyspieszony w procedurze
karnej.Perspektywy rozwoju rolnictwa i obszarow wiejskich w malopolsce po integracji polski z unia
europejska..Nadzor pracy w ujeciu historycznym- teoretyczno - dogmatycznym i praktycznym.Parlament
europejski - wybrane aspekty funkcjonowania.Przeniesienie praw z weksla.Podatek od nieruchomosci jako
zrodlo dochodow budzetu miasta i gminy kalety w latach 2006-2010.Rola szkolen dofinansowanych z ue w
procesie rozwoju pracownika.Polityka przestrzenna saqmorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
poczesna w latach 2000-2005.Ugoda w postepowaniu cywilnym.Ryzyko kredytowe i zdolnosc kredytowa jako
elementy warunkujace uzyskanie kredytu przez podmioty gospodarcze.Placowe i pozaplacowe formy
motywacji na przykladzie urzedow gminy w starczy i w poczesnej.praca licencjacka budzet gminy
.Tomkiewicz- jacek. - polityka fiskalna a inwestycje w gospodarce posocjalistycznej .Stany nadzwyczajne w
rzeczypospolitej polskiej..Krzysztofek- anna. Red. - finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstw a spoleczna
odpowiedzialnosc biznesu .Pozycja ustrojowa i kompetencje prezydenta rzeczypospolitej polskiej.Jak
napisac plan pracy licencjackiej.Dzialalnosc innowacyjna w procesach logistyki magazynowania.praca
licencjacka budzet gminy .Narodowa demokracja wobec mniejszosci zydowskiej.Wladza polityczna w
spolecznym nauczaniu kosciola (od leona xiii do jana pawla ii- poszerzona o katolicka nauke
spoleczna).Wplyw kosztow na gospodarowanie zasobami mieszkan komunalnych na przykladzie miasta
skarzysko-kamienna.Pisanie prac maturalnych tanio.Przemiany rynku pracy w powiecie nyskim..Sadowa
kontrola decyzji opartych na uznaniu administracyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Pomiar wartosci
polskich spolek z wykorzystaniem metody ekonomicznej wartosci dodanej..Znaczenie okresowych ocen
pracy w zarzadzaniu firma na przykladzie firmy selgros sp. Z o.o. - hala w krakowie.Projekt technologii i
organizacji robot adaptacyjnych wiezy cisnien na lokal gastronomiczny. Praca inzynierska budownictwo.Kupie
prace licencjacka.Postrzeganie jakosci wyrobow oferowanych przez sizei z punktu widzenia
klienta.Naturalizm zastepczy w filozofii prawa - zrodla sprzeciwu wobec tradycyjnej metodologii
filozoficznej..Zwiazek pomiedzy efektywnoscia operacyjna a finansowa w polskim sektorze bankowym..Karty
kontrolne jako przyklad narzedzia statystycznego zarzadzania jakoscia.Pomoc postpenitencjarna - definicjaformy- cele.Zarzadzanie marketingiem w przedsiebiorstwie..Podatkowa ksiega przychodow i rozchodow jako
forma ewidencji operacji gospodarczych w firmie xy spolka cywilna w latach 2007-2009.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza funkcjonowania systemu rachunkowosci nadlesnictwa n w latach 2001-2003.Proba
oceny uslug kulturalno - sportowo - rekreacyjnych w miescie opole..System motywacyjny personelu
medycznego na przykladzie wojewodzkiego szpitala zespolonego w czestochowie.Rola skladki w
finansowaniu ubezpieczenia spolecznego na przykladzie zus oddzial w czestochowie.Wplyw korporacji
transnarodowych na rozwoj zjawiska „paradoksu obfitosci” – na przykladzie wybranych panstw.Szkolenie
pracownikow jako jedna z funkcji zarzadzania zasobami ludzkimi.Niepelnosprawny pracownik w unii
europejskiej na przykladzie polski.Zaklad ubezpieczen spolecznych jako jednostka organizacyjna ubezpieczen
spolecznych po przeprowadzeniu reformy ubezpieczen.Charakterystyka gruntow spoistych w zbaszyniu praca
inzynierska budownictwo.Praca magisterska cena.Zastosowanie strategicznej karty wynikow w procesie
zarzadzania wartoscia przedsiebiorstwa.Analiza rynku pracy na przykladzie powiatu kutnowskiego.Kulturowe
uwarunkowania motywacji pracownikow.Gotowe prace licencjackie za darmo.Kryminalistyczne aspekty
przestepczosci bankowej.Mechanizm zawierania umow na rynku regulowanym papierow
wartosciowych..Prace magisterskie chomikuj.Analiza i ocena zrodel finansowania zadan samorzadow
terytorialnych na przykladzie miasta zawiercie.Wplyw sytuacji demograficznej na system publicznych
ubezpieczen emerytalnych w polsce.Praca w godzinach nadliczbowych .Technologia realizacji i efektywnosc
stosowania dodatkowych izolacji termicznych praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy
.Wydatki samorzadowe na przykladzie gminy miasta leczyca..Transformacja systemu bankowego w polsce po
1989r. Zmiany organizacyjno-prawne oraz skutecznosc zarzadzania polskim sektorem bankowym..Budzet
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jednostki samorzadu terytorialnego jako narzedzie realizacji polityki inwestycyjnej na przykladzie gminy
strzeleczki..Wniosek o zobowiazanie sprawcy przestepstwa do naprawienia szkody (art.46 k.k. Oraz 49 a
k.p.k.).Unijny model rynku energii elektrycznej w swietle trzeciego pakietu liberalizacyjnego. Znaczenie
transgranicznej wymiany energii..Ochrona praw konsumenta w unii europejskiej na przykladzie uslug
finansowych.Partycypacja jako sposob motywowania pracownikow.Efektywnosc wykorzystania zasobow
przez jednostki badawczo - rozwojowe..Metody wyceny wartosci przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu
mienia komunalnego w glogowku..Glowne problemy inkluzywnego pozytywizmu
prawniczego.Miedzynarodowe sadownictwo karne..Zroznicowanie bezrobocia w wybranych grupach sily
roboczej w polsce w latach 1999-2003..Wlasciwosc miejscowa sadu w postepowaniu cywilnym.System
placowy jako element motywacyjny w przedsiebiorstwie pphu laminex.Instytucja niedostatecznej
kapitalizacji w polskim prawie podatkowym.Porownawcza ocena uzytecznosci zestawow materialow do
napraw i ochrony przed korozja chlodni kominowych praca inzynierska budownictwo.Jak pisac prace
licencjacka.Otoczenie sprzyjajace rozwojowi przedsiebiorstw w integrujacej sie europie.Cena pracy
magisterskiej.Postepowanie w sprawie o separacje w procesie cywilnym.Opodatkowanie sprzedazy
nieruchomosci podatkiem dochodowym od osob fizycznych.Przeglad zrodel finansowania przedsiebiorstw w
sektorze medialnym.Zezwolenie na wytwarzanie produktow leczniczych..Podatek dochodowy od osob
fizycznych jako zrodlo wplywow budzetowych na przykladzie urzedu skarbowego x.Dittmann- pawel (1950- ).
- prognozowanie w zarzadzaniu sprzedaza i finansami przedsiebiorstwa .Konkurowanie cena i jakoscia na
rynku uslug bankowych.Prawo i sprawiedliwosc. Analiza zalozen programowych oraz dzialalnosci
stronnictwa..Logistyka transportu drogowego.Impeachment w ustroju federalnych stanow
zjednoczonych.Ograniczenia dowodu z zeznan swiadkow.Analysis of dot - com bubble (1995 - 2002) on
nasdaq stock market.Kradziez z wlamaniem do domkow letniskowych w powiecie limanowskim.Ocena
pozycji konkurencyjnej firmy w sektorze produkcji samochodow osobowych na przykladzie firmy
toyota.Ocena procesu pozyskiwania srodkow finasowych unii europejskiej w gminie i miescie polaniec w
latach 2007-2009.Bariery i kierunki rozwoju mieszkalnictwa w polsce.Pozycja pracownika urzedu stanu
cywilnego w gminie.Zarzadzanie zasobami ludzkimi we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Rekojmia za wady
prawne.Analiza warunkow bezpieczenstwa pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym branzy
metalowej..Piractwo morskie.Rozwoj bankowosci elektronicznej w polsce w latach 2005-2012.Konflikty i
negocjacje w przedsiebiorstwie.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie firmy.Kredyt i leasing w
finansowaniu dzialalnosci rozwojowej malych i srednich przedsiebiorstw..Specyfika marketingu uslug
pocztowych na przykladzie dzialan prowadzonych przez poczte polska s.a..Venture capital i private equity
katalizatorem rozwoju polskich malych i srednich przedsiebiorstw.Wplyw amortyzacji podatkowej na
ksztaltowanie wyniku finansowego.Ekonomiczne i polityczne aspekty stosunkow polski i rosji.praca
licencjacka budzet gminy .Stypendia w polsce na przykladzie miasta nowy sacz- a rozwiazania systemowe w
wybranych krajach..Prawa i obowiazki wlascicieli lokali we wspolnocie mieszkaniowej..Polityka ochrony
konsumenta - konsekwencje czlonkostwa polski w unii europejskiej- na przykladzie miasta piotrkowa
trybunalskiego.Porozumienie ograniczajace konkurencje w prawie polskim oraz w swietle prawa
ue.Planowanie finansowe w procesach planistycznych na przykladzie przedsiebiorstwa rachell.Wplyw
podatku od osob prawnych na dzialalnosc polskich przedsiebiorstw.Gorecki- dariusz (1946- ). Red. - polskie
prawo konstytucyjne .Zadania publiczne i ich realizacja przez jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie powiatu wielunskiego w latach 2006-2010..Odpowiedzialnosc konstytucyjna.Logistyka
magazynowania w jednostkach samorzadu terytorialnego (jst) na przykladzie powiatowego zarzadu drog i
transportu w lowiczu.Wielofunkcyjny rozwoj wsi jako instrument walki z bezrobociem (na przykladzie gmin
rozprza i gorzkowice).Quinn- robert e. - profesjonalne zarzadzanie : kluczowe kompetencje kierownicze .Zus
w systemie alokacji swiadczen spolecznych.Aktywne formy walki z bezrobociem - instrumenty- metodyformy i ich efekty.praca licencjacka budzet gminy .Rachunkowosc zarzadcza w zarzadzaniu jakoscia.Szkolenie
liderow na przykladzie organizacji non-profit.Prawo podatkowe.Pisanie prac z psychologii.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza kosztow wypadkow na podstawie kwb belchatow s.a.Odpowiedzialnosc karna
nieletnich w polsce.Marketing szeptany w internecie. Proba porownania z reklama telewizyjna.Ocena
sytuacji finansowej gminy paczkow w latach 2005-2007..Stan wojenny.Zarzadzanie kryzysem w dzialalnosci
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organizacji.Wycena wartosci malej firmy na przykladzie firmy bracia kaczmarek.Nastawienie na poziomie
jawnym i ukrytym osob prowadzacych dzialalnosc gospodarcza do zatrudnionych w zakladzie ubezpieczen
spolecznych.praca licencjacka budzet gminy .Ocena ryzyka kredytowego bankow komercyjnych- na
przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Kurator w postepowaniu cywilnym.Ochrona roszczen
pracowniczych a niewyplacalnosc pracodawcy..praca licencjacka budzet gminy .Licencjacka praca.Reforma
ubezpieczen spolecznych z uwzglednieniem reformy emerytalnej.Wypowiedzenie warunkow pracy i placy w
swietle przepisow kodeksu pracy.Wplyw kultury organizacyjnej na zarzadzanie zasobami
ludzkimi..Segmentacja uslugi klientow indywidualnych bankow.Zwiazek wypalenia zawodowego z
umiejscowieniem poczucia kontroli..Gospodarka magazynowa w nowoczesnym przedsiebiorstwie (na
przykladzie fm logistic- sp. Z o.o.).Barcz- jan (1953- ). - prawne aspekty czlonkostwa polski w unii europejskiej
.Karty platnicze jako nowoczesna forma transakcji bezgotowkowych na podstawie oferty wybranych
bankow..Skutecznosc strategii merchandisingowej na przykladzie makro.Hipoteka umowana na udziale we
wspolwlasnosci nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy .Pozycja rady nadzorczej w strukturze spolki
akcyjnej w kontekscie zasad corporate governance.Prace magisterskie socjologia.Ocena funkcjonowania
systemu obrotu gieldowego wars et.Odwolawcze postepowanie podatkowe.Analiza ryzyka kredytowego na
podstawie banku komercyjnego pko bp..Zarzadzanie projektem w teorii i praktyce.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .zrodla i formy pozyskiwania kapitalu w wybranym
przedsiebiorstwie.Znaczenie organizacyjnych procesow komunikacyjnych dla realizacji wybranych aspektow
zarzadzania personelem na przykladzie przedsiebiorstwa x.Satysfakcja i lojalnosc klientow na przykladzie
fortis bank polska s.a..Ocena systemu wynagrodzen w przedsiebiorstwie geovita sp. Z o.o. W
warszawie.Analiza dochodow budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie budzetu
gminy czestochowa w latach 2005-2007..Materialnoprawne instytucje ochrony podmiotu wywlaszczanego i
wywlaszczonego w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. Z
2004 r.- nr 261- poz. 2603 ze zm.).Zastosowanie metod wskaznikowych do oceny zdolnosci kredytowej na
przykladzie zakladow chemicznych police s.a..Agencje ochrony i mienia jako prywatne podmioty stojace na
strazy bezpiecznstwa i porzadku publicznego.Rola dewelopera na rynku mieszkaniowym na przykladzie firmy
kobnext.Budzet panstwa jako podstawa polityki socjalnej.praca licencjacka budzet gminy .Instrumenty
rozwoju przedsiebiorczosci w gminie pajeczno.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Uproszczone procedury zmiany traktatow jako mechanizm uelastycznienia prawa pierwotnego unii
europejskiej.Marka jako element produktu na przykladzie marki krajowej wedel i globalnej nestle.Instytucja
racji stanu jako podstawowa zasada priorytetu panstwa w realizacji polityki zagranicznej.Zakazy dowodowea sposoby przesluchiwania osob w polskim procesie karnym.Logistyczne strategie doskonalenia procesow
obslugi klienta na przykladzie firmy rol-mar.Model funkcjonowania biura podrozy jako organizatora
turystyki.Wykorzystanie sprawozdawczosci wewnetrznej do celow zarzadzania finansami
przedsiebiorstwa.Wspolczesne piractwo morskie jako przestepstwo prawa miedzynarodowego.Produkcja
oraz jakosc jako istotne elementy marketingowego sukcesu przedsiebiorstwa.Ocena zdolnosci kredytowej
jako dzialanie ograniczajace ryzyko kredytowe na przykladzie banku pko bp.Ryzyko operacji czynnych banku
na przykladzie banku pekao s.a..Zarzadzanie zmianami w przedsiebiorstwie na przykladzie lodzkiego zakladu
energetycznego s.a..zrodla pozyskiwania kapitalu przez male i srednie przedsiebiorstwa.Jak wyglada praca
licencjacka.Kara laczna i i wyrok laczny w swietle artykulu 89 kodeksu karnego.Leasing praca
licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Dewolucja w zjednoczonym krolestwie wielkiej brytanii i irlandii
polnocnej.Czynniki determinujace rozwoj karier pracowniczych.Regulacje sprawozdawczosci finansowej
spolek kapitalowych w polsce a iv dyrektywa unii europejskiej.Perspektywy integracji europejskiej na
ukrainie..Spis tresci praca magisterska.Lodzka specjalna strefa ekonomiczna i jej znaczenie dla regionu
lodzkiego.Bezdomnosc a przestepczosc.Systemy informatyczne w branzy transport - spedycja - logistyka na
przykladzie firmy xyz..Pisanie prac magisterskich.Przestepczosc ubezpieczeniowa- podstawowe zagrozeniazakres zjawiska oraz metody jej przeciwdzialania.Spoleczne zaangazowanie przedsiebiorstw - liderow branzy
finansowej.Wybrane mozliwosci doskonalenia dzialalnosci kredytowej banku (na przykladzie lwowskiej filii
bk pryvatbank).praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Sprawozdawczosc finansowa
jako zrodlo informacji o przedsiebiorstwie na przykladzie nomax sp. Z o.o..Wizerunek powszechnego
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towarzystwa emerytalnego jako zrodlo przewagi konkurencyjnej otwartego funduszu emerytalnego.Analiza
struktury bezrobocia i sposoby jego ograniczania w wojewodztwie mazowieckim w latach 20062010.Strategia marketingowa przedsiebiorstwa eastman kodak na polskim rynku..Specyfika promocji mix
instytucji kultury - analiza i ocena na przykladzie wybranych czestochowskich placowek.Rola bankow w
pozyskaniu srodkow unijnych dla finansowania projektow samorzadow lokalnych w polsce.Ocena
dzialalnosci malego przedsiebiorstwa na podstawie informacji generowanej przez system rachunkowosci i
ewidencje podatkowe.Odpowiedzialnosc czlonkow rodziny za zobowiazania podatkowe podatnika na
podstawie ordynacji podatkowej i ustawy o zobowiazaniach podatkowych.Zarzadzanie lancuchem dostaw w
aspekcie efektywnosci produkcji - na podstawie firmy elprod.Przeslanki i program zmian w
przedsiebiorstwie.Zjawisko mobbingu w miejscu pracy na przykladzie przedsiebiorstwa magkrak.Efektywnosc gospodarki zapasami w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Planowanie i analiza budzetu
gminy koszecin w latach 2004-2005.Temat pracy licencjackiej.Ustroje majatkowe w malzenstwie w swietle
nowelizacji kro oraz wplyw nowych regulacji na pozycje malzonkow w spolkach: cywilnej- z ograniczona
odpowiedzialnoscia i akcyjnej.Obowiazek podatkowy i optymalizacja podatkowa jako elementy procesu
decyzyjnego przedsiebiorcow.Zarzadzanie projektami rynku pracy wspolfinansowanymi z europejskiego
funduszu spolecznego. Analiza projektow grodzkiego urzedu pracy w karkowie..praca licencjacka budzet
gminy .Przyczyny i skala zjawiska terroryzmu oraz dzialania spolecznosci miedzynarodowej na rzecz jego
likwidacji.Rola funduszy strukturalnych unii europejskiej w finansowaniu sektora kultury na przykladzie
zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego w latach 2004-2006 w wojewodztwie
malopolskim..Ocena dzialalnosci przedsiebiorstwa za pomoca analizy finansowej na przykladzie zakladow
przemyslu cukierniczego otmuchow s.a. w latach 2007-2009..Umowne prawo odstapienia.Projekt hali
magazynowej o konstrukcji drewnianej. Praca inzynierska budownictwo.Przeksztalcenie spolki cywilnej w
spolke z ograniczona odpowiedzialnoscia.Zarzadzanie szkolnictwem gimnazjalnym przez gmine
mykanow..Analiza i ocena procesu logistycznego w badanej firmie.Ujecie leasingu w sprawozdaniach
finansowych wedlug prawa bilansowego i standardow rachunkowosci.Marketing w organizacji turystyki
pielgrzymkowej na jasna gore.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w instytucji samorzadowej na przykladzie
urzedu miasta i gminy.Pisanie prac maturalnych tanio.Rola zwiazkow zawodowych w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem produkcyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Rynek rolny w polsce w swietle
programow pomocowych unii europejskiej.Charakterystyka otoczenia organizacji pozarzadowej na
przykladzie stowarzyszenia im. Ludwiga van beethovena..Zastosowanie internetu w promocji miast na
przykladzie miast wojewodzkich..Rachunkowosc malych i srednich przedsiebiorstw i jej znaczenie w
zarzadzaniu firma..Wplyw celow i zadan organizacji na jej strukture i funkcjonowanie na przykladzie
stowarzyszenia wspolnota polska.Sekurytyzacja wierzytelnosci bankowych z udzialem funduszu
sekurytyzacyjnego..Analiza dochodow gminy myszyniec.Pisanie prac szczecin.Baruk- agnieszka izabela postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny .Formy przeciwdzialania bezrobociu na
przykladzie powiatu opoczynskigo.Outsourcing obslugi produktow bankowych na przykladzie ceri sp. Z o.
O..Odpowiedzialnosc prawnokarna mysliwego zagadnienia wybrane.Wplyw innowacji na dzialalnosc
przedsiebiorstw z branzy logistycznej.Od idei odwetu po mediacje jako forme sprawiedliwosci
naprawczej.Kompetencje inteligencji emocjonalnej w ocenie przydatnosci zawodowej.Ocenianie
pracownikow jako instrument zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie xyz..Wykonywanie kary w
systemie terapeutycznym.Tutorat dexcellence a lem strasbourg..praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja
polskiej mniejszosci narodowej na litwie i bialorusi w swietle obowiazujacego prawa i praktyki.Sepioloiwona. Red. - nullum crimen sine lege .Badanie opinii klientow o uslugach towarzystw ubezpieczen
zyciowych..Technologie transportowe w budownictwie oraz systemy organizacji przewozow praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Hsieh- tony - dawaj innym szczescie : sciezka pasji- zysku i celu
.Obsluga osob fizycznych w private banking..Wykorzystanie internetu w dzialalnosci promocyjnej
firm.Logistyka - zarzadzanie logistyczne w procesie rozwoju przedsiebiorstwa.Motywowanie pracownikow za
pomoca systemu wynagrodzen (na przykladzie osrodka pomocy spolecznej w olkuszu).Ocena polityki
szkoleniowej w przedsiebiorstwie transportowo-sprzetowym betrans sp. Z o.o..Ocena dzialalnosci
kredytowej banku spoldzielczego.Sponsoring sportu jako narzedzie ksztaltowania wizerunku marki na
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przykladzie firmy warka..Sprzedaz wizerunku prywatnego koszykarzy nba w reklamach na przykladzie
michaela jordana.Marketing sportowy oraz sposoby komunikacji zenskiej sekcji koszykowki muks widzew
lodz w perspektywie porownawczej.Mediacja w postepowaniu cywilnym.Porownanie konstytucjonalizmu
francuskiego z lat 1791-1799 z rozwiazaniami zawartymi w polskiej konstytucji 3 maja z 1791..Reklama
telewizyjna jako instrument kreowania wizerunku partii politycznych.praca licencjacka budzet gminy
.Koncepcja pracy licencjackiej.Zarzadzanie produktem turystycznym na przykladzie miasta sanoka.Rola
rzecznika praw obywatelskich w polskim systemie prawnym.Marka w zderzeniu z podrobkami i produktami
podobnymi.Rekrutacja pracownikow jako jedno z zadan zarzadzania zasobami ludzkimi w samorzadzie na
przykladzie urzedu gminy gomunice.Praca licencjacka administracja.Zarzadzanie strategiczne wspolczesnym
przedsiebiorstwem - na przykladzie firmy materbud.Analiza zdolnosci kredytowej podmiotow gospodarczych
w banku pko bp.Zagadnienie dopuszczalnosci podzialu gospodarstwa rolnego.Procesowo - kryminalistyczna
analiza instytucji swiadka koronnego..Rynek nieruchomosci hiszpanii i polski w latach 2007 -2010.praca
licencjacka budzet gminy .Ubezpieczenia od wszystkich ryzyk - teoria i praktyka.Strategia przedsiebiorstwa w
erze globalizacji na przykladzie us pharmacia.Funkcjonowanie centrum logistycznego na przykladzie
przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo rozboju (zgadnienia
wybrane).Minimalizacja ryzyka kredytowego w praktyce bankowej (na przykladzie pko bank polski
s.a.).Dzialania promocyjne organizacji pozarzadowych na przykladzie fundacji dla uniwersytetu
jagiellonskiego.Strategia wykorzystania srodkow unijnych w aspekcie dzialan lokalnych samorzadowych na
przykladzie gminy blizanow.Ewolucja bilansu w rachunkowosci polskiej na przelomie wiekow.praca
licencjacka budzet gminy .Odrzucenie pozwu.Podnoszenie konkurencyjnosci regionu w swietle polityki
klastrow ( na przykladzie wojewodztwa opolskiego)..Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku
pracy.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci mieszkaniowych.porownanie oferty
bankow bz wbk- ing i pko bp.Przykladowe tematy prac magisterskich.Kobieta jako ofiara przemocy w
rodzinie.Wplyw organizacji gospodarki magazynowej na przebieg realizacji zamowien..Nowoczesne systemy
ogrzewania i ich ekonomika praca inzynierska budownictwo.Palinologia i jej zastosowanie w
kryminalistyce.praca licencjacka budzet gminy .Pozycja pokrzywdzonego w prawie karnym w
ustawodawstwie unii europejskiej i polski.Mayhew- alan. - ukraine and the european union : financing
accelerating integration = ukraina a unia europejska.Monitoring w miejscu pracy a ochrona godnosci i
prywatnosci pracownika.Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej w procesie cywilnym.Sytuacja prawna inwestora w
procesie gospodarowania przestrzenia.Projekt mozliwosci technicznej modernizacji istniejacego budynku
mieszkalnego w zakresie wykorzystania energii slonecznej do przygotowania cieplej wody praca inzynierska
budownictwo.Rozwoj i kondycja duszpasterstwa wieziennego w polsce.Koszty i korzysci przystapienia polski
do unii europejskiej.Chiny jako wspolczesne supermocarstwo..Rola zarzadzania strategicznego w
przedsiebiorstwie (na przykladzie kompanii piwowarskiej s.a.).Wykorzystanie ekologistyki w gospodarce
samorzadu terytorialnego (na przykladzie miasta i powiatu skierniewickiego).Wplyw reklamy internetowej
na zachowania nabywcze studentow uniwersytetu jagiellonskiego.Jurysdykcja uniwersalna przy sciganiu
zbrodni wojennych..Proces dystrybucji paliw alternatywnych na przykladzie firmy unimot express sp.
Zo.o..Rola podatkow i oplat od nieruchomosci w dochodach gminy miasta czestochowa.Ochrona
funkcjonariusza publicznego w panstwie obywatelskim.Analiza gospodarowania majatkiem w nzoz combimed z wykorzystaniem sprzetu dofinansowania w ramach projektu ze srodkow europejskiego funduszu
rozwoju regionalnego.Podatek dochodowy od osob fizycznych na przykladzie zakladu mlynarsko
zbozowego..Utrata wartosci rzeczowych aktywow trwalych w prawie bilansowym i msr 36. Analiza
porownawcza.Efektywnosc gospodarowania srodkami trwalymi na podstawie przedsiebiorstwa mpk w
czestochowie.Zalozenia strategii gminy kleszczow na lata 2000 - 2013.Promocja jako jeden z elementow
ksztaltowania wizerunku miasta na przykladzie wroclawia- czestochowy i katowic.Zdolnosc kredytowa
malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie banku spoldzielczego w gogolinie.Podatek dochodowy od
osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Analiza systemu motywacyjnego na podstawie
przedsiebiorstwa eko.Modern performance measurement indicators in the mainstream of seeking
shareholders value.Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia.Narzedzia ksztaltowania wizerunku firmy na
przykladzie grupy ing.Strategie marketingowe poszerzania rynku.Leasing jako forma finansowania na
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przykladzie europejskiego funduszu leasingowego.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich
krakow.Mediacja gospodarcza.Obrona pozwanego w swietle przepisow kodeksu postepowania
cywilnego..Analiza finansowa w ocenie konkurencyjnosci spolek komunalnych.Oferta inwestycyjna banku
skierowana do klientow zamoznych na podstawie banku pekao s.a..praca licencjacka budzet gminy .Ocena
jakosci uslug publicznych na przykladzie urzedu gminy w limanowej.Pisanie prac maturalnych tanio.Prace
licencjackie z pedagogiki.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw dzialalnosci stowarzyszenia na rozwoj
gospodarczy i spoleczny spolecznosci w gminie kluczbork.Wrogie przejecie publicznej spolki akcyjnej w
swietle prawa polskiego.Rapkiewicz- maciej (1972- ). Red. - budowa wspolnoty finansowej : ubezpieczenia
wzajemne a ubezpieczenia komercyjne .Analiza elementow logistycznej obslugi klienta na przykladzie
arcelormittal poland s. A...Zarzadzanie jakoscia w polskich przedsiebiorstwach (na przykladzie badan
empirycznych prowadzonych w firmie konsalnet inowopol sp. Z o.o..Analiza czynnikow modelujacych
srodowisko pracy w aspekcie poprawy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na przykladzie drukarni..Strategie
marketingowe na rynku artykulow instalacyjno-sanitarnych na przykladzie firmy kano.Rola gminy w aspekcie
wspierania rozwoju lokalnej przedsiebiorczosci (na przykladzie gminy grajewo).Analiza sytuacji finansowej
firmy okna rabien sp. Z o. O..Wsparcie finansowe unii europejskiej dla sektora malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce w latach 2007-2013 .praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie sposobu
rozumienia roli dyrektora szkoly z perspektywy zarzadzania szkola..Udzial komisji europejskiej w procesie
tworzenia prawa unijnego.Granice dziennikarskiej wolnosci slowa a odpowiedzialnosc za znieslawienie (
wybrane zagadnienia ).Analiza procesu odzyskania kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie
arelan s.a...Produkcja szyny tramwajowej w swietle obowiazujacych norm.praca licencjacka budzet gminy
.Kultura organizacji zorientowana na klienta.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie konstytucji rp w
polskim systemie zrodel prawa administracyjnego..Rola komunikacji w procesie zarzadzania kooperujacymi
firmami.Prace licencjackie pielegniarstwo przyklady.Zastosowanie metod rachunkowosci zarzadczej w
przedsiebiorstwie leanmix.Skutecznosc rozwiazan prawnych i metod pozaprawnych w przeciwdzialaniu
przemocy w rodzinie.Systemy zarzadzania relacjami z klientem (crm) jako nowy argument w walce
konkurencyjnej na rynku.Dzialalnosc inwestycyjna wybranych gmin wiejskich w powiecie
czestochowskim.Fundusze strukturalne jako instrument rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw w
wojewodztwie podlaskim.Walencik- dariusz (1974- ). Red. - prawo wyznaniowe w polsce (1989-2009) :
analizy- dyskusje- postulaty : praca zbiorowa .Pomoc przy pisaniu pracy magisterskiej.Inwestycje zagraniczne
w polsce na przykladzie er.si poland.Sankcje podatkowe jako sposob przeciwdzialania uchylaniu sie od
opodatkowania.Unia europejska jako przyklad unii celnej.Wadliwosc oswiadczenia woli o zawarciu
malzenstwa w prawie polskim a wadliwosc zgody malzenskiej w prawie kanonicznym.Pisanie prac
magisterskich kielce.Wykorzystanie instrumentu planowania do pomnazania szans i zapobiegania
trudnosciom w rozwoju szkoly.Reklama internetowa jako narzedzie nowoczesnego
marketingu.Gospodarowanie zabytkami nieruchomymi na przykladzie zespolu palacowo -parkowym w
zlotym potoku.Wzajemne oddzialywania kultury organizacji i motywacji pracownikow w roznych
organizacjach.Loft jako szczegolna forma na rynku nieruchomosci mieszkaniowych.Logistyka transportu
drogowego.Dzialalnosc gospodarcza osob zagranicznych w polsce.Rozwojowa funkcja ocen pracownikow na
przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet gminy .Promocja kultury polskiej za granica na przykladzie stacji
polskiej akademii nauk w rzymie.Motywacja pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjnego „xyz” sp. Z o.o..Rekrutacja i selekcja jako podstawowy element zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie kredyt banku oddzial w warszawie.praca licencjacka budzet gminy .Rola
pomiaru i komunikowania kapitalu intelektualnego w zarzadzaniu przedsiebiorstwem globalnej gospodarki
informacyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Fikcja prawna zatarcia skazania.Szkolenie jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi organizacji..Porownanie instytucji ustawowego prawa pierwokupu
nieruchomosci rolnych agencji nieruchomosci rolnych oraz societes d\amenagement foncier et
d\etablissement rural.Szkolenia pracownicze jako element procesu adapatacji w miejscu pracy w firmie
farmaceutycznej.praca licencjacka budzet gminy .Wzrost gospodarczy a rozwoj branzy hotelarskogastronomicznej na przykladzie zajazdu podjadek w latach 1995-2006.Wplyw reklamy na zachowania
konsumentow na rynku artykulow zywnosciowych i kosmetykow.Crm jako podstawa relacji
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biznesowych.System bankowosci elektronicznej ing bankonline banku slaskiego s.a..Znaczenie funduszy
unijnych dla rozwoju gospodarstw rolnych w wojewodztwie slaskim.Biznesowe aspekty sportu- na
przykladzie wisly krakow s.a..The part and consumers spokespersons tasks in the system of consumers
protection rights.Rekrutacja i selekcja jako podstawa procesu gospodarowania potencjalem ludzkim..Prace
magisterskie tematy.Analiza porownawcza wybranych systemow informatycznych obslugi sektora tsl.Policja
w wybranych panstwach.Krotkookresowe kredytowanie przedsiebiorstwa na przykladzie pphu x.Zwiastuny
programow reklama produkcji telewizyjnych..Ekspertyza osmologiczna i jej aspekty prawne.Rola podatku
akcyzowego w ksztaltowaniu dochodow budzetowych panstwa w latach 2008 - 2010..Podatek dochodowy od
osob fizycznych jako zrodlo dochodow budzetowych w polsce w latach 1997-2003.Ochrona praw klienta w
prawie bankowym.praca licencjacka budzet gminy .Wdrazanie systemu haccp do przedsiebiorstwa..Leasing
jako wspolczesne zrodlo finansowania inwestycji w polsce..Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia.praca
licencjacka budzet gminy .Finansowanie msp za pomoca barteru wielostronnego.Doradca
podatkowy..Kosacka-ledzewicz- dorota. - leksykon pracodawcy 2011 : prawa i obowiazki pracodawcy od a do
z .Wojewodztwo jako region w rozumieniu prawa europejskiego.Czynniki ksztaltujace strukture
organizacyjna przedsiebiorstwa na przykladzie lodzkiego zakladu energetycznego spolka akcyjna.Budzet
gminy jako narzedzie gospodarowania srodkami publicznymi.Matusiak- krzysztof b. - budowa powiazan z
biznesem w gospodarce opartej na wiedzy : rola i miejsce uniwersytetu w proc.praca licencjacka budzet
gminy .Teoria prawa i systemow politycznych.Pomoc w pisaniu prac licencjackich.Realizacja celow
budzetowych poprzez fundusze celowe.Prawo do zycia w systemie prawa europejskiego na przykladach
klonowania- aborcji i eutanazji.Instytucja tymczasowego aresztowania w swietle konwencji o ochronie praw
czlowieka i podstawowych wolnosci..praca licencjacka budzet gminy .Logistyka miejska jako czynnik
ograniczajacy kongestie na przykladzie miasta lodzi.Ile kosztuje napisanie pracy licencjackiej.Zaklad
ubezpieczen spolecznych jako jednostka organizacyjna ubezpieczen spolecznych po przeprowadzeniu
reformy ubezpieczen.Powodztwo w postepowaniu uproszczonym.Doskonalenie systemu eksploatacji maszyn
do obrobki wiorowej w aspekcie bezpieczenstwa pracy..Badanie sprawozdan finansowych a realizacja zasady
prawdziwego i rzetelnego obrazu..praca licencjacka budzet gminy .Aborcja na gruncie prawa karnego.praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw rozwiazan prawnych polskiego rynku energii na rozwoj
przedsiebiorstw.Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa..Programowanie zwinne w zarzadzaniu sieciowym projektem
programistycznym.Dzialalnosc szkoleniowa elementem funkcji personalnej firmy.Zarzadzanie kryzysem w
dzialalnosci organizacji.System haccp jako narzedzie zarzadzania jakoscia w polfa pabianice s.a..Turystyka
praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .System wspomagania finansowego dla zakladu pracy
chronionej - istota i znaczenie.Prawnokarne aspekty tajemnicy dziennikarskiej..Stopien dostosowania zasad
podatku od towarow i uslug w polsce do zasad w unii europejskiej.Budzet panstwa jako podstawa polityki
socjalnej.Odpowiedzialnosc cywilna wobec uczestnika badan w procesie badan klinicznych..Problem
doskonalenia organizacji pracy w sadownictwie na przykladzie sadu rejonowego w czestochowie.Analiza
wynagrodzen pracownikow na przykladzie miejskiego przedszkola x w gminie czestochowa w latach 20062008.Pacho- wojciech. Red. - wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierownosci w podziale dochodu .Systemy
bankowe w polsce.Samorzad terytorialny praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
plynnoscia finansowa w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia start gum w raciborzu w latach 20032007..Ochrona pracownikow przed molestowaniem seksualnym.Skutki bezrobocia w polsce w latach 20032008.Intraprzedsiebiorczosc i ryzyko w zarzadzaniu projektami korporacyjnymi.Wplyw instrumentow
motywowania na postawy mlodych pracownikow.Wplyw reklamy w sieci na zachowania konsumpcyjne
mlodziezy..Zabojstwo i jego sprawca.Analiza procesu zarzadzania i kierowania organizacja non-profit na
przykladzie stowarzyszenia emigrant.Karalnosc hackingu w polskim prawie karnym ze szczegolnym
uwzglednieniem art. 267 § 1 kodeksu karnego z 1997 r. Analiza prawno-kryminologiczna.Finansowanie
pomocy spolecznej na przykladzie gminy gluchow.Dokumentacja podatku vat.Odpowiedzialnosc za
niezgloszenie wniosku o ogloszenie upadlosci w terminie.Rola i znaczenie wybranych klubow studenckich dla
krakowskiego srodowiska akademickiego..praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie inwestycji w rozwoju
gmin w latach 2005-2007 (studium przypadku).Czynnosci prokuratora w ogledzinach.praca licencjacka
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budzet gminy .Zarzadzanie rozwojem przestrzennym w swietle postepujacych procesow
dezurbanizacji.Rodzaje oraz zachowania konkurentow na rynku - analiza i ocena na przykladzie branzy
szklarskiej.Stosunki majatkowe malzenskie w prawie prywatnym miedzynarodowym.Polska transformacja
gospodarcza.Zasady doboru jakosciowego materialow przy projektowaniu skladu betonu zwyklego. Praca
inzynierska budownictwo.Senat rzeczypospolitej polskiej po 1989 r..Ksztaltowanie kultury organizacyjnej w
nowym obiekcie hotelarskim na przykladzie hotelu centuria.Tryby konsensualne w polskim procesie
karnym.Podatnik vat w polskim systemie podatkowym.Ustroj i organizacjia sluzb specjalnych ii
rp.Finansowanie zadan gminy na przykladzie gminy krasnosielc w latach 2004-2007.Zarzadzanie ryzykiem
walutowym w banku komercyjnym..Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczacych pracownikow..Slaski
rynek nieruchomosci mieszkaniowych na przestrzeni lat 2005 - 2009.Incoterms 2000 w organizacji importu z
krajow rozwijajacych sie na przykladzie chin..Postepowanie w sprawach z zakresu ubezpieczen
spolecznych.Analiza kredytu mieszkaniowego na podstawie banku pko bp s.a..Dystrybucja w strategii
marketingowej firmy ridi-polska sp.z o.o..Zwiazek pomiedzy efektywnoscia operacyjna a finansowa w
polskim sektorze bankowym..Analiza techniczna i fundamentalna jako narzedzie okreslajace wybor
inwestycji na przykladzie wybranych spolek notowanych na geldzie papierow wartosciowych w
warszawie.Dzialalnosc orzecznicza trybunalu konstytucyjnego na przykladzie orzeczen interpretacyjnych i
orzeczen odroczonych terminem wejscia w zycia..Dystrybucja jako element marketingu-mix na przykladzie
przedsiebiorstwa ribuco s.j..Komunikacja w przedsiebiorstwie na podstawie pracownikow urzedu
pocztowego.Socjolingwistyka penitencjarna.Analiza gospodarki budzetowej gmin wiejskich na przykladzie
gminy brzeznica- strzelce wielkie oraz lgota wielka a latach 2007-2011..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
biurach obrotu nieruchomosciami.praca licencjacka budzet gminy .Wozniak- michal gabriel - rozwoj sektora
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce a wzrost gospodarczy .Wplyw komunikacji interpersonalnej w
organizacji na motywacje pracownikow.Parki naukowo-technologiczne jako zrodlo wspierania
innowacyjnosci gospodarki.Zmiany w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie gorazdze cement s.a. w
choruli..Formy demokracji bezposredniej na szczeblu lokalnym i regionalnym..Fundusze celowe w systemie
finansow publicznych w polsce.Zalozenia ideowe i koncepcja organizacyjna turystyki zrownowazonej..Emisja
akcji jako narzedzie zmiany struktury kapitalow na przykladzie spolki dolnoslaskie surowce skalne s.a..Pisanie
prac olsztyn.Policja w strukturach terenowej administracji rzadowej.Praca licencjacka cena.praca licencjacka
budzet gminy .Redystrybucyjne i stymulacyjne aspekty ulg w podatku dochodowym od osob fizycznych w
polsce.Pozycja finansowa spoldzielni mieszkaniowej.Osrodek pomocy spolecznej powolany do realizacji
zadan pomocy spolecznej na przykladzie gminy glubczyce w latach 2009-2011.Inwestycje i oszczednosci
klientow indywidualnych w polsce a funkcjonowanie systemu bankowego.Zarzadzanie ryzykiem w
kredytowaniu ludnosci.Praca licencjacka zarzadzanie.Suspensywnosc skargi do sadu
administracyjnego.Rekrutacja i selekcja pracownikow. Wskazania praktyczne dla wybranej firmy.Logistyczna
obsluga klienta w centrum logistycznym dhl w teresinie.Marketing i promocja uslug gastronomicznohotelarskich na przykladzie firmy rendex.Spolka komandytowa z udzialem spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia jako komplementariuszem.praca licencjacka budzet gminy .Kultura organizacyjna a
zarzadzanie publiczna instytucja kultury na przykladzie nowohuckiego centrum kultury i osrodka kultury im c.
K. Norwida.Marketing elektroniczny- wykorzystanie w rozwoju i promocji firmy..Osobowe spolki prawa
handlowego - wybrane zagadnienia prawno-funkcjonalne.Dzialalnosc kredytowa banku na przykladzie pko
bp s.a..Rozwoj spoleczno-gospodarczy wojewodztwa malopolskiego w okresie 2000-2005..Rola placowych i
pozaplacowych czynnikow motywacyjnych na przykladzie radomszczanskiej spoldzielni
mieszkaniowej.Rozwoj zawodowy w swietle teorii i praktyki organizacyjnej.Outsourcing uslug logistycznych
narzedziem obnizania kosztow wlasnych w przedsiebiorstwie na wybranych przykladach.Struktura dochodow
i wydatkow gminy belchatow w latach 2006-2009.Pisanie prac poznan.Projekt estakady podsuwnicowej dla
suwnicy natorowej o udzwigu 5 t. Praca inzynierska budownictwo.Reforma emerytalna w polsce.
Charakterystyka ii i iii filaru na podstawie firmy allianz.Uwarunkowania prowadzenia negocjacji na rynkach
miedzynarodowych.Motywacyjna funkcja systemu wynagradzania na przykladzie przedsiebiorstwa x.Skarga
na przewleklosc postepowania sadowego jako srodek ochrony prawa do sadu w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Zarzadzanie bezpieczenstwem informacji w organizacji (na przykladzie powiatowej
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stacji sanitarno-epidemiologicznej w krakowie).Otoczenie finansowe malych i srednich
przedsiebiorstw..Seminarium ii r.niest. V r- zak.prawa finansowego.Kapusta- franciszek. Red. - agrobiznes a
zrownowazony rozwoj obszarow wiejskich .Sytuacja prawna kosciolow i zwiazkow wyznaniowych w polsce w
swietle praktyki rejestracyjnej.Spoldzielnie mieszkaniowe i ich rola w rozwoju rynku nieruchomosci.Kontrola
podatkowa jako jedna z procedur kontrolnych w polskim prawie podatkowym..Kredyty pomostowe i
fundusze poreczeniowe w polsce.Specjalne strefy ekonomiczne w polsce.Prawo podatkowe.Metoda audytu
w kontroli zarzadczej. Na przykladzie urzedu miasta oswiecim..Konsekwencje wprowadzenia dodatkowej
godziny zajec wychowania fizycznego dla zarzadzania szkola.Charakter prawny oraz procedura uchwalania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj lokalny na
przykladze gminy krzepice.Pisanie prac krakow.System finansowy opieki zdrowotnej w polsce w latach 19992004.Analiza wskaznikowa i jej wykorzystanie w ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy xyz s.a. w latach 2000-2002.Postepowanie przygotowawcze w procesie karnym
skarbowym.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia za zobowiazania
podatkowe.Proste czynnosci operacyjno-rozpoznawcze.Ocena kondycji finansowej spolki
gieldowej.Charakterystyka inwestycji przedsiebiorstw na przykladzie sektora budowlanego.Wady i zalety
bankowosci elektronicznej w swietle badan ankietowych.Wypalenie zawodowe nauczycieli.Ocena wplywu
funkcjonowania dzialu sprzedazy na efektywnosc dzialania przedsiebiorstwa produkcyjno - handlowego
inparco sp. Z o. O..Formy demokracji bezposredniej w wybranych panstwach europy srodkowowschodniej.Amortyzacja srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych jako instrument polityki
oddzialywania na wynik finansowy jednostki gospodarczej na podstawie rolniczej spoldzielni
produkcyjnej.Umowa faktoringu w prawie cywilnym rosyjskim- ukrainskim i polskim.Postepowanie w
sprawach nieletnich.Wprowadzenie przedsiebiorstwa na gpw- jako sposob na pozyskanie kapitalu- na
przykladzie monnari trade s.a..Kryminologia.Zmiany w dochodach budzetu polski i wybranych panstw unii
europejskiej z tytulu podatkow posrednich.Rola funduszy strukturalnych w procesie wspierania rozwoju
regionalnego.Etyczne dylematy zarzadzania w sluzbie zdrowia oraz ich odbior spoleczny na przykladzie
doktor janosikowej..Programy unijne oraz inne srodki pomocy dla wytworni fotograficznych.Wplyw reklamy
telewizyjnej na zachowania konsumentow.Analiza uproszczonych form opodatkowania dochodow osob
fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Ochrona spoleczenstwa przed recydywa przestepcow
seksualnych.Gotowe prace zaliczeniowe.Stan i perspektywy rozwoju turystyki na roztoczu.Uwarunkowania
stosowania reklamy ambientowej w polsce.Structural funds and process of gaining capital from sectoral
operational program improvement of the competitiveness of enterprises on the basis of kartodruk limited
liability company.Ustawowe okolicznosci zaostrzajace odpowiedzialnosc karna za spowodowanie wypadku
komunikacyjnego.Wplyw szkolenia i doskonalenia pracownikow na poprawe ich pracy w firmie pzu
s.a..Uprawnienia panstwowej inspekcji pracy.Motywacja do pracy wsrod studentow podczas toku
studiow.Elektroniczny - pr. Cele i narzedzia.Psychologiczne aspekty rekrutacji w przedsiebiorstwie.Zakres
rozpoznania i orzekania w postepowaniu sadowoadministracyjnym.System informatyczny gieldy papierow
wartosciowych w warszawie..Eksploatacja maszyn i urzadzen przy produkcji workow na smieci.Organizacja
stanowisk pracy w szkole podstawowej.Koncepcja systemu bezpieczenstwa narodowego wedlug bialej ksiegi
bezpieczenstwa narodowego rp.Zagrozenia zwiazane z korzystaniem z bankowosci
elektronicznej.Motywacyjna funkcja wynagrodzen na przykladzie malej firmy transportowej.Malinowskipiotr. - zespoly a wspolczesne wyzwania organizacyjne .Informacje poufne na rynku kapitalowym..Ceny prac
licencjackich.Odliczenia w podatku od towarow i uslug.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa rekor..Dzialalnosc
gospodarcza osoby fizycznej dotknietej niepelnosprawnoscia (na przykladzie fph-u paw piotr
walczak).Reklama jako najwazniejsze narzedzie koncepcji promocyjnegmix oraz jej wplyw na decyzje
nabywcze konsumentow na przykladzie dzieci w wieku szkolnym nalezacych do organizacji zwiazku
harcerstwa polskiego w czestochowie..Rola i znaczenie analiz finansowych w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet gminy .Przyklady prac licencjackich.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Poziom i struktura zadluzenia gospodarstw domowych w polsce w
latach 2004-2011..Pozycja wierzyciela w egzekucji swiadczen pienieznych.Nowoczesne technologie
informatyczne we wspolczesnej logistyce.Rozwoj turystyki medycznej w polsce.Krakowski unsound festival
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na tle dziejow muzyki elektronicznej.Malachowski- witold. Red. - polska - niemcy w zjednoczonej europie i
ich ekonomiczna odpowiedzialnosc .praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania prowadzenia
dzialalnosci innowacyjnej przez firmy z sektora msp na przykladzie firmy agrico s.a..Ocena efektywnosci
projektu inwestycyjnego oraz jego wplyw na kondycje finansowa przedsiebiorstwa na podstawie firmy
handlowo - uslugowej kwiatkowski.Trybunal konstytucyjny i jego funkcje.Roszczenia pracownika z tytulu
wadliwego rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracodawce a roszczenia
uzupelniajace..Ocena poziomu i struktury zrodel finansowania dzialalnosci gminy poraj.Funkcjonowanie
zabezpieczen kredytow hipotecznych na przykladzie rozwiazan stosowanych przez bank powszechna kasa
oszczednosci bank polski s.a..Od ii do iv rp- czyli demokracja w polsce w latach 1918-2007..Analiza czynnikow
wplywajacych na organizacje dzialalnosci miejsko-gminnej biblioteki publicznej w wieruszowie.Idee praw
czlowieka..Prawnowspolnotowa regulacja dotyczaca ochrony srodowiska przed skutkami tzw. Powaznych
awarii przemyslowych.Uwarunkowania rozwoju gospodarstw agroturystycznych w polsce (na przykladie
powiatu belchatowskiego).Znaczenie inwestycji w rozwoju gospodarczym powiatu lublinieckiego..Oszustwo
jako przestepstwo w kodeksie karnym z 1997 roku i kodeksie karnym skarbowym z 1999 roku.Sadowa
ochrona posiadania.Europejski nakaz aresztowania jako instytucja trzeciego filaru unii europejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Zapasy w logistyce i ich znaczenie w przedsiebiorstwie.Controlling projektow na
przykladzie firmy budowlanej hochtief polska oddzial fpis-cracovia.Wspolczesne rozumienie i zastosowanie
zasady podzialu wladzy w konstytucji rp z 1997 roku.praca licencjacka budzet gminy .Rola analizy finansowej
w przedsiebiorstwie na przykladzie przedsiebiorstwie x.Appel- gerald. - ogrywanie rynku raz na trzy miesiace
: sprawdzony plan inwestowania na gieldzie dla kazdego .Dzialania marketingowe instytucji kultury na
przykladzie centrum kultury dworek bialopradnicki i domu kultury podgorze..Kodeksowe wykroczenia
przeciwko prawom pracownika - aspekt materialny.Gospodarka budzetowa jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy przasnysz w latach 2005-2007.Postepowanie dowodowe w
postepowaniu administracyjnym..Prace magisterskie pisanie.Rownowaga pomiedzy zyciem zawodowym a
zyciem osobistym pracownika jako czynnik zapobiegajacy powstawaniu patologii w miejscu pracy w opinii
studentow politechniki czestochowskiej.Zbrodnie ukrainskich nacjonalistow popelnione na polakach na
wolyniu w okresie ii wojny swiatowej.Zarzadzanie wielkopowierzchniowymi obiektami
handlowymi..Ochrona informacji niejawnych o klauzuli tajne lub scisle tajne w prawie karnym
materialnym.Rozwoj kredytow mieszkaniowych programu rodzina na swoim w banku pko bp.Marketing i
dystrybucja w internecie na przykladzie sklepu komputerowego komputronik.pl.Uprawnienia drugiej izby
parlamentu w wybranych panstwach..Logistyczne i marketingowe aspekty obslugi klienta na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjnego.Zasady tworzenia- dzialalnosci oraz finansowania warsztatow terapii
zajeciowej dla osob niepelnosprawnych na przykladzie miasta i powiatu ostroleka.Standardy i narzedzia
obslugi klienta zewnetrznego w europie.Ksztaltowanie strategii marketingowej w branzy odziezowej na
przykladzie firmy joe cox.Nieuczciwa konkurencja jako kategoria prawa pracy.Prace licencjackie ceny.Delugawlodzimierz. Red. - marketing terytorialny - konkurencyjnosc regionow- przedsiebiorstw a ochrona
srodowiska : p.Diagnoza i modelowanie systemu zarzadzania wiedza na przykladzie organizacji
mcdonalds.Szyjko- cezary tomasz. Red. - europe at a crossroads : a multiple-author politological monograph
.Rzekomy pelnomocnik jako instytucja prawa cywilnego.Identyfikacja problemow produkcyjnych w
przedsiebiorstwie produkujacym osprzet dla gornictwa..Rozwoj pracownikow urzedu gminy
jaroslaw..Oddzialywanie na zmysly i emocje w reklamie.Analiza i ocena kompetencji pracownikow roznych
szczebli zarzadzania na przykladzie firmy infostrategia..Analiza finansowa sprawozdan finansowych banku na
przykladzie bre banku.Efekty sterowania outsourcingu w logistyce na przykladzie przedsiebiorstwa wz branzy
motoryzacyjnej.Problemy bezrobocia w powiecie makowskim ze szczegolnym uwzglednieniem bezrobocia
wsrod kobiet.System motywacyjny w spoldzielczej kasie oszczednosciowo – kredytowej „wesola” - analizaocena i propozycje modernizacji.Pisanie prac licencjackich bialystok.Ocena lojalnosci nabywcow
indywidualnych i instytucjonalnych p.p.h.u. echo.Wplyw stresu na zachowania pracownicze.Ankieta do pracy
licencjackiej.Tematy prac magisterskich administracja.Gospodarka finansowa samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy kleszczow.Znaczenie analizy kosztow w procesie decyzyjnym na przykladzie
przedsiebiorstwa specjalizujacego sie w konstrukcji maszyn i urzadzen..Analiza dzialalnosci kredytowej oraz
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prawnych zabezpieczen kredytow (na przykladzie banku spoldzielczego w lomzy).Wplyw dzialan
termomodernizacyjnych na wewnetrzne instalacje ogrzewcze w wybranym budynku praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Rola controllingu w optymalizacji kosztow w
przedsiebiorstwie.Likwidacja spolek kapitalowych.Wybrane kryminalistyczne aspekty postepowania w
sprawach o zgwalcenia.Przestepczosc zorganizowana- aspekty kryminologiczne i prawnokarne.Ekstradycja w
praktyce interpol-u.Zastaw na udziale spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.zrodla finansowania
inwestycji w mikroprzedsiebiorstwie.Wplyw komunikacji interpersonalnej na skutecznosc rozmowy
kwalifikacyjnej..Techniki doboru i selekcji pracownikow na przykladzie firmy bowim.Konteksty prawne zasady
pomocniczosci..Alexis de tocqueville - samorzadnosc gwarancja wolnosci w demokracji.Kasacja w polskim
procesie cywilnym.Przypozwanie w procesie cywilnym.Praca licencjacka tematy.Outsourcing jako sposob
redukcji kosztow dzialalnosci przedsiebiorstwa..Polityka rachunkowosci w gospodarowaniu srodkami
trwalymi w jednostce gospodarczej.Procedura wymierzania i poboru oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi .Sektor mikro- malych i srednich przedsiebiorstw turystycznych i jego rola w powiecie
cieszynskim.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie opoczno s.a. w opocznie.Analiza
ekonomiczno -finansowa przedsiebiorstwa pan gaz czestochowa sa w latach 2004-2008.Wycena bilansowa
wedlug mssf/msr oraz ustawy o rachunkowosci. (studium przypadku: przedsiebiorstwo budowlane abm solid
s.a.).Rady pracownikow jako element partycypacji pracowniczej w polsce..Wspolpraca polski z panstwami
wspolnoty niepodleglych panstw ksztaltowana przez euroregionalizacje.Dotacje z unii europejskiej dla
malych i srednich przedsiebiorstw.Praca licencjacka ekonomia.praca licencjacka budzet gminy .Upadlosc w
sektorze bankowym. Przyczyny i zapobieganie.Zasady rachunku kosztow dzialalnosci uslugowej na
przykladzie wojewodzkiego osrodka ruchu drogowego w czestochowie..Wynagrodzenie jako instrument
motywowania pracownikow przedszkola.Internet jako srodek promocji turystyki regionu
szczawnica.Wykorzystywanie narzedzi public relations w jednostkach budzetowych na przykladzie urzedu
marszalkowskiego wojewodztwa malopolskiego.Projekt architektoniczno-konstrukcyjny biblioteki osiedlowej
praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie placowka oswiatowa stopnia podstawowego na przykladzie
szkoly wiejskiej.Gospodarka finansowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie budzetu gminy
kleszczow.Jarmolowicz- waclaw (1944- ). Red. - rynek pracy a koniunktura gospodarcza .Struktura sadow
powszechnych w polsce.Pisanie prac magisterskich prawo.System ochrony praw podstawowych rady
europy..Rola jakosci produktow i uslug w dzialalnosci firmy dospel sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy
.Rynek kontraktow futures w polsce. Zastosowanie strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach
gieldowych.Reklama porownawcza.Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy.Wyjawienie majatku
w postepowaniu cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Zasadnicze etapy rozwoju aktow konstytucyjnych
w ii rzeczypospolitej oraz w polsce powojennej .Spoleczne aspekty restrukturyzacji personalnej w
przedsiebiorstwie na przykladzie rafinerii nafty glimar s.a. w gorlicach.Menedzer przyszlosci. Nowe
wymagania wobec kadry kierowniczej na przykladzie badan w uzdrowisku ladek-dlugopole..Uwarunkowania
jakosci zycia ludnosci w gminie nysa..Zastosowanie outsourcingu w miejskim przedsiebiorstwie energetyki
cieplnej w krakowie.Bezrobocie w powiecie szczycienskim w latach 2007-2009.Metody zarzadzania ryzykiem
rynkowym w przedsiebiorstwie z zastosowaniem pochodnych instrumentow finansowych.Reforma systemu
podatkowego w stanach zjednoczonych ameryki polnocnej.Znaczenie sprawozdan finansowych w
zarzadzaniu bankiem na przykladzie banku spoldzielczego w namyslowie..Analiza i ocena rynku kontraktow
terminowych futures na przykladzie gpw w warszawie.Instytucja zobowiazania sprawcy do naprawienia
szkody w postepowaniu karnym.Motywacyjna funkcja szkolen na przykladzie firmy p.p.h.u.
contest.Wykorzystanie technologii informatycznej w marketingu uslug na przykladzie firmy tesco sp. Z o.o.
Polska czestochowa.Handel bronia w ujeciu prawnokarnym i kryminologicznym .praca licencjacka budzet
gminy .Barefoot- darren - znajomi na wage zlota : podstawy marketingu w mediach spolecznosciowych
.praca licencjacka budzet gminy .Prace na zamowienie.Charakterystyka budzetu gminy zabkowice slaskie w
latach 2009-2011.Wdrazanie systemow finansowo- ksiegowych na przykladzie programu place..Wycislakslawomir. - efekt zarazania a dzialalnosc organizacji .Komunikacja interpersonalna jako czynnik wplywajacy
na kulture organizacyjna..Pozaplacowe motywowanie pracownikow.Rola kierownikow w realizacji polityki
personalnej w firmie x.Rola sluzb specjalnych w zwalczaniu zjawiska terroryzmu.Strategia promocji nowego
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produktu jako narzedzie komunikacji przedsiebiorstwa z rynkiem na przykladzie firmy inter cars s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Bilski- janusz. [aut. - bariery w korzystaniu z uslug bankowych w finansowaniu
dzialalnosci malych i srednich przed.Cates- w. R. - powiedz o mnie innym : sprawdzone techniki pozyskiwania
nowych klientow przez rekomendacje .Koszt wynagrodzen a wynik finansowy - na przykladzie firmy tedrive
poland sp. Z o.o. w latach 2007-2009..Wykorzystanie instrumentow pochodnych w transakcjach
zabezpieczajacych.Gospodarka odpadami komunalnymi jako element zarzadzania w gminie na przykladzie
gminy wiejskiej koscielec.Odpowiedzialnosc podatkowa czlonkow zarzadu spolek kapitalowych jako osob
trzecich.praca licencjacka budzet gminy .Szczodrowski- grzegorz. - polski system podatkowy .Przymenskiandrzej. - publiczna pomoc mieszkaniowa a demarginalizacja spoleczna ludnosci ubogiej .praca licencjacka
budzet gminy .Osobowe srodki dowodowe..Europejski nakaz aresztowania. Wybrane problemy wspolpracy
w ramach iii filaru unii europejskiej.Marka na rynku napojow energetycznych w polsce.Wykorzystanie activity
based costing i activity based management dla potrzeb analizy rentownosci i zarzadzania klientami.Projekt
posadzki przemyslowej w hali parterowej o powierzchni 200 m2. Praca inzynierska budownictwo.Narzedzia
ksztaltowania wynagrodzen i ich wplyw na motywacje pracownikow w firmie ht lancet sp. Z o.o..Wplyw
dochodow wlasnych na wydatki inwestycyjne gminy (na przykladzie gminy piotrkow trybunalski w latach
1999-2009).Rachunek kosztow zakladu ubezpieczen na przykladzie pzu zycie s.a..Francuscy socjalisci utopijni
poczatku xix w..Miedzynarodowy komitet czerwonego krzyza straznikiem miedzynarodowego prawa
humanitarnego.Krekora- magdalena. - rynek lekow a wlasnosc intelektualna .Promocja sprzedarzy jako
jedna z form sukcesu hurtowni makro cash & carry..Sukces projektu informatycznego we wspolczesnej firmie
jako wynik skutecznego zarzadzania ryzykiem.Egzekucja z nieruchomosci w postepowaniu egzekucyjnym w
administracji..praca licencjacka budzet gminy .Infrastruktura drogowo-komunikacyjna a rozwoj centrow i
osrodkow logistycznych w regionie lodzkim.Prognozowanie kryzysow walutowych na podstawie modeli starej
i nowej generacji.Funkcjonowanie oraz gospodarka finansowa jednostek budzetowych na przykladzie
zespolu szkol zawodowych nr 1 w skierniewicach.Rola podatkow w dochodach budzetowych gminy (na
przykladzie gminy pajeczno i lgota wielka w latach 2000-2005).Motywacja podejmowania pracy
wolontarystycznej.Zastosowanie programu optima w malym przedsiebiorstwie.Projekt technologicznoorganizacyjny wykonania robot wykonczeniowych wewnetrznych w wielokondygnacyjnym obiekcie
budownictwa ogolnego. Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Technologia
wytwarzania wybranych elementow w branzy metalowej na podstawie firmy multimetal..Teoretycznoprawne
aspekty swobody umow.Zjawisko narkomanii wsrod polskiej mlodziezy.Nowa ustawa o vat jako efekt
harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem ue.Mobbing jako forma przesladowania w miejscu
pracy.Wykorzystanie sprawozdan finansowych do oceny funkcjonowania przedsiebiorstwa (na przykladzie
spolem powszechnej spoldzielni spozywcow w lomzy).Promocja zatrudnienia i lagodzenie skutkow
bezrobocia..Posrednik na rynku nieruchomosci na przykladzie biura obrotu nieruchomosciami w opolu - a.z.
gwarancja.Optymalizacja i efektywne gospodarowanie zapasami jako element zarzadzania procesami
logistycznymi w przedsiebiorstwie.Ocena funkcjonowania controllingu centrum produkcyjnego w f.m.g
pioma s.a na przykladzie wydzialu spawalniczo montazowego.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie
marketingu dla rozwoju agroturystyki na przykladzie gospodarstwa agroturystycznego -uroczysko.Efektywnosc dzialania lgd w ramach prow na lata 2007 - 2013 na przykladzie lgd kraina
dinozaurow..Instytucja rodzin zastepczych w polskim prawie - wybrane zagadnienia..Wplyw podatku
dochodowego od osob prawnych na wynik finasnowy firmy.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie i
wplyw wdrozenia zintegrowanego systemu informatycznego klasy erp w skutecznym kierowaniu zespolami
pracowniczymi na przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego spolka
akcyjna.praca licencjacka budzet gminy .Alternatywy tymczasowego aresztowania.Gospodarowanie
nieruchomosciami skarbu panstwa na przykladzie agencji nieruchomosci rolnych..Kredyty mieszkaniowe jako
zrodlo finansowania budownictwa..System logistyczny zaopatrzenia w przedsiebiorstwie..Prace licencjackie z
administracji.Praca magisterska podatki.Znaczenie kodeksow etyki zawodowej w profesjach
prawniczych.Umowa o ustanowienie sluzebnosci przesylu.Rola oplacalnosci przedsiewziec deweloperskich
na polskim rynku mieszkaniowym.Borys- tadeusz. Red. Nauk. - zarzadzanie srodowiskiem - gospodarka
przestrzenna - - zarzadzanie jakoscia .Sztuka wojenna mistrza sun i clausewitza. Proba analizy
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porownawczej.praca licencjacka budzet gminy .Ocena efektywnosci inwestycji rzeczowych na przykladzie
wybranego przedsiebiorstwa.Arbitraz jako sposob rozstrzygania sporow w miedzynarodowym obrocie
handlowym.Aktualne problemy przyczynienia sie poszkodowanego do powstania lub zwiekszenia
szkody.Wypowiedzenie umowy o prace.Tajemnica zawodowa zawodow prawniczych.Ekonomiczne
uwarunkowania wykorzystania funduszy unijnych przez szkoly gimnazjalne na terenie miasta opola..Dlug
publiczny jako sposob finansowania deficytu budzetowego w polsce w latach 2007 - 2010..Organizacja
dzialalnosci w firmie logistycznej (na przykladzie firmy fm mazovia sp. Z o.o.).Ochrona interesow najblizszych
krewnych zmarlego - instytucja zachowku w polskim prawie spadkowym.Rola sprawozdan finansowych w
ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstw.Prywatyzacja wojny-rola prywatnych firm wojskowych we
wspolczesnych konfliktach zbrojnych.praca licencjacka budzet gminy .Merchandising jako aktywna forma
wspomagania sprzedazy.Czynniki determinujace sprawnosc indywidualna pracownikow w opinii
kierownikow..Wynagradzanie pozafinansowe jako sposob motywowania pracownika do pracy.praca
licencjacka budzet gminy .Polituka podatkowa w gminie ploniawy-bramura.Zarzadzanie produkcja i jakoscia
w firmie x- produkujacej opakowania z tektury..Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwach produkcji maszyn
spozywczych.Ustroj polityczno-prawny w polsce w latach 1944-1976.Podstawy kasacji w polskim
postepowaniu karnym.Procedura budzetowa na przykladzie gminy turawa..Fluktuacja kadr a poziom
satysfakcji z pracy i zaangazowania pracownikow.Ocena stabilnosci skladu chemicznego i wlasnosci
mechanicznych stali przeznaczonej na szyne kolejowa s 49..Pozyskiwanie srodkow na realizacje inwestycji w
gminach na przykladzie gminy ogrodzieniec w latach 2003-2005.Zmieniajaca sie rola- zadania i funkcje
ksiegowego (sluzb ksiegowych) w przedsiebiorstwie na przykladzie polska miedz s.a..Odpowiedzialnosc za
dlugi spadkowe zwiazane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.Amerykanski sen - studium o
mozliwosciach kariery w usa.Projekt budowlany modernizacji segmentu budynku mieszkalnego z
prefabrykatow wielkoplytowych w krzyzowym ukladzie konstrukcyjnym. Praca inzynierska
budownictwo.Charakter prawny orzeczenia o przywroceniu do pracy..Obowiazek naprawienia szkody jako
srodek karny orzekany na mocy art. 46 k.k. - tryb kompensacji w procesie karnym.Biznes plan jako czynnik
skutecznego uruchomienia nowego przedsiebiorstwa na przykladzie agencji public relations.Rola i znaczenie
komunikacji w relacjach miedzy urzednikiem a klientem w instytucji samorzadowej.Certyfikaty pochodzenia
jako instrumenty wsparcia energii wytwarzanej ze zrodel odnawialnych.praca licencjacka budzet gminy
.Pakulska- teresa. Red. - przedsiebiorstwo a otoczenie : oddzialywanie- skutki .Dzialania profilaktyczne
prowadzone przez policje na obszarze wojewodztwa lubelskiego w latach 2005-2009.Poziom
komunikatywnosci a spiralny efekt nastepczy na przykladzie studentow wydzialu zarzadzania politechniki
czestochowskiej.Wplyw globalizacji uslug finansowych na efektywnosc grup kapitalowych.Roszczenia
odszkodowawcze wynikajace z przeprowadzenia reformy rolnej w 1944 roku i latach
nastepnych.Wynagrodzenia i ich ewidencja w przedsiebiorstwie branzy wlokienniczej.Analiza jakosci
wyrobow piekarniczych..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw polityki regionalnej na rozwoj obszarow
wiejskich na przykladzie gminy lyse.Ekonomiczno-finansowa analiza efektywnosci przedsiewziecia
inwestycyjnego na przykladzie osrodka jezdzieckiego res equestris m.hansen.Instrumenty marketing-mix na
rynku nieruchomosci.Kreowanie wizerunku firmy na przykladzie berner polska sp. Z o.o..Prace dyplomowe
magisterskie.Steele- paul - jak odniesc sukces w negocjacjach .Uscinska- gertruda (1958- ). Red. - prawo
pracy : refleksje i poszukiwania : ksiega jubileuszowa profesora jerzego wratnego .Charakterystyka
niepublicznych agencji zatrudniania na polskim rynku pracy na przykladzie pol job center..Komunikacyjne
aspekty zarzadzania jakoscia na postawie firmy zemat sp. Z o.o..Pozycja wierzyciela w egzekucji swiadczen
pienieznych.Umowy cywilnoprawne a zatrudnienie w stosunku pracy.Wylaczenie sedziego w procesie
cywilnym.Analiza techniczno-ekonomiczna systemow ogrzewania budynkow jednorodzinnych praca
inzynierska budownictwo.Analiza jakosci wyrobow piekarniczych..praca licencjacka budzet gminy .Analiza
ergonomiczna przestrzeni pracy w przemysle piekarniczym na terenie wielunia.Produkt turystyczny obszaru
nowego sacza - analiza jakosci..Instytucja wznowienia postepowania w polskiej procedurze
karnej..Atrakcyjnosc turystyczna miasta i gminy zakopane zagrozeniem ochrony przyrody tatr polskich.Rola
metody 360 stopni w procesie oceny pracownikow na przykladzie studium jezykowego english language
centre.Weryfikacja struktury czynnikowej kwestionariusza osi autorstwa coopera i sloana - grupa zawodowa
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pracownicy banku..Wplyw lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej na rozwoj miasta kutna.Frackowiakadamska- agnieszka. Red. - europejska przestrzen sadowa = l’espace judiciare européen .Wykorzystanie
srodkow unijnych w finansowaniu inwestycji gminnych na przykladzie gminy knyszyn.Obywatelstwo
europejski. Rozwazania teoretyczne- wnioski praktyczne..Swiadek koronny w procesie karnym.Polozenie
prawne kosciola anglikanskiego w polsce.Analiza wplywu promocji internetowej na ruch turystyczny w
puszczy bialowieskiej.praca licencjacka budzet gminy .Rola komunikacji w zarzadzaniu organizacja
wielokulturowa..Postepowanie w sprawie o zachowek.Nieuczciwa reklama w prawie polskim.Zarzadzanie
czasem jako skladnik systemu motywacyjnego w pogotowiu ratunkowym..Motywowanie jako funkcja
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie energa opec sp. Z o. O..Wybor prawa dla umowy
konsumenckiej.Rozwoj gospodarczy polski a sklonnosc do oszczednosci spoleczenstwa.Dostosowanie
rachunku kosztow i rachunkowosci zarzadczej dla potrzeb zarzadzania przedsiebiorstwem w warunkach
dynamicznej konkurencji.Taxation of transnational transactions of financial institutions and financial
instruments.Zwolnienia okolicznosciowe a urlop na zadanie..praca licencjacka budzet gminy .Trzaskaliktadeusz (1950- ). Red. - modelowanie preferencji a ryzyko ’08 : praca zbiorowa .Funkcje promocji w rozwoju
firmy.Bezpieczenstwo nabywania nieruchomosci mieszkaniowych w polskim systemie dewloperskim.Zasady
opodatkowania dochodow kosciolow i innych zwiazkow wyznaniowych oraz osob duchownych w polsce na
tle wybranych regulacji obowiazujacych w innych panstwach.Znaczenie rozumienia zjawiska patologii
spolecznej dla zarzadzania procesem edukacyjnym..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie relacjami z
dostawcami jako czynnik optymalizujacy efektywnosc lancucha dostaw.Dyscyplina finansow publicznych w
jednostkach samorzadu terytorialnego.Wybrane problemy firm rodzinnych na przykladzie firmy drokol.Zarzadzanie ryzykiem inwestycji w akcje..Ocena wybranego elementu zarzadzania jakoscia w odniesieniu
do drukarni..Bezrobocie i sposoby jego zwalczania w powiecie krapkowickim w latach 2001-2006.Nowakedward. Red. Nauk. - rachunkowosc a controlling .praca licencjacka budzet gminy .Doskonalenie systemu
zarzadzania jakoscia przy pomocy narzedzi i metod tqm na przykladzie fabryki farb proszkowych.Strategiczny
rozwoj firmy (na przykladzie ceramiki paradyz- sp. Z o. O.).Szablon pracy licencjackiej.Analiza wybranych
produktow i uslug bankowych na przykladzie eurobanku w latach 2005-2009.Dystrybucja produktow
bankowych na przykladzie getin bank sa..praca licencjacka budzet gminy .Analiza zagrozen i ocena ryzyka
zawodowego w zakladzie ciecia szkla na przykladzie firmy press-glas.Kapital intelektualny jako zrodlo
przewagi konkurencyjnej na przykladzie wybranej organizacji xyz.Rfid jako nowoczesny system
automatycznej identyfikacji.Kredyt i leasing dwie formy finansowania dzialalnosci gospodarczej na
przykladzie firmy colepccl polska.Podmiotowy zakres swobody przeplywu pracownikow w prawie wspolnoty
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Sum- katarzyna. - przystapienie polski do strefy euro w swietle
analizy porownawczej procesow integracji walut.Rola sadu najwyzszego w postepowaniu karnym.Wybrane
formy finansowania przedsiewziec inwestycyjnych..Wplyw stylu zarzadzania na efektywnosc poleglych
menedzerowi pracownikow.Organ podatkowy.Lesiak- pawel. - konkurencja miedzy transportem
samochodowym a kolejowym w polsce w swietle ksztaltowania racj.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie
prac licencjackich krakow.Motywacja pracownikow jako kluczowy czynnik efektywnego funkcjonowania
wspolczesnego przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Zawieranie umow za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej.praca licencjacka budzet gminy .Jak ksztaltuje sie turystyka biznesowa w polsce ze
szczegolnym uwzglednieniem wojewodztwa malopolskiego.Ocena skutecznosci zarzadzania personelem w
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy stegu sp. Z o.o..Wygasniecie uzytkowania wieczystego.Analiza jakosci
uslug hotelarskich ( na przykladzie hotelu holiday inn a krakowie).Analiza przestrzenno-organizacyjnych
aspektow ruchu turystycznego w rejonie szlaku orlich gniazd.Analiza koncepcji just in time pod wzgledem
poprawy efektywnosci przedsiebiorstwa.Znaczenie wartosciowania stanowisk pracy - istota i weryfikacja
metod..Zarzadzanie stosunkami pracy w ustawodawstwie polskim i unii europejskij.Rewitalizacja miast w
polsce i w europie.Projekt konstrukcji podziemnego przejscia dla pieszych praca inzynierska
budownictwo.Zarzadzanie dystrybucja na przykladzie firmy procter&gamble.Ocena wplywu realizacji
projektow wspolfinansowanych ze srodkow ue na rozwoj wybranych gmin woj. Slaskiego i
opolskiego.Finansowanie dzialalnosci sektora msp przez fundusze pozyczkowe..Przygotowanie organizacyjne
gminy do pozyskiwania srodkow z funduszy strukturalnych unii europejskiej na wybranych
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przykladach.Analiza finansowania dzialalnosci inwestycyjnej w rolnictwie w wybranych gospodarstwach
regionu radomskiego.Realizacja zasad ogolnych postepowania podatkowego w procedurach
kontrolnych.Jarugowa- alicja - rachunkowosc zarzadcza .Analiza czynnikow wplywajacych na organizacje
dzialalnosci miejsko-gminnej biblioteki publicznej w wieruszowie.Zawarcie i zatwierdzenie ukladu w
postepowaniu upadlosciowym.System wyborczy i wybory do parlamentu republiki bulgarii.Miejsce
swiadczenia uslug w podatku od towarow i uslug. Wybrane zagadnienia.Finansowanie dzialalnosci
przedsiebiorstwa na przykladzie kredytu i leasingu.Dzialalnosc kredytowa bankow.praca licencjacka budzet
gminy .Metody ograniczenia ryzyka kredytowego w kredytowaniu malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie pko bp sa.Agencja pracy tymczasowej jako pracodawca.Czynniki okreslajace samodzielnosc
budzetow na przykladzie budzetu gminy lodz.Prawo poboru i jego wylaczenie w spolce akcyjnej.Prace
magisterskie z fizjoterapii.Pomoc unii europejskiej dla polskiej policji w okresie przedakcesyjnym i po
akcesji..Projekt i zalozenia techniczne budowy malej stacji paliw plynnych. Praca inzynierska
budownictwo.Bariery finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Wielostopniowe klauzule
rozwiazywania sporow jako narzedzie wszechstronnego wykorzystania mechanizmow alternatywnego
rozwiazywania sporow.Podatkowy i bilansowy aspekt transakcji leasingu.Analiza gospodarki budzetowej
gminy mstow w latach 2006-2010.Ocena efektywnosci zarzadzania plynnoscia finansowa na przykladzie
spolki paradyz.Koncepcja rozwoju turystycznego bialki tatrzanskiej.praca licencjacka budzet gminy .Realizacja
swiadczen rodzinnych na przykladzie miejskiego osrodka pomocy rodzinie w ostrolece.Biznes plan jako
instrument wspomagajacy rozwoj przedsiebiorstwa.Atrakcyjnosc turystyczna gminy janow..Dzieci jako ofiary
wypadkow drogowych.Marketingowe zarzadzanie w przedsiebiorstwie produkcyjnym na rynku dobr
przemyslowych.Analiza pozycji strategicznej hotelu o wysokim standardzie na przykladzie grand hotelu w
krakowie.Kontekst kulturowy w procesie reklamy i budowania wizerunku marki.Proces zarzadzania
przedsiebiorstwem transportowym na przykladzie skat transport sp. Z o. O..Plynnosc finansowa jako
wyznacznik kondycji finansowej firmy.Polityka panstwa wobec mniejszosci etnicznej romow na przykladzie
programow i inicjatyw powiatu nowosadeckiego.Rola podatkow lokalnych w finansowaniu gmin. Na
przykladzie gminy miejsko-wiejskiej i gminy wiejskiej..Rola portali korporacyjnych jako elementu systemu
zarzadzania wiedza..Praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Zmeczenie chroniczne a deficyt snu w grupie osob pracujacych fizycznie.Prace magisterskie wroclaw.Praca
licencjacka bezrobocie.Podporzadkowanie pracownika pracodawcy w umownym stosunku pracy.Zjawisko
odchodzenia na wczesniejsze emerytury w polsce w latach 2001-2006..Organizacje miedzynarodowe w
walce o swiatowy pokoj i bezpieczenstwo.Efektywnosc zintegrowanego systemu zarzadzania na przykladzie
jastrzebskiej spolki weglowej s.a..Efektywnosc kluczowych procesow logistycznych.Dzwigala- aneta. Oprac. gdansk- gdynia- sopot : plan miasta : 1:26 000 .Stan i perspektywy rynku turystycznego w polsce na
przelomie xxi wieku. (na podstawie ofert wybranych biur podrozy)..Mystery shopping w badaniu poziomu
satysfakcji klientow.Absorpcja srodkow europejskiego funduszu spolecznego na lokalnym rynku pracy na
przykladzie powiatu tomaszowskiego.Analiza konkurencyjnosci przedsiebiorstwa branzy drewnianej w latach
2007 - 2009.praca licencjacka budzet gminy .Metody podejscia dochodowego w wycenie
przedsiebiorstw.Srodki dowodowe ze szczegolnym uzglednieniem opinii bieglaego w postepowaniu
cywilnym.Produkty bankowosci prywatnej w strategii segmentacji klientow.Ochrona jednostki przed
bezczynnoscia organu w postepowaniu administracyjnym..Komunikacja pomiedzy pracownikami a
kierownikiem w firmie bp.Realizacja inwestycji galeria kazimierz w krakowie.Reklama jako element dzialan
promocyjnych kierowanych do dzieci.Selekcja i rekrutacja jako aspekty zarzadzania personelem na
przykladzie przedsiebiorstwa pruszynski sp. Z o.o. .praca licencjacka budzet gminy .Ocena sytuacji sektora
badawczo-rozwojowego w polsce i europie w swietle danych makroekonomicznych.Ryzyko wprowadzenia
nowego produktu na rynek..praca licencjacka budzet gminy .Stosunki transatlantyckie - polski punkt
widzenia.Zarzadzanie ryzykiem bankowym w bankach spoldzielczych w swietle nowej umowy kapitalowej na
przykladzie banku spoldzielczego w szczekocinach.Amortyzacja srodkow trwalych jako element strategii
kreowania wyniku finansowego na przykladzie pks czestochowa s.a. w czestochowie.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Nbp po przystapieniu polski do unii europejskiej..Zakres
pelnomocnictwa procesowego w postepowaniu cywilnym.Gorynia- marian (1956- ). Red. - wejscie polski do
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strefy euro a miedzynarodowa konkurencyjnosc i internacjonalizacja polskic.Narkoman jako sprawca
przestepstwa.Zachowania i preferencje konsumentow na podstawie badan wlasnych..Analiza fundamentalna
akcji i metody ich wyceny na przykladzie polskiego rynku kapitalowego..Seminarium v r. - katedra teorii
prawa.Renty strukturalne..Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci na przykladzie zakladu karnego w
pinczowie.Wizerunek krakowa wsrod turystow holenderskich.praca licencjacka budzet gminy .Unikanie
opodatkowania w orzecznictwie sadow polskich.Pozycja wierzyciela w egzekucji swiadczen pienieznych.Plan
pracy licencjackiej wzor.Sytuacja kobiet na rynku pracy w polsce ( lata 2000-2008 ).Przestepstwa przeciwko
wolnosci seksualnej i obyczajowosci..
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