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Brak.Polityka pieniezna banku centralnego w gospodarce rynkowej.Strategia wprowadzania marki handlowej
na rynek - analiza kampanii marketingowej ptc era gsm.Paluszkiewicz- magdalena. - zatrudnienie
tymczasowe w polskim prawie pracy : konstrukcja i charakter prawny .Promocja jako istotny element
dzialalnosci marketingowej miasta na przykladzie miasta szczecin.Pedagogika tematy prac
licencjackich.Gornicze zwiazki zawodowe w okresie transformacji ustrojowej.Zastaw na akcjach w obrocie
tradycyjnym.Analiza systemu motywacji do pracy na przykladzie zakladu produkcyjnego electrolux..praca
licencjacka budzet gminy .Niewaznosc decyzji administracyjnych..System wynagrodzen w organizacji jako
element polityki motywacji.Bhp praca dyplomowa.praca licencjacka budzet gminy .Ocena wykorzystania
funduszy europejskich na przykladzie gminy lask i powiatu laskiego.Metody ksztaltowania wizerunku w
firmie philips.Dowod z zeznan swiadkow i dowod z przesluchania stron w postepowaniu cywilnym.praca
licencjacka budzet gminy .Uprawnienia organu drugiej instancji w postepowaniu odwolawczym..Strategie i
rodzaje uslug bankowych na przykladzie banku pko s.a. w olesnie.Rola marketingu wewnetrznego w
organizacji na przykladzie pkp pkl sa..Wspolczesne metody komunikacji jako element budowania lojalnosci
klienta.Ocena dochodow i wydatkow budzetowych gminy strzelce wielkie w latach 2004-2008.Merchandising
jako narzedzie ksztaltowania zachowan konsumentow.Rozwoj rynku dziel sztuki w polsce po 1989 roku na
przykladzie wybranych instytucji..Wplyw stylu kierowania na komunikacje spoleczna w organizacji.Instytucja
wznowienia postepowania administracyjnego.Organizacja produkcji zarzadzania jakoscia jednostkowych
wyrobow stalowych..Finansowanie rozwoju przedsiebiorstw ze srodkow unijnych.Marketing w malym i
srednim przedsiebiorstwie na przykladzie alplast.Wplyw stresu na motywacje pracownikow- na przykladzie
grupy nauczycieli szkoly podstawowej oraz wykladowcow.Uslugi detektywistyczne i ochroniarskie.Politologia
praca licencjacka.Finansowanie oswiaty w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
miejsko-wiejskiej pajeczno oraz gminy miasto belchatow.Analiza roli podatkow lokalnych w ksztaltowaniu
dochodow gmin w polsce (na przykladzie gminy wiejskiej i miejsko-wiejskiej).Wplyw rozrachunkow z
odbiorcami i dostawcami na plynnosc finansowa na przykladzie firmy handlowo-uslugowej z branzy
informatycznej.Wplyw integracji europejskiej na mozliwosci pozyskiwania nowych zrodel finansowania przez
male i srednie przedsiebiorstwa (na przykladzie spolki magtrans).Stres w zawodzie nauczyciela. zrodla i
sposoby radzenia sobie ze stresem. Charakterystyka porownawcza szkoly masowej i specjalnej.Barcik- a.. Pod
kier. - tendencje w zarzadzaniu organizacjami przyszlosci : praca zbiorowa .Jose ortega y gasset o kryzysie
spoleczenstwa europejskiego i mozliwosciach jego przezwyciezenia.Regulacja wolnosci i praw politycznych w
konstytucji rp i zasadach rozwijajacego je ustawodawstwa..Finansowanie sektora msp w polsce ze srodkow
unijnych na tle wybranych panstw unii europejskiej.Analiza dzialalnosci ubezpieczeniowej metlife amplico
s.a w latach 2007-2011.Metody ograniczania bezrobocia w powiecie koneckim.Sytuacja kobiet na rynku
pracy.Zarzadzanie bazami wojskowymi ich budowa i znaczenie..Wizerunek miasta i elementy procesu jego
ksztaltowania na przykladzie czestochowy.System zarzadzania gospodarka magazynowa.Ocena mozliwosci
awansu i rozwoju zawodowego- a sciezka karier w instytucji finansowej..praca licencjacka budzet gminy
.Odpowiedzialnosc wspolnikow i czlonkow zarzadu spolek za zobowiazania podatkowe spolki.Audyt
wewnetrzny instrumentem usprawnienia efektow dzialalnosci instytucji.Odrebnosc postepowania w
.
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sprawach podatkowych.Motywacja- a efektywnosc pracy w branzy ubezpieczen..Zastosowanie pakietu
microsoft visual studio express edition przy wspomaganiu sprzedazy zintegrowanej w malych i srednich
przedsiebiorstwach.Pomiar satysfakcji z pracy w organizacji sektora bankowego.Bartkowiak- piotr. Red. wzrost zrownowazony a procesy restrukturyzacji .Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych maszyn
budowlanych do robot ziemnych praca inzynierska budownictwo.Motywacyjna rola szkolen i rozwoju
pracownikow.Zarzadzanie przedsiebiorstwem a kreowanie wizerunku firmy.Specyfika instrumentow
zarzadzania miastami uzdrowiskowymi na przykladzie szczawnicy oraz krynicy-zdroj..Rehabilitacja kwartalu
srodmiejskiego w swiebodzinie jako przyklad ksztaltowania przestrzeni malych miast. Praca inzynierska
budownictwo.Reklama w katalogach - analiza i ocena na przykladzie wybranych wydawnictw.Wyczerpanie
prawa ochronnego do znaku towarowego w ujeciu europejskiego trybunalu sprawiedliwosci.Pisanie pracy
maturalnej.praca licencjacka budzet gminy .Polityka miasta sieradz w zakresie podatku od nieruchomosci w
latach 2008-2010.Wplyw komunikacji miedzy przelozonym a podwladnym na samoocene i samorealizacje
pracownika.Analiza przekazow reklamowych w mediach lokalnych na przykladzie mediow
czestochowskich.Prace licencjackie politologia.Rola kuratora sadowego w procedurze karnej
wykonawczej..Rachunkowosc zarzadcza w sterowaniu procesem realizacji kontraktu dlugoterminowego na
przykladzie geofizyki torun.Konstrukcja prawna spolki cywilnej..Rejderstwo w rosji- jako czynnik hamujacy
rozwoj gospodarki..praca licencjacka budzet gminy .Koncepcja legitymacji procesowej strony postepowania
administracyjnego.Wypadek w komunikacji drogowej..Zabezpieczenie logistyczne polskich misji wojskowych
w latach dziewiecdziesiatych xx wieku.Analiza dzialan marketingowych na lokalnym rynku agencji
reklamowych na przykladzie firmy index.Roznice kulturowe w reklamie spolecznej z zakresu walki z
przemoca.Wotum nieufnosci i wotum zaufania na gruncie ustawy zasadniczej republiki federalnej niemiec z
23 maja 1949 r. Oraz konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Rozwazania w kontekscie
racjonalizacji systemu parlamentarnego.Wyznaczenie zdolnosci procesu w oparciu o wspolczynniki cp i
cpk..Proces rekrutacji i selekcji kandydatow do pracy w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie
urzedu gminy mokrsko.Pisanie prac licencjackich cena.Administracja systemami zarzadzania bazami danych
na przykladzie systemu oracle 10g i microsoft sql server 2005.Zroznicowanie cen podobnych produktow i
uslug w polsce i na swiecie.Wynagrodzenie za prace i inne swiadczenia ze stosunku pracy..Prawo karne w
trzeciej rzeszy.Rola i rozwoj instytucji ombudsmana.studium porownawcze dotyczace kompetencji i
dzialalnosci rzecznika praw obywatelskich w polsce i defensora del pueblo w hiszpanii na tle innych krajow
europejskich..Ulgi i zwolnienia podatkowe dotyczace umowy darowizny na gruncie ustawy o podatku od
spadkow i darowizn.Aplikacja wspomagajaca zarzadzanie finansami przedsiebiorstwa.Status prawny
przewodnika tatrzanskiego.Wplyw handlu krawymi diamentami na naruszenia praw czlowieka w
afrykanskich konfliktach zbrojnych.Zasady polityki kadrowo-finansowej w publicznych szkolach wyzszych na
przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego..Analiza systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie na
przykladzie firmy bodylife.Pisanie prac licencjackich szczecin.Wplyw stylu przywodztwa na wspolprace
pracownikow i kierownikow liniowych.Status administracyjno-prawny osob niepelnosprawnych w
polsce..Mozliwosci zwiekszania potencjalu internacjonalizacji firm poprzez strategie wymiany
miedzynarodowej- na przykladzie regionu west midlans w wielkiej brytanii. Lekcje dla
polski..Uwarunkowania wprowadzenia systemu zarzadzania jakoscia w malej firmie na przykladzie firmy pegas.praca licencjacka budzet gminy .Ocena oplacalnosci projektow inwestycyjnych na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Ostoj- jan (1944- ). Red. - ryzyko a zarzadzanie finansami organizacji gospodarczych
.Postepowanie karne.Szkolenia pracownicze narzedziem pobudzania motywacji.Sprawny system transportu
zbiorowego jako podstawa funkcjonalnego i przestrzennego rozwoju aglomeracji miejskiej.praca licencjacka
budzet gminy .Jagas- jozef. - zarzadzanie systemowe a polska transformacja .Pisanie prac magisterskich
prawo.Przeslanki ogloszenia upadlosci konsumenckiej.Roznice w stylach reklamy prasowej na podstawie
polskiej i amerykanskiej edycji magazynu playboy z 2004r..praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie
instrumentow promocji w procesie zarzadzania miastem na przykladzie wielunia..Krysiak- zbigniew. - ryzyko
kredytowe a wartosc firmy : pomiar i modelo- wanie .Wplyw procesu globalizacji na wykluczenie finansowe
w krajach rozwinietych gospodarczo.Wplyw reklamy na poczytnosc prasy na przykladzie gazeta
wyborczej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza rynku spolecznej odpowiedzialnosci biznesu w polsce ze
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szczegolnym uwzglednieniem organizacji pozarzadowych.Zarzadzanie obiektem sportowym na przykladzie
stadionu pepsi arena w warszawie.Centra logistyczne w logistycznej obsludze klienta na przykladzie centrum
logistycznego „biedronka”.Systemy motywacyjne w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu
gminy..Konwergencja systemu podatkow posrednich w polsce na tle przepisow unijnych.Historia
administracji.Analiza zarzadzania nieruchomosciami mieszkalnymi na przykladzie lokali socjalnych w gminie
szczekociny.Szanse i ryzyko plynace z prowadzenia dzialalnosci kredytowej na przykladzie banku pekao s.
A..Sytuacja zamawiajacego i wykonawcy w systemie zamowien publicznych..Logistyczne zarzadzanie
lancuchem dostaw.Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa wytworczego.Przejrzystosc stosunkow
finansowych pomiedzy organami publicznymi a przedsiebiorcami publicznymi w polskim systemie
prawnym.Glowne zrodla dochodow oraz kierunki wydatkow jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy kroczyce.Technologie informatyczne wykorzystywane w logistyce..Elementy marketingu
mix w przemysle motoryzacyjnym.Analiza sytuacji finansowej banku millennium s.s. w latach 20022006..Prace licencjackie gotowe.Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiebiorstw ze szczegolnym
uwzglednieniem leasingu..Problematyka rekrutacji i derekrutacji w zarzadzaniu stosunkami pracy w
instytucjach samorzadu terytorialnego w swietle obowiazujacych przepisow prawnych.Marketing bankowy w
dobie internetu.Turystyka biznesowa na przykladzie wybranych hoteli zabytkowych obszaru
podkarpacia.Preferencje i zachowania nabywcow papierosow w wielkich aglomeracjach na przykladzie
krakowa i gdanska.Proces rekrutacji i selekcji pracownikow jako podstawowe formy pozyskiwania
pracownikow na przykladzie urzedu gminy w goszczanowie.praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania
pracy zespolowej.Analiza finansowa przedsiebiorstwa a decyzje inwestora gieldowego.Posrednik w obrocie
nieruchomosciami w swietle przepisow prawa.Reklama jako element ksztaltowania postaw konsumenckich
wplywajacy na zakup uslug turystycznych..Ocena kondycji finansowej sektora bankow spoldzielczych na
przykladzie banku spoldzielczego w skierniewicach.Praktyczne problemy stosowania przepisow o
gospodarowaniu odpadami w swietle orzecznictwa trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Sposoby kreowania wizerunku oraz swiadomosci marek w polskich
przedsiebiorstwach na przykladzie marek: tymbark- oknoplast i reserved..Identyfikacja i klasyfikacja barier
ppp w projektach infrastukturalnych w polsce na przykladzie budowy parkingu wielopoziomowego w nowym
targu.Miejsce i rola restrukturyzacji przedsiebiorstwa w gospodarce polskiej na przykladzie telekomunikacji
polskiej s.a..Tematy prac magisterskich bankowosc.Male i srednie przedsiebiorstwa na obszarach wiejskich uwarunkowania rozwoju.Analiza i ocena stanu bezpieczenstwa pracy w zakladzie opakowan
tekturowych.Tematy prac licencjackich z pedagogiki.Logistyczna obsluga klienta zrodlem przewagi
konkurencyjnej w segmencie b2c. Badanie na przykladzie sklepu internetowego.Prace licencjackie z
ekonomii.Leasing i faktoring jako zrodla finansowania w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Prace licencjackie z ekonomii.Urlop macierzynski i wychowawczy jako przyklad szczegolnych
uprawnien pracownikow zwiazanych z rodzicielstwem..Uwlaszczenie uzytkownikow wieczystych.Wplyw
przystapienia polski do unii europejskiej na funkcjonowanie podatku vat na przykladzie biura rachunkowego
debet.Stres wsrod pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa pks s.a. w czestochowie.praca licencjacka
budzet gminy .Hipologia sadowa.Gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi na przykladzie gminy
gomunice w latach 2008-2011..Zespol szkol im. Jana pawla ii w niepolomicach- jako zadanie wlasne
gminy..Efektywnosc dzialan promujacych kulture na przykladzie miedzynarodowego centrum kultury w
krakowie.Zadania rachunku kosztow w jednostkach badawczo - rozwojowych na przykladzie instytutu
medycyny pracy i zdrowia srodowiskowego w sosnowcu.Kulturowe uwarunkowania stylu kierowania w
przedsiebiorstwie.Zasada niedyskryminacji pracownikow i rownego traktowania w zatrudnieniu..Metody
tworzenia i zarzadzania stronami internetowymi - na przykladzie witryn archiwow wybranych uczelni w
polsce.Abstrakcyjna kontrola postanowien wzorcow umow..Prawo obrony w postepowaniu karnym
wykonawczym.Analiza dzialalnosci kredytowej w zakresie kredytow hipotecznych w banku pekao s.a. w
latach 2006-2011.Integracja pracownikow w zakladzie pracy chronionej.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie spolki pge sa.Prawna analiza zbrodni katynskiej.Ocena dzialan promocyjnych urzedu gminy lipie
w opini mieszkancow..Atrakcyjnosc turystyczna gmin wzdluz autostrady a4 odcinek opolski a kierunki
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rozwoju turystyki..Fundacje kultury jako wyraz inicjatywy spoleczenstwa obywatelskiego.Placowy i
pozaplacowy system motywowania pracownikow. Analiza przypadku zakladu maszyn elektrycznych emit
s.a..Zasada sprawnosci procesu karnego (zagadnienia postepowania jurysdykcyjnego)..Ograniczenie ochrony
wizerunku osob powszechnie znanych.Kto pisze prace licencjackie.Motywowanie i wynagradzanie w firmie
rodzinnej - casus firmy elektrical.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i wdrazanie zintegrowanych
systemow informatycznych w malych i srednich przedsiebiorstwach.Buczna- malgorzata. Red. - kodeks karny.
Kodeks postepowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczen. Kodeks p.Konflikty w
organizacjach miedzynarodowych - badania internetowe wsrod polskich pracownikow.Zastosowanie analizy
wskaznikowej do oceny dzialalnosci przedsiebiorstwa.Prawo do wolnosci a instytucja zatrzymania osob w
polskim procesie karnym.Wykorzystanie symboliki w reklamie i znakach towarowych.Rozwod i
separacja.praca licencjacka budzet gminy .Instrumenty finansowe - zasady prezentacji w sprawozdaniach
finansowych.praca licencjacka budzet gminy .Skarga konstytucyjna w polskim i niemieckim prawie
konstytucyjnym - analiza porownawcza.Analiza systemu bankowego a rozwoj bankowosci elektronicznej na
przykladzie raiffaisen bank polska s.a..Japonskie bezposrednie inwestycje w polsce.Odpowiedzialnosc
malzonkow za wybrane zobowiazania podczas trwania ustroju wspolnosci majatkowej.Zasilki dla
bezrobotnych w polsce i wybranych krajach unii europejskiej - analiza porownawcza.Strategia rozwoju gminy
wolczyn..Rola panstwa w rownowazeniu rynku pracy - ocena aktywnych programow przeciwdzialajacych
bezrobociu w powiecie opoczanskim w latach 2006 -2010.Analiza wykorzystania przedakcesyjnych funduszy
unijnych w polsce na przykladzie gminy niepolomice.Wykorzystywania nowoczesnych form komunikacji w
funkcjonowaniu spolki akcyjnej..Klauzula poufnosci a know-how przedsieborstwa.Rola kredytu dla sektora
malych i srednich przedsiebiorstw w dzialalnosci banku dnb nord polska s. A..Strategie marketingowe
wykorzystywane przy sprzedazy dobr przemyslowych na przykladzie firmy wickman coventry ltd w
anglii.Przestepczosc zorganizowana..Migracje zarobkowe z terenu stare siolkowice.Dzialania promocyjne jako
podstawa komunikacji przedsiebiorstwa z rynkiem na przykladzie rossmann sdp sp. Z o. O..Dysfunkcje i
patologie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi - mobbing.Rola komunikacji interpersonalnej w kierowaniu
organizacja.Normy kolizyjne w polskim prawie lotniczym..Doskonalenie kadr na przykladzie jednostki
samorzadu terytorialnego.Programy lojalnosciowe.Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie fabryk mebli fortes.a..Dostosowanie podatku od towarow i uslug do wymogow unii
europejskiej.Bilans jako kluczowe sprawozdanie finansowe - analiza porownawcza zasad prezentacji wedlug
polskich i miedzynarodowych regulacji rachunkowosci.Przestepstwo wypadku drogowego.Porownanie praw i
obowiazkow oskarzonego oraz nieletniego sprawcy czynu karalnego.Reglamentacja dzialalnosci
gospodarczej w obrocie napojami alkoholowymi na terenie rzeczypospolitej polskiej.Ceny transferowe i
podatki w obrocie miedzynarodowym aktywami i uslugami niematerialnymi.Status prawny gminy
uzdrowiskowej..Zasada odliczalnosci w podatku od towarow i uslug.Tryb ustawodawczy w republice
federalnej niemiec.Naduzywanie pozycji dominujacej jako przyklad czynu naruszajacego
konkurencje..Organizacja i zarzadzanie aktywnymi formami przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie
powiatowego urzedu pracy lodz-wschod.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona srodowiska w
polsce.Analiza finansowa spolki gieldowej (na przykladzie mikrosoftu)..Wzory percepcji sponsoringu na
przykladzie badan w spolecznosci krakowa.Analiza budzetu gminy myszyniec w latach 20052010.Instrumenty marketingowe stosowane przez firme novision.Opodatkowanie gruntow podatkiem
rolnym – wybrane problemy.Zastosowanie stanu wyjatkowego w przeciwdzialaniu zagrozenia.Panfilprzemyslaw. - prawne i finansowe uwarunkowania dlugu skarbu panstwa .Ocena efektywnosci
ekonomicznej inwestycji na przykladzie projektu realizowanego przez bilplast sp. Z o.o..Wplyw akcesji polski
do ue na bilans obrotow handlowych.Wyroznij sie lub zgin. Innowacyjna reklama outdoorowa i jej
efektywnosc..Badanie standingu finansowego przedsiebiorstw branzy odziezowej - analiza
porownawcza.Zespolowy projekt programistyczny.Tematy prac licencjackich ekonomia.Analiza plynnosci
finansowej i jej znaczenie w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie zakladow koksowniczych
zdzieszowice sp. Z o.o..Komunikacja kryzysowa w organizacji na przykladzie hospicjum homo homini w
jaworznie.Figurski- jan. Red. - logistyk(a) jutra : ksztalcenie i szkolenie w logistyce - doswiadczenia i wyzwania
.praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju jako podstawowe narzedzie planistyczne na przykladzie
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gminy garbatko-lenisko.Odpowiedzialnosc podatkowa platnika i inkasenta w ordynacji podatkowej.Formy
prasowe w internecie w swietle prawa prasowego.Aktywnosc rynku kredytow hipotecznych udzielanych na
cele mieszkaniowe w polsce.Udzial komisji europejskiej w procesie tworzenia prawa unijnego.Model
podatkowego postepowania owolawczego..Obciazenia podatkowe malych i srednich przedsiebiorstw w
zaleznosci od wyboru formy opodatkowania.praca licencjacka budzet gminy .Kontrakt menedzerski jako
podstawa zatrudnienia osob zarzadzajacych zakladem pracy w imieniu pracodawcy.Odpowiedzialnosc za
zobowiazania w spolce z o.o. W organizacji.Oszustwo asekuracyjne i pozorowanie wypadku
ubezpieczeniowego na tle polskiego rynku ubezpieczen.Analiza dochodow budzetowych gminy kaweczyn w
latach 2007-2009.Niewaznosc decyzji administracyjnej.Pisanie prac opinie.Bankowa oferta produktow dla
osob fizycznych i firm na przykladzie ing banku slaskiego s.a. w katowicach.Odpowiedzialnosc sprzedawcy za
niezgodnosc z umowa sprzedazy konsumenckiej.praca licencjacka budzet gminy .Pzrepisy ogolne prawa
administracyjnego - proby legislacyjne i ich zasadnosc.Wplyw struktury gospodarczej na sytuacje rynku
pracy.Znaczenie systemu motywowania pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa cementownia odra
s.a. w opolu..Dozor elektroniczny jako sposob wykonywania kary pozbawienia wolnosci.Pisanie prac.Rowne
traktowanie kobiet i mezczyzn w swietle prawa wspolnotowego.Bezrobocie w gospodarce polskiej w latach
2005-2009.Rozliczenie podatku od towarow i uslug w transakcjach krajowych i zagranicznych..Kredyt
hipoteczny jako zrodlo finansowania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych na przykladzie banku
bgz s.a..Rekrutacja pracownikow na podstawie firmy htl strefa s.a..Analiza finansowa przedsiebiorstwa
utrzymania infrastruktury kolejowej w katowicach sp. Z o.o. W latach 2003-2005.Ograniczenia zakresu
stosowania zasady ignorantia iuris nocet.praca licencjacka budzet gminy .Vat w rolnictwie.Niedobor snu a
zmeczenie chroniczne w grupie zawodowej programistow.Marketing szkolny w opiniach nauczycieli a ich
postawy wobec uczniow..Sposoby promocji w oswiacie: misja i specyfika szkoly a codzienna praktyka..Wplyw
cech produktu na zachowania konsumentow na rynku..Analiza finansowa jako podstawa oceny efektywnosci
zarzadzania finansami przedsiebiorstwa na przykladzie spolki agora s.a..Ocena systemu wynagrodzen urzedu
miasta w blachowni.Ochrona zabytkow i opieka nad nimi.Kryteria normalnosci nastepstw.Analiza portfelowa
na rynku akcji..Projekt konstrukcji podziemnego przejscia dla pieszych praca inzynierska
budownictwo.Odpowiedzialnosc karna lekarza w zakresie wykonywanych czynnosci medycznych.Koncepcja
federalizmu w zjednoczonych emiratach arabskich: status emiratu czlonkowskiego w federacji.praca
licencjacka budzet gminy .Kredyty dla ludnosci w bankach komercyjnych i skok-ach.The use of mobile
marketing to promote a product or service.Malachowski- witold. Red. Nauk. - polska-niemcy w zjednoczonej
europie i ich ekonomiczna odpowiedzialnosc .Wybor optymalnego sposobu opodatkowania dochodow z
dzialalnosci gospodarczej.Analiza systemu motywacyjnego na przykladzie urzedu gminy i miasta w
kozieglowach.Wzor pracy licencjackiej.Analiza finansowa w ksztaltowaniu rozwoju przedsiebiorstwa.Rozwoj i
konkurencyjnosc regionu na przykladzie subregionu gostyninskiego.praca licencjacka budzet gminy .Swiadek
incognito w aspekcie prawa oskarzonego do obrony.Wynagrodzenie za pozostawanie w gotowosci do
pracy.Osobiste uprawnienia akcjonariuszy w spolce akcyjnej.Zasady przyzwoitej legislacji w prawie
podatkowym na podstawie orzecznictwa trybunalu konstytucyjnego.Wykorzystanie instrumentow
marketingowych w przedsiebiorstwie (na wybranym przykladzie).Opodatkowanie przekszatalcen spolek w
prawie europejskim na gruncie podatkow bezposrednich.Metody oceny rzeczowych projektow
inwestycyjnych..Inwestycja celu publicznego w swietle regulacji prawnych procesu inwestycyjnobudowlanego.Hipoteza badawcza w pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Celowosc
recyklingu odpadow z tworzyw sztucznych na przykladzie instalacji do katalitycznego przerobu poliolefin w
firmie ekosystem sp. Z o.o. W woli krzysztoporskiej.Nowy wizerunek krakowa kreowany przez festiwal. Na
przykladzie festiwalu sacrum profanum..Mozliwosci wykorzystania turystyki medycznej do regeneracji sil
psychofizycznych na przykladzie osrodka rehabilitacyjnego tabun w olszanicy.Standardy przewozu towarow
niebezpiecznych w transporcie drogowym.Informatyzacja administracji publicznej narzedziem budowania
spoleczenstwa informacyjnego na przykladzie powiatow malopolskich..Wykorzystanie algorytmow
genetycznych do harmonogramowania zadan.Koncesja w dzialalnosci nadawczej.Rozwoj sektora malych i
srednich przedsiebiorstw oraz ich rola na rynku pracy na przykladzie powiatu ostroleckiego.Gmina gdow jako
atrakcyjny osrodek w centrum malopolski..Realizacja powszechnej ochrony trwalosci stosunku pracy w
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oparciu o klauzule generalne z art. 8 i 45 § 1 k.p..Wplyw podatku dochodowego od osob prawnych na wynik
finansowy przedsiebiorstw w latach 2003-2012.Analiza wplywu szkodliwych czynnikow na bezpieczenstwo
pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym glaspol..Stwierdzenie niewaznosci decyzji administracyjnej.praca
licencjacka budzet gminy .Struktura sadow powszechnych w polsce.Ograniczanie skutkow bezrobocia na
przykladzie powiatu skarzysko kamienna.Finansowe determinanty rozwoju gminy. Studium przypadku gminy
buczek..praca licencjacka budzet gminy .Dzialania marketingowe jako walka o portfel klienta na przykladzie
ing banku slaskiego s.a..Ocena fluktuacji pracownikow outsourcingowanych z agencji zatrudnienia na
przykladzie poradni doradztwa personalnego pim w elblagu.Gdzie jest ukryty klucz do sukcesu super- i
hipermarketow?.Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw na rynku kapitalowym.Wybrane metody
zarzadzania wspolczesnym przedsiebiorstwem.Wplyw systemu zarzadzania jakoscia na relacje z
klientami.Kredyty jako zrodlo finansowania dzialalnosci gospodarczej na podstawie banku spoldzielczego w
siedlcach.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia na podstawie art. 299 kodeksu spolek handlowych..Szanse i bariery rozwoju malych
isrednich przedsiebiorstw na obszarach wiejskich na podstawie badan przeprowadzonych w gminie
lubsza..Czynniki warunkujace konkurencyjnosc towarzystw ubezpieczeniowych. Analiza na przykladzie
ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdow mechanicznych oraz ubezpieczenia autocasco.Analiza dochodow i
wydatkow budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie gminy panki w latach 20062010.Kara umowna jako instytucja prawa cywilnego.Percepcja marek krajowych i zagranicznych przez
polakow - analiza i ocena na przykladzie wybranej grupy respondentow..Ochrona rodzicielstwa w prawie
pracy i zabezpieczenia spolecznego.Materialne i niematerialne srodki pobudzania motywacji na przykladzie
wojskowej komendy uzupelnien w piotrkowie trybunalskim.Zgodnosc krajowej strategii rozwoju
regionalnego 2010 - 2020: regiony- obszary wiejskie z zasadami i potrzebami programowania rozwoju
regionalnego polski..Uwarunkowania technologiczne w procesie obslugi klienta na poczcie polskiej.Praca
licencjacka spis tresci.Obrona konieczna w ujeciu teoretycznym i na tle orzecznictwa.Roszczenia
odszkodowawcze za naruszenie wspolnotowego prawa konkurencji.Jakosc pracy a jakosc zycia.Pomoc
prawna z urzedu w postepowaniu cywilym..Szantaz korporacyjny w spolkach akcyjnych - istota i sposoby
ograniczania.Informatyzacja w administracji publicznej – cyfrowy urzad..Instytucja rzecznika praw
obywatelskich.Budzet zadaniowy jako instrument realizacji wydatkow lokalnych w miescie leczyca.Istotne
elementy stosunku prawnego kontraktacji.Fundusze inwestycyjne a ich wyniki finansowe w okresie
kryzysu.Proby wprowadzenia ograniczen i zakazow w stosowaniu okreslonych broni konwencjonalnych na
wspolczesnym polu walki.Struktura organizacyjna i formy dzialania policji w polsce..praca licencjacka budzet
gminy .System rozliczania podatku od towarow i uslug vat po przystapieniu polski do unii europejskiej na
przykladzie ppup poczta polska.Prezentacja- upwszechnianie i promocja kultur mniejszsci narodowych i
etnicznych w cyklicznych programach etnicznych telewizji polskiej s.a. oddzial w krakowie- w latach 199932005..Windykacja wierzytelnosci kredytu gotowkowego na przykladzie banku handlowego citifinancial.praca licencjacka budzet gminy .Podsluch telefoniczny w polskim procesie karnym.Ocena
efektywnosci wykorzystania skladnikow aktywow trwalych.zrodla finansowania inwestycji gminnych na
przykladzie gminy mniszkow.Logistyczne narzedzia informatyczne wykorzystywane w urzedzie
miasta..Factoring jako zrodlo finansowania przedsiebiorstw.Analiza zastosowania podejscia porownawczegometody porownywania parami w wycenie wartosci rynkowej nieruchomosci
mieszkaniowych..Wykorzystywanie narzedzi public relations w jednostkach budzetowych na przykladzie
urzedu marszalkowskiego wojewodztwa malopolskiego.Wplyw reklamy w sieci na zachowania konsumpcyjne
mlodziezy..Praca licencjacka ekonomia.Weryfikacja nowej metody oceniania pracownikow na przykladzie
hotelu novotel krakow centrum..Formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej w podatku dochodowych
od osob fizycznych.Analiza bezrobocia w powiecie koneckim w latach 2001-2005.Zasada niedyskryminacji
jako ograniczenie swobody umow przedsiebiorcy swiadczacego uslugi i dostarczajacego towary.Samobojstwo
jako problem spoleczny. Wybrane zagadnienia..praca licencjacka budzet gminy .Reklama praca
magisterska.Proces motywowania w koncernie naftowym- ocena skutecznosci.Rola zapasow w polityce
rachunkowosci przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego lubawa s. A. .Ulgi i
zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym od osob fizycznych w polsce.Ekonomiczne uwarunkowania
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likwidacji przedsiebiorstw na przykladzie spoldzielni.Porownanie kondycji finansowej polskich spolek
gieldowych z branzy obuwniczej na przykladzie wojas s.a. i gino rossi s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Lacznik miedzy budynkami – konstrukcja stalowa praca inzynierska budownictwo.Prawa pacjenta w swietle
polskiego prawa medycznego.Struktura wydatkow budzetowych gminy paradyz.Praca magisterska
pedagogika przedszkolna.Analiza sytuacji finansowej banku zachodniego wbk s.a..Istota motywacji do pracy
w malych i srednich przedsiebiorstwach.Pozycja ustrojowa prezydenta rzeczypospolitej polskiej w konstytucji
z 2 kwietnia 1997r..Amortyzacja srodkow trwalych jako element strategii kierowania wyniku
finansowego..Status prawny radnego a status posla..Atrakcyjnosc turystyczna francji w opinii polakow.praca
licencjacka budzet gminy .Styczynski- rafal. - marketing a podatki dochodowe i vat 2013 : reprezentacjareklama- sponsoring- promocja .Pisanie prac licencjackich krakow.Motywowanie pracownikow - teoria i
praktyka.Projekt konstrukcji hali sportowej z klubem fitness. Praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie
struktura sklepu internetowego.Instrumenty pochodne jako przedmiot obrotu gieldowego.Jakosc uslug na
przykladzie biura turystycznego itaka.Ocena zasobow niematerialnych przy urzadzeniach dozoru
technicznego w bot elektrowni belchatow s.a..Wykorzystanie reklamy w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Marka jako element zdobywania e-rynkow.Postepowanie uproszczone w polskim i
niemieckim procesie cywilnym.Dzialalnosc inna niz podstawowa spoldzielni mieszkaniowej na przykladzie
spoldzielni zlote lany w bielsku-bialej..Roszczenie informacyjne w prawie wlasnosci
intelektualnej.Gospodarowanie zasobem nieruchomosci jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy klobuck.Bezrobocie wsrodl mlodziezy na przykladzie powiatu nyskiego..praca licencjacka budzet
gminy .Prace dyplomowe magisterskie.Rola klientow w koncepcji crm na przykladzie firmy x.Alianse
strategiczne przedsiebiorstw jako czynnik ich rozwoju na przykladzie polskich linii lotniczych lot
s.a..Manipulacja w motywowaniu i zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Zarzadzanie transakcjami w rozproszonych
bazach danych.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa..Sposoby pozyskiwania kapitalu przez
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Warunki efektywnego motywowania pracownikow na
przykladzie firmy tt thermo king.Satysfakcja klientow z uslug swiadczonych przez kina (na przykladzie cinema
city).Pierwsza strona pracy licencjackiej.Wdrazanie i utrzymanie obligatoryjnych systemow zarzadzania
jakoscia.Kontrola rozmow dla celow procesu karnego.System haccp jako narzedzie zarzadzania jakoscia w
polfa pabianice s.a..Znaczenie marki w budowaniu pozycji rynkowej przedsiebiorstwa np. Krakowskich
kin.Raburski- tomasz - autonomizacja prawa wobec panstwa w sferze miedzynarodowej .Komputerowe
wspomaganie zarzadzania logistycznego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy zenith-monami
sp.zo.o..Perspektywy rozwoju turystyki biznesowej w krakowie.Trust- charakterystyka instytucji- oraz analiza
niektorych zwiazanych z nia problemow kolizyjno i materialnoprawnych- na gruncie prawa polskiego i
miedzynarodowego.Znaczenie wezla drogowo-kolejowego w karsznicach dla rozwoju regionu.praca
licencjacka budzet gminy .Zasady pisania pracy magisterskiej.Prawo podatkowe.Finansowanie jednostek
samorzadu terytorialnego srodkami unijnymi (na przykladzie gminy sokolniki).Krotkookresowe kredytowanie
przedsiebiorstwa na przykladzie pphu x.Efektywnosc wybranych programow walki z bezrobociem
realizowanych w powiatowym urzedzie pracy w opolu..Postepowanie odwolawcze..Barta- janusz (1947- ).
Red. - media a dobra osobiste .Ocena zagrozen na wybranych stanowiskach pracy jako niezbedny element
wdrozenia systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy na przykladzie kuzni palysz.praca
licencjacka budzet gminy .Mamet- piotr (1956- ). Red. - business english readings : handbook .Zarzadzanie
wiedza w organizacjach niedochodowych na przykladzie hospicjum im. Sw. Lazarza w krakowie.Umowa
miedzynarodowa w konstytucyjnym systemie zrodel prawa.Analiza porownawcza marketingu uslug
bankowych (na przykladzie banku bph s.a. w krakowie i citibanku banku handlowego s.a. w
warszawie).Naczelny sad administracyjny w latach 1980-1990..Umacnianie pozycji rynkowej malej firmy na
rynku stolarki budowlanej na przykladzie firmy domilas.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Ubezpieczenia w ograniczani ryzyka organizacji logistycznych.Wplyw ocen pracowniczych na
motywacje na przykladzie przedsiebiorstwa brembo czestochowa.praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie statystycznej kontroli procesow w optymalizacji systemu wytwarzania obreczy
kolejowej.Programy unijne pomocne przy rozwiazywaniu problemu niepelnosprawnosci dzieci w polskich
szkolach podstawowych..Tendencje miedzynarodowego rynku uslug.Konkursy- loterie i gry jako forma
.

.
promocji sprzedazy.Budowa zadaszenie stacji paliw z czterema punktami tankowania praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie logistyka zwrotna. Badanie na przykladzie
wybranych przedsiebiorstw.Reglamentacja a liberalizacja miedzynarodowego obrotu dzielami sztuki.Plan
pracy magisterskiej.Wplyw integracji z unia europejska na funkcjonowanie polskiego rolnictwa.Swiadczenia z
pomocy spolecznej na przykladzie filii miejskiego osrodka pomocy spolecznej w lodzi- ul. Piotrkowska
147.Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie wspolnotowym..Prawo unii
europejskiej.Wycena nieruchomosci dla potrzeb sektora ubezpieczen.Konstrukcja przestepstw
wspolukaranych - zarys problematyki.Najwyzsza izba kontroli jako organ kontroli panstwowej.praca
licencjacka budzet gminy .Prawne gwarancje swobodnego dostepu do informacji o srodowisku w prawie
wspolnoty europejskiej.Wykonywanie kary dozywotniego pozbawienia wolnosci.Pisanie pracy
maturalnej.Podatki dochodowe w polsce oraz niemczech. Analiza porownawcza..Uslugi transportowe w
systemach logistycznych.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich
informatyka.Uwarunkowania techniczno- jakosciowe produkcji wyrobow w firmie metalplast..Rozwoj
procesu realizacji zamowien w przedsiebiorstwie emika w latach 2007-2011.Geneza karty praw
podstawowych..Prace dyplomowe chomikuj.Przedsiebiorstwo uslugowe na rynku zamowien publicznych na
przykladzie eco-abc sp. Z o.o..Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstwa
na przykladzie pbk ostroleka sp. Z o.o..Zarzadzanie marketingowe w organizacjach non-profit na przykladzie
krakowskiej fundacji partnerstwo dla srodowiska.Wlasnosc intelektualna jako zrodlo konkurencyjnosci
przedsiebiorstw.Rekrutacja i dobor pracownikow na podstawie firmy xxx.Projekt techniczny docieplenia
sciany zewnetrznej i stropodachu obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej zrealizowanego w
technologii murowej. Praca inzynierska budownictwo.Uklad pracy magisterskiej.Narodowy bank polski w
perspektywie czlonkostwa w strefie euro.Kary- srodki karne i srodki probacyjne stosowane wobec zolnierzy
na tle porownawczym.Rola i znaczenie systemu motywacyjnego i szkolen w gospodarowaniu zasobami
ludzkimi na przykladzie jurajskiego banku spoldzielczego w niegowie.Partycki- slawomir (1951- ). Red. kultura a rynek..Ocena oplacalnosci inwestycji w instrumenty rynku kapitalowego na przykladzie funduszy
inwestycyjnych.Leszczynski- marek - bezpieczenstwo spoleczne a bezpieczenstwo panstwa .praca licencjacka
budzet gminy .Skazanie bez rozprawy w postepowaniu karnym (art.335-343 k.p.k.).Dzialalnosc kredytowa w
swietle polskiego prawa bankowego na przykladzie banku spoldzielczego.Realizacja europejskiej strategii
zatrudnienia w wymiarze regionalnym - dzialania malopolskich jednostek samorzadu terytorialnego w
oparciu o srodki europejskiego funduszu spolecznego..Analiza rozwoju uslug banku spoldzielczego w lazach
w latach 2001 - 2005.System dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa z branzy spozywczej..Rachunek
przeplywow pienieznych w procesie decyzyjnym przedsiebiorstwa ubiegajacego sie o dotacje z unii
europejskiej.Dlugoterminowe umowy o uslugi budowlano - montazowe w prawie
bilansowym.Wykorzystaniem materialow energooszczednych. Praca inzynierska budownictwo.Ksztaltowanie
konkurencyjnosci na rynku uslug kurierskich w polsce w oparciu o analize firm: dhl oraz
ups.Wielofunkcyjnosc szansa rozwoju obszarow wiejskich w polsce i unii europejskiej..Dystrybucja jako
element marketingu-mix w przedsiebiorstwie (na przykladzie unimil s.a.).Tworzenie mva za pomoca eva na
przykladzie spolki comarch s.a..Formy ewidencji- a obciazenia z tytulu podatku dochodowego w msp na
przykladzie wybranych przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Wspolpraca gospodarcza miedzy
polska a niemcami w warunkach rozszerzenia unii europejskiej o nowe kraje czlonkowskie.Efektywny system
ocen pracowniczych na przykladzie urzedu miasta krakowa..Starosc i starzenie sie jako miernik spolecznej i
cywilizacyjnej dojrzalosci. Wspomaganie adaptacji do starosci w teorii i praktyce.Analiza efektywnosci
funkcjonowania instytucji publicznych na przykladzie nowohuckiej biblioteki publicznej w krakowie i
podgorskiej biblioteki publicznej w krakowie..Praca licencjacka spis tresci.Analiza zakresu i struktury
wybranych uslug bankowych dla malych przedsiebiorstw na przykladzie bos s.a..Policja i jej praca w opinii
spoleczenstwa wojewodztwa podlaskiego .Restrukturyzacja banku pekao s.a. jako strategia budowy wartosci
firmy dla akcjonariuszy.Projekt hali o konstrukcji stalowej o wymiarach (30x60)m praca inzynierska
budownictwo.Postepowanie przygotowawcze w polskim procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie systemu wynagrodzen w realizacji funkcji motywacyjnej.Produkt turystyczny obszaru nowego
sacza - analiza jakosci..Funkcja motywacji w procesie zarzadzania.Wyroki trybunalu konstytucyjnego - rodzaje
.
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i skutki dla systemu prawnego rzeczypospolitej polskiej .Uregulowania prawne i wzorcowe rachunkowosci w
polsce na tle rozwiazan swiatowych.Mikrokredyt jako narzedzie walki z ubostwem na przykladzie etiopskiego
rynku mikrofinansow.Ocena procesu zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na przykladzie
energa operator s.a. odzial plock.Wplyw systemow zarzadzania jakoscia na usprawnienie procesu
produkcyjnego na przykladzie fabryki papieru malta-decor s.a..Style zarzadzania w malych i srednich
przedsiebiorstwach na przykladzie spoldzielni mleczarskiej alicja.Rola i zadania ochronnych podsystemow
wykonawczych bezpieczenstwa narodowego rp.Prawo reklamy w internecie - wybrane zagadnienia
prawne..Prejudycjalnosc decyzji administracyjnej w postepowaniu cywilnym..Funkcjonowanie malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa odziezowego y..Kowalska- samanta. - prawa
czlowieka a terror i terroryzm .Metody wykonania izolacji przeciwwilgociowych scian nosnych zewnetrznych
i wewnetrznych w budynkach remontowanych praca inzynierska budownictwo.Modyfikowanie pracownikow
przy podejmowaniu rozwiazan zagadnien ekonomicznych..Dzialania administracyjno – prawne poprzedzajace
rozpoczecie robot budowlanych na wybranym przykladzie (obiekty zabytkowe- inwestycje szczegolnie
szkodliwe dla srodowiska) praca inzynierska budownictwo.Procedura aplikacyjna wnioskow o
dofinansowanie z funduszy europejskich na przykladzie po kapital ludzki.Rozwoj lokalny na przykladzie
gminy przyrow w latach 2005-2009.Administracja cywilna na terenie generalnego
gubernatorstwa..Wykorzystanie narzedzi public relations w ksztaltowaniu wizerunku firmy onninen.praca
licencjacka budzet gminy .Prawo gospodarcze publiczne.Zapewnienie jakosci w dostarczaniu
specjalistycznych zrodel swiatla.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec skazanych
matek..Sciagalnosc podatkow lokalnych na przykladzie gminy olsztyn.Zadania powiatowego urzedu pracy w
radomsku w zakresie przeciwdzialania bezroboci.Komunikacja marketingowa urzedu miasta na przykladzie
urzedu miasta lodzi.Profil wspolczesnego pracownika hotelarstwa.Tworzenie jednolitego rynku
wspolnotowego za pomoca przepisow liberalizacyjnych na przykladzie zmian polskiego sektora
telekomunikacyjnego.Analiza systemu placowego na podstawie urzedu skarbowego w
pajecznie..Rachunkowosc w organizacjach pozytku publicznego na przykladzie radomszczanskiego
hufca.Analiza porownawcza dzialalnosci kredytowej bankow pko bp s.a. i millenium s.a. na przelomie lat
2007-2011.praca licencjacka budzet gminy .Ocena dzialan promocyjnych urzedu gminy lipie w opini
mieszkancow..Prognozowanie potrzeb kadrowych w firmie x.Analiza oferty kart platniczych banku bp s.a. w
latach 2000-2010.praca licencjacka budzet gminy .Marketing terytorialny w procesie rozwoju miasta na
przykladzie miasta skierniewice.Funkcjonowanie rynku kontraktow terminowych na gieldzie papierow
wartosciowych w warszawie.Wplyw stylu kierowania na stosowane techniki wywierania wplywu na
podwladnych.Rozwoj przedsiebiorstwa w oparciu o fundusze ue na przykladzie firmy p.h.u. metering.Rola
badan marketingowych o podejmowaniu skutecznych decyzji na przykladzie firmy great open house.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Polskie przepisy dotyczace prawa do strajku w
swietle standardow europejskich.Praca magisterska z pedagogiki.Prace magisterskie z ekonomii.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc instrumentow ekonomicznych
regulujacych poziom bezrobocia na przykladzie powiatu opolskiego..Pojemnosc informacyjna sprawozdan
finansowych i ich wykorzystanie w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Wykorzystanie internetu w reklamie i
promocji - analiza strony internetowej zespolu piesni i tanca slask.Analiza nowoczesnego systemu
magazynowania na przykladzie mobilnego magazynu firmy wincanton polska.Firma doradcza jednym z
podmiotow bioracych udzial w procesie selekcji.Efektywnosc strategii inwestycyjnych skonstruowanych przy
uwzglednieniu wybranych wskaznikow fundamentalnych w warunkach gieldy papierow wartosciowych w
warszawie.Pozamaterialne czynniki motywacji do pracy w organizacjach gospodarczych.Srodki trwale w
rachunkowosci przedsiebiorstwa lentex w latach 2007-2010.Jakosc obslugi klienta jako przewaga
marketingowa firm.Praca magisterska podatki.praca licencjacka budzet gminy .Najwyzsza izba kontroli pozycja ustrojowa i faktyczna.Prognozowanie upadlosci przedsiebiorstw na podstawie spolek notowanych na
warszawskiej gieldzie papierow wartosciowych.praca licencjacka budzet gminy .Monitorowanie satysfakcji
pacjentow jako instrument diagnozy systemu zarzadzania jakoscia (na przykladzie nzoz pasternik).Obowiazek
szkolny i obowiazek nauki we wspolczesnym ustawodawstwie polskim.Zarzadzanie ryzykiem w
ubezpieczeniach..Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie wspolnotowym..Nowak- anna.
.
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Red. - poradnik mlodego przedsiebiorcy : praca zbiorowa .Ksiegi wieczyste a bezpieczenstwo obrotu
nieruchomosciami na przykladzie dzialalnosci sadu rejonowego w czestochowie.Strategia dystrybucji
produktow na przykladzie firmy jtm.Pisanie prac ogloszenia.praca licencjacka budzet gminy .Metody dostepu
do serwisow internetowych na przykladzie witryny google.Wplyw zarzadzania zasobami ludzkimi na
efektywnosc realizacji projektu informatycznego.Rola funduszy strukturalnych w finansowaniu
msp..Reorganizacja sieci placowek poczta polskiej w latach 2005/2006.Poziom depresji a spiralny efekt
nastepczy na przykladzie studentow wydzialu zarzadzania.Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa na
przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji sp. Z o.o..Bezprzewodowe sieci
komputerowe w organizacji.Metody promowania miast na przykladzie belchatowa.praca licencjacka budzet
gminy .Teoretyczne uwarunkowania i praktyczna realizacja dzialan motywacyjnych- na przykladzie
przedsiebiorstwa komunikacyjnego.Analiza technologii budowy mostu drogowego praca inzynierska
budownictwo.Informatyzacja postepowania karnego.Wady oswiadczenia woli w polskim kodeksie
cywilnym.Pietryka- artur. - kondycja procesu legislacyjnego a gwarancje ochrony praw czlowieka perspektywa pozarzadowa :.Informatyczne instrumenty wspomagajace zarzadzanie wiedza oraz ich wplyw
na efektywnosc organizacji na przykladzie wz ul.Procedury udzielania kredytow na przykladzie banku
spoldzielczego w gorzycach..Zarzadzanie relacjami z klientem na przykladzie deutsche banku pbc
s.a..Czynniki rozwoju malej firmy uslugowej na przykladzie firmy silver express michal peda.Marketingowa
strategia rozwoju firmy. Rola internetu na przykladzie marki avon.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na proces
inwestycyjny w gminie.Emisja obligacji jako uzupelniajace zrodlo finansowania rozwoju
przedsiebiorstwa.Rola sluzb administracji publicznej w walce z patologia w rodzinie.Zarzadzanie zespolami
pracowniczymi ze szczegolnym uwzglednieniem motywowania w firmie carrefour.Formy finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy glomax.Atrakcyjnosc turystyczna francji w opinii
polakow.E-learning jako nowoczesna forma nauki na uczelniach wyzszych.Immunitet jurysdykcyjny czlonka
personelu misji dyplomatycznej.Praca licencjacka jak pisac.Seminarium magisterskie (ii rok sum).Powodztwa
grupowe w anglosaskim modelu postepowania cywilnego.Ocena zdolnosci kredytowej w swietle bankowej
analizy przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie technologii rfid w logistyce
miejskiej.Kontrolowanie jakosci w produkcji profili aluminiowych..Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu w
swietle wspolnotowych i krajowych regulacji prawnych.Postepowanie w sprawach z zakresu prawa o
notariacie.Gotowe prace licencjackie.Rozklad pozycia malzenskiego i ocena winy jego spowodowania.Pisanie
prac licencjackich wroclaw.Geneza i struktura kongresu stanow zjednoczonych ameryki..zrodla- granice i
nowe mozliwosci techniczne kontroli pracownikow.Samobojstwo aspekt prawnokarnykryminalistyczny.Utrata statusu wspolnika i akcjonariusza w spolkach kapitalowych.Rola internetu w
komunikacji marketingowej miedzy bankiem a klientem.Organizacja i finansowanie festiwali muzyki dawnej
w polsce..Izba nizsza parlamentu wielkiej brytanii..Koszty ksztaltowania bezpiecznegostanowiska pracy dla
osob niepelnosprawnych.Przestepstwa ubezpieczeniowe w zegludze morskiej.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci finansowej gminy wreczyca wielka w latach 20032004.Kozuch- antoni. Red. - zarzadzanie finansami lokalnymi a rozwoj obszarow wiejskich .Bizon-goreckajadwiga. Red. - strategie zarzadzania ryzykiem w przedsiebiorstwie : ryzyko przedsiebiorstwa a ryzyko
projekt.Www.grzenda.pl - promocja sztuki feministycznej..Rachunkowosc rzeczowych aktywow
trwalych.Budzet samorzadu powiatowego na przykladzie powiatu piotrkowskiego w latach 20082010.Planowanie merketingu wewnetrznego w firmie maspex..Tworzenie obszaru wolnosci- bezpieczenstwa
i sprawiedliwosci w unii europejskiej w swietle regulacji ponadnarodowych - iii filar unii
europejskiej..Regulations concerning geographical indications in the european union law.Prokuratura jako
organ ochrony prawnej.Wykorzystanie analizy wskaznikowej dla oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstwa
na przykladzie firmy kowalewski sp. Z o. O..Odpowiedzialnosc cywilnoprawna skarbu panstwa za szkode
wyrzadzona przez funkcjonariusza publicznego. Rozwoj instytucji na ziemiach polskich w xix i xx
wieku.Przykladowe prace magisterskie.Praca magisterska przyklady.Analiza bezrobocia w polsce przed i po
przystapieniu polski do unii europejskiej.Zrownowazony rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie
przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego.Ocena sytuacji finansowej
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przedsiebiorstwa na przykladzie nadlesnictwa w ostrolece w latach 2003-2006.Zarzadzanie jakoscia obslugi w
sektorze uslug bankowych na przykladzie multibanku.Zieba- stanislaw (agrotechnika). Red. - polityka
gospodarcza polski po akcesji do unii europejskiej .Ryzyko w dzialalnosci logistycznej na przykladzie
przedsiebiorstwa transbud sp. Z o.o. W gostyninie.Przestepczosc zorganizowana w polsce i sposoby jej
zwalczania.Koszty i zrodla finansowania oswiaty na przykladzie szkol gmin powiatu kaliskiego.Ruszewskijaroslaw. - obywatel a urzad : podstawowe zasady stosowania kodeksu postepowania administracyjnego w
pytan.Zatrudnianie pilkarzy profesjonalnych oraz zmiana ich przynaleznosci klubowej.Pozaplacowe skladniki
wynagradzania jako narzedzia motywacji.praca licencjacka budzet gminy .Posrednik w obrocie
nieruchomosciami w swietle przepisow prawa.Placa minimalna w swietle ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. O minimalnym wynagrodzenie za prace i innych aktow prawnych.System powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego w polsce w latach 1999-2005.Anuszewska- izabella. - zrownowazona produkcja
w dzialalnosci przedsiebiorstw : raport z badania .Analiza wplywu zmian w budzecie na rozwoj gminy
przyrow.Konkurowanie przedsiebiorstw na rynku (na przykladzie przedsiebiorstwa polskok spolka z
ograniczona odpowiedzialnoscia).Linowski- krzysztof. - kontakty skazanych na kare pozbawienia wolnosci ze
swiatem zewnetrznym .Dojrzalosc szkolna praca magisterska.Czynniki decydujace o konkurencyjnosci
regionu lodzkiego - aspekty logistyczne.Konkurencyjnosc malych przedsiebiorstw handlowych z
supermarketami na rynku namyslowskim..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie portfelem projektow
w organizacjach pozarzadowych.System wynagradzania kadry kierowniczej w przedsiebiorstwie
produkcyjnym (na przykladzie firmy arduk).Strategia dystrybucji na przykladzie ld holding s.a..Praca
magisterska podatki.Opodatkowanie budynkow lub ich czesci - wybrane problemy.Ocena ryzyka
zawodowego pracownikow pkn orlen s.a. na przykladzie stacji paliw bliska.Wykorzystywanie internetu w
realizacji funkcji marketingowych firmy na przykladzie hotelscentral.com.Prawo do strajku w polskim i
francuskim systemie prawnym.Powstanie i rozwoj lewicy w czechoslowacji i czechach (1918 2010).Weryfikacja wybranego projektu budynku pod katem ochrony przed nadmiernym przegrzewaniem
praca inzynierska budownictwo.Zbrodnie miedzynarodowe - mozliwosci karania sprawcow.Pozyskiwanie i
utrzymanie pracownikow jako wazny element zarzadzania zasobami ludzkimi na podstawie badan
wlasnych.Tryby konsensualne w polskim procesie karnym.Kupie prace magisterska.Funkcje motywacyjne we
wspolczesnym przedsiebiorstwie.Historia wiktymologii.Szkolenia jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie urzedu miejskiego.Bezrobocie a restrukturyzacja gospodarcza wsi na podstawie
wojewodztwa opolskiego..Gatnar- eugeniusz. Red. - internacjonalizacja procesu ksztalcenia na kierunkach
studiow ekonomicznych : materialy iii w.Rozwoj i szkolenie pracownikow jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi w firmie x.Wycena przedsiebiorstwa na przykladzie polskiej grupy farmaceutycznej - pgf.Wybory
komunalne na przykladzie gminy gora sw. Malgorzaty.Moldawia a organizacja narodow zjednoczonych zamierzenia i rzeczywistosc.Czynniki sukcesu relacji outsourcingowych na podstawie branzy it&t.Czynniki
wplywajace na atrakcyjnosc inwestycyjna malopolski i jej ocena..Prace magisterskie z fizjoterapii.Logistyka
personalna w aspekcie optymalizacji czynnika ludzkiego na przykladzie analizowanego przedsiebiorstwa
produkcyjnego firmy - protekt.Prawo pracownika do prywatnosci a monitoring w miejscu pracy.Polityka
monetarna narodowego banku polskiego.Projekt szkolnej hali sportowej z zapleczem praca inzynierska
budownictwo.Rachunek przeplywow pienieznych jako element sprawozdawczosci finansowej w praktyce
polskiej..praca licencjacka budzet gminy .Podtypy umowy rachunku bankowego na tle jego konstrukcji
ramowej.Polityka produktu bankowego na przykladzie banku spoldzielczego w ozorkowie.praca licencjacka
budzet gminy .Przeslanki i warunki dostosowania przedsiebiorstwa do wymogow unii europejskiej w zakresie
recyklingu na przykladzie stacji demontazu pojazdow.Pielegnacja kultury buddyzmu tybetanskiego w polsce
na przykladzie festiwalu kultury buddyjskiej w krakowie w 2010 roku.Rachunkowosc srodkow trwalych analiza porownawcza polskiego i miedzynarodowego prawa bilansowego.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza i ocena przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych.Budowanie wizerunku
profesjonalnego pracodawcy na przykladzie hotelu hyatt regency warsaw..Funkcjonowanie samorzadnosci
terytorialnej w aspekcie europejskich procesow integracyjnych na przykladzie gminy lowicz.Konstrukcja i
funkcjonowanie podatku od wartosci dodanej vat.Miejsce i rola rozliczen pienieznych w dzialalnosci bankow
na przykladzie banku spoldzielczego towarzystwa oszczednosciowo-pozyczkowego pa-co-banku w
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pabianicach oddzial w koluszkach.Budzet jako zrodlo informacji finansowej gminy (na przykladzie budzetu
gminy sokoly w latach 2008-2013).praca licencjacka budzet gminy .Analiza wykorzystania srodkow unijnych w
wybranych gminach powiatu lublinieckiego.praca licencjacka budzet gminy .Rola wojewody w zarzadzaniu
komponentem wojewodzkim zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego 2004-2006 w
malopolsce..Wykorzystanie srodkow z europejskiego funduszu spolecznego w tworzeniu aktywnej polityki
spolecznej na przykladzie gminy andrychow.Wplyw stylu kierowania na poziom satysfakcji podwladnego na
przykladzie urzedu gminy w starczy i w poczesnej.Analiza porownawcza wykorzystania srodkow unii
europejskiej dla rozwoju wybranych gmin w latach 2006-2009.Granice chorwacji - ich uwarunkowania i
wspolczesne podstawy prawno-miedzynarodowe.Ocena efektywnosci wykorzystywania funduszy unijnych z
programu kapital ludzki w miejskim osrodku pomocy spolecznej w czestochowa.Przyklady prac
magisterskich.Sprawozdawczosc finansowa jako zrodlo informacji o dzialalnosci banku.Wizerunek wyrobu
kontrowersyjnego na przykladzie marki tytoniowej kent nanotek.Kredyty mieszkaniowe jako zrodlo
finansowania budownictwa..Polityka przeciwdzialania bezrobociu stosowana przez powiatowe urzedy
pracy..Umowa o projekt w budownictwie.Znaczenie programu konwergencji dla sanacji finansow
publicznych w polsce.Wykorzystanie outsourcingu na przykladzie przedsiebiorstwa trw.Bankowosc
spoldzielcza w polsce i jej perspektywy.Wykorzystanie funduszy unijnych w tworzeniu marek miast w
malopolsce.Promocja w strategii marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy marsel sp. Z
o.o..Organizacyjne- finansowe i prawne uwarunkowania zakladania malego przedsiebiorstwa.Sprzezenie
zwrotne 360 stopni jako dodatkowa metoda oceny okresowej na przykladzie firmy uniqa tu sa - oddzial w
krakowie..Analiza rynku cieplowniczego w polsce z uwzglednieniem wybranego przedsiebiorstwa
cieplowniczego.Funkcja kontroli w systemie zarzadzania jakoscia opartym na normie iso 9001:2000 na
przykladzie tc debica s.a..Strategia lizbonska a rynek pracy w polsce i innych krajach unii
europejskiej..Uprawnienia kontrolne generalnego inspektora ochrony danych osobowych w swietle ustawy o
ochronie danych osobowych.Prawo podatkowe.Rynek funduszy inwestycyjnych w polsce w latach 1999 2009..Wykorzystanie narzedzi marketingu na rynku uslug informatycznych (na przykladzie c.k. Zeto s.a. w
lodzi).Formy opodatkowania osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Alianse strategiczne na
przykladzie ddm s.a. i bdm s.a..Zaawansowane narzedzia edi- bezpieczenstwo i efektywnosc wymiany
informacji.Tematy prac magisterskich administracja.Six sigma- ideologia poprawy jakosci w sgl carbon polska
s.a..Analiza finansowa firmy wawel s.a. w latach 2004-2007.Podatkowa ksiega przychodow i rozchodow- jako
zrodlo informacji o malym przedsiebiorstwie na przykladzie x.Wplyw systemu dystrybucji na ksztaltowanie
pozycji konkurencyjnej na przykladzie banku spoldzielczego w krapkowicach..Elastyczne formy zatrudnienia
praca magisterska.Restytucja dobr wywlaszczonych w wyniku przemian ustrojowych zachodzacych pod
rzadami wladzy ludowej.Centrum handlowe - nowe centrum kultury popularnej..Logistyczne aspekty
zarzadzania zimowym utrzymaniem drog w generalnej dyrekcji drog krajowych i autostrad.Prace
licencjackie.Formy i instrumenty finansowania i wspierania sektora rolnego w polsce.Plany prac
licencjackich.Przestepstwa seksualne i ich sprawcy w ujeciu materialnoprawnym i wykonawczym.Gotowe
prace licencjackie.Tematy pracy licencjackiej.Incentive travel - nowoczesne narzedzie motywowania w
zarzadzaniu.Rachunek kalkulacyjny kosztow jako podstawa decyzji cenowych w przedsiebiorstwie przemyslu
mleczarskiego na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w pilicy.praca licencjacka budzet gminy
.Fundusze pomocowe unii europejskiej dla malych i srednich przedsiebiorstw w polsce jako czynnik poprawy
konkurecyjnosci.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci na przykladzie zakladu karnego w rzeszowiezalezu..Strategia rozwoju powiatu lublinieckiego..Komputerowe wspomaganie procesu podejmowania
decyzji kredytowych na przykladzie systemu ekip w banku x.praca licencjacka budzet gminy .Zasady pisania
prac dyplomowych.Spolki jako forma prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w polsce- ze szczegolnym
uwzglednieniem spolki z o.o. Na przykladzie miejskiego zakladu komunikacyjnego w opolu.Zasada
sprawnosci procesu karnego (zagadnienia postepowania jurysdykcyjnego)..praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Dewolucja w zjednoczonym krolestwie wielkiej brytanii i irlandii
polnocnej.Praca magisterska resocjalizacja.Postepowanie w sprawach z oskarzenia prywatnego jako tryb
szczegolny w kodeksie postepowania karnego z 1997 r. Wplyw procesu cywilnego na ksztalt postepowania w
sprawach prywatnoskargowych..Prawa mniejszosci w polsce- a kanon miedzynarodowy.Proba oceny
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dzialalnosci inwestycyjnej w obszarze infrastruktury technicznej i spolecznej przeprowadzonej przez organy
samorzadu terytorialnego gminy ozimek w latach 2008-2010.Tadeusz pawlikowski jako przedsiebiorca
teatralny.Prawo do ochrony danych osobowych.Praca magisterska zarzadzanie zasobami ludzkimi.Wplyw
producentow i dostawcow surowcow na dzialalnosc przedsiebiorstw na podstawie oceny wspolpracy
przedsiebiorstwa branzy farmaceutycznej medana pharma terpol group s.a. z dostawcami surowcow na
rynku polskim.Dittmann- pawel (1950- ). - prognozowanie w zarzadzaniu sprzedaza i finansami
przedsiebiorstwa .Gminy o specjalnym statusie..Charakterystyka i warunki skutecznej komunikacji w
organizacji.Skutecznosc kampanii promocyjnych w swietle badan marketingowych na przykladzie firmy p.u.h.
trawers w czestochowie.Wplywy francuskie w administracji ksiestwa warszawskiego..Nowa ustawa o vat jako
efekt harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem ue.Czakon- wojciech. - planowanie i kontrola
budzetowa w organizacjach .Wykupy menedzerskie i lewarowanie jako szczegolna forma przejecia
przedsiebiorstwa.Tematy prac licencjackich z administracji.Rozwoj rynku uslug transportowych w
polsce.Rynek nieruchomosci mieszkaniowych w irlandii - uwarunkowania rozwoju i jego wplyw na
gospodarke kraju.Analiza produktow kredytowych dla osob fizycznych na przykladzie pko bp w
pajecznie.praca licencjacka budzet gminy .Zasady europejskiego prawa umow.Modele sadownictwa
administracyjnego na ziemiach polskich w xix i xx w..Specyfika rachunkowosci bankow na przykladzie banku
czestochowa s.a. w aspekcie jego przejecia przez bre bank s.a..Wplyw wykorzystania emocji w reklamie na
zapamietywanie reklamowanych produktow.Realizacja zadan pomocy spolecznej oraz zrodla ich
finansowania na przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej w ciasnej w latach 2009-2010.Swoboda
przeplywu pracownikow w unii europejskiej.Kredytowe zrodla finansowania dzialalnosci inwestycyjnej
przedsiebiorstwa przez banki spoldzielcze.Ocena kondycji finansowej firmy wawel service sp. Zo.o. Na tle
krakowskiego rynku mieszkaniowego.Analiza i ocena zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie boni
fratres lodzienis sp. Z o.o. Szpital zakonu bonifratrow sw. Jana bozego w lodzi.praca licencjacka budzet gminy
.Diagnoza rozwoju rynku nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie miasta czestochowy.Warunki
skutecznego komunikowania w organizacji.Zarzadzanie podatkami na przykladzie miasta - gminy
strykow.Rozrachunki w jednostce budzetowej na przykladzie szkoly..Transgraniczne laczenie sie spolek
kapitalowych w swietle dyrektywy parlamentu europejskiego i rady 2005/56/we oraz kodeksu spolek
handlowych.Analiza dzialalnosci depozytowej bankow spoldzielczych na przykladzie rejonowego banku
spoldzielczego w lututowie w latach 2004-2008.Proces planowania produkcji w przedsiebiorstwie
dzialajacym w branzy poligraficznej.Strategia marketingowa dla produktu turystycznego w regionie jezxiora
czorsztynskiego (oparta na koncepcji 4c).Status organizacyjno-prawny zwiazkow zawodowych.Logistyka w
procesach magazynowych w firmie hortex.Pisanie prac wspolpraca.Nadzor wojewody nad samorzadem
gminnym.Produkty kredytowe dla osob fizycznych w strategii marketingowej bankow.Zarzadzanie sektorem
ochrony zdrowia w polsce i w unii europejskiej.Zarzadzanie plynnoscia finansowa na przykladzie kghm s.a. i
lotos s.a..Zarzadzanie poprzez wartosci w teorii i praktyce.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Konkurencyjnosc wybranych branz sektora uslug w polsce w przekroju
regionalnym..Strategiczne zarzadzanie przedsiebiorstwem na przykladzie z.p.victus.Zarzadzanie podatkiem
dochodowym a wynik finansowy.Wylaczenie prawa poboru w spolce akcyjnej.Nabor pracownikow do
organizacji studium przypadku art-dom m.m. zielinscy spolka jawna..Strategia rozwoju przedsiebiorstwa
logistycznego (na przykladzie firmy db schenker).Dzialalnosc samorzadowa instytucji kultury na przykladzie
muzeum dom grecki w myslenicach.Fundusze unijne jako instrument finansowania rozwoju lokalnego
wybranych gmin powiatu lublinieckiego.Autonomia regionalna na przykladzie republiki wloskiej.Koszty
swiadczen medycznych w przychodni lekarskiej.praca licencjacka budzet gminy .Matwiejczuk- wieslaw. zarzadzanie kapitalem ludzkim a konkurencyjnosc przedsiebiorstwa budowlanego : podstawy
teo.Zarzadzanie jakoscia opakowan tekturowych w przedsiebiorstwie x..Minimalizacja ryzyka kredytowego w
praktyce bankowej na przykladzie mazowieckiego banku regionalnego s.a. oddzialu w piotrkowie
trybunalskim.Rekrutacja pracownikow jako jedno z zadan zarzadzania zasobami ludzkimi w samorzadzie na
przykladzie urzedu gminy gomunice.Strategia rozwoju banku pekao s.a..Uwarunkowania sprawnosci systemu
motywacyjnego na przykladzie firmy vision express sp spolka z o.o..Ocena krajowych ofert turystyki
kwalifikowanej biur i agencji turystycznych dzialajacych na terenie krakowa.Komitet starozakonnych w
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rzeczypospolitej krakowskiej.Stany nadzwyczajne..Zmiany techniczno organizacyjne procesu wytworczego w
warunkach przykladowego przedsiebiorstwa przemyslowego..Finansowanie oswiaty w polsce na przykladzie
piotrkowa trybunalskiego w latach 2001-2007.Zatrudnienie w sluzbie cywilnej.Informatyczne systemy
sterowania w inteligentnym samochodzie..Gospodarka oparta na wiedzy w strategii unii europejskiej analiza na przykladzie polskiej gospodarki w latach 2000-2008.Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie
uslugowym na przykladzie firmy ppu war-no sp. Z o.o. W krakowie.Ochrona praw konsumenta w polsce na
tle prawa europejskiego.Pedofilia i pornografia dziecieca.Reformy gospodarcze w rosji (1985-2005).Plan
zarzadzania jako narzedzie realizacji celu wspolnoty mieszkaniowej.Szkolenia pracownicze jako element
procesu adapatacji w miejscu pracy w firmie farmaceutycznej.Mobbing - nowe wyzwanie dla polskiego
prawa pracy.Koncepcja pracy licencjackiej.Umiejetnosci przywodcze jako podstawa rozwoju kadr w
administracji publicznej.praca licencjacka budzet gminy .Specyfika dzialalnosci przedsiebiorstwa
handlowego.Meandry polityki regionalnej na roznych kontynentach..Analiza rynku uslug bankowych na
przykladzie ing banku slaskiego s.a..praca licencjacka budzet gminy .Organizacja spoleczna w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa na przykladzie.Postepowanie w sprawach o
roszczenia pracownicze.Seminarium v r.kat.postepowania administracyjnego.Hopej- marian (1951- ). Red. wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : edukacja w gospodarce opartej na wiedzy .Dzialalnosc
banku centralnego w gospodarce rynkowej na przykladzie narodowego banku polskiego.Etyczne i prawne
granice eksperymentu medycznego.Wplyw inwestycji rzeczowych na dzialalnosc przedsiebiorstwa.Mobbing patologia w zarzadzaniu.Wplyw komunikowania sie na sprawne swiadczenie uslug w domu
wczasowym.Tematy prac magisterskich ekonomia.praca licencjacka budzet gminy .Planowanie i kontrola
realizacji budowy z wykorzystaniem programu ms projekt praca inzynierska budownictwo.Skarga
konstytucyjna jako gwarancja wolnosci i praw konstytucyjnych..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
majatkiem obrotowym na przykladzie firmy colorado..Prawne instrumenty ochrony konsumenta w umowach
zawieranych na odleglosc.Dzialalnosc inwestycyjna w gminie pabianice.Budzetowanie jako jeden z
instrumentow controllingu wspomagajacy zarzadzanie wspolczesnym przedsiebiorstwem na podstawie the
bridge house hotel & restaurant.Rekrutacja a szkolenie kadr- jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie agencji nieruchomosci.Wynagrodzenie wykonawcy w umowie o roboty budowlane.Marketing w
branzy farmaceutycznej na przykladzie apteki mila.Finansowanie partii politycznych w polsce po 1989
roku.Uslugi transportu intermodalnego w polsce.Wplyw obciazen podatkowych na wynik finansowy
przedsiebiorstwa..Leasing w finansach i rachunkowosci przedsiebiorstwa.Wyrokowanie i rodzaje wyrokow w
procesie karnym.Specyfika zarzadzania finansami w przedsiebiorstwach panstwowych na przykladzie lasow
panstwowych.Dokumentacja transakcji z wykorzystaniem cen transferowych miedzy podmiotami
powiazanymi.Marketing uslug turystycznych na swiecie na przykladzie marriott international.Psychologiczne
oraz biznesowe aspekty biernej turystyki sportowej na przykladzie ruchu kibicow legii warszawa..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza funkcjonowania informatycznych systemow zarzadzania na przykladzie
firmy arhelan burzynscy spolka jawna.Analiza porownawcza rynkow pracy w krajach unii europejskiej w
perspektywie strategii lizbonskiej w latach 2004-2008.Placa i jej wplyw na motywacje pracownika.Kalkulacja
kosztow a decyzje cenowe na przykladzie przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet gminy .Ocena
zdolnosci kredytowej w swietle bankowej analizy przedsiebiorstwa.Ochrona oprogramowania w swietle
polskiego orzecznictwa - problemy i wyzwania wspolczesnosci.Bezpieczenstwo miedzynarodowe.Organizacja
czasu mieszkancom przez jednostki kultury na wybranych przykladach.praca licencjacka budzet gminy
.Zawieszenie postepowania cywilnego w postepowaniu procesowym.Tworzenie i zarzadzanie organizacja
pozarzadowa na przykladzie centrum edukacji nieformalnej trampolina w chorzowie.Analiza finansowa w
jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy w nowej brzeznicy.Kontrola skarbowa na tle
orzecznictwa sadowego i doktryny.Techniki doboru i selekcji pracownikow na przykladzie firmy bowim.Ocena
dzialalnosci firmy izoplast systemy okien i drzwi w swietle badan marketingowych.Zarzadzanie zasobami
ludzkimi na przykladzie rawsko-mazowieckiej spoldzielni mieszkaniowej.Analiza ekonomiczna i finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa bot kwb belchatow s.a. w latach 2004-2006.Pojecie i
konstrukcja prawna pieniadza elektronicznego.Tradycyjne i nowoczesne metody szkolenia
pracownikow.Sposoby redukcji kosztow logistyki w wyniku testowania transportu intermodalnego.Wplyw
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projektu siedem dolin na rozwoj gminy krynica-zdroj.praca licencjacka budzet gminy .Franczyza jako
nowoczesna forma ekspansji przedsiebiorstwa.Analiza ekonomiczna niepublicznego zakladu analiz
medycznych.Zarzadzanie malym przedsiebiorstwem na przykladzie firmy p.p.h.u. sumak.Malarewiczagnieszka. - konsument a reklama : studium cywilnoprawne .Zawieszenie i umorzenie ogolnego
postepowania administracyjnego..Trybuna stadionu lekkoatletycznego. Praca inzynierska
budownictwo.Srodki trwale w ujeciu bilansowym a podatkowym..Wplyw euro 2012 na rozwoj hotelarstwa w
polsce.Globalna polityka cenowa na przykladzie sieci hipermarketow tesco.Sprzedam prace
licencjacka.Zjawisko ubostwa i bezrobocia w polsce..Ocane kryterium przywodztwo na podstawie badan w
spolce archi-wiko..Analiza budzetu gminy szumowo w latach 2002-2005.Ceny transferowe - przerzucanie
dochodow - dokumentacja podatkowa.praca licencjacka budzet gminy .Dowody w ogolnym postepowaniu
administracyjnym.Europejskie zalozenia dopuszczalnosci zlotej akcji (zlotego weta) skarbu panstwa w
spolkach kapitalowych i ich realizacja w prawie polskim.Analiza przebiegu osiadan w warunkach
odwodnienia na przykladzie danych z wybranego rejonu terenu gorniczego kwb „belchatow” praca
inzynierska budownictwo.Metody oceny projektu inwestycji budowlanej..Ekonomiczne i polityczne
uwarunkowania rosyjskiego kryzysu walutowego z roku 1998 oraz jego nastepstwa.Wzor pracy
licencjackiej.Materialnoprawne i procesowe aspekty postepowania przyspieszonego w polskim i
hiszpanskim prawie karnym. Wybrane zagadnienia.Taksowkarz jako ofiara przestepstwa..Rada gminy jako
organ przedstawicielski.Strategia rozwoji gminy na przykladzie gminy cieszkow..Wykorzystanie wizerunku w
reklamie w swietle polskiego ustawodawstwa.Jak zaczac prace licencjacka.praca licencjacka budzet gminy
.Kryminalizacja czynow o charakterze terrorystycznym z punktu widzenia prawa europejskiego i prawa
miedzynarodowego.Wplyw wypalenia zawodowego na postawy pracownikow sluzby
wieziennej..Amortyzacja srodkow trwalych na wybranym przedsiebiorstwie i jak to wplywa na wynik
finansowy.Promocja jako instrument zarzadzania w oswiacie.Integracja systemow zarzazania jakosciasrodowiskiem i bhp na przykladzie srubex lancut.Aktywne formy zwalczania bezrobocia i ich efektywnosc na
przykladzie powiatowego urzedu pracy w sieradzu.Weryfikacja przydatnosci zawodowej pracownikow na
przykladzie banku pko s.a. w opocznie.Powodztwo prokuratora w procesie cywilnym.Wplyw wdrazania
systemow informatycznych poprzez projekty na poprawe jakosci zarzadzania strukturami typu call
center.Reklama jako forma komunikacji pomiedzy konsumentem a przedsiebiorstwem na rynku
globalnym.Sytuacja absolwentow szkol wyzszych na rynku pracy w polsce w okresie transformacji
systemowej w latach 1990-2005.Analiza aspektow podatkowych handlu elektronicznego. Wybrane
zagadnienia.Dyjakowska- marzena. - crimen laesae maiestatis : a study of roman law influences in old poland
.Male przedsiebiorstwo turystyczne na rynku lokalnym. Przyklad z rynku wynajmu apartamentow w
krakowie.Analiza finansowa budzetu gminy wreczyca wielka w latach 2006-2010.Zarzadzanie green logistics
w aspekcie optymalizacji kosztow produktow na przykladzie firmy ikea.zrodla finansowania deficytu budzetu
gminy na przykladzie gminy komprachcice w latach 2005-2012.Internet jako nowa forma dzialalnosci
reklamowej firmy.Zarzadzanie logistyczne w jednostce samorzadu terytorialnego (na przykladzie miasta i
powiatu tomaszow mazowiecki).Projekt pracy magisterskiej.Kredyt jako instrument finansowania
budownictwa mieszkaniowego w polsce (na przykladzie oferty banku pko bp sa).Wykonanie i realizacja planu
rozwojowego jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy blaszki.praca licencjacka budzet
gminy .Zaswiadczenia.Tozsamosc miasta czestochowy w aspekcie marketingu terytorialnego.Liwowskiboleslaw. - podstawowe zagadnienia zarzadzania produkcja .Gielda papierow wartosciowych w warszawie
jako instytucje rynku kapitalowego. Badanie indeksu wig - banki w latach 2008- 2010.praca licencjacka
budzet gminy .Marketing wewnetrzny w sklepach wielkopowierzchniowych na przykladzie firmy
real.Zarzadzanie personelem w malym przedsiebiorstwie.Pomoc w pisaniu pracy inzynierskiej.Innowacje w
dzialalnosci przedsiebiorstwa. Analiza na przykladzie firmy -- aparel..Bezpieczenstwo energetyczne polski terminologia i aspekty prawne- stan obecny na tle innych krajow ue i perspektywy rozwoju..praca licencjacka
budzet gminy .System zarzadzania jakoscia jako podstawa world class manufacturing..Komunikacja
marketingowa na rynkach miedzynarodowych. Analiza zawartosci wybranych przekazow
marketingowych..Organy ochrony granic ii rzeczpospolitej..System motywowania w procesie zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa -studium przypadku..Wykorzystanie rachunku kosztow
.

.
dzialan w zarzadzaniu sprzedaza w przedsiebiorstwie dystrybucyjno-logistycznym x.Analiza zagrozen i
krytycznych punktow kontroli w procesie filtracji w praktyce browarniczej..Wplyw metod amortyzacji na
wynik finansowy w swietle prawa bilansowego i podatkowego.Six sigma w sgl carbon polska s.a. business
grafity specjalne w nowym saczu.Spolecznosc lokalna wobec szans rozwoju regionalnego: studium z historii i
wspolczesnego zycia spolecznego gorzna.Funkcjonowanie przedsiebiorstwa branzy motoryzacyjnej na rynku
europejskim..Stosunki gospodarcze grupy banku swiatowego z federacja rosyjska w latach 20012008.Instytucjonalne formy wspierania internacjonalizacji polskich przedsiebiorstw na przykladzie polskiej
izby handlowo-przemyslowej oraz polskich sluzb dyplomatycznych we francji.Przychody ze sprzedazy uslug
medycznych i koszty ich pozyskiwania na przykladzie spolki akcyjnej optima medycyna sa..Kultura
organizacyjna w przedsiebiorstwie na podstawie enion s.a. oddzial w czestochowie zaklad energetyczny
czestochowa.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie - ujecie
teoretyczne.Sposoby pozyskiwania kapitalu przez przedsiebiorstwa.Wystepowanie deficytu snu wsrod
pracownikow osrodkow pomocy spolecznej w powiecie tatrzanskim z uwzglednieniem zmianowosci pracy
oraz chronotypow badanych.Stosunki miedzyludzkie w organizacji na podstawie przedsiebiorstwa
rolmax.Charakter prawa do firmy.praca licencjacka budzet gminy .Leasing w regulacji prawa bilansowego i
podatkowego.Specyfika marketingu business to business.Znaczenie marketingu terytorialnego w kreowaniu
wizerunku miejsca - analiza i ocena na przykladzie dzialan prowadzonych w gminie czestochowa i gminie
olsztyn.Ocena stabilnosci skladu chemicznego stali przeznaczonej na blachy..Wplyw wybranych metod
przesluchan na wiarygodnosc zeznan swiadkow.Organizacja obslugi klienta na przykladzie biura podrozy
triada..Ocena rentownosci przedsiebiorstwa tvn s.a. w latach 2008-2010.Witkowski- stanislaw aleksander
(1947- ). Red. - sukces w zarzadzaniu kadrami : elastycznosc w zarzadzaniu kapitalem ludzkim..Metody i
techniki rekrutacji i selekcji kandydatow do pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Dzialania
marketingowe polskich firm w aspekcie spolecznej odpowiedzialnosci biznesu.Proces rekrutacji i selekcji w
sluzbach mundurowych na przykladzie policji.Wozniak- michal gabriel (1949- ). Red. - modernizacja dla
spojnosci spoleczno-ekonomicznej w czasach kryzysu .Nowoczesne metody finansowania dzialalnosci na
przykladzie factoringu.Zarzadzanie produkcja i jakoscia przy wytwarzaniu korpusow silnikow
elektrycznych.Parteka- tomasz (1944- ). Red. - wymiar europejski regionu morza baltyckiego = (the european
dimension of baltic sea region) .Determinanty jakosci wyrobow mleczarskich.Wykorzystanie srodkow
unijnych w budzecie starostwa powiatowego w sieradzu.Sytuacja kobiet na rynku pracy w swietle praktyk
rekrutacyjnych pracodawcow z regionu wielunskiego..Potencjal wybranych bankow na rynku kont osobistych
z wykorzystaniem analizy kluczowych czynnikow sukcesu.Wyrok zaoczny w procesie cywilnym..Zarzadzanie
zabytkami nieruchomymi w polsce na przykladzie xix - wiecznego dworu ziemianskiego polozonego w
libertowie..Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej.zrodla prawa
administracyjnego..praca licencjacka budzet gminy .Podatki i oplaty lokalne w planowaniu finansowym
jednostek samrzadu terytorialnego na przykladzie gminy wreczyca wielka w latach 2008-2010.praca
licencjacka budzet gminy .Wyrok zaoczny w procesie cywilnym..Spektakl teatralny jako przyklad dziela
zaleznego.Polskie towarzystwo turystyczno-krajoznawcze jako kreator rozwoju turystyki na terenie
podbeskidzia - zarzadzanie i dzialalnosc marketingowa w organizacji.Obsluga klienta w lancuchu
logistycznym na przykladzie wybranej firmy.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki wplywajace na wynik
finansowy przedsiebiorstwa.Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania administracji dla zajetego
obszaru polski - generalnego gubernatorstwa w latach 1939-1945..Spoleczna odpowiedzialnosc
biznesu.Arbitraz i mediacja - analiza porownawcza pozasadowych sposobow rozwiazywania
sporow.Renomowany znak towarowy i jego ochrona w polskim prawie wlasnosci przemyslowej.Analiza
dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na przykladzie bre bank s. A. W latach 2006-2010..Analiza
przekazow reklamowych w mediach lokalnych na przykladzie mediow czestochowskich.Marka jako element
wizerunku firmy (na przykladzie firmy commercial union).Wybrane problemy logistyki humanitarnej i
zarzadzania kryzysowego podczas euro 2012 oraz powodzi..Modelowanie procesow transportowych na
przykladzie osm radomsko..Wypadki drogowe spowodowane przez kierowcow samochodow
ciezarowych.Rodzaje i znaczenie dochodow gminy jako zrodla jej finansowania na podstawie analizy
porownawczej miejskiej i wiejskiej gminy lowicz..Wykorzystanie funduszy unii europejskiej w gminie na
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przykladzie gliwic.Analiza procesu produkcyjnego wyrobow metalowych..Prace licencjackie turystyka.Pisanie
prac magisterskich lodz.praca licencjacka budzet gminy .Kultura organizacyjna - jako element zarzadzania
przedsiebiorstwem.Wykorzystanie bilansu i rachunku zysku i strat do oceny sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie optima medycyna sa w latach 2009-2011.praca licencjacka budzet gminy
.Zwiazek pomiedzy efektywnoscia operacyjna a finansowa w polskim sektorze bankowym..Postepowanie w
sprawach o zlozenie przedmiotu swiadczenia do depozytu sadowego.Rola centrow logistycznych w procesach
dystrybucji..Znaczenie posrednika w obrocie nieruchomosciami dla funkcjonowania rynku nieruchomosciami
na przykladzie biura an-mar.Dobro prawne chronione prawem karnym.Segmentacja rynku uslug hotelarskich
w powiecie zawiercianskim.Lobbing i grupy interesu oraz ich rosnacy wplyw na podejmowanie decyzji w
instytucjach europejskich.Wybrane problemy harmonizacji rachunkowosci bankowej w dobie globalizacji na
przykladzie pko bp.Polityka antyinflacyjna banku centralnego na przykladzie narodowego banku polskiego w
latach 2000-2011.Wielkosc i struktura dochodow i wydatkow budzetowych gminy kutno.Dobrowolne
poddanie sie karze w polskim postepowaniu karnym (art.387kpk.).Motywacja jako element zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie spolki bestur.Sposoby motywowania pracownikow na przykladzie kadry
nauczycielskiej.Prawne aspekty handlu elektronicznego w polsce.Producent jako podmiot prawa
autorskiego.Ocena kodycji ekonomiczno - finansowej przedsiebiorstwa cefarm czestochowa s. A. W latach
2006 - 2008.Administracja w trzeciej rzeszy.praca licencjacka budzet gminy .Rola analizy kosztow w
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy php wychamet w latach 2006-2008.Pisze prace licencjackie.praca
licencjacka budzet gminy .Zastosowanie analizy wskaznikowej w ocenie kondycji finansowej
przedsiebiorstwa..Tematy prac magisterskich rachunkowosc.Prawnomiedzynarodowa pozycja konsula
honorowego.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja rynku ropy naftowej we wspolczesnym
swiecie..Uzupelnienie orzeczenia sadowego w procesie.Komercyjne i niekomercyjne bazy danych na
przykladzie oracle 10g i postgresql.Determinanty jakosci w procesie wytwarzania czesci samochodowych z
tworzyw sztucznych..Partnerstwo publiczno - prywatne jako jeden z nowoczesnych sposobow realizacji
inwestycji w jednostkach samorzadu terytorialnego.Samorzad powiatowy w ii i iii rp.Zarzadzanie rozwojem
zasobow ludzkich w przedsiebiorstwem na przykladzie firmy elhand transformatory sp. Z o.o..Infrastruktura
techniczna jako przedmiot projektow inwestycyjnych..Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z
powodu nie wykonania polecenia sluzbowego.Analiza sytuacji finansowej jednostki budzetowej na
przykladzie zespolu szkol 1 w klobucku w latach 2007-2011..Finansowanie zadan z zakresu pomocy
spolecznej na rzecz dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w gminie lapy w latach 20082012.Charakterystyka zintegrowanego systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie h.m. helvetia
meble- na podstawie stosowanych norm jakosci: iso 9001: 2001- iso: 14001- iso: 18001.Charakter prawny
umowy sejfowej.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona zasobow zywych wod srodladowych.Wizja
wspolnoty chrzescijanskiej w relacjach spolecznych i politycznych w doktrynie sw.pawla.Ocena ryzyka w
kontrakcie zagranicznym na przykladzie pzl mielec.Zarzadzanie produktem w branzy
farmaceutycznej.Strategie finansowe wybranych spolek gieldowych.praca licencjacka budzet gminy .Udzial
wojska polskiego w obronie westerplatte.Analiza poziomu jakosci rur instalacyjnych stopu cudhp w
odcinkach..Grochowska- irena. Red. - zmiany klimatu a spoleczenstwo .Motywowanie pracownikow w
malych i srednich przedsiebiorstwach.Tematy prac magisterskich z pedagogiki.Utrata wartosci rzeczowych
aktywow trwalych w swietle krajowych i miedzynarodowych regulacji rachunkowosci.Logistyka zwrotna jako
element realizacji koncepcji zrownowazonego rozwoju.Opodatkowanie nieruchomosci .stan i postulowane
kierunki reform..Analiza funkcjonowania zakladowego systemu zarzadzania w oparciu o wymagania norm iso
9001:2000 oraz iso 14001:2004 w firmie pabianickie zaklady graficzne spolka akcyjna.Koncepcja partnerstwa
publiczno-pywatnego i jej realizacja w warunkach polskich na tle doswiadczen innych krajow.Analiza
rachunku kosztow w firmie transportowej sap.praca licencjacka budzet gminy .Parkingi i miejsca parkingowe
w miejskiej przestrzeni - przyklad lodzi.Charakter sankcji administracyjnych wymierzanych przez komisje
nadzoru finansowego.Odwzorowanie zrodel finansowania i sytuacji finansowej przedsiebiorstwa w
sprawozdaniach finansowych.Analiza metod ograniczajacych bezrobocie na przykladzie powiatu
cieszynskiego w latach 2006 - 2008.Wplyw promocji w polskich markach odziezowych na ich wyniki
finansowe.Projekt technologii i organizacji robot remontowych i modernizacyjnych wybranego budynku
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mieszkalnego praca inzynierska budownictwo.Analiza i ocena form przeciwdzialania bezrobociu w polsce w
latach 2007-2011.Szczegolne uprawnienia skarbu panstwa w spolkach kapitalowych w prawie
wspolnotowym i polskim.Kredyty preferencyjne dla gospodarstw rolnych na przykladzie banku
spoldzielczego towarzystwa oszednosciowo-pozyczkowego pa-co-bank oddzialu w pabianicach..Przeslanki i
warunki wykorzystania outsourcingu w procesie pozyskiwania pracownikow (na przykladzie zakladow
przetworstwa miesnego henryk kania s. A. W pszczynie).Wplyw wybranych instrumentow wspolnej polityki
rolnej na konkurencyjnosc polskich gospodarstw rolnych.Inicjatywa ludowa w sprawie
referendum.Technologia walcowania blach grubych w hucie stali czestochowa oraz badanie ich
jakosci..Instrumenty zabezpieczania ryzyka eksportowego.Finansowanie deficytu budzetu panstwa
.Narzedzia i metody kompleksowego zarzadzania jakoscia przyklad firmy delphi.praca licencjacka budzet
gminy .Opakowanie czekolad jako sposob roznicowania pozornego.Uznaniowe decyzje
podatkowe.Zastosowanie metody hierarchicznej analizy problemu (ahp) do wyboru opcji strategicznych w
wyzszej szkole menadzerskiej w legnicy.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Koncepcja prawa u bronislawa malinowskiego..Wizja lokalna - aspekty kryminalistyczne i procesowe.Fuzje i
przejecia jako metoda pozyskiwania i transferu wiedzy - analiza przypadkow..praca licencjacka budzet gminy
.Oszustwo jako przestepstwo w kodeksie karnym z 1997 roku i kodeksie karnym skarbowym z 1999
roku.Charakterystyka dochodow podatkowych gmin na przykladzie gminy biala..Internal audit - kluczowa
komorka banku w swietle poszerzonej unii europejskiej.La taxe sur la valeur ajoutee-podatek od wartosci
dodanej we francji a opodatkowanie towarow i uslug w polsce. Analiza porownawcza..Analiza poziomu i
struktury bezrobocia w powiecie starachowickim na tle bezrobocia w polsce w latach 2006-2010.Funkcja
oswiatowa nysy..Analiza mozliwosci wykorzystania srodkow unii europejskiej przez gmine na przykladzie
gminy patnow.Polityka personalna jako wyraz zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na
przykladzie frito lay poland.Analiza i ocena produktow bankowych na przykladzie ing banku slaskiego s.a. w
latach 2005-2010.Wstep do pracy magisterskiej.Gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi gminy
kroczyce.Rozwoj rolnictwa w powiecie sieradzkim w oparciu o srodki unii europejskiej (na przykladzie agencji
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa biuro powiatowe w sieradzu).praca licencjacka budzet gminy
.Ewolucja liberalnej teorii sprawiedliwosci johna rawlsa.Regulations concerning geographical indications in
the european union law.Kredyty preferencyjne dla rolnictwa i dzialalnosci ekologicznej.Wydatki inwestycyjne
gmin w kontekscie akcesji polski do unii europejskiej (na przykladzie gminy opoczno i slawno w latach 20022007).Analiza efektu kraju pochodzenia na przykladzie marki farmona.Status prawny pracownika
administracji samorzadowej..Procesy doskonalenia koncepcji logistyki przesylek w przedsiebiorstwie poczta
polska s.a..Praca licencjacka bankowosc.Prawo gospodarcze publiczne.praca licencjacka budzet gminy
.Strategia rozwoju jako narzedzie budowania przewag konkurencyjnych.Sukces i fiasko wprowadzania
nowego produktu na rynek na przykladzie przedsiebiorstwa pamapol s.a..Przestepstwo nieumyslne w
kodeksie karnym z dnia 6 czerwca 1997.Ocena funkcjonowania handlu elektronicznego w sektorze
b2b.Wplyw wizerunku firmy na pozyskiwanie zasobow pracowniczych na przykladzie producenta mebli
stylowych mebin..praca licencjacka budzet gminy .Mozliwosci zatrudnienia osob niepelnosprawnych na
rynku lokalnym w czestochowie..Zarzadzanie ryzykiem bankowym w bankach spoldzielczych w swietle nowej
umowy kapitalowej na przykladzie banku spoldzielczego w szczekocinach.Miejsce i rola wzornictwa
przemyslowego w polsce..Rola banku ochrony srodowiska s.a. w kredytowaniu ochrony srodowiska.Czynniki
determinujace zachowania nabywcow w procesie zakupu wody mineralnej.Czynniki ksztaltujace zachowania
ludzi w organizacji.Instrumenty finansowe - krajowe i miedzynarodowe regulacje a polska praktyka
gospodarcza.praca licencjacka budzet gminy .Rola dochodow wlasnych w finansowaniu zadan gminy na
przykladzie gminy siewierz.Strategia informatyzacji i jej realizacja na przykladzie przedsiebiorstwa masterlink
express sp. Z o.o..Prawo konstytucyjne.Rozwiazania mobilne w sprzedazy.Opodatkowanie dochodow z
transakcji na rynku kapitalowym.Ewolucja pozycji ustrojowej senatu w konstytucjach niepodleglej
polski.Modernizacja infrastruktury drogowej z dofinansowaniem ue- na podstawie gminy
wiejskiej.Zastosowanie nowoczesnych narzedzi komunikacyjnych w szkolnictwie - na przykladzie koncepcji
szkolnego portalu internetowego.Doskonalenie relacji z klientami jako sposob zdobywania przewagi
konkurencyjnej na rynku (na przykladzie firmy xyz).Cel pracy magisterskiej.Strategie inwestycyjne firm asset
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management (na przykladzie legg mason zarzadzanie aktywami s.a.).Determinanaty i sposoby zwalczania
bezrobocia w regionie piotrkowskim w latach 2002-2006.Analiza dzialalnosci kredytowej banku pko bp w
latach 2008-2012..Efekty szkolenia pracownikow na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Zubrzycki- janusz. pkwiu a stawki vat 2009 .Procedury odwolawcze we wspolnotowym prawie zamowien
publicznych.Narkomania i psychospoleczne aspekty jej zwalczania.Organizacyjno - marketingowe aspekty
funkcjonowania grupy wydawniczej polskapresse.Zapobieganie i zwalczanie zjawiska handlu ludzmi w ujeciu
prawa unii europejskiej i prawa polskiego..Analiza kosztow calkowitych i rodzajowych na przykladzie firmy
ruch s.a..System rozliczania podatku od towarow i uslug vat po przystapieniu polski do unii europejskiej na
przykladzie ppup poczta polska.praca licencjacka budzet gminy .Ryzyko w kredytowaniu dzialalnosci
gospodarczej na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Morska i oceaniczna zegluga jachtowa w swietle norm
prawa miedzynarodowego publicznego.Outsourcing uslug logistycznych we wspolczesnych
organizacjach.Kosciol katolicki w czasach totalitaryzmu..Zastosowanie narzedzi rachunku kosztow oraz
analizy finansowej w przedsiebiorstwie wielobranzowym swietoszek sp. Z o.o. Z siedziba w
lodzi.Wprowadzenie nowego produktu na rynek na przykladzie wody zrodlanej kropla
beskidu.Przeciwdzialanie bezrobociu na przykladzie powiatu zgierskiego.Kompetencje prezydenta
rzeczpospolitej polskiej na tle porownawczym.Zakazy dowodowe- a sposoby przesluchiwania osob w
polskim procesie karnym.Otoczenie i jego wplyw na rozwoj przedsiebiorstwa.Eutanazja czynna-bierna i
wspomagane samobojstwo w swietle prawa karnego i medycznego w polsce na tle
porownawczym..Prawnopodatkowe aspekty podzialu spolek kapitalowych.praca licencjacka budzet gminy
.Badania rynkowe i marketingowe w internecie na przykladzie sklepu oleno.pl.Coaching jako metoda
doskonalenia funkcjonowania zasobow ludzkich organizacji.Analiza bezrobocia i jego redukcji na terenie
powiatu czestochowskiego w latach 2006-2010.Efektywnosc funkcjonowania procesow produkcyjnych
konstrukcji stalowych..Metody przeciwdzialania bezrobociu w powiecie wloszczowskim.Wykrywanie trucizn
w zwlokach ludzkich.Od zwrotu aretycznego w filozofii do jurysprudencji cnot.Orientacja marketingowa
malych i srednich przedsiebiorstw.Realizacja projektow inwestycyjnych w jednostkach samorzadu
terytoaialnego. Studium przypadku - gmina niepolomice..Analiza ekonomiczno-finansowa na podstawie
przedsiebiorstwa x.Polityka karna i wykonanie kar na tle transformacji systemowej w polsce.Finanse
publiczne i prawo finansowe.Postac w reklamie - analiza na podstawie modelu fcb..Marketing bezposredni i
formy jego zastosowania w firmie avon cosmetics polska.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie huty stali czestochowa.Wybrane aspekty dzialalnosci kredytowej banku bph s.a. na przykladzie
kredytow dla klientow indywidualnych.Krzykowski- przemyslaw. Red. - dekodyfikacja postepowania
administracyjnego a ochrona praw jednostki .Hotel jako podmiot na rynku turystycznym.Rola czynnikow
motywacyjnych i ich wplyw na satysfakcje pracownikow na przykladzie firmy branzy finansowej.Pisanie prac
maturalnych tanio.Analiza ryzyka kredytowego malych i srednich przedsiebiorstw w banku pekao spolka
akcyjna.Analiza kosztow sprzedazy na przykladzie przedsiebiorstwa dobropasz- grupa rolimpex sp. Z
o.o.Upadlosc osob fizycznych nieprowadzacych dzialalnosci gospodarczej w teorii i praktyce.Obowiazek
pracodawcy informowania pracownikow o sytuacji zakladu pracy.Analiza ekonomiczno-finansowa zf altana
pharma sp. Z o.o. W lyszkowicach.Analiza finansowa jako narzedzie oceny standingu przedsiebiorstwa (na
przykladzie firmy fazbud).Praca magisterska podatki.Prawo do odprawy pienieznej w przypadku rozwiazania
stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow.Sekurytyzacja - analiza zagadnien
prawnych.Strategie rozwoju dzialalnosci operatorow logistycznych na przykladzie ups..Przewodzenie w
procesie zarzadzania organizacja.Bankowosc elektroniczna jako narzedzie wzrostu konkurencyjnosci
banku.Franczyza na obecnym rynku turystycznym ze szczegolnym uwzglednieniem polskiej branzy
gastronomicznej.Przydatnosc rachunku przeplywow pienieznych w ocenie plynnosci finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie helio s.a..Rola systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie (na
przykladzie siegenia-aubi w kluczborku)..Bossak- jan w.. - systemy gospodarcze a globalna konkurencja
.praca licencjacka budzet gminy .Notarialne poswiadczenie dziedziczenia.Dzialalnosc franchisingowa na
przykladzie firmy mcdonalds.Rachunek kosztow dzialan na przykladzie oddzialu produkcyjnego
transformatorow rozdzielczych sp. Z o.o. Abb polska w lodzi.Skutecznosc przepisow prawa o ochronie
konsumentow.Koszty jakosci w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Instrumenty pochodne w ofercie polskich
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bankow – na przykladzie banku pko bp s.a..Zasada niedyskryminacji jako ograniczenie swobody umow
przedsiebiorcy swiadczacego uslugi i dostarczajacego towary.Cherep- alla v. - investments : manual .Pisanie
prac magisterskich forum.praca licencjacka budzet gminy .Analiza systemu zarzadzania jakoscia w firmie
uslugowej na przykladzie banku pekao s.a..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami
mieszkaniowymi w spoldzielniach mieszkaniowych na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej zubardz w
lodzi.Weryfikacja doboru zawodowego na przykladzie nauczycieli.Analiza dzialalnosci kredytowej banku
spoldzielczego w chelmie w latach 2002-2004.Gorynia- marian (1956- ). Red. - wejscie polski do strefy euro a
miedzynarodowa konkurencyjnosc i internacjonalizacja polskic.Funkcje i instrumenty polityki
fiskalnej..Odpowiedzialnosc cywilna spedytora.Odpowiedzialnosc urzednikow za przewleklosc
postepowania. Aspekty administracyjnoprawne.Przychody linii lotniczych - wybrane aspekty sprawozdawcze
i zarzadcze.Strategie marketingowe w sieci sklepow sportowych na przykladzie firmy decathlon.Turystyka
survivalowa w polsce - ocena jakosci uslug survivalowych.Ocena systemu podatku dochodowego od osob
fizycznych na podstawie urzedu skarbowego w ostrowie mazowieckim.Wybrane problemy zabezpieczenia
spolecznego w polsce.Rowne szanse kobiet i mezczyzn w procesie starania sie o prace- fikcja - czy
rzeczywistosc?.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji majatkowofinansowej przedsiebiorstwa na przykladzie wybranej spolki.Yield management na przykladzie hotelu
europejskiego w krakowie.Analiza polityki dywidendy spolek notowanych na gieldzie papierow
wartosciowych w warszawie..Wybrane aspekty rozwoju paliwowego- energetycznego i surowcowego w
polsce.Rola stowarzyszenia branzy sanitarnej w podnoszeniu konkurencyjnosci jego
uczestnikow.Pozyskiwanie i szkolenia personelu w banku polskiej spoldzielczosci s.a..Analiza i ocena
wykorzystywania srodkow trwalych w przedsiebiorstwie czestochowska konfekcj techniczna sp. Z o.o..Szkola
austriacka wobec socjalizmu- interwencjonizmu i wspolczesnych problemow wolnego rynku..Realizacja
zasady wlasciwej reprezentacji w systemie wiekszosciowym i proporcjonalnym.Przedsiebiorczosc kobiet (na
przykladzie miast lomzy i zambrowa).Szkolenia pracownicze i ich wplyw na motywacje
pracownika.Sprawozdawczosc bankowa jako zrodlo informacji o banku..Zarzadzanie srodkami pienieznymi w
przedsiebiorstwie na przykladzie spolki informatycznej.Analiza systemu motywowania w organizacji na
przykladzie przedsiebiorstwa z branzy spozywczej z sierpca.Doniosla rola autonomii nauczycieli dla
zarzadzania szkola.Seminarium ii r.niest. V r- kat. Postepowania administracyjnego.Promowanie malej firmy
handlowej na lokalnym rynku na przykladzie firmy pekra..Wzor pracy licencjackiej.Postepowanie w sprawach
malzenskich.System logistyczny przedsiebiorstwa meblarskiego na przykladzie firmy x.Trwalosc
prawidlowych decyzji administracyjnych.Dzialalnosc kredytowa bankow na przykladzie alior bank s.a..Rozwoj
wspolnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa unii europejskiej w kontekscie zmieniajacej sie sytuacji
miedzynarodowej.Fundusze venture capital jako zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce..Rola motywowania w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na podstawie przedsiebiorstwa x w opolu.praca
licencjacka budzet gminy .Niezaleznosc sadow i niezawislosc sedziow w swietle konstytucji i ustawodawstwa
rzeczypospolitej polskiej.Prawa mniejszosci w polsce- a kanon miedzynarodowy.Celowosc i zasadnosc
postepowania przyspieszonego w sprawach o przestepstwa.Kryzysy finansowe xx wieku i sposoby
zarzadzania nimi. Przyklad stanow zjednoczonych w latach 2007-2009.Gadzety reklamowe oraz ich znaczenie
w dzialalnosci marketingowej.Randers- jorgen. - rok 2052 : globalna prognoza na nastepne czterdziesci lat :
raport dla klubu rzymskiego dla up.Zasady wyceny bilansowej wedlug polskich i miedzynarodowych zasad
rachunkowosci (na przykladzie wartosci niematerialnych i prawnych w tvn s.a.).Ura- elzbieta. Red. - czlowiek
a srodowisko : aspekty prawno-spoleczne .Tematy prac licencjackich fizjoterapia.Analiza podatku
dochodowego od osob fizycznych na podstawie firmy anko w latach 2007-2011.Stec- piotr. Red. - wlasnosc
intelektualna w przedsiebiorstwie : wybrane problemy prawne i ekonomiczne .Fundusze inwestycyjne - w
teorii i w praktyce.Podatki i oplaty lokalne w planowaniu finansowym gminy na przykladzie gminy panki.Rola
doradcy bankowego w procesie udzialania kredytu hipotecznego na przykladzie ing bank slaski w
czestochowie.Wrogie przejecia spolek kapitalowych. Mechanizmu obronne stosowane w polsce.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w organizacji np. Philips lighting pabianice s.a. jako element nowoczesnego zarzadzania
na przykladzie philips lighting pabianice s.a..praca licencjacka budzet gminy .Organizacja i funkcjonowanie
rady ministrow w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Elastyczny czas pracy jako tendencja rozwojowa
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prawa pracy.Analiza budzetu unii europejskiej w latach 2007-2011.Analiza i ocena przeplywu informacji w
przedsiebiorstwie na przykladzie banku pekao spolka akcyjna oddzial w czestochowie.Strategie rozwoju firm
doradczych..Wplyw kryzysu na sektor bankowy ..Kulturowe uwarunkowania wieziennictwa w
chinach.Globalizacja i internacjonalizacja uslug bankowych na przykladzie citigroup.Znaczenie programow
pomocowych unii europejskiej dla rozwoju infrastruktury kolejowej w polsce. Analiza na przykladzie pkp
polskich linii kolejowych s.a..praca licencjacka budzet gminy .Prawne formy zabezpieczenia zobowiazan
podatkowych w postaci hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego.Ocena urzedu miasta krakowa za
pomoca metody caf.Analiza statystyczno-ekonomiczna firmy..Konstrukcja odpowiedzialnosci dyrektorow w
amerykanskim prawie spolek akcyjnych.Pisanie prezentacji maturalnej.Strategia internacjonalizacji
przedsiebiorstwa branzy wyposazenia dla gastronomii na przykladzie firmy mapal polska sp. Z o.o..praca
licencjacka budzet gminy .Ochrona pracy kobiet i uprawnienia zwiazane z rodzicielstwem..Plan podzialu
sumy uzyskanej z egzekucji.Wykorzystywanie funduszy strukturalnych na przykladzie gmin poludniowozachodniej malopolski..Urlop w wymiarze proporcjonalnym .Golata- krzysztof (1953- ). Red. transformacyjne public relations a media masowe .Prace licencjackie politologia.Crimen laesae maiestatis w
rzeczpospolitej szlacheckiej. Droga do humanitaryzacji polskiego prawa karnego..praca licencjacka budzet
gminy .Wspolna polityka regionalna unii europejskiej i jej implikacje w hiszpanii.Praktyki religijne jako srodek
oddzialywania penitencjarnego na osadzonych. Teoria a rzeczywistosc na przykladzie zakladu karnego w
nowym wisniczu.Analiza bezrobocia w polsce w latach 2006-2011.Handel ludzkimi organami.Ocena ryzyka
zawodowego w oparciu o wymagania pn-n/ohsas 18001- na podstawie wybranych przedsiebiorstw.Analiza
systemu motywacyjnego na przykladzie firmy goliard sp. Z o.o..Problem wielokrotnie rejestrujacych sie
bezrobotnych na przykladzie grodzkiego urzedu pracy w krakowie w latach 2004-2005..Pomoc strukturalna i
jej znaczenie w szkolnictwie wyzszym - analiza na wybranym przykladzie.Samodzielnosc finansowa jednostek
samorzadu terytorialnego.Wykorzystanie internetu jako instrumentu dzialan marketingowych /na
przykladzie firmy alchemia inwestowania/.Praca licencjacka zarzadzanie.Transformacja gospodarcza w polsce
a rozwoj regulacji prawnych ubezpieczen spolecznych.Ocena jakosci zycia w miejscu pracy..Powstanie i stan
obecny rynkowego modelu finansowania kultury. zasada pisanie.Zarzadzanie projektem i marka na
przykladzie krakowskiego biura festiwalowego..Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa w latach 20042007 na przykladzie eco s.a. w opolu..praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji ekonomicznofinansowej firmy handlowej x w latach 2006-2010..Jakosc uslug w administracji
samorzadowej..Wykorzystaniem materialow energooszczednych. Praca inzynierska
budownictwo.Ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow w malych i srednich
przedsiebiorstwach w polsce w latach 1997-2005..Metody przesluchania swiadka.Kierunki rozwoju
miedzynarodowych sieci hotelarskich na przykladzie miasta krakowa..Wykorzystanie internetu jako medium
reklamy w przedsiebiorstwie handlowo - uslugowym ave katowice.Repartycyjny system emerytalny a
rownowaga finansow publicznych.Analiza rachunku wynikow macrosoft s.a. w roku 2003.Wplyw rzecznika
praw obywatelskich na tworzenie i respektowanie prawa w postepowaniach sadowych..Rola instytucji
finansowych w stymulowaniu oszczednosci.Teichmann- eufemia. Red. - baltyckie i wschodnie pogranicze unii
europejskiej : wybrane zagadnienia .Kryminalizacja posiadania srodkow odurzajacych i substancji
psychotropowych w ustawodawstwie polski oraz wybranych krajow unii europejskiej i rosji.Systemy
wspomagania decyzyjnego w przedsiebiorstwie.Polityka urzedu miasta w zakresie podatkow i oplat lokalnych
na przykladzie miasta czeladz w latach 2009-2011.Zarzadzanie podatkiem dochodowym a wynik
finansowy.Karty platnicze jako produkt bankowy na przykladzie banku pekao s.a..Wplyw grup na decyzje
zakupowe nabywcow - analiza i ocena na przykladzie konkretnej grupy respondentow.praca licencjacka
budzet gminy .Dylemat jorgensena. Geneza problemu i rozne strategie jego rozwiazywania.Finansowanie
nauki ze srodkow programow wspolnotowych na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego..Reklama
produktow motoryzacyjnych w polskich gazetach - analiza form i struktury przekazow.Problematyka
narkotykow w internecie.Atrakcyjnosc turystyczna- a zarzadzanie regionem.Postepowanie w sprawach
pomocy spolecznej.Znaczenie srodkow finansowych pozyskiwanych z funduszy strukturalnych ue w
finansowaniu zadan realizowanych przez miasto pilica w latach 2005-2009.Polisa ubezpieczenia morskiego w
prawie polskim.Koordynacja dzialan marketingowych i procesow produkcyjnych w firmie samanta..Gmina
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wlodowice jako miejsce atrakcji turystycznych na przykladzie wybranych gospodarstw
agroturystycznych.Wahania koniunktury gospodarczej i polityka antycykliczna panstwa - analiza na
przykladzie polskiej gospodarki w okresie transformacji..Polityka fiskalna jako element walki z kryzysem w
unii europejskiej.Ocena ksztaltowania budzetu gminy na przykladzie gminy wierzchlas w latach 2000 2004.Spoleczne bariery wdrazania i funkcjonowania systemu zarzadzania jakoscia iso 9001:2000 w urzedzie
gminy i miasta dobczyce.Zarzadzanie zintegrowanym programem operacyjnym rozwoju regionalnego.Analiza
i ocena zastosowania marketingu internetowego w branzy komputerowej na przykladzie sklepu
internetowego primakomp.Rola i metody zarzadzania metadanymi w rozwiazaniach business
intelligence.The path towards the extension of an arbitration agreement to non-signatories – polish law
perspective.Zapobieganie przestepczosci stadionowej - aspekt kryminalistyczny.Potrzeba wprowadzenia
instytucji organu faktycznego do polskiego porzadku prawnego.Wykorzystanie gruntu rolnego w procesie
inwestycyjnym.Wprowadzenie systemu zarzadzania jakoscia do organizacji a rozwoj pracownikow.Zasady
prawa zamowien publicznych.Opodatkowanie budynkow lub ich czesci - wybrane problemy.Benchmarking
procesow jako metoda usprawnienia administracji publicznej..Ekonomiczne aspekty funkcjonowania
gospodarstw agroturystycznych w wojewodztwie podlaskim..Zakup nieruchomosci mieszkaniowej na rynku
wtornym przy pomocy kredytu hipotecznego.Marketing relacji w uslugach szkolen z samoobrony.Znaczenie
bankowo-hipotecznej wartosci nieruchomosci dla funkcjonowania banku hipotecznego.Pozyskiwanie
kapitalu w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia na przykladzie marak sp.z o.o..Ile kosztuje napisanie
pracy licencjackiej.Praca licencjacka forum.Przykladowe prace licencjackie z administracji.Mozliwosci
wykorzystania odnawialnych nosnikow energii ze szczegolnym uwzglednieniem ziarna owsa.Organizacja
wypoczynku dla mieszkancow aglomeracji slaskiej i krakowskiej w oparciu o wybrane walory turystyczne
ziemi chrzanowskiej..Kredyt hipoteczny i budowlany w banku bgz s.a..Zarzadzanie kompetencjami jako
instrument rozwoju pracownikow.Zarzadzanie jednostka administracyjna na przykladzie miasta
kutna.Leasing jako forma finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie light
company.Logistyczna obsluga klienta w sektorze uslug promocyjnych i reklamowych (na przykladzie firmy
made in lodz).Sposoby ksztaltowania lojalnosci i pozyskiwania klientow na rynku bankowosci detalicznej (na
przykladzie ge money bank s.a.).Ocena samodzielnosci finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na
podstawie gminy strzelce opolskie.Rola rachunkowosci w zarzadzaniu jednostka gospodarcza na przykladzie
spoldzielczej agrofirmy w szczekocinach..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw infrastruktury transportowej
dla funkcjonowania obiektu port lodz.Pozyskiwanie srodkow transportu poprzez kredyt i leasing.Metody
wykonania cieplochronnych scian zewnetrznych praca inzynierska budownictwo.Malzenska rozdzielnosc
majatkowa z wyrownaniem dorobkow.Tematy prac magisterskich z pedagogiki.Swiadczenia pieniezne
przyslugujace funkcjonariuszowi strazy granicznej .Prawo cywilne.Analiza rynku pracy na przykladzie
wojewodztwa podlaskiego.praca licencjacka budzet gminy .Projekt tiob hali magazynowe z zapleczem
biurowym praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Problemy motywowania
pracownikow sektora bankowego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie
podatkow i oplat w budzecie gminy na przykladzie gminy wielun..praca licencjacka budzet gminy .Zasady
dzialania europejskiego funduszu rozwoju regionalnego ze szczegolnym uwzglednieniem wykorzystania
srodkow funduszu w polsce.Syndyk jako organ postepowania upadlosciowego.Pelnomocnik w sadowym
postepowaniu cywilnym.Mozliwosc wykorzystania e-commerce w przedsiebiorstwie..praca licencjacka
budzet gminy .Praca licencjacka zarzadzanie.Perechuda- kazimierz. - knowledge diffusion methods in a
networking company : knowledge business models .Instrumenty karnoprawnej reakcji na przykladzie
leczniczych srodkow zabezpieczajacych.Kalkulacja ofertowa a kalkulacja wynikowa w produkcji okien na
przykladzie weko sp. Z o.o..Ocena jakosci infrastruktury turystycznej dla turystyki pieszej na terenie
gorczanskiego parku narodowego.Prawo bilansowe a prawo podatkowe w okresie miedzywojennym i
wspolczesnie - porownanie wybranych aspektow.Okazanie w krakowie - srodmiesciu w latach 20042006.Roczna ocena pracownikow nowoczesnym narzedziem zarzadzania zasobami ludzkimi na podstawie
nordea bank polska s.a..Strategia rozwoju banku spoldzielczego w staszowie.Skutki prawne wystawiania tzw.
Pustych faktur vat.Podobienstwa i roznice w pit w polsce i w wielkiej brytanii.Ryzyko kredytowe
banku.Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie ehazet..Analiza finansowa przedsiebiorstwa na podstawie
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sprawozdania finansowego - studium przypadku.Wspolnota walutowa ue. Przygotowanie polski do akcesji do
strefy euro.Ocena przydatnosci platformy sekap w procesach komunikacji organizacji publicznych..Instytucja
wylaczenia- odwolania i ustapienia arbitra w prawie polskim..praca licencjacka budzet gminy .Audyt
wewnetrzny w jednostkach finansow publicznych.Strategia rozwoju mikroprzedsiebiorstwa na przykladzie
firmy agit.praca licencjacka budzet gminy .Analiza rynku nieruchomosci mieszkaniowych w bielsku - bialej i
okolicach.Mapowanie procesow jako narzedzie wspomagajace wdrazanie systemow informatycznych w
przedsiebiorstwie.Wplyw motywacji na zarzadzanie zespolami pracowniczymi na podstawie przedsiebiorstwa
x.Pedagogika prace magisterskie.Rzeczywistosc na rynku pracy a aspiracje zawodowe absolwentow
szkol.Dlugoterminowe umowy o uslugi budowlano - montazowe w prawie bilansowym.Venture capital w
stanach zjednoczonych i w krajach nadbaltyckich..Reklama praca magisterska.Koncepcja logistycznej obslugi
klienta w firmie jako element przewagi konkurencyjnej.Kredyt preferencyjny jako zrodlo finansowania
rolnictwa.Powod cywilny w procesie karnym.Rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw po akcesji polski do
unii europejskiej na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Klauzula sumienia farmaceutow.Analiza sytuacji
ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa x w latach 2003-2007.Ocena i doskonalenie znormalizowanych
systemow zarzadzania..Wynik wyszukiwania.Zakaz reformationis in peius w postepowaniu cywilnymadministracyjnym i sadowoadministracyjnym.Etyczne-moralne i prawne konsekwencje wykorzystania
komorek macierzystych.Proces wdrazania strategii rozwoju na przykladzie gminy komprachcice..Pomoc
spoleczna w rachunkowosci gminy na przykladzie gminy poczesna.praca licencjacka budzet gminy .Klastry
jako przejaw innowacyjnosci i czynnik rozwoju regionu (na przykladzie regionu lodzkiego).Analiza systemu
elektronicznej rezerwacji hotelowej brilliant hotelsoftware.Liberalizacja sektora telekomunikacyjnego we
wspolnocie europejskiej.Finansowanie inwestycji w rachunkowosci jednostki samorzadu
terytorialnego.Kredyt a lessing jako formy finansowania inwestycji podmiotu gospodarczego z sektora msp
na przykladzie spolki x z o.o.Nielegalne przerywanie ciazy jako przyczyny odpowiedzialnosci karnej.Ocena
plynnosci finansowej w przedsiebiorstwie elektrometal s.a..Cziomer- erhard - rola niemiec w kryzysie strefy
euro po 2009 roku .Formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej.Wynagrodzenia w polsce w latach 20052010.Ocena dzialalnosci firmy wdrazajacej systemy zarzadzania jakoscia..Przedrozumienie w poznaniu
prawniczym.Badania spoleczne w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Dowod z przesluchania stron w
postepowaniu cywilnym.Outsourcing na rynku nieruchomosci.Prawo wlasciwe dla deliktu
internetowego.Zarzadzanie przedsiebiorstwem rodzinnym na przykladzie firmy „daria” w latach 20082013.Kreowanie kultury organizacyjnej sprzyjajacej integracji pracowniczej.Kredyt hipoteczny jako forma
finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie bankow komercyjnych pko bp i ing bank
slaski.Ustroj sadow administracyjnych w polsce.Zlota akcja skarbu panstwa a swobody rynku wewnetrznego
unii europejskiej..Analiza art. 178a k.k. I art. 87 k.w. W kontekscie realizacji znamion prowadzenia pojazdu w
stanie nietrzezwosci- badz pod wplywem srodka odurzajacego oraz po uzyciu alkoholu lub podobnie
dzialajacego srodka- ze szczegolnym uwzglednieniem srodkow z grupy cannabis.Ochrona praw konsumenta
w unii europejskiej na przykladzie uslug finansowych.Zasada uczciwej konkurencji w orzecznictwie krajowej
izby odwolawczej..Znaczenie leasingu w finansowaniu przedsiebiorstwa.Usprawnienie procesow
logistycznych a pozycja konkurencyjna firmy na rynku..Doskonalenie jakosci obslugi czlonkow spoldzielni
mieszkaniowej na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej parkitka.Umowne prawo pierwokupu.Ocena
bankowych zrodel finansowania dzialalnosci gospodarczej na przykladzie oferty banku pekao s.a..Zmowa
kartelowa w przemysle farmaceutycznym w swietle ustawodawstwa i orzecznictwa unii
europejskiej.Zarzadzanie produkcja przy wytwarzaniu osprzetu elektrycznego z wykorzystaniem potencjalu
ludzkiego..Organizacja miedzynarodowych imprez sportowych w polsce na przykladzie uefa euro
2012..Napisze prace magisterska.Polityka rachunkowosci w jednostce budzetowej na przykladzie szkoly
publicznej.Odpowiedzialnosc za szkode wyrzadzona przez pracownika osobie trzeciej.Analiza rynku
ubezpieczen gospodarczych w polsce na przykladzie grupy pzu..Komercjalizacja wizerunku.Wykonywanie
praw akcjonariuszy w spolkach publicznych.Gospodarka finansowa gmin.Finansowanie budownictwa
mieszkaniowego przez bank hipoteczny na przykladzie bre banku hipotcznego s.a. w warszawie.Policja jako
formacja ochrony porzadku i bezpieczenstwa publicznego.Wplyw globalizacji na strategie funkcjonowania
przedsiebiorstw.Opakowanie jednostkowe a ocena funkcjonalnosci produktu na przykladzie
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kosmetykow.Antykomunizm ronalda reagana jako fundament polityki zagranicznej.Finansowanie kultury w
polsce. Studium przypadku przemyslu filmowego..Partnerstwo publiczno prywatne jako narzedzie realizacji
inwestycji celu publicznego.Przeslanka braku indywidualnego uzgodnienia klauzuli jako ograniczenie kontroli
tresci stosunku prawnego- przeprowadzonej z punktu widzenia abuzywnego charakteru postanowien
umownych.Polski rynek uslug pocztowych w aspekcie czlonkostwa polski w unii europejskiej.Ocena ryzyka w
kontrakcie zagranicznym na przykladzie pzl mielec.Wynik wyszukiwania.Ksztaltowanie zachowan nabywcow
na rynku motoryzacyjnym w polsce na przykladzie firmy fiat.Srodki probacyjne w polskim prawie karnym na
tle porownawczym..praca licencjacka budzet gminy .Transformacja logistyczna w aspekcie tworzenia
wartosci w procesie produkcji na przykladzie duzych przedsiebiorstw przemyslowych..Ocena efektywnosci
zarzadzania przez jakosc na przykladzie firmy uslugowej.praca licencjacka budzet gminy .Motywacja
personelu medycznego na przykladzie placowki sluzby zdrowia w krakowie.Ocena efektywnosci szkolen
pracownikow.Zarzadzanie wplywami i wydatkami w gminie szczekociny na przestrzeni lat 2007 2009.Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych na przykladzie i oddzialu banku pekao s.a. w piotrkowie
trybunalskim.Fundusze pozyczkowe i poreczen kredytowych w stymulowaniu rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw.Prawnosrodowiskowe aspekty budowy autostrad.Lokalna polityka rynku pracy na
przykladzie powiatu radomszczanskiego (1999-2005).Praca licencjacka z rachunkowosci.Motywowanie jako
obszar gospodarowania kapitalem ludzkim na przykladzie przedsiebiorstwa rossmann sdp sp. Z
o.o..Pozwolenie na budowe.Wplyw kultury organizacyjnej na efektywnosc dzialan firmy.praca licencjacka
budzet gminy .zrodla finansowania dzialalnosci gospodarczej w sektorze msp.Ekonomiczno-spoleczne
problemy bezrobocia w powiecie ostroleckim w latach 2005-2007.Marketing uslug turystycznych ze
szczegolnym uwzglednieniem uslug rekreacyjno - sportowych na przykladzie regionu
belchatowskiego.Technologie satelitarne gps wspierajace procesy logistyczne firm.Ocenianie pracownikow w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie wybranego banku.Skutecznosc systemu zarzadzania jakoscia w
srednim przedsiebiorstwie nalezacym do sektora msp na przykladzie: euro kerze.Reklama w internecie jako
metoda pozyskiwania klientow na rynku uslug bankowych na przykladzie pko bp s.a. oraz mbanku.Znaczenie
kompetencji menedzerskich w pelnieniu wspolczesnej roli nauczyciela.Tematy prac magisterskich
resocjalizacja.Przeslanki nadania zaswiadczenia europejskiego tytulu egzekucyjnego.Prace licencjackie z
pielegniarstwa.Problemy zwiazane z ustalaniem szkoly na zasadach ogolnych w prawie patentowym i proby
ich rozwiazania.Tematy pracy magisterskiej.Bariery i szanse powstawania i rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie mojego miasta sp. Zo.o w pabianicach.Neural networks application to the
change analysis of the value virtues on warsaw stock exchange returns.Porownanie metod zarzadzania i
marketingu w amatorskich organizacjach artystycznych polski i holandii na przykladzie chorow psalmodia i
erasmus kamerkoor..Zarzadzanie procesem rewitalizacji obiektow pofabrycznych na przykladzie kompleksu
manufaktura.Jakosc uslug gastronomicznych w wybranych torunskich hotelach.Pozbawienie praw
publicznych oraz podanie wyroku do publicznej wiadomosci jako srodki karne.praca licencjacka budzet gminy
.Nadzor kuratorski jako srodek wychowawczy.Wycena marki banku pko bp.Znaczenie kapitalu
intelektualnego w zarzadzaniu wspolczesna organizacja.Odroczony podatek dochodowy w polskiej praktyce badanie sprawozdan finansowych spolek publicznych w latach 2004-2005.Rola organizacji pozarzadowych w
ksztaltowaniu spoleczenstwa obywatelskiego w iii rzeczypospolitej.Mozliwosci zastosowania badan
psychologicznych w procesie rekrutacji i selekcji pracownikow w instytucji uslug finansowych..Specyficzne
determinanty stresu zawodowego wsrod pracownikow jednostki ratowniczo-gasniczej panstwowej strazy
pozarnej..Pisanie prac opinie.Stosunki panstwo - kosciol w konstytucji rp z 1997 r..Promocja przedsiebiorstwa
na targach i wystawach.Znaczenie marki w ksztaltowaniu lojalnosci nabywcow.Fundusze strukturalne jako
instrument unii europejskiej..praca licencjacka budzet gminy .Rozliczanie podatku vat w transakcjach
krajowych i zagranicznych..Prawo miedzynarodowe prywatne.Prace licencjackie wzory.Analiza czynnikow
warunkujacych rozwoj centrow logistycznych w polsce - na przykladzie centrum dystrybucji
ikea.Ekonomiczne i pozaekonomieczne czynniki motywacji pracownikow na przykladzie banku pko
s.a..Rozwoj doradztwa podatkowego w swietle ustawy o doradztwie podatkowym..Wykonywanie kary
pozbawienia wolnosci w systemie programowanego oddzialywania.Informatyzacja administracji publicznej cyfrowy urzad.Praca dyplomowa wzor.Wplyw projektow drogowych wspolfinansowanych z funduszy unii
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europejskiej na rozwoj lokalny na przykladzie powiatu tarnogorskiego.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie projektami na przykladzie projektu budowy portalu do wymiany informacji handlowej
www.epal.net.pl.Analiza skutecznosci aktywnych form zwalczania bezrobocia w powiecie ostroleckim (w
swietle dzialan powiatowego urzedu pracy w latach 2003-2007).Przeglad sposobow znakowania
towarow..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Standardy obslugi klienta
bankowego na przykladzie invest banku..Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie procesu
dystrybucji.Przedsiewziecia innowacyjne w budownictwie.Spory o wlasciwosc miedzy organami
administracji publicznej.Inwestycje ekologiczne przedsiebiorstwa.Reguly gatt/wto a wspolnotowy porzadek
prawny na przykladzie sporu o banany.Kultura organizacyjna w dzialalnosci instytucji publicznej na
przykladzie urzedu miasta w skarzysku-kamiennej.Wplyw globalizacji na strategie funkcjonowania
przedsiebiorstw.Podatki dochodowe od dzialalnosci gospodarczej w budzecie panstwa.Strategia
motywacyjna jako instrument ksztaltowania efektywnosci pracy.Konstytucyjne podstawy bezpieczenstwa
panstwa.praca licencjacka budzet gminy .Proceduralne aspekty ochrony zabytkow.Pisanie prac maturalnych
tanio.Motywacyjna rola pracy zespolowej na przykladzie kopalni wegla kamiennego sosnicamakoszowy.Wplyw woli indywidualnej na ksztalt umownego stosunku pracy.Pisanie prac licencjackich
opole.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Przywodztwo jako element
zarzadzania i kreowania motywacji wewnetrznej u pracownikow firmy x.Przedrozumienie w poznaniu
prawniczym.Kompetencje miedzykulturowe pracownikow urzedow administracji publicznej na szczeblu
gminnym. Przyklad miasta i gminy myslenice.praca licencjacka budzet gminy .Miedzynarodowe prawo
konfliktow zbrojnych a prawa czlowieka.Motywowanie pracownikow na przykladzie wybranych jednostek
samorzadu terytorialnego.Tematy prac licencjackich z rachunkowosci.Analiza ryzyka kredytowego osob
fizycznych w latach 2007- 2010 na podstawie poludniowo-mazowieckiego banku spoldzielczego w
jedlinsku.Wplyw bezrobocia i walki z bezrobociem na sytuacje na rynku pracy na przykladzie powiatu
zgierskiego.Strategiczna karta wynikow w swietle doswiadczen zagranicznych i polskich.Zastosowanie
koncepcji lancucha dostaw w branzy tsl.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie pge elektrowni
opole s.a..Wplyw swobody przeplywu osob na obywateli polskich po akcesji polski do unii
europejskiej..praca licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci inwestycyjnej gminy herby w latach 2007 2009.Decyzja o wywlaszczeniu nieruchomosci jako szczegolny typ decyzji administracyjnej.praca licencjacka
budzet gminy .Gospodarka finansowa samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy klobuck w latach
2006-2009.Zarzadzanie zasobami ludzkimi integralna czescia strategii organizacji.Przedawnienie i zatarcie
skazania w kodeksie karnym z 1997 r. .Pozyskiwanie i zwalnianie pracownikow na przykladzie firmy sommer
polska sp. Z o.o..Efektywnosc logistycznych systemow transportu samochodowego na przykladzie pks wielun
sp.z o.o.Procesy upadlosciowe przedsiebiorstw (studium przypadku lehman brothers)..Wycena dla potrzeb
wywlaszczen.Pranie brudnych pieniedzy w kontekscie implikacji dla banku zachodniego wbk
s.a..Promowanie zatrudnienia i przeciwdzialanie skutkom bezrobocia w powiecie zdunskowolskim w latach
2004-2008.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy delic-pol.Dotacje unii europejskiej jako
instrument polityki finansowej na przykladzie uniwersytetu medycznego w lodzi.praca licencjacka budzet
gminy .Aspekty prawne- techniczne i praktyczne zastosowania podpisu elektronicznego..Przyszlosc
energetyczna polski w aspekcie ekonomicznym- geopolitycznym i prawnym.Analiza systemu motywowania
na przykladzie firmy uslugowej fujitsu technology solutions.E-marketing jako narzedzie kreowania wizerunku
miasta..Pieniadz w gospodarce rynkowej w swietle literatury.Elkin- paul m. - planowanie i strategie
biznesowe .Opodatkowanie posiadania i obrotu nieruchomosciami.Dozor elektroniczny a problematyka
przeludnien wiezien.Kempf- karl g. Red. - planning production and inventories in the extended enterprise : a
state of the art handbook..System franczyzowy jako nowoczesna forma rozwoju przedsiebiorstwa.Dziecko w
reklamie jako element wplywu na zachowania konsumentow..praca licencjacka budzet gminy .Logistyka
zapasow a rachunkowosc.Dynus- magdalena. [red. Nauk. - konkurencyjnosc polskiej gospodarki wobec
procesu integracji europejskiej .Stan i perspektywy promocji kultury polskiej za granica. Dzialalnosc polskich
instytucji kulturalnych w berlinie..Zgromadzenie wierzycieli w postepowaniu upadlosciowym.Finansowa
ocena kondycji przedsiebiorstwa na przykladzie kwb adamow s.a..Gospodarka finansowa w ochronie zdrowia
w polsce w latach 1999-2005 (na przykladzie szpitala wojewodzkiego w zielonej gorze).Legalnosc informacji
.
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zdobytych podczas czynnosci operacyjno-rozpoznawczych.Rozwoj turystyki medycznej w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .Terroryzm w kontekscie walki narodowowyzwolenczej.Analiza dopuszczalnosci
usilowania podzegania.Puslecki- zdzislaw walenty - polska w warunkach czlonkostwa w unii europejskiej i
globalizacji .Prawo podatkowe.Wplyw formy opodatkowania dochodu malych i srednich przedsiebiorstw na
ciezar opodatkowania..Logistyczna obsluga klienta na przykladzie aptek. Program lojalnosciowy dbam o
zdrowie.Technologicznosc i ekonomika stosowania lekkich scian systemowych w budownictwie
jednorodzinnym praca inzynierska budownictwo.Swoboda wypowiedzi dziennikarza na gruncie prawa
polskiego.Wplyw kryzysu finansowego na rynek produktow i uslug bankowych na przykladzie banku pko
bp.Adaptacja pracownikow w urzedach gmin x i y.Kara pozbawienia wolnosci w polskim prawie
karnym.Przeciwdzialanie uchylaniu sie od opodatkowania w polskim prawie podatkowym.Spoleczne
zaangazowanie przedsiebiorstw - liderow branzy finansowej.Analiza podazy uslug bankowych banku
spoldzielczego we wloszczowie w latach 2003-2006.Wykorzystanie internetu w turystyce.Systemy
bankowosci elektronicznej w polsce na przykladzie banku pekao s.a..Porownanie praw i obowiazkow
oskarzonego oraz nieletniego sprawcy czynu karalnego.Godecki- zbigniew. Red. - etyka a podatki i doradztwo
podatkowe .Ogloszenia pisanie prac.Funkcjonowanie lancucha dostaw na przykladzie hurtowni spozywczej
tradis sp. Z o. O..Analiza sprawozdania finansowego banku komercyjnego na przykladzie pekao s.a. w
lodzi.Kalisz-prakopik- anna. - wykladnia prawa : model ogolny a perspektywa europejskiej konwencji praw
czlowieka i prawa un.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji wykorzystywanych w podejmowaniu
decyzji..Pozycja pokrzywdzonego w postepowaniu przygotowawczym.Wzor pracy
magisterskiej.Funkcjonowanie handlu elektronicznego na przykladzie branzy ksiegarskiej..Interes prawny
jako podstawa legitymacji w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym..Zarzadzanie
jakoscia w firmie transportowo-spedycyjnej..Odpowiedzialnosc dyscyplinarna policjantow .Zroznicowanie
poziomu rozwoju spoleczno-gospodarczego polski w ujeciu regionalnym w latach 1999-2004..Prawo
karne.Rozstrzygniecia sadu odwolawczego w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Podpis elektroniczny
w polsce - teoria a praktyka..Tematy licencjackie.Strategia marki na rynku odziezowym na przykladzie firmy
fine fashion.Motywacyjna funkcja oceny pracowniczej na podstawie pke elektrowni lagisza s.a..Rola
podatkow i oplat od nieruchomosci w dochodach gminy miasta czestochowa.Standardowe i elastyczne formy
zatrudnienia na przykladzie przedsiebiorstwa budowlanego d.g.s. spolka z o.o..Praca operacyjna w
zwalczaniu przestepczosci zorganizowanej .Pisanie prac licencjackich poznan.Konstytucyjne podstawy
bezpieczenstwa panstwa.Stanowisko syndyka w procesie dotyczacym masy upadlosci.Naduzycie pozycji
dominujacej przez wykonywanie praw wlasnosci intelektualnej na przykladzie patentu.praca licencjacka
budzet gminy .Lean manufacturing w kreowaniu efektywnego funkcjonowania przedsiebiorstwa
produkcyjnego.Chmielarz- witold - zarzadzanie projektami @ rozwoj systemow informatycznych
.Komunikacja czy manipulacja – etyczny wymiar swiadomego wywierania wplywu w relacjach pracowniczych
oraz interakcjach biznesowych.Pakulska- teresa. Red. - przedsiebiorstwo a otoczenie : oddzialywanie- skutki
.Uprawnienia konsumenta w zakresie niezgodnosci towaru z umowa na wybranych przykladach.Program
rozwoju obszarow wiejskich na lata 2007-2013 na przykladzie projektow realizowanych przez biuro wsparcia
inwestycyjnego..Organizacja miedzynarodowych zawodow sportowych w zakopanem oraz ich wplyw na
infrastrukture turystyczna i sportowa miasta.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja i stan ochrony
prawnej konsumentow w polsce.praca licencjacka budzet gminy .System motywowania pracownikow
powiatowych instytucji kultury na przykladzie muzeum okregowego w sieradzu.Nowoczesne narzedzia
promocji oprogramowania na przykladzie systemu do zarzadzania biurami tlumaczen.Analiza porownawcza
wizerunku operatorow sieci ko0morkowych.praca licencjacka budzet gminy .Doskonalenie procesu
planowania i sterowania produkcja poprzez wdrozenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy erp
na przykladzie przedsiebiorstwa emalia sp.zo.o..Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia w polskim prawie
handlowym.Wycena jako narzedzie zarzadzania wspolczesnym przedsiebiorstwem.Fluktuacja pracownikow
jako problem zarzadzania zasobami ludzkimi..Ochrona praw majatkowych akcjonariuszy
mniejszosciowych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Odpowiedzialnosc przewoznika lotniczego w regulacjach miedzynarodowych.Rola kredytu w
dzialalnosci banku na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa xxx
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s.a..General wladyslaw anders jako organizator oddzialow polskich w latach 40. Xx w..Transport i spedycjajako element procesu logistycznego na podstawie firmy db schenker.Specyfika ujecia kosztow rodzajowych w
rachunku zyskow i strat..Bezpieczenstwo kart platniczych w polsce w xxi w..Analiza i ocena innowacji w
polsce na tle krajow unii europejskiej.Prawo policyjne.Stosunki prawno-wyznaniowe w stanach
zjednoczonych ameryki.Aktywizacja zawodowa bezrobotnej mlodziezy poprzez dzialania powiatowego
urzedu pracy w zawierciu.Dlugookresowe zmiany poziomu i struktury bezrobocia w wojewodztwie opolskim.
Aspekt dynamiczny i przestrzenny..Uwarunkowania rozwoju funkcji turystyczno - rekreacyjnej na obszarze lgd
gorna prosna - czesc pn-zach..praca licencjacka budzet gminy .Strategia marketingowa firmy henkel
s.a..Notariat w polsce - zagadnienia administracyjnoprawne..Swiatowy rynek pszenicy.Selekcja i rekrutacja
jako metody zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie pzu s.a..Projekt energooszczednego domu
jednorodzinnego. Praca inzynierska budownictwo.Wyplacalnosc i rentownosc jako kryterium oceny sytuacji
majatkowo - kapitalowej przedsiebiorstwa.Analiza i ocena jakosci procesu produkcyjnego w firmie
produkujacej rury karniszowe..Finansowanie dzialalnosci inwestycyjnej malych i srednich
przedsiebiorstw.Opodatkowanie faktoringu podatkiem od wartosci dodanej na gruncie krajowego i unijnego
porzadku prawnego oraz ustawodawstw wybranych panstw europejskich.Wybrane problemy zarzadzania
zasobami ludzkimi (na podstawie firmy produkcyjnej alumin).Rola marketingu spolecznie zaangazowanego w
kreowaniu wizerunku przedsiebiorstwa.Zawarcie umowy sprzedazy dziela sztuki przy udziale domu
aukcyjnego.Kredytowanie rolnikow indywidualnych na przykladzie banku spoldzielczego.Program
lojalnosciowy jako instrument budowania wiezi klienta z firma na przykladzie renault.Uprzywilejowanie
pracownika w postepowaniu odrebnym w sprawach z zakresu prawa pracy.Ograniczenia dowodu z zeznan
swiadkow.Powstanie i dzialalnosc komisji edukacji narodowej ze szczegolnym uwzglednieniem reform
przeprowadzonych w szkolnictwie srednim..Thomas paine - zycie i tworczosc.Podatkowy i bilansowy aspekt
transakcji leasingu.Ksztaltowanie srodowiska pracy w przedsiebiorstwie (na przykladzie firmy mirbud
s.a.).Percepcja marek krajowych i zagranicznych przez polakow - analiza i ocena na przykladzie wybranej
grupy respondentow..Ideologia panstwa totalitarnego na przykladzie faszyzmu wloskiego- charakterystyka i
krytyka..Hazard on-line w ue: rynek wewnetrzny a uprawnienia dyskrecjonalne panstw
czlonkowskich.Podstawy tymczasowego aresztowania.Reklama internetowa w prawie
wspolnotowym.Analiza marketingu firmy gastromer - dystrybutora maszyn i urzadzen
gastronomicznych.Promocja w marketingu kultury na przykladzie organizowanego przedsiewziecia
kulturalnego..Identyfikacja zagrozen oraz ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w
przedsiebiorstwie wyrobow metalowych..praca licencjacka budzet gminy .Konflikty i metody ich
rozwiazywania oraz ich wplyw na awans zawodowy pracownikow na przykladzie komendy powiatowej
policji.Koncepcja motywacji pracowniczej.Analiza potrzeb szkoleniowych pracownikow banku spoldzielczego
rzemiosla w krakowie..Praca magisterska pedagogika.Wybrane aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi w
organizacji (na przykladzie ppo przedsiebiorstwo panstwowe w strzelcach opolskich).Analiza finansowa firmy
hoop s.a..praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania budowy atrakcyjnosci inwestycyjnej miasta
opola..Kredyty inwestycyjne w polityce bankow unwersalnych.praca licencjacka budzet gminy .Koncesje w
prawie administracyjnym..Agresja jako wyznacznik zachowania pseudokibicow sportowych.Inwestycje
private equity/venture capital na rynku polskim.praca licencjacka budzet gminy .Polityka unii europejskiej
wobec malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie polski.Urlop wypoczynkowy.Praca licencjacka
tematy.Polski model sadownictwa administracyjnego..Dzialalnosc kredytowa na podstawie wybranych
bankow.Mullin- bernard james. - sport marketing .Budowa i kreowanie polskiej marki na rynku unii
europejskiej na przykladzie producentow chemii budowlanej.Rola i znaczenie komunikacji interpersonalnej
w ujeciu sprzedawca - kupujacy na przykladzie firmy altadis polska s.a..Ochrona praw podstawowych a
stosowanie unijnego prawa konkurencji.Rola stazu jako aktywnej formy walki z bezrobociem na przykladzie
miasta ostroleka i powiatu ostroleckiego.praca licencjacka budzet gminy .Podatek od towarow i uslug w
polsce po akcesji do unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Przemoc w rodzinie praca
licencjacka.Outsourcing praca magisterska.Strategia rozwoju firmy rodzinnej na przykladzie f.p.h.u. asikbis.Karty platnicze w polsce - wybrane zagadnienia.Kredyt hipoteczny na dofinansowanie potrzeb
mieszkaniowych osob fizycznych w banku ochrony srodowiska s.a..Bezrobocie i jego ograniczanie w powiecie
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kutnowskim w latach 2004-2009.Wspolnotowa polityka regionalna.polska w jej realiach.Wstepna kontrola
oskarzenia w polskim procesie karnym.Rola organizacji pozarzadowych na rynku pracy.Polityka inwestycyjna
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gmin dabrowa tarnowska i zabno w latach 20022006..Granice chorwacji - ich uwarunkowania i wspolczesne podstawy prawno-miedzynarodowe.Czynniki
motywacji finansowej i pozafinansowej wplywajace na pracownikow sadow czestochowskich.Zarzadzanie
magazynami specjalnymi na przykladzie zpm zagajewscy.zrodla finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw.Pisanie prac inzynierskich.Wybrane metody pomiaru i komunikowania kapitalu
intelektualnego.Licencjat prace.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
kompetencjami na przykladzie sieci aptek..Ankieta do pracy magisterskiej wzor.The issue of the quality in
chosen companies of the motor branch..Samorzad powiatowy w ii i iii rp.Figurski- jan. Red. - logistyk(a) jutra
: ksztalcenie i szkolenie w logistyce - doswiadczenia i wyzwania .Zawila-niedzwiecki- janusz. - operational
risk as a problematic triad : risk- resource security- business continuity .Wplyw dochodow wlasnych i zrodel
obcych na gospodarke finansowa gminy myszkow w latach 2004-2007.Zarzadzanie projektami na przykladzie
the european union and non-discrimination.Zezwolenia dewizowe a model prawnejregulacji obrotu
dewizowego.praca licencjacka budzet gminy .Instytucje parlamentaryzmu angielskiego na przestrzeni xvii w 1832 r..Logistyka zaopatrzenia w administracji publicznej.Ocena czynnikow motywacji
pracowniczej.Dogoterapia jako alternatywny model terapii w zakladach karnych i poprawczych.Model
odpowiedzialnosci administracyjno-karnej w polsce a jego konstytucyjne i prawnomiedzynarodowe
standardy.Wplyw i wykorzystanie narzedzi elektronicznych do komunikacji w pracy zespolow pracowniczych
w kontekscie efektywnosci.praca licencjacka budzet gminy .Dabrowa- slawomir. Red. - porzadek prawnospoleczny a problemy wspolczesnego swiata .Akademickie inkubatory przedsiebiorczosci jako element
wspomagajacy zatrudnienia absolwentow.Prawo urzednicze unii europejskiej..Wykorzystanie algorytmow
genetycznych do harmonogramowania zadan.Dzialania regulacyjne panstwa stanowiace srodki
rownoznaczne z wywlaszczeniem w arbitrazu inwestycyjnym.Serwery www oparte na licencji floss w
zastosowaniach biznesowych. Wydajnosc i bezpieczenstwo.Konstrukcje prawne w zakresie przeciwdzialania
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartosci majatkowych pochodzacych z nielegalnych lub
nieujawnionych zrodel.praca licencjacka budzet gminy .Komunikacja z mlodym klientem na podstawie
telefonii komorkowej w polsce.Analiza i ocena procesu rekrutacji i selekcji na podstawie firmy przewozowej
x.Znaczenie marketingu w rozwoju uslug agroturystycznych w polsce.Akceptowanie zasady pierwszenstwa
prawa wspolnotowego przez sady krajowe.Promocja jako narzedzie marketingu mix na przykladzie auto
szkoly wota.System informatyczny do zarzadzania uczestnikami konferencji.Prezentacja
maturalna.Roszczenie o zwrot nienaleznego swiadczenia a roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia
na zasadach ogolnych.Formy opodatkowania a wplyw z tytulu podatku dochodowego od osob fizycznych
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza (na przykladzie urzedu skarbowego w ostrolece).praca licencjacka
budzet gminy .Marketing w turystyce na przykladzie powiatu nowosadeckiego.Analiza jakosci uslug
hotelarskich (na przykladzie krakowskich hoteli cztero- i pieciogwiazdkowych).Bankowosc detaliczna na
przykladzie bre multibank s.a..Prace magisterskie spis tresci.Wplyw kultury organizacyjnej na zachowania
pracownikow prokuratury rejonowej czestochowa - polnoc w czestochowie..Zastosowanie konstrukcji
uchwaly nieistniejacej do zaskarzania wadliwych uchwal zgromadzen wspolnikow w spolkach
kapitalowych.praca licencjacka budzet gminy .Kornas- jerzy. Red. - idea ustrojowa a rzeczywistosc iv
rzeczypospolitej .Prawo gospodarcze publiczne.Plan pracy magisterskiej prawo.Postepowanie w sprawach o
uznanie postanowien wzorca umowy za niedozwolone.Uprawnienia kontrolne generalnego inspektora
ochrony danych osobowych.Wykorzystanie srodkow finansowych w ramach iw equal jako narzedzie
oddzialywania na rynek pracy.Niezasadne udzielenie ponadlimitowego swiadczenia zdrowotnego w ramach
przymusu ustawowego.Gospodarka budzetowa miasta ostroleka w latach 2006-2008.praca licencjacka
budzet gminy .Funkcjonowanie jednostek samorzadu terytorialnego w unii europejskiej na przykladzie
miasta i gminy prudnik..Regulacje rachunkowosci we francji i w polsce - analiza porownawcza.Wykorzystanie
wizerunku zwierzat w dzialaniach promocyjnych.Wybrane zagadnienia polityki gospodarczej brazylii w ujeciu
historycznym i obecnie.Zwyzki i znizki w ubezpieczeniach komunikacyjnych oc i ac na przykladzie hdi
asekuracja.Motywacja nauczycieli w swietle systemu awansu zawodowego na podstawie szkol
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podstawowych w gminie wozniki.Zmiany w majatku spolek gieldowych a zmiany cen ich akcji na przykladzie
spolek indeksu wig80 w latach 2007-2011.Grochowski- robert - granice prawne i etyczne reklamy w
ustawodawstwie krajowym i europejskim .praca licencjacka budzet gminy .Finansowa ocena efektywnosci
funkcjonowania przedsiebiorstwa pemug s.a. w latach 2002-2006..Ochrona najemcow mieszkan w prawie
francuskim.Misja i wizja firmy jako droga do rynkowego sukcesu.Przestepstwo w szkole.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Balanced scorecard jako metoda wspierajaca formulowaniewdrazanie i monitorowanie strategii.Spolka cywilna - charakter prawny.Rozwoj bankowosci internetowej w
polsce na tle krajow unii europejskiej.System wymiaru sprawiedliwosci w swietle konstytucji
rzeczypospolitej polskiej z 1997 roku.Wybrane zagadnienia czasu pracy lekarzy po 1 stycznia 2008 r. Na tle
przepisow znowelizowanej ustawy o zakladach opieki zdrowotnej- w aspekcie orzecznictwa
europejskiego.Pracoholizm i wypalenie zawodowe - wymowki czy rzeczywiste problemy czlonkow
wspolczesnych organizacji.Strategiczna analiza finansowa w przedsiebiorstwie (na przykladzie
przedsiebiorstwa x).Legitymacja procesowa w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Leasing jako zrodlo
finansowania dzialalnosci gospodarczej..Wykorzystywanie funduszy unii europejskiej w gminie godziesze
wielkie.Rola i znaczenie sprzedazy bezposredniej w tworzeniu sukcesu marketingowego
przedsiebiorstwa.Ocena uslug generowanych przez hotel linder..Koncepcja wolnosci w ujeciu ericha fromma
jako kontekst dla zarzadzania zasobami ludzkimi na uczelniach wyzszych.Program operacyjny kapital ludzki w
latach 2007-2013.Samorzad terytorialny praca licencjacka.Wewnetrzny audyt jakosci jako narzedzie
zarzadzania w gminie..Cena pracy licencjackiej.Zarzadzanie zaopatrzeniem przedsiebiorstwa produkcyjnego
na przykladzie strategicznego dobra zaopatrzeniowego w firmie kromet.Ekstradycja w praktyce interpolu.Komisje parlamentarne w polsce na tle komisji we wspolczesnych panstwach demokratycznych..Analiza i
ocena atrakcyjnosci kredytow hipotecznych oferowanych klientom indywidualnym.Pisanie prac
socjologia.Pozbawienie sprawcy korzysci majatkowych pochodzacych z przestepstwa.Incentive travel nowoczesne narzedzie motywowania w zarzadzaniu.Proces kulturowej adaptacji korporacji do zarzadzania i
dzalania w internecie.praca licencjacka budzet gminy .Stan i kierunki rozwoju miejsc obslugi podroznych
autostrady a4 ( odcinek polski )..Zarzadzanie konfliktem nauczycieli i uczniow na przykladzie placowki
gimnazjalnej.Status prawny komplementarza w spolce komandytowoakcyjnej.praca licencjacka budzet gminy
.Swoboda przeplywu pracownikow i zasada rownego ich traktowania na obszarze unii europejskiej.Swiadek
incognito w aspekcie prawa oskarzonego do obrony.Daktyloskopia - jako metoda identyfikacji
czlowieka.Prawo pracodawcy do rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia.Sprzedam prace
magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenie godziwe i minimalne jako prawa
czlowieka.Metodyka implementacji modulu zakupy zintegrowanego systemu ifs applications- jako czesc
procesu wdrozeniowego aplikacji wspomagajacych zarzadzanie w organizacji.Wdrazanie zarzadzania jakoscia
na przykladzie komendy miejskiej policji w elblagu.Wplyw znajomosci etyki na wykonywanie zawodu
pielegniarki.Odpowiedzialnosc materialna pracownika za mienie nie powierzone..Fundusze strukturalne unii
europejskiej jako zrodlo finansowania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.praca licencjacka
budzet gminy .Wdrozenie systemu zintegrowanego ifs applications w firmie acuatico na przykladzie modulu
finanse.Zmiany w poziomie i strukturze bezrobocia na rynku pracy w powiecie piotrkowskim w latach 20002006.Prawno karne aspekty handu ludzmi w polsce.Wstapienie spadkobiercow na miejsce zmarlego
wspolnika w spolce jawnej oraz spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Nadzor bankowy (wybrane
zagadnienia).Rola i znaczenie promocji jako instrumentu marketingu terytorialnego wykorzystywanego na
rzecz rozwoju miast - przyklad lodzi.Rachunkowosc finansowa i zarzadcza kontraktow dlugoterminowych na
przykladzie n.r. sp. Z o.o..Pisanie prac po angielsku.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Konspekt pracy licencjackiej.Prywatnoprawne wdrazanie prawa konkurencji we wspolnocie
europejskiej i stanach zjednoczonych.Mozliwosc wykorzystania benchmarkingu dla promocji miasta na
przykladzie zakopanego.Rozwoj zawodowy dyrektorow. Analiza wewnetrznych i zewnetrznych czynnikow
rozwoju..Marketing uslug turystycznych na podstawie biura turystycznego lena w lowiczu.Bazy profili
dna.Polityka rachunkowosci w zakresie ewidencji dochodow i wydatkow gminy bedzin w latach 20082010..Skarga konstytucyjna w polsce..Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie firmy
complex.Zarzadzanie projektami w warunkach ryzyka na podstawie projektu inwestycyjnego w suwary
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s.a..Analiza ekonomiczna funkcjonowania miedzynarodowej firmy systemy polimeryczne barre thomas
poland sp.z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Opdatkowanie przychodow ze zrodel nieujawnionych lub
nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych zrodlach podatkiem dochodowym od osob fizycznych.praca
licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie obciazen dochodow pracowniczych w latach 2002-2008 na
przykladzie firmy impulso (bojanek).Analiza finansowa spolki akcyjnej tymbark na podstawie sprawozdan
finansowych w latach 2004-2007.Administracja publiczna praca licencjacka.Znaczenie inteligencji
emocjonalnej w pracy menedzera.Zezwolenia dewizowe a model prawnejregulacji obrotu
dewizowego.Rozwoj i modernizacja transportu w kontekscie organizacji euro 2012 w polsce.Funkcjonowanie
organizacji spolecznych na przykladzie polskiej akcji humanitarnej.Wspolpraca urzedu miasta krakowa z
organizacjami pozarzadowymi w organizowaniu przedsiewziec kulturalnych..Technologia nakladania powlok
ochronno- dekoracyjnych stosowanych zugilu i metody badania ich jakosci..Strategia dzialalnosci
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczen komunikacyjnych na przykladzie powszechnego zakladu
ubezpieczen s.a..Rola podatkow lokalnych w ksztaltowaniu sie dochodow gminy janow w latach 2001 2006.Prawo urzednicze unii europejskiej..Reklama jako narzedzie kreowania wizerunku firmy.Analiza
wyplywu funduszy unii europejskiej na finansowanie zadan gminy mykanow.Rola jakosci produktu w
dzialalnosci przedsiebiorstwa produkcyjnego (na przykladzie zakladu produkcyjnego victus
sp.j.).Odpowiedzialnosc przedkontraktowa culpa in contrahendo.Rajdy samochodowe jako element promocji
turystycznej regionu.Faktoring jako forma niekonwencjonalnego finansowania rozwoju
firmy.Sprawozdawczosc finansowa i jej wartosc informacyjna w ocenie stanu finansowego
przedsiebiorstwa.Tematy licencjackie.Unijne fundusze strukturalne i ich rola w niwelowaniu
dysproporcji.Procesy i zasady kredytowe w getin banku s.a. na przykladzie kredytu
samochodowego.Gazprom jako polityczna bron kremla.Praktyki ograniczajace konkurencje w swietle prawa
wspolnotowego i krajowego.Ewolucja pozycji ustrojowej senatu w konstytucjach niepodleglej
polski.Legitymacja skargowa w postepowaniu sadowo-administracyjnym..Zarzadzanie miastem i jego wplyw
na konkurencyjnosc na przykladzie gminy kozienice.Seminarium magisterskie (v rok).Kultura organizacyjna
jako determinant wspolpracy miedzy pracownikami.Modus operandi sprawcow zgwalcen.Ombudsman w
polsce i we francji - zagadnienia admiistracyjno-prawne.Mozliwosci doskonalenia struktury organizacyjnej (
na przykladzie badan w powiatowym urzedzie pracy w nysie)..Rola prokuratora w kontroli czynnosci
operacyjno-rozpoznawczych.Struktura i poziom uzdolnien w planowaniu struktury organizacji.Kontratyp
dzialalnosci artystycznej?.Podatek od nieruchomosci jako podstawowe zrodlo dochodow budzetowych
gminy na podstawie gminy miejskiej brzeziny.Kod czlowieka.Analiza poziomu i struktury wplywow i
wydatkow gminy wloszczowa w latach 2000 - 2003.Postrzeganie systemu zarzadzania jakoscia w firmie
metalpol wegierska gorka.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie systemow cms do tworzenia i
zarzadzania stronami www na przykladzie wybranych typow stron.Zarzadzanie operacjami skarbcowo
gotowkowymi w banku komercyjnym..Skuteczne tworzenie stron internetowych w dzialalnosci
biznesowej..Charakter odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych.Bankowosc
hipoteczna w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja na rynku nieruchomosci mieszkaniowych w
wojewodztwie slaskim w latach 2005-2010..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Dostep do informacji publicznej w elektronicznej administracji.Instytucjonalne zrodla finansowania msp na
przykladzie miasta piotrkow trybunalski.Prawo pierwokupu nieruchomosci..Wybrane instrumenty
zarzadzania rozwojem regionu przez jednostki samorzadu terytorialnego.Przymusowy wykup akcji w
kodeksie spolek handlowych.Analiza ulg i odliczen w podatku dochodowym od osob fizycznych na
przykladzie urzedu skarbowego w ostrolece.System zarzadzania jakoscia w administracji publicznej na
przykladzie urzedu miejskiego w leczycy.praca licencjacka budzet gminy .Oferta produktowa banku dla
klientow indywidualnych na przykladzie banku spoldzielczego w zawadzkiem..Wybrane metody rozwoju
zawodowego pracownikow - coaching.Spoleczne aspekty dzialalnosci marketingowej- analiza i ocena na
przykladzie przedsiebiorstwa fortum czestochowa s.a..Standardy w logistyce kontraktowej w aspekcie uslug
swiadczonych przez firme raben polska sp. Z o.o..Formy przeciwdzialania bezrobocia w powiecie
czestochowskim.Turystyka survivalowa w polsce - ocena jakosci uslug survivalowych.Analiza poziomu jakosci
w drukarni..Wplyw plynnosci na rentownosc w telekomunikacji polskiej s.a. w latach 2003-2005.Podatki
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dochodowe w polsce i irlandii. Analiza porownawcza..Your body speaks and means more than words - why
nnonverbal communication is so important (twoje cialo mowi i znaczy wiecej niz slowa - dlaczeko
komunikacja niewerbalna jest istotna?).Przepisywanie prac magisterskich.Organizacja i zasady realizacji
pomocy spolecznej na przykladzie powiatu nyskiego..Czynniki motywacji finansowej i pozafinansowej
wplywajace na pracownikow sadow czestochowskich.Regulacja przepadku korzysci majatkowych
pochodzacych z przestepstwa w czesci ogolnej kodeksu karnego z 1997 r..praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw marki na decyzje o zakupie produktow odziezowych.Kredytowanie krotkookresowe na przykladzie
banku pko bp s.a. w latach 2001 - 2003.Outsourcing jako metoda restrukturyzacji przedsiebiorstwa.Reklamy
wielostronicowe - analiza i ocena na przykladzie magazynow.praca licencjacka budzet gminy .Decyzja
administracyjna jako przedmiot skargi do sadu administracyjnego.Skutki prawne polaczenia spolek a pozycja
wierzyciela.Klienci indywidualni w polityce kredytowej bankow komercyjnych..Zewnetrzne i wenetrzne
public relations w dzialalnosci przedsiebiorstw uslugowych.Bednarczyk- jan l.. Red. - stopy procentowe a
gospodarka : dylematy unii gospodarczej i walutowej .Rasizm w teorii i praktyce nazizmu w latach 19191945.Zygmunt balicki jako ideolog polskiej mysli narodowej.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj
przedsiebiorczosci (na przykladzie wojewodztwa podlaskiego).Analiza technologii robot i efektywnosc
wybranych pokryc dachowych w budownictwie jednorodzinnym praca inzynierska
budownictwo.Restrukturyzacja banku pekao s.a. jako strategia budowy wartosci firmy dla
akcjonariuszy.Technologia wytwarzania wybranych elementow w branzy metalowej na podstawie firmy
multimetal..Analiza budzetu gminy olkusz w latach 2002-2009.Ochrona wzoru przemyslowego w prawie
polskim.Senat w rzeczpospolitej szlacheckiej.Wybrane aspekty prawa do pracy w konstytucji rp i w
ustawodawstwie .Ocena dystrybucji wyrobow w przedsiebiorstwie alfa w latach 2005-2009.Problemy
interpersonalne pracownikow przedsiebiorstwa produkcyjnego sredniej wielkosci.Zryczaltowane formy
opodatkowania przedsiebiorstwa jako jeden ze sposobow rozliczen podatkowych (na przykladzie
przedsiebiorstwa deko-dach).Gotowa praca magisterska.Fundusze inwestycyjne jako alternatywa lokowania
oszczednosci ludnosci.Sytuacja mlodziezy na rynku pracy w powiecie piotrkowskim w latach 2005-2009.praca
licencjacka budzet gminy .Model postepowania w sprawach ochrony konkurencji i konsumentow.Praca
licencjacka badawcza.Systemy zarzadzania parametrow qos..praca licencjacka budzet gminy .Analiza
dochodow i wydatkow gminy na przykladzie miasta ostroleki.Analiza sprawozdania finansowego jako
element oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa spoldzielczego na przykladzie spoldzielni
mieszkaniowej storczyk w lodzi.Aukcja jako sposob zawarcia umowy.Analiza roli aktywnych form zwalczania
bezrobocia w powiecie opoczynskim w latach 2006-2008.Roszczenie informacyjne w prawie wlasnosci
intelektualnej.Kara pozbawienia wolnosci w polskim prawie karnym..zrodla konfliktow wewnatrz organizacji
na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego x.Wplyw motywacji na jakosc pracy w komendzie
powiatowej panstwowej strazy pozarnej w pajecznie.Kierunki wykorzystania kapitalow zgromadzonych przez
banki komercyjne (na przykladzie pko bp s.a. i banku pekao s.a. w latach 2000-2004).Ocena wyniku
finansowego w piekarni - ciastkarni nowak s.c. W latach 2004-2008..Partnerstwo publiczno-prywatne w
inwestycjach samorzadu terytorialnego..Wydatki na reklame a podatki dochodowe i podatek od towarow i
uslug.Wykorzystanie koncepcji project management na przykladzie projektu pn.:--akademia nowych
specjalnosci zawodowych-dobry poczatek kariery realizowanego w starostwie powiatowym w strzelcach
opolskich.Bezrobocie praca licencjacka.Kupie prace magisterska.Proces powstawania- wdrazania i
funkcjonowania nowych produktow bankowych na rynku..Przeciwdzialanie nadmiernemu zadluzeniu
publicznemu w panstwach czlonkowskich unii europejskiej.Pisanie prac kielce.Innowacyjnosc firm z sektora
malych i srednich przedsiebiorstw jako warunek ich konkurencyjnosci.Dopuszczalnosc skargi o stwierdzenie
niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia.Rola akademickich biur karier w ksztaltowaniu
aktywnosci zawodowej studentow na przykladzie biur karier uniwersytetu jagiellonskiego oraz uniwersytetu
ekonomicznego w krakowie.Sprawozdania budzetowe jako zrodlo informacji o dochodach i wydatkach
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu krotoszynskiego.Tematy prac licencjackich
pedagogika.Wplyw szkolen pracowniczych w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie oddzialu
telekomunikacji polskiej.Analiza operacji depozytowych na przykladzie banku ochrony srodowiska s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Metody promocji firmy za pomoca wydarzen marketingowych.Rola kompetencji w
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ocenie przydatnosci zawodowej pracownikow ochrony zdrowia.praca licencjacka budzet gminy .Seminarium
magisterskie: historia i wspolczesnosc integracji europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Coaching integralna czesc zarzadzania organizacji uczacej sie.Pozyskiwanie personelu jako podstawa ksztaltowania
zatrudnienia w krajowych i zagranicznych przedsiebiorstwach.Funkcjonowanie i rozwoj centrow logistycznych
na przykladzie firmy x.Wplyw europejskiego systemu zabezpieczenia spolecznego na polski system
emerytalno-rentowy..Organizacja audytu wewnetrznego na przykladzie przedsiebiorstwa eurocash
s.a.Sposoby motywowania pracownikow administracji publicznej na przykladzie urzedu
gminy..Wykorzystanie metod derekrutacji i outplacement’u w zarzadzaniu personelem.System podatkowy w
polsce i niemczech-analiza porownawcza..Prace licencjacka.Seminarium ii nst. - prawo ustrojowe
prownawcze.Grunty jako przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym- lesnym oraz podatkiem od
nieruchomosci.Systemy motywowania pracownikow w urzedzie miasta plock.Nowoczesne koncepcje
logistyki produkcji w przedsiebiorstwie.Ochrona prawna odmian roslin.Polityka ubezpieczen transportowych
w dzialalnosci przedsiebiorstw spedycyjnych.Wplyw wdrozenia znormalizowanych systemow zarzadzania na
postrzeganie marki branzy energetycznej na przykladzie grupy apator s.a..Wspomaganie finansowania zadan
z zakresu polityki spolecznej w polsce przed akcesja do unii europejskiej (lata 1990-2004).Wykorzystanie
funduszy unijnych do wspomagania funkcji oswiatowej na przykladzie gminy niemodlin w latach 20072010.Krol- henryk (zarzadzanie). Red. - zarzadzanie kapitalem ludzkim a konkurencyjnosc malych i srednich
przedsiebiorstw .Zarzadzanie marketingowe jako narzedzie w pozyskiwaniu klienta na podstawie
przedsiebiorstwa shell polska sp. Z o.o..Regulamin pracy jako zrodlo prawa pracy.Spoleczna
odpowiedzialnosc biznesu na przykladzie tesco polska sp. Z o.o..Otoczenie malych i srednich przedsiebiorstw
w integrujacej sie europie.Ryzyko oraz skutecznosc jego ograniczania na przykladzie inwestycji
infrastrukturalnych finansowanych na zasadach project finance.praca licencjacka budzet gminy .Wypalenie
zawodowe - diagnoza i przeciwdzialanie.Techniki sprzedazy samochodow osobowych - analiza i ocena na
przykladzie salonu opel w czestochowie.Organizacja i zarzadzanie gospodarka lowiecka w
polsce.Outplacement funkcji personalnej w procesie racjonalizacji zatrudnienia.Woznicki- jerzy. Red. regulacje prawne- dobre wzorce i praktyki dotyczace korzystania przez podmioty gospodarcze z wyn.praca
licencjacka budzet gminy .Rola bieglego rewidenta w audytowaniu sprawozdan finansowych na przykladzie
grupy kapitalowej doradztwo gospodarcze.Wykorzystanie technik tworczego rozwiazywania problemow w
procesie podejmowania decyzji ( na przykladzie badan w lactalis polska sp.zo. O.).Uwarunkowania
przystapienia polski do obszaru euro.Equality and special income tax regimes for business in
poland.Postrzeganie jakosci dzialan firmy spolem wss w lodzi przez jej klientow wewnetrznych i
zewnetrznych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza sprawozdania finansowego fabryki przyczep
niewiadow sp. Z o.o..Zmiany podzialu administracyjnego polski 1944-1998.Prace licencjackie lublin.praca
licencjacka budzet gminy .Znaczenie doktryn administracyjno-prawnych w kreacji wspolczesnej administracji
publicznej.Dzialanie w stanie ostatecznej potrzeby wojskowej na podstawie art. 319 kodeksu
karnego.Znaczenie fiskalne podatku od towarow i uslug w dochodach budzetu panstwa w latach 20022006.Elastyczne formy zatrudnienia jako wynik zmian w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Dzialalnosc
powiatowego urzedu pracy w czestochowie w zwalczaniu bezrobocia.Rozwoj i znaczenie instytucji arbitrazu
miedzynarodowego jako pokojowej metody rozstrzygania sporow..Kierunki rozwoju inwestycji hotelarskich w
polsce.Diagnoza systemu motywacyjnego na przykladzie przedsiebiorstwa komunalnego therma w bielskubialej.Rola i znaczenie organizacji narodow zjednoczonych w zapewnianiu miedzynarodowego
bezpieczenstwa.Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej na przykladzie wybranej firmy.Podatki jako
instrument zarzadzania dochodami jednostek samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy bialystok w
latach 2008-2012).Charakterystyka zarzadzania kadrami w przedsiebiorstwie rodzinnym.praca licencjacka
budzet gminy .Charakterystyka rynku nieruchomosci mieszkalnych w najwiekszych miastach polski.Promocja
jako istotny element dzialalnosci marketingowej miasta na przykladzie miasta szczecin.Postepowanie i droga
sadowa w sprawach ze stosunku pracy..Metody i zrodla finansowania dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw..Rzecznik praw obywatelskich w polsce.Dochody budzetowe jako zrodlo finansowania zadan
samorzadu terytorialnego na podstawie gminy radlow w latach 2003 - 2007..praca licencjacka budzet gminy
.Wspieranie i promowanie sportu jako element zarzadzania w kontekscie zadan wlasnych gminy na
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przykladzie lodzkiego klubu sportowego.Pisanie prac magisterskich krakow.Kultura korporacyjna firmy
motorola jako jeden z czynnikow jej miedzynarodowego sukcesu.Marketing uslug na przykladzie bazy
turystycznej beskidu slaskiego.praca licencjacka budzet gminy .Zakres kontroli sprawowanej przez sady
administracyjne.praca licencjacka budzet gminy .Doskonalenie zarzadzania przez projekty w warunkach
przedsiebiorstwa budowlanego x..Produkty bankowosci prywatnej w strategii segmentacji klientow.praca
licencjacka budzet gminy .Kontrola podatkowa oraz jej implikacje dla podatnikow (na przykladzie urzedu
skarbowego lodz-srodmiescie).Skutki przejscia zakladu pracy lub jego czesci na innego pracodawce w
umownych stosunkach pracy..praca licencjacka budzet gminy .Lodzkie rynki jako elementy przestrzeni
publicznej.The social networks as strategic tools for building brands.Praca licencjacka filologia
angielska.Funkcjonowanie pomocy i opieki spolecznej na przykladzie gminy dzialoszyn.praca licencjacka
budzet gminy .Zatrudnianie mlodocianych.Sledzik- karol. - kapital intelektualny a wartosc rynkowa bankow
gieldowych .Formy prawne zatrudnienia skazanych pozbawionych wolnosci.Etyczne aspekty kontaktu dzieci
z reklama.Funkcjonowanie kredytu hipotecznego na przykladzie banku bph.Elektroniczne kanaly dystrybucji
uslug bankowych.Telefonia komorkowa na uslugach marketingu - projekt kampanii promocyjnej.zrodla
finansowania budzetowego gminy na podstawie gminy baruchowo.Wsparcie sektora malych i srednich
przedsiebiorstw z funduszy strukturach w polsce 2007-2013.Wybrane aspekty fuzji i przejec w sektorze
bankowym na przykladzie banku bph s.a..Skarga na przewleklosc postepowania w procesie
cywilnym.Uznanie administracyjne a decyzja koncesyjna.Gra psychologiczna w reklamie.Granice ingerencji
panstwa w sfere zycia rodziny. Na podstawie nowelizacji z dnia 10 czerwca 2010r. Ustawy o przeciwdzialaniu
przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. Rozwazania prawnoporownawcze w swietle prawa szwecji.praca
licencjacka budzet gminy .Droga do pozyskiwania funduszy z unii europejskiej na lata 2004-2006 przez
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy gostynin.Kowalski- andrzej. Red. - propozycje
rozwiazan wpr 2013+ a konkurencyjnosc gospodarki zywnosciowej i obszarow wiejs.Podmiotowy zakres
swobody przeplywu pracownikow w prawie wspolnoty europejskiej.Prace magisterskie chomikuj.Analiza
dochodow i wydatkow gminy kamienica polska w latach 2003 i 2004.Mimika twarzy jako element
modyfikujacy przebieg wywiadu rekrutacyjnego..Praca licencjacka resocjalizacja.Prawo do informacji wybrane zagadnienia.Doskonalenie procesow sprzedazy poprzez stosowanie technik marketingu
elektronicznego.Zarzadzanie innowacja w organizacji.Realizacja praw oskarzonego wynikajacych z artykulu 6
europejskiej konwencji praw czlowieka.Rzecznik praw obywatelskich a wykonywanie kar (lata 19992004)..Partnerstwo publiczno-prawne w realizacji zadan publicznych na przykladzie budowy podziemnego
parkingu na groblach w krakowie.Wspolczesne koncepcje ekonomiczne a rola prawa.Rola wskaznikow cash
flow w ocenie sytuacji finansowej jednostek gospodarczych - studium przypadkow.Uwarunkowania i
konsekwencje wypalenia zawodowego na przykladzie firmy delphi - oddzial zabierzow.Bariery przy
wdrazaniu systemu haccp w sieci sklepow spozywczych.praca licencjacka budzet gminy .Pre-accession
support programme for small and medium enterprises ( przedakcesyjne programy pomocowe dla malych i
srednich przedsiebiorstw).Zarzadzanie kryzysowe praca licencjacka.Model wspolpracy sluzb ratowniczych na
poziomie powiatu..Specyfika dzialalnosci promocyjnej placowki handlu detalicznego i hurtowego na
przykladzie przedsiebiorstwa hydromet.Konsument na rynku energii elektrycznej.Testament w formie aktu
notarialnego.Pisanie prac licencjackich ogloszenia.Rozstrzyganie trudnych spraw w filozofii prawa ronalda
dworkina.Konert- anna. Red. - towards a european civil code? : the experienced american lawyers’
perspective .Pozycja administracyjno-prawna malych i srednich przedsiebiiorstw na rynkach
unijnych.Odroczony podatek dochodowy w prawie bilansowym.Ograniczenia praw wlasnosci nieruchomiosci
polozonych na terenie obszarow specjalnych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Nieruchomosci magazynowe w polsce w aspekcie zarzadzania logistycznego.Zarzadzanie organizacja typu
non profit na przykladzie domu pomocy spolecznej.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa x w latach
2005-2009.Dobor kadrowy na przykladzie firmy x produkujacej kadzie tradycyjne dla kolei
szybkotorowej.Podolec- barbara. - aktywnosc ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych
.Opodatkowanie dochodow z nieujawnionych zrodel przychodow.Instytucja swiadka koronnego w procesie
karnym.Realizacja zasad dobrych praktyk rynkowych w umowach kredytow mieszkaniowych na przykladzie
banku pko bp s.a..Zarzadzanie kontaktami z klientami w wybranym przedsiebiorstwie.Gardawski- juliusz .

.
korporacje transnarodowe a europejskie rady zakladowe w polsce.Prawne aspekty zapobiegania przemocy w
rodzinie w oparciu o prawo miedzynarodowe i krajowe.Metody promowania miast na przykladzie
belchatowa.praca licencjacka budzet gminy .Podmioty uprawnione z tytulu praw autorskich do prac
magisterskich i doktorskich..System organow podatkowych w polsce.Prawno-administracyjne problemy
procesu wykorzystania gruntow rolnych w celach budowlanych.Przestrzenne zroznicowanie poziomu zycia w
polsce w latach 2000- 2004 i 2008..Faktoring w zarzadzaniu naleznosciami i jego odzwierciedlenie w
rachunkowosci.Granice prawa do obrony w swietle przestepstw przeciwko wymiarowi
sprawiedliwosci.Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jako szczegolny typ decyzji
administracyjnej.Motywowanie w zarzadzaniu zasobai ludzkimi na przykladzie firmy otmet zbyt sp. Z o.o. W
krapkowicach..Funkcjonowanie hurtowni bingo na rynku polskim.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Klauzule abuzywne w umowie o kredyt konsumencki..Uwarunkowania
pozyskiwania i redystrybucji funduszy publiczno-gminnych na przykladzie gminy siepraw i niedzwiedz.Platna
protekcja.Odpowiedzialnosc wspolnikow spolki cywilnej za zobowiazania.System motywowania
pracownikow jako czynnik wplywajacy na funkcjonowanie organizacji publicznej..Kusinska- alicja (1934- ).
Red. - konsumpcja a rozwoj spoleczno-gospodarczy regionow w polsce .Znaczenie outsourcingu jako metody
zarzadzania na przykladzie badan w spoldzielczych kasach oszczednosciowo - kredytowych im. F.
Stefczyka..Rola panstwowej strazy pozarnej w systemie zarzadzania bezpieczenstwem publicznym w
sytuacjach kryzysowych.Wplyw wydatkow lokalnych na ksztaltowanie sie dochodow budzetowych na
przykladzie budzetu gminy wozniki w latach 2001-2005.Lelental- stefan (1935- ). Red. - czynnosci
dochodzeniowo-sledcze i dzialania operacyjne policji a rola sadu w postepowaniu p.Leasing praca
licencjacka.Analiza informacji w bezpieczenstwie.Powiat i gmina piekary slaskie jako beneficjenci projektow
funduszy unijnych.Przestepstwa seksualne popelniane z wykorzystaniem systemu informatycznego.praca
licencjacka budzet gminy .Rozwoj tanca wspolczesnego na przykladzie wybranych teatrow tanca w
polsce.Projekt techniczny zabezpieczen akustycznych osiedla mieszkaniowego przylegajacego do
wielotorowej trasy kolejowej. Praca inzynierska budownictwo.Badanie inwestycji budzetowych w gminie (na
przykladzie gminy miedzno).Analiza porownawcza funkcjonowania rachunkow oszczednoscioworozliczeniowych dla klientow indywidualnych - polska- wielka brytania.Ewolucja wspolpracy europejskich
panstw czlonkowskich w sprawach karnych.Etyczne i prawne problemy (zagadnienia) transplantologii..Jakosc
i bezpieczenstwo w logistyce na przykladzie transportu zywnosci w firmie nowakowski logistics sp. Z o.o. W
wieluniu.praca licencjacka budzet gminy .Przeciwdzialanie bezrobociu osob do 25 roku zycia wybrane
problemy prawne i spoleczne.Parlamentarny wymiar unii europejskiej po wejsciu w zycie traktatu z
lizbony.Miejsce szkolen w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na podstawie firmy dms sprzedajacej i
przeprowadzajacej szkolenia pracownicze.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie korona
s.a. w wieluniu..Prawne mechanizmy koordynacji polityk fiskalnych panstw czlonkowskich.Analiza
funkcjonowania podatku dochodowego od osob fizycznych na przykladzie urzedu skarbowego x w latach
2001-2005.Zagadnienia ochrony wierzyciela w razie niewyplacalnosci dluznika w swietle
orzecznictwa.Fundusze inwestycyjne forma inwestowania oszczednosci.Przestepstwo niealimentacji w ujeciu
art.209 k.k..Porozmawiaj ze mna- a bede wiedziec jak ci pomoc. Stres- wypalenie zawodowe i komunikacja
urzednikow panstwowych.Ocena dzialalnosci sekcji ds. Swiadczen rodzinnych w miejskim osrodku pomocy
spolecznej w czestochowie.Koncesje w prawie administracyjnym..Koszty i korzysci zawiazane z
informatyzacja panstwa w zakresie administracji publicznej.Wolnosc wypowiedzi prasowej..Podatki
bezposrednie jako zrodlo zasilania budzetu panstwa.Przyczyny i skutki upadlosci malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce po roku 2004.Metody zabezpieczania przed ryzykiem walutowym.Kompetencje
negocjacyjne prawnika.Ochrona wynalazkow w prawie polskim .Analiza systemu zarzadzania jakoscia przy
wywtwarzaniu maszyn dla gornictwa..Motywacja pracownikow poprzez stosowanie bodzcow materialnych i
niematerialnych na przykladzie pge elektrownia opole s.a..Analiza procesow kooperacji w przedsiebiorstwie
uslugowym- na przykladzie firmy marko-kolor.Ewaluacja dzialan promujacych innowacyjnosc w ramach
funduszy strukturalnych unii europejskiej w okresie 2007-2013..Praca dyplomowa bhp.Zintegrowany system
zarzadzania na przykladzie firmy chemicznej dwory s.a..praca licencjacka budzet gminy .Jednorazowe
odszkodowanie z tytulu smierci osoby ubezpieczonej.Formy ewidencji ksiegowej w przedsiebiorstwie..Skutki
.
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prawne polaczenia spolek kapitalowych.Rozwoj turystyki wiejskiej szansa na wykorzystanie potencjalu
turystycznego jury krakowsko-czestochowskiej.Formy naruszenia prawa do znaku towarowego w internecie
oraz ochrona przed takimi naruszeniami w swietle orzecznictwa polskich sadow polubownych.Rozliczenia
miedzy stronami oraz odpowiedzialnosc skarbu panstwa w przypadku zmiany lub uchylenia prawomocnego
wyroku (art. 415 k.p.c).Analiza roli aktywnych form zwalczania bezrobocia w powiecie opoczynskim w latach
2006-2008.Szablon pracy licencjackiej.Nieruchomosc jako przedmiot inwestowania w polsce na przykladzie
wojewodztwa lodzkiego.Ograniczenia swobody ksztaltowania umowy spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy.Tematy prac licencjackich
fizjoterapia.Zelazny- rafal. Red. - koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynkow : praca zbiorowa
.Analiza sytuacji osob bezrobotnych z wyzszym wyksztalceniem w wojewodztwie mazowieckim w latach
2005-2008.Perspektywa klienta i jakosc swiadczonych uslug na przykladzie branzy cukierniczej w powiecie
myslenickim.Multimedia jako narzedzia pomocne w zarzadzaniu przedsiebiorstwem..Analiza naleznosci na
przykladzie elektrowni turow s.a..Wplyw prawa rzymskiego na tresc dziela ks. Teodora ostrowskiego prawo
cywilne narodu polskiego..Poziom wypalenia i zaangazowania zawodowego wsrod przedstawicieli
medycznych.Przestepstwo znecania sie - art207 kodeksu karnego z 1997 roku.Rola unii europejskiej na rzecz
rozwoju.Podatki i oplaty lokalne jako zrodlo finansowania jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy klomnice..praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie przed konsulem.Instytucjonalne zrodla
finansowania msp na przykladzie miasta piotrkow trybunalski.Zarzadzanie produkcja i jakoscia metalowych
elementow mebli biurowych..Ksztaltowanie postaw obywatelskich a organizacje pozarzadowe na przykladzie
fundacji im. Stefana batorego.Ksztaltowanie komunikacji z otoczeniem blizszym na przykladzie kancelarii
komornika x przy sadzie rejonowym w klodzku..Kozlowska- anna - ewolucja struktur gospodarczych w
swietle schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji .Analiza rozwoju regionalnego i lokalnego
miasta ostroleka.Zarzadzanie logistyczne w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie badanego
przedsiebiorstwa.Odpowiedzialnosc za szkode wyrzadzona dzialaniem organu podatkowego.Prawno karne
aspekty handu ludzmi w polsce.Rola controllingu w optymalizacji kosztow przedsiebiorstwa na przykladzie
spolki akcyjnej altab..Pomoc w pisaniu pracy magisterskiej.Zadania realizowane przez jednostke samorzadu
terytorialnego na przykladzie dochodow i wydatkow gminy opole w latach 2006-2008.Wrazliwosc cenowa
nabywcow artykulow konsumpcyjnych.Wplyw kultury organizacyjnej na motywacje do pracy na przykladzie
przedsiebiorstwa pkp polskie linie kolejowe sa.Proces przeksztalcania prawa uzytkowania wieczystego w
prawo wlasnosci na przykladzie gminy czestochowa.praca licencjacka budzet gminy .Systemy informatyczne
w uslugach turystycznych firmy hs partner pro-test.Prace licencjackie ceny.Wplyw organizacji pozarzadowych
na rozwoj lokalny. Na przykladzie wybranych organizacji powiatu bielskiego..Status prawny cudzoziemca w
polsce.Powolanie do dziedziczenia gospodarstw rolnych.Ocena promocji realizowanej w przedsiebiorstwie
kross s.a..Ocena kondycji finansowej i majatkowej przedsiebiorstwa komin sp. Z o.o. Na podstawie analizy
wskaznikowej.Wplyw pracy w policji na zycie prywatne policjantow..Przebieg postepowania apelacyjnego w
procesie cywilnym.Molestowanie seksualne w miejscu zatrudnienia.Kompetencje europejskiego trybunalu
praw czlowieka do badania prawa unii europejskiej na tle unijnej ochrony praw czlowieka.Praca magisterska
zarzadzanie zasobami ludzkimi.Kary cielesne w rzeczypospolitej szlacheckiej.Reforma opodatkowania
dochodow ludnosci w polsce w latach 90-tych..Podatek vat w rachunkowosci przedsiebiorstwa
handlowego.praca licencjacka budzet gminy .Konstytucyjne podstawy bezpieczenstwa panstwa.Gielda
papierow wartosciowych jako instytucja rynku kapitalowego.Zasada wyborow proporcjonalnych do sejmu
rp.Tworzenie i promocja imprezy sportowej na przykladzie pilkarskiej gwiazdki 2008.Analiza rynku pracy na
przykladzie powiatu kutnowskiego.Funkcjonowanie umowy dozywocia.Struktura i zasady funkcjonowania
wewnetrznych centrow uslug ksiegowych.Polityka urzedu miasta i gminy opoczno w zakresie ksztaltowania
obciazen podatku od nieruchomosci..Organizowanie sieci handlowej jako sposob na stworzenie przewagi
konkurencyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Status zydow w polsce w latach 1918-1968.praca licencjacka
budzet gminy .Znaczenie czynnika materialnego i niematerialnego w zarzadzaniu produkcja
mebli.Sadownictwo administracyjne w polsce.Zima- monika. Red. - teczowe rodziny w polsce : prawo a
rodziny lesbijskie i gejowskie .Pisanie prac angielski.Wzruszalnosc ostatecznych decyzji administracyjnych
jako srodek zapewniajacy efektywnosc prawu europejskiemu i jego realizacja w polskim prawie.Wplyw
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promocji na wizerunek gminy w swietle badan ankietowych na przykladzie gminy przedborz.Tematy prac
licencjackich z pedagogiki.Procesy zwalniania pracownikow.Kontrakty terminowe i opcje jako instrumenty
zabezpieczajace przedsiebiorstwo przed ryzykiem walutowym i stop procentowych.Globalizacja dzialalnosci
sieci detalicznej na przykladzie inditex.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa optimus s.a..Znaczenie centrow
transferu technologii we wzroscie konkurencyjnosci przedsiebiorstw.Strategia dystrybucji produktow na
przykladzie firmy jtm.praca licencjacka budzet gminy .Pedagogika prace magisterskie.praca licencjacka
budzet gminy .Kierunki modernizacji produkcji profili gietych na przykladzie przedsiebiorstwa dawmet..Wdrazanie systemow zarzadzania jakoscia - korzysci i bariery.Prognozowane trendy zmian
bezposrednich inwestycji zagranicznych w polsce w latach 2009-2012.Jak pisac prace licencjacka.Kobieta jako
podmiot zabojstwa pod wplywem silnego wzburzenia.Kryminalistyczne aspekty kradziezy i oszustw w
obrocie paliwami stalymi..Odpowiedzialnosc za zobowiazania zaciagniete przez jednego z malzonkow
pozostajacych w ustroju ustawowym.Rynek outsourcingu w polsce i na swiecie.Dochody i wydatki budzetu
gminy na przykladzie gminy opoczno.Zatrudnienie kobiet na lokalnym rynku pracy w czestochowie.Logistyka
w sektorze e-commerce.Pozaplacowe skladniki wynagradzania jako narzedzia motywacji.Dyjakowskamarzena. - crimen laesae maiestatis : a study of roman law influences in old poland .Analiza sytuacji
finansowej przedsiebiorstwa impol s.c. W latachj 2002 - 2006.Budzet jako podstawowy instrument
ksztaltowania i realizacji gospodarki finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
radomysl wielki.Analiza podsystemu transportu kolejowego w logistyce koniecpolskich zakladow plyt
pilsniowych..Pomoc w pisaniu prac magisterskich.Podatek od towarow i uslug w prawie unii europejskiej i
polskim.Podsluch procesowy i pozakodeksowy.Europejska spolka akcyjna (se) jako alternatywna forma
prowadzenia dzialalnosci w odniesieniu do podmiotow krajowych.Wplyw swiatowego kryzysu finansowego
na globalna gospodarke i przyszlosc strefy euro.Podtrzymywanie wizerunku firmy na przykladzie firmy
volvo.praca licencjacka budzet gminy .Plan pracy licencjackiej.Instrumenty planistyczne rozwoju duzego
miasta na przykladzie legnicy..praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska pisanie.Udzial w zwiazku
przestepczym w prawie polskim. Udzial w zwiazku przestepczym o charakterze mafijnym w prawie wloskim.
Celowosc kryminalizacji..Analiza zarzadzania nieruchomoscia na podstawie nieruchomosci administracyjnouslugowej.Wielofunkcyjnosc szansa rozwoju obszarow wiejskich w polsce i unii europejskiej..Walka o dostep
i kontrole nad swiatowymi zlozami ropy naftowej.Pomoc przy pisaniu pracy magisterskiej.Rozbudowa
infrastruktury turystycznej miasta nowy targ jako instrument lokalnego rozwoju gospodarczego..Dochody
podatkowe i ich znaczenie dla budzetu jednostki samorzadu terytorialnego w wybranych gminach powiatu
belchatowskiego.Komunikacja kryzysowa w organizacji na przykladzie hospicjum homo homini w
jaworznie.Zarzadzanie zmiana na przykladzie kruk s.a..Zarzadzanie procesami logistycznymi w lancuchu
dostaw na podstawie przedsiebiorstwa jack-pol sp.zo.o..Inwestycje i oszczednosci klientow indywidualnych
w polsce a funkcjonowanie systemu bankowego.Tworzenie aplikacji na potrzeby biznesu elektronicznego z
wykorzystaniem technologii ajax.Rola rozwoju zawodowego pracownikow w branzy hotelarskiej na
przykladzie sieci hotelowej malinowe hotele.Formalny i nieformalny venture capital.Roznicowanie oferty
kredytow hipotecznych jako efekt wzrostu konkurencji na rynku uslug bankowych.Rozwoj rynku kart
platniczych w polsce.Ustanowienie odrebnej wlasnosci lokali.Zasady doboru jakosciowego materialow przy
projektowaniu skladu betonu zwyklego. Praca inzynierska budownictwo.Miejsce klientow instytucjonalnych
w ofercie bankowej pko bp s.a..Przedmiot opodatkowania w podatku od towarow i uslug.Prawo
miedzynarodowe prywatne.Polityka kryminalna a opinia publiczna.Kredyt hipoteczny w dzialalnosci bankow
komercyjnych..Porownanie network marketingu na przykladach oriflame poland i fm group polska.Metody
podejmowania decyzji inwestycyjnych wedlug w. Buffetta a wybrane modele analizy finansowej.Zasada
memorialowa i kasowa w rachunkowosci - konsekwencje wyboru.Zarzadzanie produktem turystycznym na
przykladzie miasta sanoka.Nowoczesne metody poszukiwania i rekrutacji pracownikow.Seminarium ii st. historia doktryn politycznych i prawnych.Modele biznesowe wykorzystywane w biznesie
elektronicznym..Analiza i ocena wplywu bankowosci spoldzielczej na rozwoj regionu rolniczego na
przykladzie banku spoldzielczego w krzepicach oddzial przystajn.Funkcjonowanie systemow zarzadzania
jakoscia w branzy metalowej..Interwencja sil koalicyjnych w iraku w swietle prawa
miedzynarodowego.Bizon-gorecka- jadwiga. Red. - strategie zarzadzania ryzykiem w przedsiebiorstwie :
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ryzyko przedsiebiorstwa a ryzyko projekt.Analiza zarzadzania strategicznego na przykladzie przedsiebiorstwa
pks w czestochowie.Outsorcing procesu rekrutacji.Specyfika branzowa rynku nieruchomosci
komercyjnych.Zgoda pacjenta na zabieg lekarski.Bezrobocie i krajowy rynek pracy a integracja polski z unia
europejska..Znaczenie subwencji i dotacji w budzecie gminy na podstawie gminy gluchow.Rozliczenia stron w
przypadku ustawowego i umownego odstapienia od umowy.Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny
kondycji pkm duda s.a. w latach 2006-2009.Zaswiadczenie europejskiego tytulu egzekucyjnego.Plan pracy
magisterskiej prawo.Kobieta jako podmiot zabojstwa pod wplywem silnego wzburzenia.Identyfikacja
czynnikow determinujacych decyzje zakupowe e-konsumenta.Formy zewnetrznego finansowania rozwoju
przedsiebiorstw.Internet jako nowy kanal dystrybucji w branzy kosmetycznej (na przykladzie f.k. pollena-ewa
s.a.).Kompleksowe zarzadzanie jakoscia na przykladzie firmy emerson polska sp. Z o.o..Prywatyzacja
przedsiebiorstw o istotnym znaczeniu dla gospodarki panstwa.Analiza czynnikow ksztaltujacych organizacje
stanowisk pracy na przykladzie przedsiebiorstwa tedrive poland sp.zo.o..Wyglad pracy licencjackiej.Instytucja
sedziego sledczego w modelu postepowania przygotowawczego- studium prawnoporownawcze.I menedzer i
przywodca - zlozona rzeczywistosc pracy dyrektora teatru..Kredyt hipoteczny jako podstawowe zrodlo
finansowania zakupu nieruchomosci..Obiekty sportowe jako element produktu turystycznego
krakowa.Pawlik- andrzej. Red. - master of business administration - kapital dla organizacji : praca zbiorowa
.Podatek od nieruchomosci. Istota i funkcjonowanie. Weryfikacja empiryczna na przykladzie gminy
lodz.Finasowanie inwestycji komunalnych w gminie kobiele wielkie w latach 2005-2009.Wplyw podatku
dochodowego od osob prawnych na wynik finansowy przedsiebiorstw w latach 2003-2012.Rezyser teatralny
jako podmiot prawa autorskiego.Zarzadzanie nieruchomosciami mieszkaniowymi na przykladzie spolki
domsystem s.c. W zawierciu.Zjawisko narkomanii w szkolach.Analiza efektywnosci funkcjonowania
przedsiebiorstwa x w latach 2002-2006.Obywatelskie nieposluszenstwo: dzialania sprzeczne z prawem czy
walka w obronie sprawiedliwosci? Charakterystyka idei w rzeczywistosci demokratycznej..praca licencjacka
budzet gminy .Zaskarzanie uchwal walnego zgromadzenia w spolce akcyjnej.Zasada rownowagi budzetowej i
jej realizacja w budzecie panstwa .Rola parlamentow narodowych w procesie legislacyjnym w unii
europejskiej.Culpa in contahendo w polskim systemie prawa - cele regulacji- obowiazki przedkontraktowe
oraz sankje za ich naruszenie lub niewykonanie.Organizacja produkcji i poziomu jakosci w pphu frutico export
- import..praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja pracownikow. Wskazania praktyczne dla
wybranej firmy.Tajemnica zawodowa detektywa .praca licencjacka budzet gminy .Koncepcja wdrozenia
systemu zarzadzania jakoscia w podstawowej jednosce penitencjarnej w oparciu o normy serii
iso.Strategiczny rozwoj firmy (na przykladzie ceramiki paradyz- sp. Z o. O.).Prace licencjackie
informatyka.Marketing jako komunikacja. Komunikacja w marketingu miedzy-kulturowym..Roznice
kulturowe w miedzynarodowych negocjacjach biznesowych na przykladzie danii i polski.Zarzadzanie klubem
pilkarskim. Zastosowanie modelu jima collinsa w klubie fc barcelona..Analiza finansowa w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem (na przykladzie pol-net spolka jawna).Srodki unii europejskiej jako zrodlo uruchomienia
dzialalnosci gospodarczej.Zarzadzanie wyborem zawodu i wejsciem do zawodu nauczyciela..Wplyw
infrastruktury drogowej na rozwoj gminy augustow.Mozliwosci zastosowania marketingu bezposredniego w
dzialalnosci uslugowej.Znaczenie gospodarki nieruchomosciami w zasilaniu budzetu gminy miejskiej
turek.Pozycja prawno-administracyjna wlasciciela nieruchomosci.Polskie towarzystwo turystycznokrajoznawcze jako kreator rozwoju turystyki na terenie podbeskidzia - zarzadzanie i dzialalnosc
marketingowa w organizacji.Efektywnosc dzialan promocji sprzedazy w branzy budowlanej.Bezrobocie w
wojewodztwie opolskim w latach 2002-2007 oraz sposoby lagodzenia skutkow bezrobocia.Bezpieczenstwo
danych przetwarzanych w pakietach biurowych z zastosowaniem kryptografii.Wplyw pozytywnego i
negatywnego motywowania na efektywnosc pracownikow na podstawie wybranych salonow
obuwniczych.Reklama i sprzedaz w internecie.Rola marki w decyzjach nabywczych konsumentow produktow
zywnosciowych.Microsoft excel jako narzedzie wspomagajace zarzadzanie zakladem ubezpieczen.Wizerunek
i dzialania promocyjne firm ubezpieczeniowych na przykladzie uniqa t.u. s.a..Prowokacja policyjna - zarys
problematyki.Premia jako skladnik wynagrodzenia za prace.Ulgi i zwolnienia w podatku pit w latach 20042006.Finanse publiczne na szczeblu samorzadu terytorialnego na przykladzie budzetu gminy lodz.praca
licencjacka budzet gminy .Istota i znaczenie analizy finansowej w warunkach gospodarki rynkowej.Sektor
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transportu w polsce oraz jego rozwoj zwiazany z integracja z unia europejska.Analiza poziomu bezrobocia na
lokalnym rynku pracy powiatu prudnickiego w latach 2000-2006.praca licencjacka budzet gminy .Zybalaandrzej. Red. - w kierunku dialogu opartego na wiedzy .Polityka inwestycyjna jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy liszki w latach 1999-2006.Finansowanie dzialalnosci rolnej poprzez
fundusze unijne.Analiza zakresu i struktury produktow bankowych dla klientow indywidualnych ing banku
slaskiego.praca licencjacka budzet gminy .Europejski fundusz spoleczny i jego wplyw na niwelowanie
dysproporcji spolecznych.Sprzedaz w toku egzekucji z nieruchomosci.Fehler- wlodzimierz. Red. bezpieczenstwo w srodowisku lokalnym .Struktura organizacyjna marketingu na przykladzie p.b.p teika w
czestochowie.Logistyka realizacji projektu na przykladzie konferencji naukowej.Prawo finansow
publicznych.Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w polsce w latach 2006-2010..Rola agencji
bezpieczenstwa wewnetrznego w zwalczaniu przestepstw skarbowych i pospolitych.Sytuacja prawna
funkcjonariuszy unii europejskiej (wspolnot europejskich). Przywileje i immunitety.Formy i strategie
internacjonalizacji przedsiebiorstwa na przykladzie ford motor company.Rynek fonograficzny. Diagnoza stanu
i czynniki determinujace jego funkcjonowanie.Stanowisko swiadka w polskim procesie karnym.Podpis
elektroniczny - konstrukcja- istota prawna i zastosowanie w administracji publicznej.Znaczenie perspektywy
czasowej dla zarzadzania relacja uczen - nauczyciel.Analiza mozliwosci technicznych obnizenia
zapotrzebowania ciepla do podgrzewania powietrza wentylacyjnego w budownictwie mieszkaniowym. Praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Wyrok w postepowaniu apelacyjnym.Logistyka
dystrybucji w aspekcie obslugi zamowien - na przykladzie analizowanej firmy x.Rola i znaczenie marketingu
mix na przykladzie przedsiebiorstwa branzy nasienno-ogrodniczej.Ostaszewski- janusz (1956- ). Red. - polska
w strefie euro : szanse i zagrozenia .Wplyw panstwa na rozwoj rynku mieszkaniowego w polsce.Kredyty
konsumpcyjne w dzialalnosci banku pko s.a. na przykladzie i oddzialu w dabrowie gorniczej w latach 20032005.Utwor plastyczny jako przedmiot prawa autorskiego.praca licencjacka budzet gminy .Protokol
notarialny w spolkach kapitalowych.Proces kontroli jakosci w produkcji mieszanki betonowej na przykladzie
firmy trans-lis-bet..Motywacja jako funkcja w procesie zarzadzania wspolczesnym przedsiebiorstwem.praca
licencjacka budzet gminy .Miedzynarodowa rola euro.Przewleklosc postepowania karnego.Bednarczykhenryk (1943- ). Red. - vocational education in the context of the european qualifications framework
.Efektywnosc dzialania powiatowego urzedu pracy w klobucku w latach 2007-2010.Uzywanie narkotykow
wsrod mlodziezy szkolnej..Exchange of information and tax procedures- including legal protection of
taxpayers.praca licencjacka budzet gminy .Leasing jako zrodlo finansowania przedsiebiorstw.Wplyw struktury
finansowania na wartosc przedsiebiorstw w polsce..Rynek kredytow hipotecznych w polsce (na przykladzie
banku spoldzielczego w zgierzu).praca licencjacka budzet gminy .Szkolenia jako motywujacy aspekt
zarzadzania personelem.Komenda wojewodzka policji w krakowie i jej rola w zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego.Oswiadczenie woli jedynego wspolnika spolki kapitalowej skladane spolce.Specyfika funkcji
zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy partner haus.Kierunki harmonizacji rachunkowosci
polskiej z rozwiazaniami swiatowymi w zakresie polaczen jednostek gospodarczych.Jakosc w obszarze przyjec
surowcow na podstawie przedsiebiorstwa x.Zasada wyborow proporcjonalnych do sejmu rp.Znaczenie
subwencji i dotacji w budzecie gminy na podstawie gminy gluchow.Zielonko-jung- katarzyna. - ksztaltowanie
przestrzenne architektury ekologicznej w strukturze miasta .praca licencjacka budzet gminy .zrodla
finansowania samorzadow terytorialnych na przykladzie gminy myszyniec.praca licencjacka budzet gminy
.Miedzynarodowy obrot odpadami.Bankowosc elektroniczna i internetowa na przykladzie deutsche bank pbc
s.a..Znaczenie podsystemu spolecznego w procesie wzrostu i rozwoju firm stosujacych zarzadzanie
logistyczne.Jezyk jako element kultury organizacyjnej.Wplyw wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia na
kulture organizacyjna przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu elektronicznego omega sp. Z.o.o..Procesy
dostosowawcze rolnictwa polskiego do standardow unii europejskiej.Franchising jako forma finansowania
przedsiebiorstwa w sektorze msp.Podatek dochodowy odroczony - zasady pomiaru i ujawniania - na
przykladzie odlewni zeliwa sp.z o.o..Wybrane metody analizy rynkow kapitalowych..Niezaleznosc banku
centralnego na przykladzie narodowego banku polskiego.Wykorzystanie dzialan marketingowych w
budowaniu pozycji firmy artman na rynku.Wplyw wypalenia zawodowego na postawy lekarzy wobec
pracy.Mafia sycylijska jako forma przestepczosci zorganizowanej.Normatywna regulacja pojecia spolki
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dominujacej w prawie polskim oraz zwiazane z tym problemy.Zarzadzanie logistyczne w malym i srednim
przedsiebiorstwie na przykladzie przedsiebiorstwa x.Organizacje zbiorowego zarzadzania prawami
autorskimi i prawami pokrewnymi a konsolidacja cywilnoprawnej ochrony praw autorskich.Rynek fuzji i
przejec w polsce.Rozwoj stosunkow gospodarczych i politycznych unii europejskiej z federacja
rosyjska.Wspolczesna przestepczosc zorganizowana a polskie srodki jej zwalczania.Rola brokera
ubezpieczeniowego na rynku ubezpieczen.Budzet miasta i gminy lazy w latach 2001-2003.Dubel- lech. elementy nauki o panstwie i polityce .Prace licencjackie i magisterskie.Prace licencjackie pisanie.praca
licencjacka budzet gminy .Przestepstwo zgwalcenia..Pozycja unii europejskiej w stosunkach
miedzynarodowych na przykladzie wspolpracy ze stanami zjednoczonymi..Instrumenty instytucjonalne
rozwoju lokalnego na przykladzie miasta bielsko-biala..Ksztaltowanie karier pracowniczych na przykladzie
wybranego przedsiebiorstwa uslugowo-handlowego.Rola analizy wskaznikowej w procesie podejmowania
decyzji w spolce udzialowiec.Psychologiczne aspekty inwestowania na gieldzie papierow
wartosciowych.Zastosowanie teorii johna hollanda w planowaniu karier zawodowych..Praca licencjacka
logistyka.Ablewicz- joanna. - podstawy prawa pracy i prawa cywilnego : podrecznik do nauki zawodu technik
administracji : kwa.Zmiany w tresci umownego stosunku pracy.Przywodztwo organizacyjne w
sporcie.Umowa licencyjna na znak towarowy..Psychologiczne aspekty oddzialywania opakowan i ich rola w
strategii marketingowej przedsiebiorstw- funkcjonujacych na rynku kosmetycznym..Widowisko siatkarskie
jako produkt marketingowy na przykladzie azs-u czestochowa..Procedury udzielania kredytow na przykladzie
banku spoldzielczego w gorzycach..Zarzadzanie logistyczne w jednostce samorzadu terytorialnego (na
przykladzie miasta i powiatu tomaszow mazowiecki).Uniwersal polaniecki jako jedna z najwazniejszych
reform rolnych xviii wieku..Zawod audytora - wczoraj i dzis.Rola internetu w kreowaniu marki na przykladzie
branzy odziezowej..Planowanie finansowania robot budowlanych przez wykonawce na wybranym
przykladzie praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Krawczyk-sokolowska- izabela.
Red. - perspektywy zrownowazonego rozwoju przedsiebiorstw : monografia .Postepowanie o zniesienie
wspolwlasnosci.Ochrona prywatnosci na etapie doboru pracownikow.Problemy pozyskania i wykorzystania
funduszy unijnych dla rolnictwa na przykladzie powiatu ostrowieckiego.Inwestycje jako czynnik rozwoju
lokalnego na przykladzie gminy niepolomice..Optymalizacja produkcji wyrobow plaskich w oparciu o filozofie
kaizen..praca licencjacka budzet gminy .Przeslanki i warunki rozwoju bankowosci elektronicznej w
polsce.Wybrane problemy logistyki produkcji w hucie miedzi s.a..Marka jako narzedzie przewagi
konkurencyjnej.Wylaczenia spod ochrony prawnoautorskiej - analiza art. 4 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.Instytucja ulaskawienia w polskim systemie prawnym.Doskonalenie procesow
produkcyjnych w odniesieniu do produktu spozywczego..Swiderski- andrzej. Red. - problematyka
normalizacji- jakosci i kodyfikacji w aspekcie integracji z nato i ue : jakosc -.Postepowanie w sprawach o
stwierdzenie nabycia wlasnosci nieruchomosci przez zasiedzenie.System ocen pracowniczych jako element
motywacji pracownikow na przykladzie zakladu produkcyjnego miszko spolka jawna.Zasada rownego
traktowania w zatrudnieniu w prawie polskim i europejskim.Barcz- jan (1953- ). Red. - unia europejska a
obrot towarami strategicznymi : nowe regulacje- nowe wyzwania .Zasoby ludzkie i ich zarzadzanie w
przedsiebiorstwie pkp cargo s.a...Satysfakcja klientow z uslug hotelowych na przykladzie hotelu ibis krakow
centrum..Pozazwiazkowe formy reprezentacji pracowniczej.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie
prywatnoskargowe w polskim procesie karnym.Multi level marketing-problematyka motywacji w
organizacjach dzialajacych w oparciu o system marketingu wielopoziomowego na przykladzie firmy fm
group.Mediacja w postepowaniu cywilnym jako alternatywna metoda rozwiazywania sporow.Dokumentacja
podatku vat.Zasady rachunkowosci budzetowej na przykladzie gminy popielow..Rola pracownikow w
dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa turystycznego.Przywileje podatkowe wynikajace z art. 6 § 2 i 4
oraz 6a ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych - charakterystyka i ocena.Wykonanie zobowiazan
z umow wzajemnych.Jablonski- lukasz. Red. - selected issues of economic modernisation : a central-east
european perspective .Zarzadzanie personelem a poziom relaksu na przykladzie pracownikow zakladu
ubezpieczen.Rzecznictwo osob niepelnosprawnych w wybranych organizacjach pozarzadowych w latach
2007-2011 w wojewodztwie opolskim.Historia administracji.Zarzadzanie kariera urzednikow
sadowych.Materialy i technologie wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej praca inzynierska
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budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i szkolenia. Teoria a praktyka firmy
ubezpieczeniowej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza kosztow w przedsiebiorstwie produkcyjnym
xxx.Strategie konkurowania fitness klubow w lodzi.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w warunkach rosnacej
fluktuacji pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Ocena efektywnosci projektu inwestycyjnego na
przykladzie firmy handlowo-uslugowej kwiatkowski.praca licencjacka budzet gminy .Podstawowe problemy
etyczno-prawne zwiazane z transplantacja organow.Odpowiedzialnosc przedkontraktowa w glownych
europejskich systemach prawnych.Pisanie prac pedagogika.Postepowanie karne.Tematy prac licencjackich
fizjoterapia.Koszty ochrony srodowiska w ksiegach rachunkowych przedsiebiorstwa.Analiza zdolnosci
procesowej dzielarki.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw uwarunkowan materialowych obrabianych
detali na bezpieczenstwo pracy na stanowiskach obrabiarek skrawajacych do metali..Niekonwencjonalne
metody sledcze.praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania wlasciwej obslugi klienta przez
przedsiebiorstwa uslugowe - analiza i ocena na przykladzie sita czestochowa sp.z o.o..Ocena urzedu miasta
krakowa za pomoca metody caf.Przygotowanie oferty przetargowej na wykonanie wybranego obiektu
budowlanego lub wybranych robot budowlanych praca inzynierska budownictwo.Jak sie pisze prace
licencjacka.Seminarium magisterskie: zarzadzanie- media i reklama.Prawo unii europejskiej.Zasiedzenie jako
sposob nabycia prawa wlasnosci nieruchomosci.Trwaly zarzad a uzytkowanie wieczyste w swietle ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosci.Wplyw zroznicowania marek kosmetykow
selektywnych w ramach jednego koncernu na ich wizerunek w oczach konsumentow na przykladzie estee
lauder i clinique.Wizerunek the coca-cola company na swiecie.Zastosowanie stanu wyjatkowego w
przeciwdzialaniu zagrozenia.Mianowanie jako czynnik profesjonalizacji sluzby cywilnej na przykladzie urzedu
skarbowego krakow - podgorze.Leasing i kredyt bankowy jako zewnetrzne zrodla finansowania dzialalnosci
inwestycyjnej malych i srednich przedsiebiorstw..Wykorzystanie auditow wewnetrznych w doskonaleniu
systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie mpec s.a. w krakowie.Polityka personalna w administracji
samorzadowej na przykladzie urzedu miasta w czestochowie.Marketing - mix w malym przedsiebiorstwie na
podstawie z.p.u. olmar..Analiza regionalnych rynkow pracy w polsce i w unii europejskiej na przykladzie
sytuacji w regionie lodzkim i powiecie kutnowskim.Innowacje produktowe na przykladzie przedsiebiorstwa
sanit-plast w szczytnie.Formy i strategie internacjonalizacji przedsiebiorstwa na przykladzie ford motor
company.Metody oceny zdolnosci kredytowej na przykladzie spoldzielczej kasy oszczednosciowo
kredytowej.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i szkolenie jako instrumenty marketingu
personalnego na przykladzie firmy würth.Zarzadzanie projektem w malych i srednich
przedsiebiorstwach..Technologia wykonywania glebokich wykopow z obudowa praca inzynierska
budownictwo.Czynniki naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych do wojewodztwa podlaskiego w
latach 2007-2012 .Model wspolpracy sluzb ratowniczych na poziomie powiatu..praca licencjacka budzet
gminy .Korporacje transnarodowe w erze globalizacji.praca licencjacka budzet gminy .Podatkowoprawne
skutki umowy leasingu.Placowe i pozaplacowe formy motywacji na przykladzie urzedow gminy w starczy i w
poczesnej.Pisanie prac tanio.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow na przykladzie
karpackiej spolki gazownictwa sp. Z o.o. W tarnowie.Umorzenie postepowania w procesie cywilnym przed
sadem pierwszej instancji.Gospodarka polski i niemiec (obszar dawnej niemieckiej republiki demokratycznej)
w poczatkowym okresie transformacji.Miejsce swiadczenia pracy-telepraca.Ocena zmian struktury
wydatkow gmin wiejskich wojewodztwa opolskiego w 2005 oraz 2006r..Znaczenie kadr w ksztaltowaniu
uslug w krakowskich hostelach.Ulgi podatkowe od osob fizycznych w latach 2003-2008.praca licencjacka
budzet gminy .Pomoc spoleczna praca licencjacka.Wartosc informacyjna sprawozdan finansowych
przedsiebiorstwa dla odbiorcy zewnetrznego na przykladzie spolki netia.Znaczenie ocen pracowniczych w
systemie motywacyjnym na podstawie stacji paliw --elder.Kredyt hipoteczny w praktyce
bankowej..Interwencja humanitarna..Analiza jakosci portfela kredytowego banku spoldzielczego w
skierniewicach.Wydatki gminy opatowek na pomoc spoleczna w latach 2004-2009.praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw wykorzystania maszyn i zasobow ludzkich na jakosc okien pcv..Wady i zalety bankowosci
elektronicznej w swietle badan ankietowych.Analiza zmian w podatku vat wynikajacych z przystapienia
polski do unii europejskiej.Centra logistyczne w belgii.Franchising jako sposob prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej. Perspektywy rozwoju systemow franczyzowych w polsce..Jak napisac plan pracy
.

.
licencjackiej.zrodla finansowania jednostek kultury o charakterze scenicznym.Odpowiedzialnosc cywilna za
szkode wyrzadzona przez niebezpieczny produkt leczniczy.Zarzadzanie strategiczne na przykladzie
przedsiebiorstwa boryszew s.a. oddz. Maflow.Powodztwo o zaprzeczenie macierzynstwa.Suicidal tendencies
in employees behavior (tendencje samobojcze w zachowaniu pracownikow).praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Rola i znaczenie rekrutacji i selekcji na funkcjonowanie przedsiebiorstwa
x.Status prawny osoby zatrudnionej na podstawie umowy o praktyke absolwencka.Efekty motywowania
pracownikow w pge kwb belchatow s.a..Pomoc spoleczna praca magisterska.Efektywnosc procesu
restrukturyzacji na przykladzie pkn orlen s.a..Satysfakcja pacjenta jako kryterium oceny skutecznosci systemu
zarzadzania jakoscia w centrum medycyny profilaktycznej sp. Z o.o..Analiza finansowa firm na przykladzie
fabryki farb i lakierow sniezka s.a..Analiza rynku nieruchomosci mieszkaniowych w aglomeracji
gornoslaskiej.Polityka pieniezna narodowego banku polskiego a inflacja w latach 2000-2007.Liniowy podatek
dochodowy od osob fizycznych i perspektywy jego wprowadzenia w polsce.Wybrane aspekty zarzadzania
personelem na przykladzie uniwersytetu opolskiego.Fundusze unijne jako alternatywne zrodlo finansowania
przedsiewziec inwestycyjnych w gminie.Dostatni- grzegorz. - koncepcje sluzby cywilnej a realizacja
konstytucyjnego celu jej dzialania .Kryzys w branzy motoryzacyjnej.Szkolenie i doskonalenie pracownikow
jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy ntp work -serwis..Jasinski- artur. architektura w czasach terroryzmu : miasto- przestrzen publiczna- budynek .Organizacyjne i techniczne
aspekty ochrony systemow informatycznych przed programami zlosliwymi.Bankowosc spoldzielcza w polsce i
jej perspektywy.Wplyw jakosci na organizacje i zarzadzanie w urzedach administracji samorzadowej na
przykladzie urzedu gminy i miasta kozieglowy.Dzialalnosc powiatowego urzedu pracy we wloszczowie w
latach 2006-2011..Wplyw turystyki na rozwoj gminy niedzwiedz.Franchising - analiza prawnogospodarcza.Zarzadzanie plynnoscia finansowa w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie warta glass
jedlice s.a..Powstanie i dzialalnosc komisji edukacji narodowej ze szczegolnym uwzglednieniem reform
przeprowadzonych w szkolnictwie srednim..Skala sektora informacyjnego w gospodarce polski w latach
1997-2010.Klauzula rebus sic stantibus w obrocie gospodarczym.Rola i determinanty efektywnosci pracy
zespolowej w systemie ocen pracownikow.Logistyczne i marketingowe aspekty obslugi klienta na przykladzie
hurtowni cora.praca licencjacka budzet gminy .Szkolenie pracownikow na przykladzie firmy novartis poland
sp. Z o.o..Samorzad powiatowy w ii i iii rp.Polityka zadluzenia dlugoterminowego spolek informatycznych
notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie..Domy aukcyjne na wspolczesnymeuropejskim rynku sztuki..Budzetowanie kosztow i przychodow jako instrument controllingu na przykladzie
przedsiebiorstwa branzy cieplowniczej..Rola komunikacji niewerbalnej w kierowaniu zespolem
pracowniczym na przykladzie przedsiebiorstwa x.Prace licencjackie z rachunkowosci.System motywacyjny w
firmie generali polska.Aspekty ekologiczne a budowa infrastruktury drogowej na przykladzie wybranego
odcinka polskiej autostrady a1.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze unijne w aspekcie zalozenia wlasnej
firmy - teoretyczne podejscie.Wplyw konkurencji podatkowej na inwestycje w krajach unii
europejskiej.Szkolenia- jako element polityki personalnej na przykladzie esbanku banku
spoldzielczego.Znaczenie procesu rekrutacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie
x.Finansowanie inwestycji komunalnych na przykladzie gminy kozieglowy w latach 2007-2011..praca
licencjacka budzet gminy .Znaczenie relacji pomiedzy uczniami a nauczycielami dla zarzadzania szkola.praca
licencjacka budzet gminy .Ksiegi wieczyste a bezpieczenstwo obrotu nieruchomosciami na przykladzie
dzialalnosci sadu rejonowego w czestochowie.Rygorystyka postepowania egzekucyjnego w
administracji..Znaczenie wybranych metod wartosciowania pracy w polityce personalnej firmy
handlowej.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie leczyckich zakladow gorniczych leczyca s.a. w
latach 2007-2009.Milo- wladyslaw. - stabilnosc rynkow kapitalow a wzrost gospodarczy .Wprowadzenie do
pracy jako element procesu kadrowego na przykladzie stanowiska agenta ubezpieczeniowego.Prawo cytatu
jako instytucja dozwolonego uzytku publicznego - kazuistyka regulacji i koniecznosc reformy.Kafeteryjne i
pozaplacowe srodki motywacji pracownikow na przykladzie firmy farmaceutycznej x..Bezpieczenstwo i
ochrona danych w sieciach internet i intranet.Psychologiczne oraz biznesowe aspekty biernej turystyki
sportowej na przykladzie ruchu kibicow legii warszawa..Postepowanie w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie
macierzynstwa.Implementacja systemu crm w firmie ikaria.pl.Metody rowiazywania konfliktow w organizacji
.

.
na przykladzie przedsiebiorstwa polontex s.a..Pisanie prac magisterskich lodz.Aplikacje wspomagajace
zarzadzanie uslugami hotelarskimi.Zarzadzanie plynnoscia finansowa w przedsiebiorstwach na przykladzie
spolki vistula grour s.a..Dystrybucja w strategii marketingowej firmy ridi-polska sp.z o.o..Wykorzystanie
funduszy strukturalnych w wojewodztwie lodzkim.Relacje pomiedzy studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.Zarzadzanie
podatkiem od nieruchomosci na przykladzie gminy lubliniec w latach 2005-2009.praca licencjacka budzet
gminy .Kompleksowe ujecie zasady ne bis in idem w aspekcie prawa unii europejskiej z uwzglednieniem
norm prawa polskiego.Organizacja i kompetencje agencji bezpieczenstwa wewnetrznego.Ksztaltowanie sie
marketingu politycznego i kreowanie wizerunku polityka w wybranych krajach europy srodkowowschodniej.Umowa pozyczki w swietle przepisow ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych.Rola
surowcow mineralnych w rozwoju gospodarczym kraju z uwzglednieniem europejskich procesow
integracyjnych. Analiza na przykladzie przemyslu miedziowego.Michalski- tomasz (1968- ). Red. - selected
aspects of transformation in countries of central and central-eastern europe : a book d.Wplyw zagranicznych
migracji zarobkowych na sytuacje rodzin ze szczegolnym uwzglednieniem wojewodztwa opolskiego.Rodzaje
ryzyka i mozliwosci jego ograniczania w zaopatrzeniu budowy nieruchomosci zlokalizowanej w piotrkowie
trybunalskim.Publiczno- i prywatnoprawne aspekty swiadczenia uslug turystycznych przez biura
podrozy.Sposoby realizacji zadan publicznych z zakresu pomocy spolecznej w radomsku.Mediacja w
sprawach kanych jako instytucja dla pokrzywdzonego.Pisanie prac magisterskich cennik.Stosunek do reklamy
dzieci w wieku przedszkolnym..Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstwa
na przykladzie analizy spolki telekomunikacja polska s.a..Wplyw szkolen pracowniczych na realizacje sciezki
kariery zawodowej na przykladzie koncernu energetycznego fortum power and heat polska sp.zo.o.Strategia
rozwoju i analiza diagnostyczna firmy na przykladzie p.h.s.magnum sp.j..Aktywnosc gminy na rzecz jej
promocji na przykladzie gminy zgierz.Finansowanie inwestycji gminnych (na przykladzie gminy
wodzierady).Ocena plynnosci finansowej przedsiebiorstwa transportowego x w latach 2006-2008.Ochrona
finansow publicznych w zakresie podatku od towarow i uslug metodami prawa karnego - wybrane
zagadnienia..praca licencjacka budzet gminy .Analiza ekonomiczno-finansowa spoldzielni na przykladzie jogo
lodzkiej spoldzielni mleczarskiej w latach 2002-2005.Zarzadzanie relacjami z klientem - nowe wyzwania w
strategiach merketingowych przedsiebiorstw.Logistyka jako narzedzie w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Gospodarka finansowa organizacji pozarzadowychw polsce.Podstawowe instrumenty
ochrony prawnej maloletnich przed wykorzystywaniem seksualnym.Grupy problemowe na rynku pracy w
polsce w latach 2004-2010.Kredyty mieszkaniowe w finansowaniu gospodarstw domowych na przykladzie
banku pko bp sa.Czynniki ksztaltujace style kierowania zespolami pracowniczymi..Systemy informatyczne w
dzialalnosci bankow detalicznych na przykladzie wbk s.a..Opodatkowanie transgranicznego przeplywu
dywidend w prawie unii europejskiej.Funkcjonowanie samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta i
gminy zarki.Analiza systemu motywacyjnego w aspekcie kultury organizacyjnej na przykladzie
przedsiebiorstwa x.System kompleksowego zarzadzania jakoscia na przykladzie samodzielnego zespolu
publicznych zakladow lecznictwa otwartego warszawa - wola..Systemy motywacyjne w organizacji na
przykladzie przedsiebiorstwa ferroxcube polska sp. Z o.o..Rynek leasingu w polsce po 2000 roku - aspekt
teoretyczny i praktyczny.Rola i znaczenie jakosci w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie dospel
spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Pisanie prac bydgoszcz.Powstanie stanow generalnych jest naturalna ewolucja spoleczenstwa- zmierzajaca
do tradycyjnej- unitarnej koncepcji chrzescijanstwa - slowa marsyliusza z padwy podstawa do analizy rozwoju
stanow generalnych we francji w latach 1302-1614 i w roku 1789.Ewoluowanie zasad realizacji projektow
oraz funkcjonowania programu operacyjnego kapital ludzki w latach 2007-2013- na podstawie doswiadczenia
firmy fpl.praca licencjacka budzet gminy .Zmiany w zrodlach finansowania sektora msp w polsce w xxi
w..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich warszawa.Zmiany struktury organizacyjnej jako
konsekwencje wprowadzenia technologii informatyczno-telekomunikacyjnych na przykladzie deutsche
bank.Rozwoj konkurencji na polskim rynku gazu..Analiza i ocena oferty kredytowej esbanku banku
spoldzielczego w latch 2006 -2010.Przestepstwa rozpowszechniania faszyzmu.praca licencjacka budzet gminy
.Rupniewska- aneta. Oprac. - wroclaw : plan miasta : 1:22 500 .Analiza dochodow i wydatkow na przykladzie
.

.
gminy wlodowice.Prawne i ekonomiczne skutki integracji polski z unia europejska w zakresie pomocy dla
malych i srednich przedsiebiostw...Metody mierzenia efektywnosci zarzadzania w jednostkach sektora
publicznego na przykladzie instytucji kultury..praca licencjacka budzet gminy .Podstawy funkcjonowania
funduszy inwestycyjnych nieruchomosci na przykladzie arki bz wbk funduszu rynku nieruchomosci
fiz.Rekrutacja i selekcja jako elementy funkcji personalnej na podstawie departamentu kredytow trudnych
banku pekao s.a..praca licencjacka budzet gminy .Finansowa ocena efektywnosci funcjonowania
przedsiebiorstwa x w latach 2004-2008.Procedura rejestracji oznaczen geograficznych w polsce i unii
europejskiej.Strategia promocji rekrutacji a popyt na uslugi edukacyjne uniwersytetu
opolskiego..Internationalization and globalization strategies for small and medium size companies in
poland.Kowalski- jerzy - konstytucja federacji rosyjskiej a rosyjska i europejska tradycja konstytucyjna .Proces
kryminalny w nowym wisniczu w latach 1629-1665.Uczestnictwo gminy w budowlanym procesie
inwestycyjnym.Analiza funkcjonowania rady nordyckiej oraz nordyckiej rady ministrow jako nietypowego
forum wspolpracy panstw- ze szczegolnym uwzglednieniem sposobu podejmowania uchwal oraz mocy
wiazacej aktow wydawanych przez rade nordycka..Problemy w komunikacji wewnetrznej w urzedzie gminy a
skuteczne nim zarzadzanie na przykladzie urzedu miasta i gminy wolbrom.Nielegalne przerywanie ciazy jako
przyczyny odpowiedzialnosci karnej.Kredyty preferencyjne dla rolnictwa i dzialalnosci ekologicznej.Znaczenie
rozumienia roli dyrektora dla zarzadzania szkola.Reklama praca magisterska.Koncepcja marketingu
partnerskiego w dzialanosci przedsiebiorstwa produkcyjnego teofilow.praca licencjacka budzet gminy
.Konstrukcja prawna nadzoru bankowego w polsce i w europie. Zagadnienia prawno-porownawcze na tle
wybranych regulacji unijnych..Miejsce pko banku polskiego sa na rynku kretytow konsumpcyjnych.Audity
wewnetrzne zintegrowanego systemu zarzadzania w szpitalu klinicznym..Tworzenie zwiazkow zawodowych
jako przejaw wolnosci koalicji.praca licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza dzialalnosci wybranych
czestochowskich organizacji pozytku publicznego w zakresie realizacji zadan zleconych przez jednostki
samorzadu terytorialnego.Cywilne wladze rp na uchodzstwie 1939-1945.Wylaczenie odpowiedzialnosci
dostawcow uslug internetowych za naruszenie prawa autorskiego.praca licencjacka budzet gminy
.Kaczmarek- tadeusz teofil - ryzyko kryzysu a ciaglosc dzialania = business continuity management .Uslugi
swiadczone przez firme human outsourcing w opinii klienta.Gospodarowanie czasem pracy
zatrudnionych.Pozwolenia na budowe.Analiza i ocena mozliwosci wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia
wedlug normy iso serii 9000 w urzedzie gminy tomice..Zarzadzanie logistyczne w malym i srednim
przedsiebiorstwie na przykladzie przedsiebiorstwa x.Konflikty w organizacjach miedzynarodowych - badania
internetowe wsrod polskich pracownikow.Gospodarka budzetowa gminy pleszew w latach 2004-2007.Status
prawny osob niepelnosprawnych.Zatrudnianie funkcjonariuszy sluzby celnej .Proces zakupow w branzy
meblowej na przykladzie firmy x.Licencjacka praca.Reklama jako narzedzie kreowania wizerunku firmy.praca
licencjacka budzet gminy .Proces rekrutacji i selekcji w przedsiebiorstwie na podstawie mcdonald’s spolka z
o.o..Dylematy definiowania decyzji administracyjnej.Prace magisterskie z rachunkowosci.Zarzadzanie
programem operacyjnym rozwoj polski wschodniej.Niekonwencjonalne metody sledcze.Specyfika
bankowych papierow wartosciowych.Polozenie prawne swiadkow jehowy w polsce.Ceny transferowe w
prawie bilansowym i prawie podatkowym.Obciazenia podatkowe malych i srednich przedsiebiorstw w polsce
na podstawie przedsiebiorstwa x..Analiza badan jakosci produkcji drobnowymiarowych prefabrykatow
betonowych praca inzynierska budownictwo.Zasady odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen i
ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego za szkody na osobie w komunikacji.praca licencjacka budzet
gminy .Skargi i wnioski w postepowaniu administracyjnym..Analiza wplywow i wydatkow budzetowych
gminy kobiele wielkie w latach 2002-2006.Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa na przykladzie spolki zo.o.
Ceramika paradyz w latach 2005-2010.Eksploatacja maszyn i urzadzen w przedsiebiorstwie budowy
drog..Kredyt jako zrodlo finansowania przedsiebiorstw.Zarzadzanie infrastruktura sieciowa oraz serwerem z
systemem operacyjnym linux w malym przedsiebiorstwie.Logistyczne aspekty harmonogramowania
produkcji w systemach typu erp- aps i mes.praca licencjacka budzet gminy .Planowanie i realizacja inwestycji
na przykladzie budowy stadionu miejskiego w gminie brzeg..Przemiany strukturalne na czestochowskim
rynku pracy w latach 2000-2004 i ich ocena spoleczno-ekonomiczna.Perspektywy rozwoju innowacyjnosci
sektora msp w bialymstoku w oparciu o funkcjonowanie bialostockiego parku naukowo.
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technologicznego.Rekrutacja i selekcja kandydatow do pracy na przykladzie firmy malow .Marketing uslug
bankowych dla ludnosci na przykladzie pko bp s.a..Strategie nowego produktu na przykladzie firmy artman
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Plan pracy magisterskiej prawo.Rozumienie przywodztwa edukacyjnego
w srodowisku profesjonalnym. Studium przypadku.Ulgi i zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym od
osob fizycznych w polsce.Aspektymarketingowe organizacji widowiska sportowego na przykladzie miejskich
zawodow sportowo - pozarniczych.Zarzadzanie jakoscia w gornictwie wegla kamiennego.Dylematy
zarzadzania gotowka a informacje z systemu rachunkowosci jednostki.Binkowska- maja. Tl. - the bankruptcy
and reorganisation law = prawo upadlosciowe i naprawcze .Ochrona praw czlowieka w prawie unii
europejskiej.Projekt techniczny docieplenia sciany zewnetrznej budynku mieszkalnego zrealizowanego w
technologii wielkoplytowej. Praca inzynierska budownictwo.Wplyw formy opodatkowania na dochod
jednostki na przykladzie przedsiebiorstwa x w latach 2006-2009.Uslugi hotelowe oraz kierunki ich rozwojuw
wojewodztwie opolskim..Finansowanie dzialalnosci gminy a rachunkowosc na przykladzie gminy
konopiska.Srodki finansowania malych i srednich przedsiebiorstw funkcjonujacych w warunkach gospodarki
rynkowej.Analiza systemu w e-commerce na przykladzie allegro.pl.Zroznicowanie motywatorow
stosowanych przez przelozonych jako oczekiwanie studentow wobec ich przyszlej pracy.Wplyw dzialan
samorzadowych na aktywizacje zawodowa spoleczenstwa na przykladzie miasta krakowa.Stosunki panstwo kosciol na wegrzech.Status pracodawcy w postepowaniu upadlosciowym obejmujacym likwidacje majatku
dluznika.Rola badan marketingowych o podejmowaniu skutecznych decyzji na przykladzie firmy great open
house.Relacje miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego a przedsiebiorstwami dzialajacymi w skali
miedzynarodowej..Zarzadzanie jakoscia pracy w hotelarstwie.Derc- adam. Red. - problemy planistyczne wiosna 2013 : seminarium szkoleniowe- wroclaw- 20-21 maja 2013 r. .Ewolucja sadownictwa
konstytucyjnego w polsce.Rola i funkcjonowanie stadionow sportowych w krakowie.Transport i spedycjajako element procesu logistycznego na podstawie firmy db schenker.Szkolenie pracownikow w organizacji.
Realizacja- etapy i modele na przykladzie starostwa powiatowego w pszczynie.Witkowski- stanislaw
aleksander (1947- ). Red. - kompetencje a sukces zarzadzania organizacja .Rola i znaczenie magazynu w
systemie logistycznym na przykladzie wybranej firmy.Analiza gospodarki finansowej gminy kroczyce w latach
2003-2004.Relacje miedzyludzkie w malych i srednich przedsiebiorstwach regionu lancuckiego i
przemyskiego.Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie lodzi.Eadministracja jako instrument usprawniajacy zarzadzanie w sektorze publicznym (na przykladzie
wojewodztwa podlaskiego).Analiza polityki pienieznej narodowego banku polskiego w latach 20042008.praca licencjacka budzet gminy .Ustrojowo-prawna pozycja prezydenta rp w procesie ustawodawczym
na podstawie konstytucji rp z 1997 r..Pisanie pracy doktorskiej.Zastosowanie koncepcji marketing mix w
polskich klubach pilkarskich na przykladzie wisly krakow.praca licencjacka budzet gminy .Przekrycie basenu
plywackiego z drewna klejonego o powierzchni 800 m2. Praca inzynierska budownictwo.Wykorzystanie
outsourcingu na przykladzie przedsiebiorstwa trw.Techologie tradycyjne oraz wykonawstwo systemowe i
ekonomika robot wykonczeniowych w budownictwie jednorodzinnym praca inzynierska
budownictwo.Analiza mozliwosci powiatu wielunskiego do pozyskiwania funduszy ue w latach 20072013..praca licencjacka budzet gminy .Metody i instrumenty zarzadzania finansowego w banku komercyjnym
na przykladzie ing bank slaski s. A. W latach 2007-2008.Kultura organizacyjna a zachowania ludzi w
organizacji.Odpowiedzialnosc pracownicza i cywilna za strajk.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
systemow logistycznych na podstawie przedsiebiortswa produkcyjno-handlowego dzialajacego na rynku
miedzynarodowym.Odpowiedzialnosc za wykroczenia przeciwko prawom pracownika spenalizowane w art.
281 kodeksu pracy.Podatki i inne daniny w orzecznictwie trybunalu konstytucyjnego.Koncepcje zmian w
podatkach. Jaki system podatkowy w polsce?.Hierarchia zawodowa jako przejaw nierownej pozycji kobiet na
rynku pracy.Informatyzacja zarzadzania..Wplyw formy organizacyjno-prawnej na sposob i mozliwosci
finansowania rozwoju (na przykladzie wybranych przedsiebiorstw).Rekrutacja i selekcja praca
magisterska.Organizacja miedzynarodowej wspolpracy policyjnej..Otwarte fundusze emerytalne..Frontex
jako koordynator zarzadzania granicami zewnetrznymi unii europejskiej.Powstanie warszawskie jako
dramatyczny punkt kulminacyjny polskiej epopei wojennej 1939-1945.Specyfika procesu negocjacji w fuzjach
i przejeciach (na przykladzie wybranych przedsiebiorstw polskich)..Kodyfikacje etyki w administracji
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publicznej. Wzorce postepowania i odpowiedzialnosci pracownikow administracji publicznej.Prawo wlasciwe
dla formy czynnosci prawnych.praca licencjacka budzet gminy .Problemy wsi i rolnictwa polskiego na tle ue
oraz kierunki ich rozwiazywania.praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie wizerunku lokalu
gastronomicznego poprzez plasowanie firmy i jej uslug na przykladzie zajazdu hetman.Analiza kosztow
przedsiebiorstwa na przykladzie fabryki szlifierek fas w glownie..Analiza strategii marketingowej
towarzystwa ubezpieczeniowegocommercial union..Procedura pytan prejudycjalnych przed polskimi
sadami.Odpowiedzialnosc osob trzecich za zobowiazania podatkowe spolek prawa handlowego.Pisanie prac
licencjackich.Rozwiazania ustrojowe konstytucji 3 maja 1791 na tle schedy odziedziczonej po i
rzeczypospolitej..Stachowiak- zenon. Red. - produkt regionalny a przedsiebiorczosc i innowacyjnosc
przedsiebiorstw w warunkach nowej.praca licencjacka budzet gminy .Ignasiak-szulc- aranka. Red. - between
europe and russia : problems of development and transborder co-operation in north-easter.Rola
pracownikow jako nosnika kapitalu intelektualnego.Zawarcie umowy o prace..Wybrane aspekty zarzadzania
nieruchomosciami gminy czestochowa w latach 209-2011.Instrumenty wsparcia eksportu w ramach
funduszy strukturalnych w latach 2004-2005.Ochrona informacji niejawnych w jednostkach samorzadu
terytorialnego.Urbanek- grzegorz. - kompetencje a wartosc przedsiebiorstwa : zasoby niematerialne w
nowej gospodarce .Polityka regionalna unii europejskiej na przykladzie zintegrowanego programu
operacyjnego rozwoju regionalnego (zporr) realizowanego w malopolsce.Marketing relacji z klientem na
rynku samochodow.Ksztaltowanie zrodel dochodow budzetowych samorzadow terytorialnych na przykladzie
gminy daszyna..Ocena dochodow i wydatkow budzetu gminy konopiska w latach 2007-2011.Wiek
pracownika jako kryterium dyferencjacji statusu prawnego oraz zabroniony motyw dyskryminacji.Rola
analizy finansowej w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie okregowej spoldzielni
mleczarskiej w gluchowie.Analiza zastosowania narzedzi merchandisingu-mix na przykladzie sieci
tesco.Prawo rzymskie w rzymskiej brytanii.Rozwoj regionalny. Analiza malopolskiego regionalnego
programu operacyjnego na lata 2007-2013.Von mises- ludwig - ludzkie dzialanie : traktat o ekonomii .Ocena
kondycji finansowej zakladu energetycznego czestochowa s.a. i porownanie jej ze spolkami grupy
konsolidacyjnej k - 5.Instrumenty marketingu terytorialnego w zarzadzaniu rozwojem gminy
zabierzow.Ryzyko systemowe w okresie pokryzysowym.Postepowanie upadlosciowe a inne postepowania
cywilne.Egzekucja sadowa przez sprzedaz przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego.Praca magisterska
tematy.Wspolpraca policyjna i sadowa w sprawach karnych - iii filar unii europejskiej.Rozwoj jednostek
terytorialnych za pomoca dofinansowania z unii europejskiej.Pisanie prac licencjackich lodz.Identyfikacja
zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy duzego przedsiebiorstwa
montazowo-produkcyjnego..Funkcjonowanie gospodarki magazynowej w branzy motoryzacyjnej ( na
przykladzie serwisow autoryzowanych).Szkolenia pracownikow i bezrobotnych w urzedzie pracy w
belchatowie.Statuty zwiazkow zawodowych w polsce.Rola i funkcje policji w systemie bezpieczenstwa
narodowego.Tematy prac magisterskich bankowosc.Analiza i ocena sprzedazy produktu turystycznego na
przykladzie imprez narciarskich oferowanych przez biuro podrozy sport vita.Analiza i ocena budzetu gminy na
przykladzie gminy poczesna w latach 2006-2009.Rola organizacyjna i kompetencje zespolu pielegniarskiego
w realizowaniu procesu transplantacji- immunosupresji oraz adherencji.Koszty uzyskania przychodow a
wynik bilansowy i podatkowy w przedsiebiorstwie produkcyjnym..Ewolucja centrow logistycznych w polsce
na przykladzie slaskiego centum logistycznego..Czynnik ludzki jako element ryzyka operacyjnego w
dzialalnosci bankowej.Rozwoj rolnictwa w powiecie sieradzkim w oparciu o srodki unii europejskiej (na
przykladzie agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa biuro powiatowe w sieradzu).praca licencjacka
budzet gminy .Przedsiebiorstwo w procesie umiedzynarodowiania - wejscie na rynek
zagraniczny..Dzialalnosc depozytowo-kredytowa banku komercyjnego (na podstawie banku pko bp
s.a.).Ewolucja pozycji ustrojowej senatu w konstytucjach niepodleglej polski.Problematyka samodzielnosci
podatkowej gminy opoczno.Poziom satysfakcji pracownikow z pracy a poziom stresu u pracownikow firmy
handlowo-produkcyjnej.Rola sprawozdania z przeplywow pienieznych w ocenie plynnosci finansowej
przedsiebiorstwa.Terroryzm - wspolczesne formy zagrozenia i prawnokarne metody przeciwdzialania w
polskim ustawodawstwie.Kierowanie organizacja zajec pozalekcyjnych w szkole. Rola rozumienia przez
nauczycieli znaczenia zajec pozalekcyjnych w wychowaniu szkolnym dla zaangazowania sie w ich
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prowadzenie.Analiza czynnikow wplywajacych na dzialalnosc biblioteki publicznej w czestochowie.System
motywacji pracownikow w przedsiebiorstwie handlowo- uslugowym na przykladzie gama i kierunki jego
doskonalenia.Motywacja finansowa na przykladzie koniecpolskich zakladow plyt pilsniowych.Postepowanie
cywilne w sprawach z zakresu prawa autorskiego.zrodla finansowania rozwoju przedsiebiorstw
gieldowych.Finansowanie oswiaty na przykladzie urzedu gminy oraz urzedu miasta zdunska
wola.Anuszewska- izabella. - zrownowazona produkcja w dzialalnosci przedsiebiorstw : raport z badania
.Rola analizy technicznej i fundamentalnej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych..Postepowanie cywilne
w sprawach o ochrone autorskich praw majatkowych.Dysfunkcje w procesie zmian w organizacji i ich wplyw
na motywacje pracownicza.Ocena pracownikow i jej wplyw na wydajnosc pracy w przedsiebiorstwie.Rola
dyrektora w szkole.Ochrona przed nasladownictwem produktu.Wspolpraca miedzynarodowa j.s.t. Na
przykladzie gminy krakow..praca licencjacka budzet gminy .Restrukturyzacja przedsiebiorstw panstwowych
na przykladzie bot elektrowni belchatow s.a..Zarzadzanie poprzez inteligentne sieci
teleinformatyczne..Negocjacje jako sposob na osiagniecie porozumienia..praca licencjacka budzet gminy
.Prac licencjackich.Ocena kondycji finansowej firmy na podstawie analizy sprawozdania
finansowego..Odpowiedzialnosc karna za przestepstwo rozboju..Analiza dzialalnosci kredytowej banku
komercyjnego na podstawie banku pko s.a..Bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw.Metodologia
pisania projektow europejskich.Szczegolne warunki przewozu w ladowym przewozie rzeczy.System
okresowych ocen pracowniczych na przykladzie altadis polska s.a..Pawlowicz- leszek (ekonomia). Red. polska wobec integracji rynku finansowego w unii europejskiej .Ustroj republiki weimarskiej - genezarozwoj i upadek.Adaptacja zawodowa w instytucji finansowej na przykladzie banku pocztowego s.a..Ewolucja
polskiego rynku pracy po akcesji polski do unii europejskiej np. Powiatu wyszkowskiego.Teoria wybitych szyb
w swietle psychologii spolecznej i socjologicznych teorii socjalizacji.Ochrona dziecka poczetego w polskim
prawie karnym..Rola i funkcje podatku rolnego w dochodach budzetu gminy na przykladzie gminy rozprza w
latach 2003-2006.Zarzadzanie relacjami z klientem na przykladzie przedsiebiorstwa new generation gsm..O
dwoch sposobach wykorzystania wynikow badan nad prawdopodobienstwem w rozwazaniach
prawnych.Ocena efektywnosci wykorzystania srodkow trwalych na przykladzie przedsiebiorstwa x a
perspektywy rozwoju.Od idei odwetu po mediacje jako forme sprawiedliwosci naprawczej.Analiza finansowa
ing bank slaski spolka akcyjna w latach 2005-2009.Wplyw malych i srednich przedsiebiorstw na rozwoj
gminy.Seryjni mordercy. Motywy- metody- miedzy faktem z filmowa rzeczywistoscia.Wybrane aspekty
zarzadzania powiatowym centrum pomocy rodzinie w myszkowie.Dochody i wydatki budzetu gminy na
przykladzie gminy myszyniec w latach 2004-2006.Przestepstwo tzw. Prania brudnych pieniedzy.Koncepcja
logistycznej obslugi klienta na przykladzie gminnej spoldzielni samopomoc chlopska w ozorkowie.Emisja
obligacji jako forma finansowania przedsiebiorstwa..praca licencjacka budzet gminy .Rola turystyki w
strategii rozwoju gospodarczego miasta i gminy busko-zdroj.Inwentaryzacja jako instrument kontroli
wewnetrznej na przykladzie sadu okregowego w piotrkowie trybynalskim.Interwencje strukturalne i ich rola
w niwelowaniu dysproporcji gospodarczych. Analiza w wymiarze lokalnym..Oplaty lokalne jako swiadczenia
publicznoprawne stanowiace dochod gminy.Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej.Kierowanie
personelem w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie centrum ksztalcenia praktycznego.Analiza
i ocena kondycji finansowej nadwarcianskiego banku spoldzielczego w dzialoszynie w latach 20072011..Prace licencjackie przyklady.Ocena zarzadzania dzialem pracowniczym w pkp polskie linie kolejowe
s.a. zaklad linii kolejowych w czestochowie.Zarzadzanie organizacjami pozarzadowymi na przykladzie
polskiego stowarzyszenia na rzecz osob z uposledzeniem umyslowym.Szczepanska-woszczyna- katarzyna.
Red. - doradztwo zawodowe i zarzadzanie kompetencjami : wybory edukacyjno-zawodowe a problemy rynku
pr.Strategia rozwoju pkp informatyka spolka z o.o. W sosnowcu..Janowski- benon - on distances as a factor of
cultural development : a socio-natural study .Analiza systemu gospodarki magazynowej na przykladzie
przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego s.a..Krakowski rynek jako produkt
turystyczny.Cywilnoprawna charakterystyka umowy najmu.Kredyt preferencyjny dla rolnikow w ofercie
banku spoldzielczego w lubrancu.Badania typu tajemniczy klient w sklepach i punktach uslugowych centrum
handlowo-rozyrwkowego galeria jurajska.Strategia rozwoju mikroprzedsiebiorstwa na przykladzie firmy
agit.Prawa i obowiazki stron umowy leasingu.Zarzadzanie wiedza w procesie dzialalnosci
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przedsiebiorstwa.Bariery i uwarunkowania procesu wdrazania systemu zarzadzania jakoscia zgodnego z
norma iso 9001:2001 na przykladzie firmy plastpol.Oddzialywanie reklamy telewizyjnej i internetu na model
wspolczesnej rodziny..Rola i zadania organow w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Innowacje w
instytucjach bankowych na przykladzie narodowego banku polskiego.Charakterystyka programow do
planowania i kontroli przedsiewziec budowlanych praca inzynierska budownictwo.Przeglad i analiza
porownawcza izolacyjnosci cieplnej skosnych dachow budynkow jednorodzinnych. Praca inzynierska
budownictwo.Zielinski- kazimierz - instrumenty polityki rolnej unii europejskiej stosowane w polsce .System
ecrm jako nowoczesne narzedzie budowania dlugookresowej komunikacji z klientem logistycznym.Znaczenie
kultury organizacyjnej w zarzadzaniu..Charakterystyka gruntow spoistych w miedzyrzeczu praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Prawnokarne aspekty instytucji swiadka koronnego.Prawo
rolnika indywidualnego do emerytury w ujeciu ewolucyjnym.Ryzyko banku w finansowaniu budownictwa
mieszkaniowego (na przykladzie pko bank polski s.a.).Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem na
rynku finansowych na przykladzie pko bp s.a..Pisanie prac opinie.Konkurencyjnosc gmin w wojewodztwie
opolskim w 2007 roku..Wplyw nadumieralnosci mezczyzn na wysokosc skladki w ubezpieczeniach na
zycie.Status deputowanego w polsce na tle wybranych panstw europejskich.Efektywnosc funduszy
inwestycyjnych w polsce.Zarzadzanie personelem a poziom relaksu na przykladzie pracownikow zakladu
ubezpieczen.Zastosowanie techniki rfid na przykladzie organizacji biblioteki uniwersytetu
lodzkiego.Instytucja franchisingu w polsce i na swiecie..
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