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Wplyw stylu przywodztwa na wspolprace pracownikow i kierownikow liniowych.Polityka inwestycyjna
otwartych funduszy emerytalnych- czyli system emerytalny w polsce ze szczegolnym uwzglednieniem ii
filaru.Badania marketingowe produktu.Ocena oplacalnosci i ryzyka inwestycji rzeczowych na przykladzie
przedsiewziecia spolki pgkim.Model wspolczesnej instytucji kultury na przykladzie autorskiego projektu
interduscyplinarnej galerii serca sztuki..Obowiazki agenta w umowie agencyjnej.E-learning w szkoleniach
pracowniczych.Reklama jako najwazniejsze narzedzie koncepcji promocyjnegmix oraz jej wplyw na decyzje
nabywcze konsumentow na przykladzie dzieci w wieku szkolnym nalezacych do organizacji zwiazku
harcerstwa polskiego w czestochowie..Obowiazywanie ratyfikowanych umow miedzynarodowych w polskim
porzadku prawnym..Rejderstwo w rosji- jako czynnik hamujacy rozwoj gospodarki..Badanie zdolnosci
kredytowej jako metoda ograniczania ryzyka kredytowego na przykladzie klienta detalicznego w banku
gospodarki zywnosciowej spolka akcyjna oddzial operacyjny w czestochowie..praca licencjacka budzet gminy
.Pisma procesowe.zrodla finansowania inwestycji komunalnych na przykladzie gminy nowosolna.Dziela
osierocone w swietle prawa autorskiego.Marketing polityczny jako droga do utworzenia wojewodztwa
czestochowskiego.Metody ksztaltowania wizerunku w firmie philips.Bujny- jedrzej. - energetyka a samorzad :
prawne uwarunkowania rozwoju energetyki lokalnej w polsce .Wykonywanie dlugoterminowych kar
pozbawienia wolnosci.Firma kurierska x na rynku uslug logistycznych.Bilansowe i podatkowe ujecie leasingu
na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego ewmar- ness sp. Z o.o..Ocena efektywnosci szkolen na
podstawie firmy era.System zarzadzania jakoscia jako podstawa world class manufacturing..Determinanty
sukcesu przedsiebiorstwa na przykladzie firmy ospel s.a..Planowanie dochodow i wydatkow oraz sposob ich
realizacji na przykladzie gminy popow.Wybrane aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie
na przykladzie --fabryki maszyn i urzadzen famak s.a. w kluczborku.Promocja miasta tarnowa.Analiza i ocena
ekonomicznych czynnikow wplywajacych na zachowania klientow w procesie zakupu na przykladzie firmy
kosmetycznej avon..Efektywnosc szkolen na przykladzie urzedu miasta i gminy w wolbromiu..Stepienkonrad. - rentownosc a wyplacalnosc przedsiebiorstw .Analiza dochodow samorzadu terytorialnego na
przykladzie miasta gostynina.Nauczanie religii w publicznych szkolach w polsce. Aspekt prawny.E-biznes w
internecie - wybrane zagadnienia..Markets in finacial innstrument directive: ochrona inwestorow
indywidualnych w swietle regulacji unii europejskiej- {polski- francji i szwajcarii).Analiza kosztow systemu
transportowego na przykladzie firmy transport-metalurgia sp. Z o.o..Gmina pysznica jako strefa podmiejska
miasta stalowa wola..Wplyw mikrofinansowania na eliminacje wykluczenia spolecznego w krajach slabo i
wysoko rozwinietych..praca licencjacka budzet gminy .Problemy w utrzymaniu rownowagi praca - zycie
pozazawodowe na przykladzie firmy x.Rzeczowe aktywa trwale w swietle msr/mssf oraz regulacji ustawy o
rachunkowosci.Bezrobocie wsrod mlodziezy - absolwentow- przyczyny i skutki- metody jego zwalczania na
przykladzie pup w myszkowie w okresie 2003-2004.praca licencjacka budzet gminy .Kryminalizacja czynow o
charakterze terrorystycznym z punktu widzenia prawa europejskiego i prawa miedzynarodowego.Dzialania
stabilizacyjne nadzoru bankowego w polsce..Ekologiczny public relation jako nowa forma spolecznego
oddzialywania organizacji.Pozycja wierzyciela w egzekucji swiadczen pienieznych.Wplyw osobowosci
pracodawcy na efektywnosc przedsiebiorstwa..Analiza i ocena atrakcyjnosci kredytow hipotecznych
.
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oferowanych klientom indywidualnym.Kucharski- marcin. - koncepcja flexicurity a elastyczne formy
zatrudnienia na polskim rynku pracy .Analiza wykonania budzetu gminy przystajn w latach 20082010.Znaczenie spoldzielczego sektora bankowego w finansowaniu rolnictwa.Prawo finansow
publicznych.Stosowanie przepisow postepowania dowodowego do dysponentow informatycznych.Strategia
rozwoju turystyki na terenie jury krakowsko-czestochowskiej na przykladzie powiatu
zawiercianskiego.Aspekty ekologiczne technologii wytwarzania urzadzen elektrycznych na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjnego..Prace doktorskie.Liedel- krzysztof. Red. - rola mediow w przeciwdzialaniu
terroryzmowi .Wplyw technologii informacyjnych na usprawnianie procesow magazynowych. Badanie na
przykladzie centrum dystrybucji ikea w jarostach.Rozkaz wojskowy w prawie karnym.Podatek od czynnosci
cywilnoprawnych i oplata skarbowa jako element podatkow posrednich polskiego systemu
podatkowego.Czynnik ludzki jako element ryzyka operacyjnego w dzialalnosci bankowej.Zarzadzanie jakoscia
uslug w hotelarstwie na przykladzie jednego z hoteli sieci rezidor w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza zrodel finansowania inwestycji komunalnych w gminach powiatu piotrkowskiego.Kudlacz- tadeusz.
Red. - teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej .Tryby przetargowe w
systematyce zamowien publicznych.Podstawy orzekania w arbitrazu handlowym.Analiza i ocena kondycji
finansowej nadwarcianskiego banku spoldzielczego w dzialoszynie w latach 2007-2011..Nowoczesny
marketing w zarzadzaniu marka na przykladzie brandu happy kids.Finansowanie pomocy spolecznej na
podstawie gminnego osrodka pomocy spolecznej w braszewicach.praca licencjacka budzet gminy .Populizm
penalny.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo falszowania pieniedzy w kodeksie karnym z 1997 r.
.Analiza wykonania budzetu gminy dabrowa zielona w latach 2008-2010.Marketing w zarzadzaniu firma na
przykladzie zf altana pharma sp.z o.o..Charakterystyka podatkow i oplat lokalnych w gminie
czestochowa..Efektywnosc kluczowych procesow logistycznych..Wplyw prezydenta na kompetencje i zasady
dzialania kongresu usa.Analiza budzetu gminy herby w latach 2007-2009.Wieczorek- waldemar. Oprac. polska : mapa samochodowa : 1:675 000 .Rezerwy jako szczegolna kategoria rachunkowosci finansowej
banku na przykladzie pko bp s.a..Satysfakcja klienta jako determinanta sprzedazy w leroy merlin
polska.Partycypacja pracownicza jako narzedzie motywowania w przedsiebiorstwie.Kozlowski- stefan (1928). Red. - rozwoj zrownowazony na szczeblu krajowym- regionalnym i lokalnym : doswiadczenia polskie i
m.Wdrazanie i eksploatacja programu mieszczanin w firmie zarzadzajacej nieruchomosciami.Nietypowe
formy zatrudnienia w polsce.Gospodarka odpadami komunalnymi jako element zarzadzania ochrona
srodowiska na przykladzie powiatu opoczynskiego.Zuzycie funkcjonalne jako czynnik determinujacy
modernizacje starych budynkow wielorodzinnych praca inzynierska budownictwo.Warunki skutecznego
zarzadzania bezpieczenstwem publicznym w miescie..Templariusze. Wybrane aspekty historii i idei
zakonu..Instrumenty dluzne w finansowaniu inwestycji przedsiebiorstw.Zarzadzanie zasobami materialnymi
w szkolach wyzszych - analiza na przykladzie iii kampusu 600 - lecia odnowienia uj.Polityka zewnetrzna i
wewnetrzna nazistowskich niemiec w latach 1933-1939.Eksport jako czynnik rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw.Analiza wypadkowosci w przemysle metalowym a przemiany gospodarcze w
polsce..Migracje zarobkowe polakow po wejsciu do unii europejskiej.Analiza rozmiarow bezrobocia oraz
metod przeciwdzilania bezrobociu w powiecie opolskim i miescie opole w latach 2000-2010.Czynniki
determinujace stope bezrobocia w polsce.Preferencje kredytowe w rolnictwie na przykladzie banku
spoldzielczego w brzegu odzial w dabrowie..Fundusze unijne praca magisterska.Systemy informacyjne
wspierajace przedstawicieli handlowych.Instytucja swiadka koronnego w procesie karnym.Popyt na uslugi
handlu detalicznego swiadczonego za posrednictwem internetu.Wklady do spolek osobowych.Ocena ryzyka
inwestycyjnego przy wyborze spolki przez debiutujacego inwestora na podstawie tvn s.a..Polityka pieniezna
narodowego banku polskiego a inflacja w polsce w latach 2005-2010.Aport wadliwy w spolkach
kapitalowych.Rachunkowosc podatku dochodowego od osob fizycznych (na przykladzie sklepu
wielobranzowego).Problematyka korupcji w samorzadzie terytorialnym.Praca licencjacka
rachunkowosc.Ocena funkcjonowania systemow zarzadzania produkcja i jakoscia przy wytwarzaniu lamp
oswietleniowych..Zarzadzanie logistyczne w gospodarce odpadami (na przykladzie miasta zdunska
wola).Burg- bob - go-giver : krotka opowiesc o wielkiej koncepcji biznesowej .Kredyt hipoteczny w polsce na
przykladzie banku pko bp.Rozwiazania magazynowe jako warunek sprawnego funkcjonowania systemu
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logistycznego przedsiebiorstwa.Cyberpedofilia.Znaczenie i uzasadnienie obowiazywania zasady
dotrzymywania umow.Odszkodowanie za wywlaszczenie nieruchomosci w ustawie o gospodarce
nieruchomosciami i tzw. Specustawie drogowej.Konsekwencje naduzycia wladzy rodzicielskiej w swietle
obowiazujacych przepisow prawa w polsce.Ewolucja miedzynarodowego prawa humanitarnego na tle xx
wiecznych konflikow zbrojnych..Prawo pomocy w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Kontrola
zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych na przykladzie gminnego samodzielnego publicznego
zakladu opieki zdrowotnej w zyrakowie..Zmiany struktury bezposrednich inwestycji zagranicznych w
polsce.Rekrutacja i selekcja kadr jako element nowoczesnego zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
przedsiebiorstwa klimas wkret-met.praca licencjacka budzet gminy .Polityka unii europejskiej wobec malych
i srednich przedsiebiorstw na przykladzie polski i niemiec..Szlak zabytkow techniki wojewodztwa slaskiego
jako produkt turystyczny.Wplyw marki na zachowanie nabywcze dzieci w wieku 7 i 12 lat.Oddzialywanie
administracji publicznej na sytuacje rowerzystow..Tryb przyspieszony w procedurze karnej.Atrakcyjnosc
turystyczna gizycka.praca licencjacka budzet gminy .Konstytucyjne podstawy ochrony wlasnosci.Instytucja
referendum w procesie integracji europejskiej.Perspektywy wejscia polski do strefy euro.Rola i znaczenie
konfliktu w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Powodztwo przeciwegzekucyjne z art. 840 i
841 kpc.Ochrona praw osobistych a tymczasowe aresztowanie.Funkcjonowanie podmiotowych stron
biuletynu informacji publicznej w gminach wojewodztwa opolskiego..Instytucja prezydenta rzeczypospolitej
polski w swietle konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku.Rekrutacja i selekcja w jednostkach specjalnych w wojsku
polskim.Fuzje i przejecia w polskim systemie bankowym.Perspektywy przystapienia polski do strefy
euro.Prawo karne.Informatyczne podstawy bezpieczenstwa informacji w sieciach bankowych na przykladzie
ing banku.Solidarna odpowiedzialnosc inwestora i wykonawcy za zaplate wynagrodzenia podwykonawcom w
swietle przepisow kodeksu cywilnego o umowie o roboty budowlane..Haccp jako system zagwarantowania
bezpieczenstwa produktu w firmie handlowej.Prawnoautorska ochrona tworczosci pracowniczej.Teoretyczne
i praktyczne aspekty wykorzystania budzetowania w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Upadlosc przedsiebiorcy
osoby fizycznej.Konkurowanie cena i jakoscia na rynku uslug bankowych.Wplyw otoczenia na funkcjonowanie
malych i srednich przedsiebiorstw branzy poligraficznej.Zastosowanie outsourcingu w miejskim
przedsiebiorstwie energetyki cieplnej w krakowie.Stan prawny- akwizycja polis i likwidacja szkod
obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych w
rzeczypospolitej polskiej i republice federalnej niemiec. Analiza porownawcza..Wykorzystanie srodkow
pomocowych unii europejskiej w gminie krosniewice w latach 2005-2010.Ogolna ocena poziomu
bezpieczenstwa i higieny pracy wybranej kopalni wegla kamiennego.Strategie i instrumenty zarzadzania
logistycznego na przykladzie branzy uslugowej..praca licencjacka budzet gminy .Analiza determinantow
jakosci wyrobow ceramicznych..Aspekt socjalny podatku dochodowego od osob fizycznych.Zabieg leczniczy
bez zgody pacjenta przestepstwo z art 192kk.Realizacja zasad postepowania karnego w postepowaniu
dyscyplinarnym wobec studentow.Utilizing an expert system for recruitment process management at the
petrol station.Zarzadzanie kapitalem wlasnym w przedsiebiorstwie..Centrum kultury - projekt powolania
nowej instytucji kultury. Marzenia a teoria zarzadzania..Marketing mix na podstawie firmy
chyzbet.Kompetencje i sposob wyboru prezydenta na tle porownawczym w stanach zjednoczonych- polsce i
niemczech.Internet jako marketingowe narzedzie zarzadzania przedsiebiorstwem turystycznym. Zagadnienia
wybrane..Ksztaltowanie oferty ror dla osob starszych.Kultura narodowa a kultura organizacyjna hotelu na
przykladzie wenezueli..Zarzadzanie strategiczne w przedsiebiorstwie..Strategie zabezpieczajace wartosc
portfela opcji w warunkach polskiego rynku kapitalowego.Public relations w komunikacji masowej.Wybrane
aspekty ekonomii wlasnosci intelektualnej - transfer technologii.Stosunek pracy czlonkow zarzadu spolek
kapitalowych.Gmina jako podmiot zarzadzania na przykladzie gminy lowicz.Postepowanie o zniesienie
wspolwlasnosci.Kierunki wykorzystania kapitalow zgromadzonych przez banki komercyjne (na przykladzie
pko bp s.a. i banku pekao s.a. w latach 2000-2004).praca licencjacka budzet gminy .Instytucja uprzedniego
porozumienia cenowego ( na tle regulacji prawnych dotyczacych cen transferowych)..Ryzyko kredytowe i
metody jego minimalizacji w swietle procedur banku komercyjnego.Relacje miedzyludzkie w malych i
srednich przedsiebiorstwach regionu lancuckiego i przemyskiego.Podmioty w postepowaniu
sadowoadministracyjnym..Rozwoj hokeja na lodzie w polsce.Wplyw dotacji unijnych na rozwoj lokalny na
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przykladzie gminy grajewo.Umowa deweloperska..Czynnosci kontrolne centralnego biura antykorupcyjnego
w celu ujawnienia naduzyc osob pelniacych funkcje publiczne .Kreowanie marki sportowej na podstawie
klubu siatkowki grajacego w pluslidze kobiet tauron mks dabrowa gornicza.System motywowania jako
element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie koksowni przyjazn.Rozrachunki z pracownikami z
tytulu wynagrodzen w gminie zytno.Analiza plynnosci finansowej i rentownosci hts polska.Wykorzystanie
funduszy europejskich jako instrumentu rozwoju jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta
konstantynow lodzki.Zaniechanie w prawie karnym..Osoby prawne kosciola katolickiego w stosunkach
cywilnoprawnych..Feasibility study - analiza wykonalnosci przedsiewziecia o profilu technologicznym na
przykladzie firmy poligraficznej.Instytucje transferu technologii na przykladzie wybranych krajow.Wywiad
wojskowy jako narzedzie polityki bezpieczenstwa panstwa.praca licencjacka budzet gminy .Ryzyko kredytowe
w dzialalnosci banku spoldzielczego..Model wlasnosci intelektualnej gier komputerowych - wybrane
zagadnienia..Trybunal stanu i jego miejsce w systemie organow wladzy sadowniczej.Polityka podatkowa
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy moszczenica.Turystyka ludzi starszych -wymiar i
wyzwania..Ocena zagrozenia kontynuacji dzialalnosci przedsiebiorstwa na podstawie spolki x.Dzieciobojstwo
jako fakt normatywny i spoleczny.Rozrachunki w rachunkowosci i zarzadzaniu - istota- klasyfikacjeznaczenie.Funkcjonowanie dozoru elektronicznego w swietle badan aktowych.Ocenianie pracownikow na
podstawie analizy przedsiebiorstwa produkcyjnego fiat auto poland.Dobrowolne umorzenie
akcji.Kawalczewska- janina. - poradnik ochrony srodowiska dla malych i srednich przedsiebiorstw .Rola
jakosci w dzialalnosci malych uslugowych firm rodzinnych.Pisanie prac wroclaw.Transgraniczne przeniesienie
siedziby spolek kapitalowych w prawie europejskim..Strategic management of arts organizations: the case of
bb object gallery.Heropolitanska- izabela. - prawne zabezpieczenia zaplaty wierzytelnosci .Tematy prac
licencjackich pedagogika.Wykorzystanie instrumentow marketingu mix w przedsiebiorstwie amica.Kobiety
znane i nieznane w przekazie reklamowym a postrzeganie reklamy przez potencjalnych nabywcow.Burzynskitadeusz. Red. - jakosc uslug turystycznych a ochrona praw konsumenta : materialy pokonferencyjne vii
konfere.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych powiatu myszkowskiego w latach 20052009.Podmiotowosc prawna podatnika podatku od towarow i uslug.Pozaplacowe aspekty motywacji
pracownikow.Dozor elektroniczny w systemie sankcji karnych.Logistyka personalna w przedsiebiorstwie
transportowym.Zarzadzanie dlugiem publicznym w polsce.Starosc i starzenie sie jako miernik spolecznej i
cywilizacyjnej dojrzalosci. Wspomaganie adaptacji do starosci w teorii i praktyce.Polityka polski i wielkiej
brytanii wobec fali migracji zarobkowej po 1 maja 2004 roku w opiniach polskich emigrantow..Influence of
operational condition of machine and on quality of produced lock..Srodki i projekty unijne wykorzystywane
w procesach modernizacyjnych w spolce pkp plk s.a. na przykladzie projektu modernizacja linii kolejowej
warszawa-lodz- etap ii- lot b odcinek lodz fabryczna - lodz widzew ze stacja lodz fabryczna.Struktura wladzy w
japonii w okresie edo (1603 - 1867) na tle stosunkow spolecznogospodarczych.Libicki- marcin - parlament
europejski a sprawa gazociagu polnocnego : raport marcina libickiego : biala ksie.Greenwashing-analiza
zjawiska ze szczegolnym uwzglednieniem dzialalnosci firm na rynku polskim.Pisanie prac
poznan.Dziedziczenie przedsiebiorstwa oraz wejscie spadkobiercow w prawa i obowiazku zmarlego
wspolnika spolki cywilnej oraz spolek osobowych prawa handlowego z wylaczeniem spolki akcyjnej.praca
licencjacka budzet gminy .Komunikowanie instytucji kultury z otoczeniem. Analiza procesu komunikacji na
przykladzie galerii sztuki wspolczesnejbunkier sztuki w krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
dzialalnosci gospodarczej na efektywnosc funkcjonowania gs sch w wieluniu..Prace magisterskie
prawo.Grupa kapitalowa ing jako przyklad organizacji..Zapobieganie przestepczosci stadionowej - aspekt
kryminalistyczny.Optymalizacja procesow logistycznych na przykladzie korporacji miedzynarodowej..Rozwoj
specjalistycznych uslug transportowych w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc karna
zwierzchnich organow panstwa.Transakcje wewnatrzwspolnotowe jako element zarzadzania podatkiem od
towarow i uslug na przykladzie spolki x w latach 2009-2011.Metodologia pisania projektow
europejskich.Wierzytelnosc w prawie podatkowym. Wybrane zagadnienia.Resrukturyzacja zatrudnienia na
przykladzie huty im. Tadeusza sendzimira.Instytucja glowy panstwa w okresie ii rzeczypospolitej..Innowacje
w procesach logistycznych (na przykladzie transportu kolejowego).praca licencjacka budzet gminy
.Dzialalnosc kredytowa- dynamika oraz konkurencyjnosc firmy zagiel s.a..Kierowanie personelem w instytucji
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edukacyjnej na przykladzie zespolu szkol technicznych i ogolnoksztalcacych im. S. Zeromskiego w
czestochowie..Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania budowy domu jednorodzinnego na przykladzie
banku pko bp.Chmielarz- witold - zarzadzanie projektami @ rozwoj systemow informatycznych .Plynnosc a
rentownosc na przykladzie analizy spolki.Ochrona cudzoziemcow w polsce.Postepowanie w stosunku do
nieobecnych w kodeksie karnym skarbowym.Strategia rozwoju gminy klobuck.Korupcja w sektorze
farmaceutycznym.Znaczenie analizy finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie agora
s.a..System motywacji i oceny pracownikow na podstawie firmy delic-pol s.a..Wplyw polityki reklamowej na
rozwoj mediow.praca licencjacka budzet gminy .Mozliwosci finansowania potrzeb inwestycyjnych gminy na
przykladzie gminy mokrsko w latach 2007-2010..Zarzadzanie produkcja i jakoscia w przedsiebiorstwie
produkujacym podzespoly samochodowe..Bankowosc elektroniczna jako narzedzie wzrostu konkurencyjnosci
banku.Rola i znaczenie gospodarki magazynowej w przedsiebiorstwie x..Prawo pracy.Ocena kondycji
ekonomiczno-finansowej banku pekao s.a. w latach 2001- 2005.Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na
podstawie spoldzielni mieszkaniowej w blachowni.Srodki prawne w postepowaniu egzekucyjnym w
administracji..Praca magisterska spis tresci.Kradzieze kieszonkowe i ich wykrywalnosc.Praca licencjacka
forum.Ocena skutecznosci funkcjonowania systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie zugil
s.a..Rekrutacja i selekcja - aspekt miedzynarodowy.Kultura organizacyjna a zarzadzanie publiczna instytucja
kultury na przykladzie nowohuckiego centrum kultury i osrodka kultury im c. K. Norwida.Formy pomocy unii
europejskiej dla malych i srednich przedsiebiorstw i ich rola (na przykladzie dzialalnosci przedsiebiorstwa
drewnex).Zarzadzanie ryzykiem w kredytowaniu przedsiebiorstw.Projektowanie relacyjnych baz danych na
przykladzie systemu wspomagajacego prowadzenie gospodarki magazynowej..praca licencjacka budzet
gminy .Malopolska pelna para jako produkt turystyczny wojewodztwa malopolskiego.Swiadek jako osobowe
zrodlo dowodowe w polskim procesie karnym.Uraz mechaniczny powstaly na skutek dzialania noza.praca
licencjacka budzet gminy .Wydatki samorzadow terytorialnych na ochrone glownych zbiornikow wod
podziemnych na przykladzie gminy turawa.Dochody budzetu jednostek samorzadu terytorialnego (na
przykladzie budzetu miasta skierniewice w latach 2004-2011).Prace dyplomowe.Najwyzsza izba kontroli jako
organ kontroli finansowej w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Naczelny sad administracyjny jako sad
drugiej instancji.praca licencjacka budzet gminy .Prawo polskich rozliczen offsetowych.Zasady wycenyuznawania- rozliczania wartosci firmy i jej wplyw na wyniki finansowe jednostek i grup kapitalowych.Polityka
finansowania jednostek budzetowych na przykladzie powiatowego inspektoratu weterynarii w
lomzy.Instrumenty public relations wykorzystywane przez muzykow do kreowania swojego wizerunku na
przykladzie zespolu metallica..Rachunkowosc praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
kondycji finansowejpzu s.a. w latach 2001-2005.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie funduszy unii
europejskiej przez polskich przedsiebiorcow..Kultura masowa- a polityka kulturalna w polsce po 1989
r...Promocja jako element marketingu-mix w dzialaniach firm motoryzacyjnych.Podatek akcyzowy..praca
licencjacka budzet gminy .Tematy prac magisterskich bankowosc.Gruszczynska- beata. - przemoc wobec
kobiet w polsce : aspekty prawnokryminologiczne .Taktyka prowadzenia dzialan poscigowych.Ksztaltowanie
sie wybranych aspektow rozwoju spoleczno - gospodarczego w polsce po przystapieniu do sfery
schengen..Finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie kredytu i leasingu.Wkladki
multimedialne jako jedna z form reklamy i promocji - analiza oraz ocena na przykladzie rynku
prasowego.Prace licencjackie ekonomia.zrodla finansowania przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich
wojewodztwa podlaskiego.Logistyka w zarzadzaniu jednostkami samorzadu terytorialnego (na przykladzie
miasta leczyca).Korzysci plynace ze stosowania gazu propan-butan oraz mozliwosci jego wykorzystania we
wspolczesnym swiecie.Stawska- joanna. - stopy procentowe a inwestycje w polsce i strefie euro .Podatek od
nieruchomosci- konstrukcja i orzecznictwo.praca licencjacka budzet gminy .Kredyty hipoteczne w banku
uniwersalnym.Elektroniczne uslugi kredytowe w systemie uslug bankowych na przykladzie
mbanku.Doskonalenie zarzadzania jakoscia uslug gastronomicznych na podstawie restauracji hotelu
sympozjum..Zmiana organizacyjna jako czynnik wplywajacy na motywacje pracownikow na podstawie badan
w wybranej firmie.Analiza zakresu i struktury wybranych uslug bankowych dla malych przedsiebiorstw na
przykladzie bos s.a..Ochrona wynagrodzenia za prace..Finansowe i pozafinansowe systemy motywowania
pracownikow..Gospodarka finansowa powiatowej jednostki budzetowej na przykladzie powiatowego urzedu
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pracy w pajecznie.Zastaw finansowy.Placowe i pozaplacowe skladniki wynagrodzen jako narzedzia
motywowania na przykladzie firmy feniks.Rola domow kultury w tworzeniu zycia kulturalnego dzielnic na
przykladzie nowohuckiego centrum kultury.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie procesem
produkcyjnym na podstawie przedsiebiorstwa zajmujacego sie produkcja drzwi zewnetrznych.Napisze prace
licencjacka.Zastosowanie narzedzi logistycznych w firmach branzy lts na przykladzie przedsiebiorstwa trans
pol.Motywowanie przez wynagradzanie..Strategia finansowa firmy na przykladzie pkn orlen
s.a..Zastosowanie wybranych instrumentow promocji w malej firmie na przykladzie relax uslugi turystyczne
przewoz.Promocja jako instrument wzrostusprzedazy na przykladzie firmy tesco..Krym. Analiza
marketingowa produktu turystycznego internetowych biur podrozy w polsce..Zakaz konkurencji w czasie
trwania stosunku pracy.Odwolalnosc decyzji administracyjnych na podstawie przepisow
szczegolnych.Gospodarka finansowa osrodka pomocy spolecznej na przykladzie osrodka pomocy spolecznej
w gminie glubczyce..Wplyw struktury gospodarczej na sytuacje rynku pracy.Funkcjonowanie gieldowego
rynku opcji w polsce.Wplyw cyklu szkoleniowego na wyniki pracy dzialu handlowego firmy final sa.Ingerencja
sadu w odniesieniu do wykonywania wladzy rodzicielskiej..Srodki probacyjne a zalozenia modelu
sprawiedliwosci naprawczej.Skarga kasacyjna jako srodek odwolawczy w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na podstawie banku pko
s.a..Rola i znaczenie funduszy unijnych w rozwoju turystyki na przykladzie gminy jemielnica..Przeslanki i
zakres solidarnej odpowiedzialnosci gwarancyjnej wobec podwykonawcow w umowie o roboty
budowlane.Etnocentryzm konsumencki studentow..praca licencjacka budzet gminy .Umorzenie absorbcyjne
postepowania jako przejaw zasady oportunizmu w polskim postepowaniu karnym.Szpunar- maciej. odpowiedzialnosc podmiotu prywatnego z tytulu naruszenia prawa wspolnotowego .Analiza i ocena
przeksztalcenia jednostki budzetowej w spolke handlowa na przykladzie zakladu wodociagow i kanalizacji w
andrychowie.Bezpieczenstwo danych przetwarzanych w pakietach biurowych z zastosowaniem
kryptografii.Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow..Znaczenie i specyfikacja
systemu motywacji w oddziale specjalnym zandarmerii wojskowej w gliwicach..praca licencjacka budzet
gminy .Global strategy management - red bull case study.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ryzyka
kredytowego osob fizycznych na przykladzie esbanku banku spoldzielczego w latach 2006-2010.Prawo
finansow publicznych.Profilaktyka i rozwiazanie problemow alkoholowych na przykladzie gminy miasta
brzeg.Pozycja ustrojowa- organizacja i zasady dzialania trybunalu stanu w polsce..Sponsoring sportowy na
przykladzie ks rakow czestochowa.praca licencjacka budzet gminy .Reklama internetowa jako narzedzie
nowoczesnego marketingu.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc dyscyplinarna policjantow
.Samorzad terytorialny na przykladzie miasta myszkowa i jego budzetu przed i po akcesji polski do unii
europejskiej.Przyczyny wybuchu wielkiego kryzysu 1929 r. W stanach zjednoczonych.Rachunkowosc uslug i
dostawa towarow w regulacjach podatku od towarow i uslug oraz dyrektywie unijnej 2006/112 we.Strategia
informatyzacji i jej realizacja na przykladzie przedsiebiorstwa masterlink express sp. Z o.o..Cele i metody
oceny zdolnosci kredytowej osob fizycznych na przykladzie banku xyz.Pomoc w pisaniu pracy
inzynierskiej.Dzialalnosc marketingowa w przedsiebiorstwie uslugowym na przykladzie sita
czestochowa.Szkolenia jako instrument zarzadzania zasobami ludzkimi.Promocja gminy o walorach
turystycznych na przykladzie gminy inowlodz.Problem bezrobocia na przykladzie lokalnego rynku pracy w
powiecie sieradzkim..Ocena funkcjonowania logistyki zaopatrzenia na przykladzie okregowej spoldzielni
mleczarskiej w radomsku..Umowy deweloperskie. Zagadnienia konstrukcyjne.Zapobieganie przestepstwom
przeciwko mieniu.Instrumenty oceny pracownikow na poszczegolnych etapach zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie zakladu opieki zdrowotnej fel-med.Przepisywanie prac magisterskich.Czynniki
motywacyjne pracownikow- jako element zarzadzania przedsiebiorstwem trw polska sp. Z o.o. W
czestochowie.Rola promocji w rozwoju regionu turystycznego na przykladzie powiatu
zawiercianskiego.Europejska spolka akcyjna i jej charakter..Wielokrotne obywatelstwo w swietle prawa
miedzynarodowego ze szczegolnym uwzglednieniem sytuacji w polskim oraz niemieckim systemie
prawnym.praca licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie przychodow z dzialalnosci gospodarczej
podatkiem dochodowym od osob fizycznych..Motywowanie pracownikow jako element zarzadzania na
przykladzie norbert dentressangle logistics polska..Zarzadzanie systemem podatkow i oplat lokalnych w
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gminie olsztyn w latach 2008-2009.Charakterystyka budzetu gminy zabkowice slaskie w latach 20092011.Obnizanie kosztow logistycznych na przykladach centrow logistycznych w polsce.Finansowa ocena
funkcjonowania przedsiebiorstwa x w latach 2008-2010.Znaczenie srodkow unijnych w finansowaniu zadan
gminy brzeznio w latach 2007-2010.praca licencjacka budzet gminy .Ankieta do pracy licencjackiej.Relacje
miedzy organizacja a otoczeniem na przykladzie towarzystwa przyjaciol ziemi kutnowskiej.Pisanie prac po
angielsku.Rola instytucji posrednictwa pracy w rozwoju lokalnej przedsiebiorczosci na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w kolnie.Zaswiadczenie w postepowaniu administracyjnym..Systemy podatkowe
w polsce i na swiecie - analiza porownawcza.Jednorazowe odszkodowanie z tytulu smierci osoby
ubezpieczonej.Analiza sprawozdan finansowych jako zrodlo informacji o rentownosci przedsiebiorstw.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji finansowej na przykladzie badanego przedsiebiorstwa w latach
2004-2006..Obowiazek niepieniezny jako przedmiot egzekucji administracyjnej.praca licencjacka budzet
gminy .Ocena wplywu ryzyka bankowego na rentownosc banku x w strzelcach opolskich..Pomoc
postpenitencjarna - definicja- formy- cele.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie pracy maturalnej.Reakcje
na niezadowolenie oraz reklamacje klientow - analiza i ocena na przykladzie firmy mp alamentti.Zakladanie i
prowadzenie malej dzialalnosci gospodarczej na podstawie firmy meliorant.Rzeczowe zabezpieczenia
wykonywania zobowiazan podatkowych.Wplyw reklamy internetowej na zachowania nabywcze studentow
uniwersytetu jagiellonskiego.Budzet jako finansowy instrument reallizacji strategii rozwoju gminy..Sytuacja
osob niepelnosprawnych na rynku pracy w polsce..Dylematy zarzadzania gotowka a informacje z systemu
rachunkowosci jednostki.Rzecznik praw obywatelskich jako straznik wolnosci i praw czlowieka w
polsce.Organ administracji jako strona przeciwna w postepowaniu sadowoadministracyjnym( na przykladzie
samorzadowego kolegium odwolawczego).Prawne- spoleczne i ekonomiczne aspekty product
placement.Zapobieganie przestepczosci stadionowej. Europejskie dobre praktyki oraz polska i ukrainska
polityka prewencyjna.Przestepstwa kobiet przeciwko zyciu i zdrowiu.Marka w ksztaltowaniu lojalnosci
klientow na przykladzie rynku piwa w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Rola kierownika w procesie
adaptacji pracownikow do pracy na przykladzie hotelu piramida w tychach..Ocena promocji realizowanej w
przedsiebiorstwie kross s.a..Zarzadzanie logistyka transportu na przykladzie onninen sp. Z o.o..Motywacja w
systemie wynagrodzen pracowniczych.Nowoczesne metody zarzadzania w malych i srednich
przedsiebiorstwach.Rekrutacja- selekcja- empowerment w firmie boz-2- analiza odczuc
pracownikow..Roawiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia.Wplyw krotkoterminowych decyzji
finansowych na wartosc rynkowa przedsiebiorstwa..Naprawienie szkody majatkowej w swietle art. 444 oraz
art. 446 kodeksu cywilnego.Zarzadzanie przez innowacje w muzealnictwie- na przykladzie krakowskich
podziemi rynku..Dzialalnosc multiagentow i agentow wylacznych na przykladzie towarzystwa ubezpieczen i
reasekuracji warta s.a..Pojecie udzialu kapitalowego.Wymagania formalne apelacji i skutki ich
niezachowania.Budzet jako podstawa funkcjonowania samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy cekow
- kolonia w latach 2006-2008.Innowacje techniczno-organizacyjne w gospodarce
magazynowej.Wynagrodzenie nalezne od korzystajacego w przypadku rozwiazania umowy leasingu.Analiza
systemu motywowania na przykladzie firmy uslugowej fujitsu technology solutions.Proby integracji
europejskiej w dwudziestoleciu miedzywojennym..Rola i znaczenie centrum logistycznego na przykladzie
mszczonowa.praca licencjacka budzet gminy .Stres i wypalenie zawodowe pracownikow wybranych instytucji
swiatowych w czestochowie.Rozwoj turystyki motywacyjnej w polsce.Instytucjonalne formy wspierania
internacjonalizacji polskich przedsiebiorstw na przykladzie polskiej izby handlowo-przemyslowej oraz
polskich sluzb dyplomatycznych we francji.Egoizm w ujeciu jeremiasza benthama- maxa stirnera i ayn
rand.Jezyk angielski w wielojezycznej unii europejskiej jako narzedzie komunikacji
miedzynarodowej..Kontrola instytucjonalna w strukturach panstwa..Instrumenty finansowe - zasady
prezentacji w sprawozdaniach finansowych.praca licencjacka budzet gminy .Anilza sytuacji finansowej p.w.
trans-quadro w latach 2005-2009.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kryzysu finansowego na
koniunkture gospodarcza krolestwa niderlandow..Finansowanie dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw z kapitalow obcych.Wzory percepcji sponsoringu na przykladzie badan w spolecznosci
krakowa.Proces koncentracji przedsiebiorstw w polsce na przykladzie przejecia firmy mars s.a. przez mix
electronics s.a..Analiza sytuacji finansowej firmy okna rabien sp. Z o. O..praca licencjacka budzet gminy
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.praca licencjacka budzet gminy .Prawa i obowiazki cudzoziemcow w polsce .Logistyka zaopatrzenia i
zarzadzanie zapasami..praca licencjacka budzet gminy .Czas pracy.Analiza porownawcza budzetu jednostek
samorzadu terytorialnego wybranych gmin w polsce w latach 2003-2007.Zarzadzanie produkcja przy
wytwarzaniu osprzetu elektrycznego z wykorzystaniem potencjalu ludzkiego..Rola spolecznego budownictwa
czynszowego w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.Tematy prac magisterskich z rachunkowosci.Ustroj
konstytucyjny.Fuzje i przyjecia na rynku motoryzacyjnym w latach 2000-2010..Ekonomiczne determinanty
rozwoju rynkow oprogramowania w polsce..Zurawska- joanna. - kreatywnosc i komunikacja a innowacje w
malych i srednich przedsiebiorstwach w wojewodztwi.Diagnoza stresu organizacyjnego w aspekcie sytuacji
stresowych- pracownikow urzedu marszalkowskiego wojewodztwa malopolskiego.Konstrukcja prawna
umowy z narodowym funduszem zdrowia..Kazirodztwo w ujeciu prawno-karnym.Szkolenie i doskonalenie
nauczycieli jako etap zarzadzania zasobami ludzkimi w zespole szkol im. Jana pawla ii w
lapanowie..Czynnosci poprzedzajace zawarcie malzenstwa w prawie polskim i prawie
kanonicznym.Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia w urzedzie administracyjnym- na przykladzie
malopolskiego urzedu wojewodzkiego w krakowie.Zysk calosciowy w raportach rocznych spolek gieldowych
w polsce na tle rozwiazan brytyjskich i amerykanskich.zrodla finansowania przedsiebiorstwa.Nowoczesne
srodki promocji wykorzystywania na rynku sportowo-rekreacyjnym na przykladzie fitness klub
rytm.Nadzwyczajne zlagodzenie kary w polskim kodeksie karnym.Zasady i dyrektywy sadowego wymiaru
kary.Strategia wdrazania zintegrowanego systemu informatycznego w przedsiebiorstwie x.Gospodarowanie
majatkiem trwalym w przedsiebiorstwie.Drowizna na wypadek smierci.Srodki ochrony prawnej
wykonawcow w zamowieniach publicznych przed i po zmianie dyrektywy odwolawczej praca inzynierska
budownictwo.Inwestowanie na rynku walutowym.zastosowanie analizy technicznej w
praktyce.Postepowanie w sprawach pomocy spolecznej.Prace licencjacka.praca licencjacka budzet gminy
.Dzialalnosc organizacji pozarzadowych na terenie wojewodztwa lodzkiego na przykladzie stowarzyszenia
centrum promocji i rozwoju inicjatyw obywatelskich opus w latach 2008-2011.Oczekiwania mlodziezy
akademickiej wobec wspolczesnego rynku pracy w kontekscie kryzysu gospodarczego.Szczegolna ochrona
stosunku pracy dzialacza zwiazkowego.Wygasniecie obowiazku zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia na
podstawie art. 409 k.c..Rola brokera ubezpieczeniowego na rynku ubezpieczen.Ksztaltowanie nowego
produktu turystycznego ( na przykladzie republiki chakasja).Fundusze strukturalne unii europejskiej w
finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Outsourcing logistycznyjako zrodlo poprawy efektywnosci funkcjonowania firmy- na przykladzie firmy app sp. Z o.o..System handlu
uprawnieniami do emisji gazow cieplarnianych w polsce na podstawie regulacji unii europejskiej.Jarugowaalicja (1928- ). - miedzynarodowe standardy sprawozdawczosci finansowej (mssf msr) : nowe regulacje
.Zintegrowane systemy informatyczne wspomagajace zarzadzanie dystrybucja w przedsiebiorstwie.Dachzofia (1940- ). Red. - panstwo a rynek we wspolczesnej gospodarce : wybrane problemy .praca licencjacka
budzet gminy .Analiza porownawcza finansowania przedsiebiorstwa za pomoca kredytu i
leasingu.Bezrobocie prace magisterskie.Prawno -organizacyjne uwarunkowania rekrutacji w urzedzie gminy
wlodowice.Odpowiedzialnosc karna lekarza w zwiazku z zabiegami pobierania i przeszczepiania komorektkanek i narzadow.Analiza porownawcza konkurencji - aspekt ekologiczny.Aspekt techniczno-ekolgiczny
wytwarzania energii na przykladzie elektrocieplowni ec nowa spzo.o..Ryzyko czyste w centrum
logistycznym.Postrzeganie jakosci produktu ze wzgledu na kraj pochodzenia na przykladzie sprzetu rtv.Dane
informatyczne jako cel przeprowadzenia przeszukania.Walne zgromadzenie w spolce komandytowoakcyjnej.Formy wsparcia finansowego inwestycji w jednostkach samorzadu terytorialnego przy
wykorzystaniu srodkow z unii europejskiej na podstawie gminy mykanow.Proniewski- marek (1958- ). Red. the european integration and the european east .Brak.Politologia praca licencjacka.praca licencjacka budzet
gminy .Finansowanie inwestycji gminnych (na przykladzie gminy wodzierady).Ryzyko bankow w alokacji
kredytow mieszkaniowych w latach 2004-2009.Styl kierowania jako wyznacznik pracy
kierownika.Identyfikacja i analiza czynnikow determinujacych podejmowanie inwestycji na rynku
nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie rynku czestochowskiego.Analiza motywacji do uprawiania
aktywnej turystyki sportowej przez dzieci do lat 14-stu na przykladzie miasta krakowa.Skala sektora
informacyjnego w gospodarce polski w latach 1997-2010.Proces rekrutacji i selekcji w przedsiebiorstwach
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typu msp na przykladzie szkol nauki jazdy w lodzi.Polityka lokacyjna funduszy inwestycyjnych a ich
efektywnosc w warunkach kryzysu.Zarzadzanie procesem monitoringu i windykacji naleznosci w
ograniczaniu ryzyka kredytowego na przykladzie pekao sa..Cross docking w dystrybucji przesylek
kurierskich..Analiza podatku dochodowego od osob fizycznych.Programy lojalnosciowe jako narzedzie
zarzadzania w relacjach z klientami na przykladzie makro cash and carry.Poziom rozwoju infrastruktury
transportowej w polsce i w krajach unii europejskiej.Prace licencjackie po angielsku.Zarzadzanie ochrona
srodowiska naturalnego na przykladzie powiatu piotrkowskiego.Prace magisterska.Wybor prawa dla umowy
konsumenckiej.Determinanty jakosci przy wytwarzaniu wyrobu ze szkla..Obrot dzielami sztuki w prawie unii
europejskiej.Rola rady nadzorczej publicznej spolki akcyjnej w swietle kodeksu spolek handlowych i zasad
corporate governance.Technologie implementacji gier opartych na platformach mobilnych. Przyklad
realizacji gry typu location based game.Analiza systemu gospodarki magazynowej na przykladzie
przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego s.a..Rekrutacja pracownikow praca
magisterska.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Swoboda prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez przewoznikow lotniczych.Dystrybucja dobr szybkozbywalnych na przykladzie
firmy x..Motywowanie pracownikow - czyli pobudzanie ich woli do dzialania.Wykorzystanie marketingu w
sferze uslug finansowo-bankowych (na przykladzie ing banku slaskiego..Integracja procesow logistycznych
przy wykorzystaniu platform komunikacyjnych.Nadolska- aleksandra. - komisja nadzoru finansowego w
nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finanso.Analiza pracy zespolow roboczych przy
wykonywaniu glebokich wykopow i kilkukondygnacyjnych piwnic budynkow praca inzynierska
budownictwo.Fundusze typu private equity i venture capital a potrzeby kapitalowe malych i srednich
przedsiebiorstw.Kobiety na rynku pracy..Badania do pracy magisterskiej.Publicznoprawne warunki
wprowadzania papierow wartosciowych do obrotu. Zagadnienia finansowo - prawne.Gospodarka finansowa
wspolnot mieszkaniowych na przykladzie wspolnoty mieszkancow przy ul. Bankowej 2 w
blachowni.Doskonalenie jakosci uslug w administracji za pomoca metody caf..Dokumentowanie operacji
bankowych jako metoda minimalizacji ryzyka kredytowego i operacyjnego..Wspolpraca samorzadow
lokalnych w pozyskiwaniu srodkow unijnych na przykladzie zwiazku gmin dorzecza wisloki..Zmiana i
rozszerzenie zarzutow w postepowaniu przygotowawczym w polskim procesie karnym.Infrastruktura
lecznictwa i stan zdrowia spoleczenstwa polski w ujeciu dynamicznym oraz przestrzennym..praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Instrumenty marketingowe w zarzadzaniu mala firma na
przykladzie firma na przykladzie firmy megan s.j..Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci
mieszkalnych na przykladzie alior banku.Powstawanie klastrow i ich wplyw na konkurencyjnosc regionu na
przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Przestepstwa przeciwko wierzycielom w polskim prawie
karnym.Problemy budowania innowacyjnej gospodarki w polsce..Ius contrahendi unii
europejskiej.Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposob realizacji zadan publicznych..Strategia
marketingowa biura podrozy (na przykladzie hut - pus s.a.).Analiza gospodarki magazynowej na przykladzie
firmy oponiarskiej..Krapiec- mieczyslaw albert - w trosce o godziwe prawo .praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac inzynierskich informatyka.Wykorzystanie analizy ekonomicznofinansowej do oceny perspektyw rozwoju na przykladzie pge kwb belchatow s.a..Wplyw wspolnej polityki
rolnej na polskie rolnictwo.Milo- wladyslaw. - stabilnosc rynkow kapitalow a wzrost gospodarczy .Zarzadznie
procesmi w przedsiebiorstwie produkujacym wyroby innowacyjne..Rynek pracy w powiecie zawiercianskim
w latach 2000-2005.Wspolczesne formy motywacji pracownikow stosowane w przedsiebiorstwie x.Wplyw
motywowania pracownikow na wynik organizacji na przykladzie zespolu szkolno - przedszkolnego w
mokrej.Polska spolka partnerska na tle porownawczym.praca licencjacka budzet gminy .Wdrazanie systemow
finansowo- ksiegowych na przykladzie programu place..Usilowanie w polskim prawie karnym.Decyzja
administracyjna w doktrynie i orzecznictwie.praca licencjacka budzet gminy .Wydatki gminy opatowek na
pomoc spoleczna w latach 2004-2009.Asymetria w systemie rachunkowosci.Strategie wejscia towarzystw
ubezpieczeniowych do polskiego sektora ubezpieczen na przykladzie vienna insurance group.Inwestycje
rzeczowe jako czynnik wzrostu i rozwoju przedsiebiorstwa.Organizacja transportu miejskiego w
sieradzu.Barr- nicholas adrian - reformy systemu emerytalnego : krotki przewodnik .Ocena dzialalnosci
banku spoldzielczego w poczesnej w latach 2001-2005.Zasady dzialalnosci stowarzyszenia na przykladzie
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stowarzyszenia bank zywnosci w krakowie.Prace licencjackie politologia.Nowy wizerunek krakowa kreowany
przez festiwal. Na przykladzie festiwalu sacrum profanum..Zarzadzanie projektami na przykladzie the
european union and non-discrimination.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania budownictwa
mieszkaniowego..Ocena stanu technicznego obiektu kubaturowego. Praca inzynierska
budownictwo.Projakosciowa restrukturyzacja zarzadzania w veolia transport podkarpacie.Przydatnosc
analizy finansowej w podejmowaniu decyzji.Instrumenty kontraktowe i finansowe w procesie pozyskiwania
kapitalu w drodze sekurytyzacji i mezzanine.Analiza dzailan public relations na przykladzie koncernu philip
morris..Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci firmy ikea w polsce.Czynniki rozwoju e-administracji na
przykladzie gminy zagdansk..Prawo cytatu jako instytucja dozwolonego uzytku publicznego - kazuistyka
regulacji i koniecznosc reformy.Umowa bot w inwestycjach budowlanych.Wybrane przestepstwa przeciwko
zyciu w polskim kodeksie karnym z 1932 r.na tle kodeksow zaborczych obowiazujacych w chwili odzyskania
niepodleglosci..Proba usprawnienia zakladania oraz prowadzenia ksiag wieczystych poprzez ich
elektronizacje..Rola rzecznika ubezpieczonych w polsce.Analiza dochodow i wydatkow powiatowego
centrum pomocy rodzinie w latach 2005-2007.Problemy zwiazane z odpowiedzialnoscia skarbu panstwa z
tytulu nieslusznego skazania- tymczasowego aresztowania i zatrzymania.Zastaw jako forma zabezpieczenia
kredytu bankowego.Ustawowe prawo pierwokupu przyslugujace gminie..Rola motywacji materialnej i
niematerialnej w ksztaltowaniu postaw pracownikow wobec pracy i zakladu pracy (na przykladzie aresztu
sledczego w piotrkowie trybunalskim).praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie ryzykiem na przykladzie
firmy jago s. A..Potwora- witold. Red. - kompetencje menedzerskie a praktyka zarzadzania .praca licencjacka
budzet gminy .Outsourcing pracowniczy na przykladzie firmy uslugowej i produkcyjnej..Organizacja logistyki
w firmie krespol.Samodzielnosc finansowa jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gmin powiatu
poddebickiego wlatach 1999-2005.Instytucja rodzin zastepczych w polskim prawie - wybrane
zagadnienia..Ochrona wspolnikow w sytuacji laczenia sie spolek kapitalowych..Sawicki- jaroslaw. Tl. przedsiebiorczosc .Ustalenie wynkiu finansowego w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Istota i znaczenie analizy wskaznikowej na przykladzie przedsiebiorstwa mera s.a. w
latach 2007 - 2009..Aleksander solzenicyn wspolczesny slowianofil- solzenicyn a xx wieczni rosyjscy
okcydentalisci.Budowanie wlasnych aplikacji webowych typu mashup.Postrzeganie jakosci produktow
mleczarni turek przez konsumentow indywidualnych.Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakladu
opieki zdrowotnej w swietle ustawy o dzialalnosci leczniczej.Rola wladz lokalnych w zwalczniu bezrobocia na
przykladzie powiatu zdunskowolskiego..Odpowiedzialnosc urzednikow za przewleklosc postepowania.
Aspekty administracyjnoprawne.Rejestracja znaku towarowego w polsce i unii europejskiej.Budzet gminy
mniow w 2011 roku.Pisanie prac magisterskich cennik.Narzedzia i techniki marketingu wirusowego oraz jego
postrzeganie wsrod konsumentow.Jakosc napraw obiektow technicznych przy wspomaganiu komputerowym
na przykladzie huty bankowa sp. Z.o.o..praca licencjacka budzet gminy .Pozabankowe zrodla finansowania
przedsiebiorstwa..Problematyka prawna umow licencyjnych na programy komputerowe.Formy ewidencji
podatkowej w malych podmiotach gospodarczych.Ocena efektywnosci szkolen na podstawie modelu d.l.
kirkpatricka - studium przypadku przedsiebiorstwa vestil hotel business & conference.Wplyw procesow
globalizacji na sprawowanie wladzy organizacyjnej.Prace licencjackie bankowosc.Formulowanie i wybor
strategii dzialalnosci przedsiebiorstwa b+b przy wykorzystaniu analizy swot.zrodla finansowania deficytu
budzetowego w polsce w latach 1999-2004..Polityka kredytowa bankow internetowych oraz ich rola w
systemie bankowym na przykladzie oferty kredytowej mbanku.Prawo do dobrej administracji a instytucje
demokracji bezposredniej..Ocena dzialalnosci franchisingowej na przykladzie mcdonalds polska.Analiza
budzetu gminy zarki w latach 2008-2010.Administracyjnoprawna problematyka koncesji.Zastosowanie
hurtowni danych w aplikacjach handlu elektronicznego.Slyk- jerzy. - odpowiedzialnosc cywilna rodzicow za
szkode wyrzadzona przez ich dziecko a sposob i zakre.Faktoring forma finansowania dzialalnosci
biezacej.Aktywnosc rynku kredytow hipotecznych udzielanych na cele mieszkaniowe w polsce.Wplyw
obrazow przemocy w srodkach masowego przekazu na zachowania agresywne i przestepcze dzieci i
mlodziezy.Efektywnosc wybranych strategii inwestycjnych w warunkach polskiego rynku
kapitalowego.Sprawozdawczosc finansowa w panstwowym gospodarstwie lesnym lasy panstwowe.Reklama
podprogowa jako jeden z technik manipulacji w mediach..Ocena finansowa przedsiebiorstwa z
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wykorzystaniem sprawozdan finansowych..Problematyka i kierunki zmian indywidualnej interpretacji
podatkowej.Strategia przedsiebiorstwa w erze globalizacji na przykladzie us pharmacia.Doktryna panstwa w
pogladach adolfa hitlera 1919-1939.Kozuch- antoni. Red. - zarzadzanie finansami lokalnymi a rozwoj
obszarow wiejskich .Karty platnicze jako wspolczesna forma rozliczen bezgotowkowych na przykladzie pko
bp w warszawie..praca licencjacka budzet gminy .Formy demokracji bezposredniej na szczeblu lokalnym i
regionalnym..Analiza technologii budowy mostu drogowego praca inzynierska budownictwo.Egzekucja
naleznosci pienieznych w ustawie o egzekucji administracyjnej.Proces doskonalenia zawodowego
nauczycieli..Dostosowanie polski do wejscia do strefy schengen.Strategy implementation process with the
use of balanced scorecard. Faculty of management- university of lodz case.Ewolucja powszechnego systemu
ochrony praw czlowieka.Wynagrodzenie przedstawicieli handlowych w firmie x.Studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego.Swiadomosc religijna wyznawcow prawoslawia a ich postawy
wobec prawa w iii rp..Praca licencjacka chomikuj.Wplyw samodzielnosci finansowej na dzialalnosc
inwestycyjna na przykladzie gminy ujazd w latach 2006 - 2008..Wplyw konkurencji na rentownosc funduszy
inwestycyjnych w latach 1997-2007.Ocena potrzeby restrukturyzacji techniczno-technologicznej walcowni
bruzdowej.Analiza finansowa ing banku slaskiego s. A. W latach 2008-2012..Analiza dzialalnosci kredytowej
banku spoldzielczego w radomsku w latach 2003-2006.Analiza ekonomiczna jako zrodlo informacji o sytuacji
finansowej przedsiebiorstwa na podstawie nutricia zaklady produkcyjne sp. Z o. O..Odpowiedzialnosc
czlonkow zarzadu za zobowiazania podatkowe spolek kapitalowych.Leaders and leadership in virtual
organizations.Wybrane instrumenty promocji - mix stosowane na rynku uslug turystycznych na przykladzie
biura podrozy orbis travel..Praca w godzinach nadliczbowych pracownikow na stanowisku
kierowniczym..Analiza dzialalnosci depozytowej banku spoldzilczego ziemi wielunskiej w latach 2006 2010.Natezenie zjawiska wypalenia zawodowego wsrod nauczycieli szkol srednich.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie mpec s.a. wroclaw w latach 2002-2003.Zwiastuny programow reklama
produkcji telewizyjnych..praca licencjacka budzet gminy .Ocena zdolnosci kredytowej kredytobiorcy w banku
komercyjnym.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy
morsko i urzedu gminy i miasta wielun.Znaczenie kontroli podatkowej jako elementu systemu finansow
publicznych w polsce.Naduzywanie pozycji dominujacej poprzez wykonywanie praw wlasnosci
intelektualnej.Prawo policyjne.Reklama internetowa nowa droga promocji.Ocena efektywnosci
inwestowania w fundusze obligacji w warunkach polskiego rynku kapitalowego..praca licencjacka budzet
gminy .Strony postepowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowe w orzecznictwie sadow
administracyjnych.Warunkowe umorzenie postepowania a zasada domniemania niewinnosci.Podatek od
towarow i uslug - zwroty.Stres- zaangazowanie i wypalenie zawodowe wsrod pracownikow sektora
bankowego.Wykorzystanie internetu w dzialalnosci uslugowej nowoczesnych firm..Fuzje i przejecia
przedsiebiorstw na przykladzie firm z branzy motoryzacyjnej volvo car corporation i ford motor
company.Budzet gminy na przykladzie gminy proszkow w latach 2008 - 2010..Plynnosc finansowa jako
kryterium oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstwa.Motywowanie jako funkcja zarzadzania na przykladzie
jednostki wojskowej w lasku.praca licencjacka budzet gminy .Bezrobocie w wojewodztwie mazowieckim w
latach 2004-2008.Wymiana informacji w malych i srednich przedsiebiorstwach z uzyciem nowych technik
multimedialnych..Wplyw podatkow lokalnych na funkcjonowanie gminy gorzow slaski.Opodatkowanie
dochodu z udzialu w zysku w spolkach handlowych..Stabilnosc fiskalna gospodarki - koncepcja teoretyczna i
jej znaczenie praktyczne. Analiza na przykladzie panstw grupy wyszehradzkiej w latach 19952009.Atrakcyjnosc bankowosci elektronicznej w swietle badan ankietowych..Outsourcing miedzynarodowy
jako wazny obszar globalizacji uslug na przykladzie centrow uslug w krakowie.Systemy rfid w gospodarce
magazynowej.Bankowosc elektroniczna jako glowny obszar dzialalnosci bankowej.Analiza ekonomicznofinansowa przedsiebiorstwa na przykladzie fagormastercook s.a. w latach 2003-2007.praca licencjacka
budzet gminy .Ocena poziomu jakosci i jej doskonalenie w procesie przerobki plastycznej na przykladzie
mittal steel poland s.a. oddzial w dabrowie gorniczej.Specyfika lpg jako paliwa alternatywnego na
przykladzie firmy unimot express sp. Z o.o..Wizerunek pakistanu jako destynacji turystycznej.Dochody
uzyskane za granica przez osoby prawne a problem miedzynarodowego podwojnego
opodatkowania..Analiza i ocena stanu bezpieczenstwa pracy w zakladzie opakowan tekturowych.Leasing jako
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forma finansowania inwestycji rzeczowych.Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow
mechanicznych w ruchu zagranicznym zielona karta.struktury wyplacanych odszkodowan na przykladzie
towarzystwa ubezpieczeniowego uniqa s.a..Wydatki majatkowe samorzadu wojewodztwa slaskiego na
ochrone zdrowia w latach 2001 - 2005.Znaczenie i ocena efektywnosci promocji sprzedazy na przykladzie
spolem pps w pabianicach.Rada unii europejskiej.Finansowanie majatku trwalego (na przykladzie leasingu i
kredytu).Rola podatku rolnego w budzecie gminy na przykladzie gminy rozprza.Salachna- joanna. odpowiedzialnosc za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budzetu jednostki sam.System
pomocy spolecznej; funkcjonowanie i kierunki zmian na przykladzie placowki dla przewlekle chorych.Oceny
pracownicze w sprawnym zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjnego.Rola jednostek pomocniczych w dzialalnosci samorzadu terytorialnego na przykladzie
wybranych osiedli dzielnicy lodz-widzew.Funkcja ochronna i gwarancyjna w prawie karnym a zasada
proporcjonalnosci konstytucyjnej w swietle orzecznictwa trybunalu konstytucyjnego.Przykladowe prace
licencjackie z administracji.Powodztwo o zaprzeczenie macierzynstwa.Budowa szerokopasmowego dostepu
do internetu jako podstawa funkcjonowania spoleczenstwa informacyjnego w polsce..Kapital wlasny jako
zrodlo finansowania spolek publicznych - ujecie sprawozdawcze.Wplyw stereotypow na ksztaltowanie
stosunkow miedzynarodowych i polityki zagranicznej w europie srodkowo-wschodniej na przykladzie
stosunkow polsko-ukrainskich..Warunki rodzinne dziewczat przebywajacych w zakladzie poprawczym w
zawierciu.System produkcyjny i ocena produkcji pieczarek..Skutki prawne wystawiania tzw. Pustych faktur
vat.Rola iso 9001:2000 w ksztaltowaniu jakosci produkcji na przykladzie zakladow kablowych bitner celina
bitner.Recydywa penitencjarna.Biernat- tadeusz (socjologia). Red. - politics of law and legal policy : between
modern and post-modern jurisprudence .Zarzadzanie marketingiem uslug w sferze b2b na przykladzie
przedsiebiorstwa z branzy gorniczej.Uchodzcy klimatyczni w aspekcie prawnomiedzynarodowym.Rola i
znaczenie programow odnowy wsi w wielofunkcyjnym rozwoju obszarow wiejskich wojewodztwa
opolskiego..Okresy wliczane i nie wliczane do czasu pracy.praca licencjacka budzet gminy .Formy promocji
stosowane w multibanku.Wplyw form pasywnych na zwalczanie bezrobocia i aktywnosc zawodowa ludnosci
w polsce w latach 2002-2006.Dochody i wydatki budzetu samorzadowego na przykladzie gminy pabianice w
latach 2009 - 2011.Wycena i ewidencja rozrachunkow wedlug polskiego prawa bilansowego oraz
miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci finansowej.Przemoc w rodzinie.Fuzje i przejecia: analiza
kosztow i korzysci dla przedsiebiorstw.Zwiazek miedzygminny i stowarzyszenie gmin jako publicznoprawne
formy wspoldzialania gmin.Kapital zakladowy w spolce z ograniczona odpowiedzilnoscia - istota prawna i
organizacyjna.praca licencjacka budzet gminy .Bariery prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na jednolitym
rynku unii europejskiej.Prace licencjackie z rachunkowosci.Analiza i ocena poziomu bezrobocia w powiecie
klobuckim w latach 2006-2010.Analiza ergonomiczna wybranych stanowisk w kopalni belchatow.Przyczyny i
skutki rozbieznosci miedzy zyskiem brutto a podstawa opodatkowania.Referendum ogolnokrajowe w
polsce.Pomoc ue dla polskiego rolnictwa i obszarow wiejskich w ramach programu sapard na przykladzie
wojewodztwa mazowieckiego.Tokarczyk- roman andrzej. - prawa narodzin- zycia i smierci : podstawy
biojurysprudencji .Zarzadzanie jakoscia oprogramowania w projektach informatycznych na przykladzie firmy
windykacyjnej x.praca licencjacka budzet gminy .Analiza zrodel finansowania gminy ogrodzieniec za lata
2006-2008.praca licencjacka budzet gminy .Przemiany konsumpcji gospodarstw domowych w latach 1998 2007..Dziekanski- pawel. - polityka rozwoju regionalnego w warunkach procesow integracyjnych = regional
development policy.Podgorski- andrzej. - raport z badania zapotrzebowanie pracodawcow na tzw.
Kompetencje miekkie absolwentow kierunk.Znaczenie czynnika materialnego i niematerialnego w
zarzadzaniu produkcja mebli.Zarzadzanie bezpieczenstwem turysty w egipcie..Podejmowanie decyzji w
warunkach ryzyka i niepewnosci na przykladzie procesu decyzyjnego w firmie sajt development.praca
licencjacka budzet gminy .Wojcik- jerzy wojciech. - przeciwdzialanie przestepczosci zorganizowanej :
zagadnienia prawne- kryminologiczne i krymin.praca licencjacka budzet gminy .Optymalizacja produkcji
wyrobow plaskich w oparciu o filozofie kaizen..Stosowanie prawa unii europejskiej przez polskie organy
administracyjne.Kompleksowa ocena finansowania i efektow inwestycji rzeczowych.Analiza form aktywnosci
osob starszych (zamieszkalych w dzielnicy srodmiescie w krakowie).Rozwiazywanie konfliktow w msp na
przykladzie rodzinnej firmy frutta.Analiza efektywnosci gospodarowania majatkiem
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przedsiebiorstwa.Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomosci rolnych.Struktura organizacyjna organu
administracji rzadowej - na przykladzie urzedu skarbowego w lodzi.Zarzadzanie presonelem jako jeden z
podstawowych elementow zarzadzania przedsiebiorstwem hotelarskim.Wiktymizacja osob
niepelnosprawnych.Zwalczanie bezrobocia w powiecie bochenskim.Bron pneumatyczna - zagadnienia
prawne i kryminalistyczne.Wspolna polityka rolna w krajach unii europejskiej a sytuacja polskiego
rolnictwa.Dlugoterminowe czynniki ryzyka a wartosc rezydualna.praca licencjacka budzet gminy
.Wykroczenia oraz ogolny zarys ich popelniania na terenie powiatu prudnickiego w 2009 roku.Wizerunek
kobiety w reklamie.zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie siegenia-aubi sp. Z
o.o..Polityka podatkowa samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy moszczenica.Niedozwolone
postanowienia umowne w umowach bankowych.Ochrona danych osobowych w internecie - wybrane
zagadnienia na gruncie polskich regulacji prawnych.Portale internetowe jako narzedzie rekrutacji
pracownikow..Pojecie przedsiebiorcy w prawie europejskim oraz w prawie polskim.Dochody jednostek
samorzadu terytorialnego pochodzace z podatkow na podstawie budzetu gminy renska wies na przelomie lat
2001-2011.Analiza porownawcza warunkow prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez male i srednie
przedsiebiorstwa na przykladzie polski i slowacji.Pranie pieniedzy - wybrane zagadnienia dotyczace
przestepstwa okreslonego w art. 299 kodeksu karnego.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
rozwojem lokalnym na przykladzie gminy dobrzyniewo duze.Ocena obslugi logistycznej w aspekcie
jakosciowym na przykladzie przedsiebiorstwa x.Odrebnosci postepowania w sprawach z oskarzenia
prywatnego w modelu polskiego procesu karnego.praca licencjacka budzet gminy .Kupie prace
magisterska.Zarzadzanie transportem zbiorowym (na przykladzie miasta piotrkowa trybunalskiego).Ocena
jakosci obslugi klienta w wybranym banku elektronicznym..Zabojstwo eutanatyczne.Analiza technicznych
uwarunkowan w zarzadzaniu bezpieczenstwem pracy..Funkcja przemyslowa kedzierzyna - kozla i jej
przeobrazenia..Przedsiebiorczosc i jej specyfika na terenach wiejskich na przykladzie gminy
dlugosiodlo.Kosciol w polsce w okresie komunizmu..Rola zryczaltowanych podatkow dochodowych w
polskim systemie podatkowym.Siec informatyczna dla centrum logistycznego w p.z.f. „polfa” s.a. – projekt
modernizacji.Prace licencjackie tematy.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie ochrony srodowiska na
przykladzie wojewodztwa opolskiego.Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku materialow
budowlanych w aspekcie zarzadzania logistycznego - na przykladzie sieci hipermarketow castorama.Rola
zwiazkow wyznaniowych w dzialalnosci penitencjarnej na przykladzie zakladu karnego w pinczowie.Ocena
systemu zabezpieczeniaspolecznego w polsce..Pozdzik- rafal. - dystrybucja produktow na zasadzie
wylacznosci w polsce i unii europejskiej : studium z prawa.Znaczenie jakosci w ksztaltowaniu kontaktow z
klientami w uslugach na przykladzie szkoly jezykow obcych.Istota i znaczenie analizy finansowej na
przykladzie przedsiebiorstwa --grotrans w latach 2005-2007..Perspektywy przystapienia polski do unii
ekonomicznej i monetarnej.praca licencjacka budzet gminy .Pokojowe procedury rozwiazywania sporow
zbiorowych.Bezpieczenstwo w sieciach komputerowych na przykladzie starostwa powiatowego w
klobucku.Zbieg odpowiedzialnosci ex delicto i ex contractu w obrocie gospodarczym.Zarzadzanie przez jakosc
w przedsiebiorstwie farmaceutycznym.Analiza finansowa jako metoda oceny kondycji przedsiebiorstwa na
przykladzie kghm polska miedz s.a..Regulacje i nadzor systemu bankowego - wybrane aspekty reform po
globalnym kryzysie finansowym.praca licencjacka budzet gminy .Rola zarzadcy w zarzadzaniu
nieruchomosciami komercyjnymi.Praca licencjacka kosmetologia.Strategia gminy jaslo i gminy debowiec w
latach 2004-2010 w odniesieniu do rozwoju przedsiebiorczosci. Ujecie porownawcze.Ochrona podwodnego
dziedzictwa archeologicznego w swietle prawa miedzynarodowego.Postepowanie apelacyjne w prcesie
cywilnym.Prawnoautorskie zagadnienia dotyczace tatuazu.Analiza ekonomiczno-finansowa w ocenie
wniosku kredytowego podmiotu gospodarczego.Pisanie prac dyplomowych.Zatrudnienie
skazanych.Zarzadzanie spoleczna odpowiedzialnoscia w organizacji..Ocena wplywu ryzyka bankowego na
rentownosc banku x w strzelcach opolskich..Odpowiedzialnosc dluznika za inne osoby.Sposoby
motywowania pracownikow na przykladzie firmy consoni.Przemoc w rodzinie praca
licencjacka.Nieruchomosc jako przedmiot inwestowania w polsce na przykladzie wojewodztwa
lodzkiego.Analiza procesu wytwarzania zasuwy bramowej na podstawie przedsiebiorstwa multimetal..praca
licencjacka budzet gminy .Ocena procesu produkcyjnego przy wytwarzaniu cementu w oparciu o zasady
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zarzadzania toyoty..Dzialalnosc wojewodzkiego urzedu pracy w lodzi w aktywnym zwalczaniu
bezrobocia.Temat pracy licencjackiej rachunkowosc.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie ryzykiem w
firmie ubezpieczeniowej na przykladzie pzu s.a. w lodzi.Metodyka badania pelzania gruntow slabonosnych
na przykladzie torfu. Praca inzynierska budownictwo.Franchising jako forma rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw.Sluzebnosc drogi koniecznej..Problematyka prawna wywlaszczenia nieruchomosci..Wplyw
kompetencji pracownikow na poziom obslugi i satysfakcji klienta na przykladzie pko bank polski.Ekspansja
firm zagranicznych na polski rynek na przykladzie firmy uniqa international.Outsourcing uslug logistycznych
na przykladzie wybranej spoldzielni mleczarskiej..Dudzik- slawomir. Red. - prawo unii europejskiej a prawo
konstytucyjne panstw czlonkowskich .System ubezpieczen spolecznych rolnikow w polsce na przykladzie
oddzialu terenowego krus w czestochowie.Kupferschmidt- walter (1931- ). Red. - hochschule für ökonomie
bruno leuschner berlin 1950-1991 - leistungen und defizite in lehre.Gospodarowanie nieruchomosciami
komunalnymi na przykladzie gminy olsztyn w latach 2005-2009.Satysfakcja a przywiazanie do organizacji
wsrod pracownikow t.el poland sp. Z o.o..Wplyw rewitalzacji obszarow kryzysowych miasta na jego rozwoj
spoleczno - gospodarczy na przykladzie kedzierzyna - kozla..Analiza rozwoju kart platniczych w polsce ze
szczegolnym uwzglednieniem kart kredytowych.Rachunkowosc praca licencjacka.Platnosci bezposrednie w
prawie polskim na tle ustawodawstwa unii europejskiej.Strategia marketingowa malej firmy.Formyprzekroje i ewolucja rachunku kosztow w przedsiebiorstwie.Przeslanki wypowiedzenia umowy kredytu
bankowego.Logistyczna obsluga klienta strategicznego. Analiza wspolpracy firm db schenker i ambra
s.a.praca licencjacka budzet gminy .Kupie prace magisterska.Marketingowe aspekty koncentracji
przedsiebiorstw na przykladzie kompanii piwowarskiej s.a..Ustroj organow policji.Szczegolne okolicznosci
wylaczajace odpowiedzialnosc przewoznika za stan przesylki w ladowym transporcie rzeczy.Modelowanie i
prognozowanie kursu eur w latach 1999-2011 za pomoca wybranych modeli szeregow czasowych..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza dzialan sponsorskich klubu sportowego na przykladzie klubu pilkarskiego
legia warszawa.Elektroniczne postepowanie upominawcze.Przedmiotowy zakres stosowania wybranych
ustawowych praw pierwokupu.Wartosc nieruchomosci a bank hipoteczny.Wywlaszczenie
nieruchomosci..Komisje wojskowe i departamenty czasow stanislawowski.Zakaz udzielania pomocy
publicznej.Administracja skarbowa w okresie dwudziestolecia miedzywojennego.Znaczenie wspolczesnych
systemow rachunku kosztow w kompleksowym zarzadzaniu kosztami przedsiebiorstwa.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .System mrp i jego wykorzystanie w logistyce.Tematy prac
magisterskich administracja.Prawne aspekty ochrony srodkow pienieznych powierzonych
bankom.Planowanie i realizacja badan marketingowych w duzym przedsiebiorstwie na przykladzie stolbud
wloszczowa s.a..Seminarium dyplomowe.Ochrona praw konsumenta w polsce na tle prawa
europejskiego.Szkolenia pracownicze jako istotny element podwyzszania jakosci zasobow ludzkich w
urzedzie gminy w mykanowie.Fuzje i przejecia przedsiebiorstw na rynkach polskich i swiatowych. Motywy i
sposoby. Analiza przypadkow..Analiza kondycji ekonomiczno - finansowej spolki wolczanka s.a..Wybrane
aspekty zarzadzania nieruchomosciami jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie domu dziecka w
chorzenicach.Rola i znaczenie kultury organizacyjnej w procesie tworzenia kultury organizacyjnej w procesie
tworzenia kapitalu spolecznego organizacji - analiza porownawcza przedsiebiorstwa fineks s.c. I
przedsiebiorstwa opax.Zwalczanie zbrodni ludobojstwa na przykladzie rwandy.Sprawozdanie finansowe
wedlug mssf i us gaap..Public relations korporacji transnarodowych.Seminarium ii st. - powszechna historia
prawa.Aspekt materialny prawa do obrony w postepowaniu przygotowawczym. Teoria a
rzeczywistosc.Zjawisko przestepczosci i wiktymizacji wsrod studentow zamieszkalych na terenie miasteczek
studenckich w krakowie.Wybrane aspekty instytucji stanu wyzszej koniecznosci na gruncie polskiego kodeksu
karnego.Barta- janusz (1947- ). Red. - media a dobra osobiste .Sposoby motywowania oraz mozliwosci ich
wykorzystania w firmie na przykladzie banku pko bp s.a..Znaczenie uczenia sie dla sukcesu przedsiebiorstwa
turystycznego.Spolki osobowe jako jedna z form prowadzenia dzialalnosci godpodarczej na przykladzie
wybranego przedsiebiorstwa.Rola analizy wskaznikowej w ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy seko s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Typy osobowosci
a role w zespole.Polityka pieniezna w polsce w latach 1989-2009.Postepowanie przyspieszone w aktualnym
polskim procesie karnym.Specyfika produktu na przykladzie firmy mokate.Strategia rozwoju firmy na
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przykladzie mpk w czestochowie sp. Z o.o..Marki produktow spozywczych - analiza i ocena na przykladzie
wybranego asortymentu towarow.System obwodnic dla transportu samochodowego aglomeracji
lodzkiej.Rola klastrow w rozwoju regionalnym na przykladzie regionu lodzkiego.zrodla finansowania domow
kultury w polsce. Eksperyment lodzki na przykladzie centrum zajec pozaszkolnych nr 2..Informatyczna
infrastruktura firmy plus gsm.praca licencjacka budzet gminy .Zamowienia publiczne w swietle przepisow
prawa z przykladem postepowania przetargowego.Doskonalenie procesow produkcyjnych w branzy
metalowej na podstawie firmy multimetal..Zasady rozliczania podatku na podstawie ksiazki przychodow i
rozchodow oraz podatku vat.Wypowiedzenie przez wynajmujacego umowy najmu lokalu mieszkalnego na tle
przepisow o ochronie lokatorow.Wspolczesna krytyka prl.Malarewicz- agnieszka. - konsument a reklama :
studium cywilnoprawne .Kultura i klimat organizacyjny a stres w pracy.Systemy zarzadzania jakoscia w
przemysle motoryzacyjnym.Narzedzia ksztaltowania wizerunku firmy na przykladzie grupy ing.Proste
czynnosci operacyjno-rozpoznawcze.Crimen laesae maiestatis w rzeczpospolitej szlacheckiej. Droga do
humanitaryzacji polskiego prawa karnego..Kryteria nadzoru nad samorzadem terytorialnym.Efekty szkolen
dla bezrobotnych na przykladzie powiatowego urzedu pracy w czestochowie.Standardy prawa do dobrej
administracji w porzadku prawnym unii europejskiej i ich zastosowanie w polskim kodeksie postepowania
administracyjnego.Analiza finansowa podstawa do oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstwa.Zarzadzanie
budzetem samorzadu terytorialnego na podstawie gminy slawkow.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza
wladzy publicznej za bezprawie legislacyjne.Czynniki wplywajace na rentownosc kontraktow na uslugi
wiertnicze w firmie pnig krakow.Sytuacja prawna inwestora w procesie gospodarowania przestrzenia.System
ubezpieczen gmin w polsce jako instrument zarzadzania ryzykiem.Nowoczesne systemy znakowania
towarow..Wynagrodzenie pracownika jako koszt ponoszony przez przedsiebiorstwo w zwiazku z przepisami
kodeksu pracy.Postawy pracownikow w sytuacji zmiany organizacyjnej.Klauzula wykonalnosci przeciwko
malzonkowi dluznika.Fundusze unii europejskiej jako zrodla rozwoju jednostek samorzadow terytorialnych
na przykladzie miasta bytom..Jedlička- pavel. Red. - vědecka konference hradecké ekonomické dny 2009
ekonomický rozvoj a management regionů : hr.Przewaga konkurencyjna hoteli sieciowych na przykladzie
holiday inn krakow city center.Publicznoprawne warunki wprowadzania papierow wartosciowych do obrotu.
Zagadnienia finansowo - prawne.Planowanie zatrudnienia na budowie z wykorzystaniem modelu sieciowego
przedsiewziecia praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie plynnoscia finansowa w przedsiebiorstwie
sprzetu ochronnego maskpol s.a..Niepoczytalnosc oraz poczytalnosc ograniczona w kontekscie
odpowiedzialnosci karnej z perspektywy prawa karnego i psychiatrii sadowej.Zastosowanie rachunku
kosztow dzialan do wyceny kosztow wytworzenia uslug na przykladzie przedsiebiorstwa eltech.Zasady
opodatkowania laczenia sie-podzialu i przeksztalcen spolek kapitalowych.Transport i spedycja- jako element
procesu logistycznego na podstawie firmy db schenker.Lipinska- malgorzata. Oprac. - kapital polski w rosji :
warunki inwestowania- zagrozenia i szanse : materialy z konferencji.Miedzybankowa analiza porownawcza
zasad udzielania kredytow mieszkaniowych (na przykladzie banku pko bp i pekao s.a.).Strukturalne
uwarunkowania i funkcjonowanie przedsiebiorstwa ruch sa.Umowa o karte platnicza.Przestepstwo
nieudzielenia pomocy (art.162 k.k.). Nieudzielenie pomocy samobojcy.Odpowiedzialnosc cywilnoprawna
czlonkow organow spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia za wyrzadzona szkode.praca licencjacka budzet
gminy .Procesy integracyjne w ameryce lacinskiej i europie. Wspolpraca unii europejskiej z ugrupowaniami
integracyjnymi ameryki lacinskiej.Sponsoring sportowy jako instrument promocji firmy na przykladzie
zakladu pracu chronionej wkret-met.Plany prac licencjackich.Organizacyjne i finansowe aspekty
infrastruktury przedszkolnej w opolu..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Dokumentacja i rozliczenie podatku od towarow i uslug na podstawie jednostki gospodarczej.Transport
morski w warunkach zagrozen aktami przemocy.Analiza strategii rozwoju lokalnego gminy trzebinia na lata
2007-2013.Ocena dzialan promocyjnych urzedu gminy lipie w opini mieszkancow..Tematy prac licencjackich z
pedagogiki.Emocje w reklamie.Zarzadzanie procesami organizacji.Zarzadzanie w prokuraturze (na
przykladzie prokuratury rejonowej w bochni).praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Zabawka jako produkt kulturowy i rynkowy - przyklad lalki barbie..Analiza
reputacji przedsiebiorstwa na przykladzie hurtap s.a..Zarzadzanie funkcjonowaniem systemu haccp na
przykladzie firmy spozywczej abel.Wolny zawod - doradca podatkowy.Obrona konieczna praca
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magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Dobor kadr do organizacji a efekty ich pracy- na przykladzie
firmy x.Zasady legalizmu i oportunizmu w procesie karnym.Obrona obligatoryjna w polskim procesie
karnym.Pisanie prac licencjackich lublin.Fundusze venture capital jako zrodlo finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce..Wykorzystanie badan marketingowych do budowy strategii marketingowej
przedsiebiorstwa jutrzenka s.a..Praca licencjacka pedagogika tematy.Nadplata powstala na skutek wplaty
zaliczek na podatek dochodowy od osob fizycznych.Rola informacji dostarczanych przez rachunek kosztow w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie enion grupa tauron s.a. zaklad energetyczny
czestochowa.Konstytucyjne prawo do sadu.Przykladowe tematy prac magisterskich.Prawo narodow do
samostanowienia a kazus kosowa.praca licencjacka budzet gminy .Umorzenie zaleglosci podatkowej
stanowiace pomoc publiczna dla przedsiebiorstw.Praca magisterska resocjalizacja.Zaklad karny w lublincu
jako miejsce oddzialywan terapeutycznych..Reklama oraz jej prawne uwarunkowania..Analiza wykorzystania
narzedzi marketingu mix na przykladzie firmy douglas polska sp. Z o.o..Niedozwolone klauzule umowne w
swietle orzecznictwa sadu ochrony konkurencji i konsumentow.Budzet zadaniowy jako instrument
zarzadzania finansami gminy (na przykladzie gminy goleniow).Postrzeganie przez nabywcow indywidualnych
zpm grot po wprowadzeniu systemu haccp.Metody aktywizacji szczegolnej kategorii osob bezrobotnych
.Zarzadzanie personelem i wiedza w przedsiebiorstwie na przykladzie rolimpex s.a. wytwornia pasz
dobropasz.Praca magisterska resocjalizacja.Zdolnosc odrozniajaca znaku towarowego. Nowe kategorie
znakow towarowych i ich wplyw na zdolnosc odrozniajaca.Przykladowe prace dyplomowe.Cechy i
kompetencje menedzera na przykladzie teatrow kto i scena stu..Legitymacja podmiotow o ograniczonej
zdolnosci wnioskowej w postepowaniu przed trybunalem konstytucyjnym.Kto pisze prace
licencjackie.Wizerunek marki na przykladzie szkoly jezykowej mobile english.Proporcjonalnosc ograniczen
wolnosci rozpoczynania robot budowlanych.Prace licencjackie logistyka.Kradziez rozbojnicza.Parlament
republiki wloskiej..Jednomandatowe okregi wyborcze - wady i zalety na przykladzie wybranych panstw
europejskich.Konieczniak- przemyslaw. - eksperyment naukowy i techniczny a porzadek prawny
.Informacyjne aspekty polityki rachunkowosci na przykladzie spolki remont - tech.Prawne i spoleczne
aspekty eutanazji.Indywidualne relacje przelozony - podwladny.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Stosunek pracy czlonkow zarzadu spolek kapitalowych.Rola urzedow pracy w
aktywizacji zawodowej ludnosci na przykladzie powiatowego urzedu pracy w krapkowicach w latach 20022007.Analiza lancucha dostaw w firmie mbl poland.Wysokinska- zofia - integracja europejska : europeizacja
polityki ekonomiczno-spolecznej w unii europejskiej i umi.Co czyni krola krolem- czyli o pozycji krola w
ustroju panstwowym na przykladzie angli od poczatku panstwowosci do konca epoki pierwszych
plantagenetow.Czynniki motywujace do pracy w firmie farmaceutycznej. Z doswiadczen firm novartis poland
sp. Z o.o. I sca hygiene products sp. Z o.o..Zapis zwykly- a zapis windykacyjny w polskim prawie
spadkowym.Specyficzne determinanty stresu zawodowego wsrod pracownikow sluzby
wieziennej..Motywowanie jako funkcja w procesie zarzadzania firma.Gospodarowanie majatkiem trwalym w
przedsiebiorstwie.Unikanie podwojnego opodatkowania dochodow z pracy uzyskiwanych za granica.Konflikt
w zakladzie pracy - casus firmy norauto polska sp. Z.o.o..Public relations w internecie.Rola jakosci w
ksztaltowaniu wizerunku - na przykladzie zakladu przetworstwa zbozowego mlyn laznow.Stelmach- jerzy
(1954- ). Red. - krakauer-augsburger rechtsstudien : die rolle des rechts in der zeit der wirschaftlichen krise
.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie dowodowe w sprawach o rozwod i o separacje.Rola i
zanczenie wydatkow na finansowanie inwestycji w gminie.Gospodarowanie nieruchomosciami skarbu
panstwa na przykladzie powiatu czestochowskiego w latach 2008-2010.Potrzeby zarzadzania funduszami
emerytalnymi - regulacje prawne- rachunkowosc.Potencjal turystyczny miast wojewodztwa opolskiego dla
rozwoju turystyki poznawczej..praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie funduszy europejskich w
rozwoju gminy krosniewice w latach 2007-2013.Kietlinska- iwona. Red. - pokolenie 50+ : nowe technologie a
uslugi finansowe : konferencja- warszawa- 28 czerwca 2011 r..Nabycie wlasnosci rzeczy ruchomej od osoby
nieuprawnionej do rozporzadzania.Funkcjonowanie marketingu w organizacjach niedochodowych.Ocena
przydatnosci sprawozdawczosci finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Wplyw inwestycji na rozwoj
gminy- na przykladzie gminy kleszczow.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie budzetem miasta i
gminy koluszki w latach 2003 - 2005.Analiza roli i warunkow ubezpieczen na rynku nieruchomosci
.

.
mieszkaniowych na przykladzie towarzystwa ubezpieczeniowego compensa s.a..praca licencjacka budzet
gminy .Kluczowe kompetencje jako determinanty strategii lancucha dostaw na przykladzie wal-mart oraz
procter&gamble.Technologicznosc i ekonomika wybranych systemow budowy domu jednorodzinnego praca
inzynierska budownictwo.Specyfika promocji na rynku paliw na przykladzie stacji paliw orlen w zambrowie
.Fundusz socjalny na przykladzie firmy xxx.Funkcjonowanie rynkow kapitalowych w krajach arabskich-na
przykladzie krajow rejonu zatoki perskiej.Zarzadzanie duzymi obiektami sportowymi na przykladzie stadionu
im. Henryka reymana w krakowie..Efektywnosc zarzadzania portfelem inwestycyjnym przez otwarte
fundusze emerytalne.Przekupstwo i sprzedajnosc – wybrane aspekty prawne i
kryminologiczne.Odpowiedzialnosc konstytucyjna w drugiej rzeczypospolitej na tle
porownawczym.Bezrobocie wsrod mlodziezy w powiecie skierniewickim.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa x w latach 2008-2013.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie dowodowe przed sadami administracyjnymi.Dedykowany
komputerowy system wspomagania zarzadzania produkcja w hm helvetia meble w
wieruszowie.Postepowanie odwolawcze w kodeksie postepowania administracyjnego i ordynacji
podatkowej.Poprawianie wizerunku firmy za pomoca logistyki na przykladzie liberty motors.Uprawnienia
funkcjonariusza policji .Analiza budzetu gminy kadzidlo w latach 2003-2006.Janos-kreslo- miroslawa. - uslugi
spoleczne a zrownowazony rozwoj regionow .Praca magisterka.System finansowo-ksiegowy jednostki w
swietle ustawy o rachunkowosci.Wykorzystywanie instrumentow marketingu-mix na rynku ponczoszniczym (
na przykladzie firmy modello.Sposob traktowania osob pozbawionych wolnosci w swietle orzeczen nowego
europejskiego trybunalu praw czlowieka..Wplyw dyrektywy dotyczacej efektywnosci energetycznej
budynkow na budownictwo mieszkaniowe w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Prowadzenie spraw
spolki jawnej.Stan nietrzezwosci kierowcy pojazdu w swietle prawa karnego.Wplyw zmian cen materialow
budowlanych na rentownosc przedsiebiorstwa budowlanego --x spolka jawna w latach 2006-2008.Uslugi
posprzedazowe w sektorze busines-to-busines na przykladzie firmy nexwell engineering.Komin stalowy o
wysokosci 80m praca inzynierska budownictwo.Prostytucja na przykladzie wojewodztwa lubuskiego.Pisanie
prac z psychologii.Kredyt i leasing jako zrodlo finansowania dzialalnosci inwestycyjnych w
przedsiebiorstwie..Samodzielnosc finansowa gminy..Ujmowanie i rozliczanie roznic kursowych wedlug zasad
rachunkowosci i prawa podatkowego.Portale kulturalne jako wirtualni tworcy kultury na przykladzie o.plculture.pl- independent.pl.Wojcik-mazur- agnieszka. Red. - zarzadzanie podmiotami gospodarczymi i
jednostkami sektora publicznego a rozwoj regionalny : m.Postanowienia normatywne ukladow zbiorowych
pracy w ujeciu teoretycznym i empirycznym.Pozycja ustrojowa i zasady dzialania najwyzszej izby
kontroli.praca licencjacka budzet gminy .Rola marki w walce konkurencyjnej na rynku.Efektywnosc i trafnosc
doboru pracownikow a decyzje personalne.Sytuacja osob niepelnosprawnych na polskim rynku pracy.praca
licencjacka budzet gminy .Obsluga osob fizycznych w private banking..Ocena wskaznikowa kondycji
finansowej samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy osjakow w latach 2005-2009.Seminarium iv
r.kat.hist.dok. Politycznych i prawnych.Temat pracy licencjackiej zarzadzanie.Problematyka przestepstwa
wojskowego dezercji w rzymskim prawie karnym okresu pryncypatu w swietle d.48 oraz d.49.Kontrola
wewnetrznai jej zanczenie dla organizacji na podstawie badan w call center inter galactica..Gorynia- marian klastry a miedzynarodowa konkurencyjnosc i internacjonalizacja przedsiebiorstwa .Wplyw imprez
sportowych na rozwoj zakopanego.Warunki mieszkaniowe w glownych miastach polski.Organizacja systemu
dystrybucji w firmie veriplast.Istota i ewoluacja systemu emerytalno-rentowego w polsce.Rozwoj turystyki
dzieci i mlodziezy - proces zarzadzania kadra pedagogiczna..System operacyjny linuks jako platforma
wspomagajaca zarzadzanie przedsiebiorstwem..Prawnokarna ochrona informacji niejawnych.Strategia
rozwoju przedsiebiorstwa logistycznego (na przykladzie firmy db schenker).Wykonywanie warunkowego
zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolnosci.Rola programow lojalnosciowych w umacnianiu pozycji
przedsiebiorstw na rynku..Prezydent stanow zjednoczonych.praca licencjacka budzet gminy .System
motywacyjny personelu medycznego na przykladzie wojewodzkiego szpitala zespolonego w
czestochowie.Weryfikacja modelu michaela leitera - zaleznosci wystepujacych miedzy wypaleniem
zawodowym- a niedostosowaniem do pracy. Grupa zawodowa ksiegowych..Nabywanie akcji wlasnych w
spolce publicznej.Wykorzystanie srodkow unii europejskiej a rozwoj gospodarczy - analiza na przykladzie
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powiatu tomaszewskiego w latach 2007-2013.Udzial strazy granicznej w ksztaltowaniu bezpieczenstwa
wschodnich obszarow polski .Wplyw promocji na wizerunek gminy w swietle badan ankietowych na
przykladzie gminy przedborz.Otwieranie przedsiebiorstwa turystycznego w unii europejskiej na przykladzie
szwecji.Letkiewicz- arkadiusz - zarys dziejow polskiej policji = a historical outline of the polish police =
grundriss der gesc.Negocjacje jako instrument budowania relacji miedzy podmiotami rynku.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w wybranym urzedzie skarbowym..Blad co do prawnej oceny czynu w teorii i w
praktyce.Metody oceny zagrozenia przedsiebiorstw upadloscia.Prace magisterskie socjologia.Polski model
dwuinstancyjnego postepowania sadowowadministracyjnego w praktyce.Organizacja pracy dla skazanych
ukaranych kara grzywny jako jeden z elementow zmniejszania populacji osadzonych w zakladach
penitencjarnych.Uzupelniajace roszczenia cywilnoprawne pracownika z tytulu wadliwego rozwiazania
umowy o prace przez pracodawce.Wplyw reklam na podejmowane decyzje przez konsumentow na rynku
dobr konsumpcyjnych.Nacjonalizacja i zwrot nieruchomosci.Wykorzystanie srodkow europejskiego funduszu
spolecznego w walce z bezrobociem na przykladzie powiatowego urzedu pracy w przasnyszu.Przeksztalcenia
strukturalne w rolnictwie polskim w procesie integracji europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Ocena
materialnych warunkow pracy na wybranych stanowiskach roboczych na przykladzie przedsiebiorstwa
przemyslu spozywczego..Doskonalenie zawodowe nauczycieli na przykladzie zespolu szkol specjalistycznych
nr 6 w dabrowie gorniczej.Proces wyboru dostawcow jako element zaopatrzeniowych w przedsiebiorstwach
wielozakladowych na przykladzie firmy z branzy bpo.Dobor pracownikow a strategia funkcjonowania na
przykladzie firmy..Ustroj konstytucyjny.Odpowiedzialnosc cywilna lekarza za szkody wyrzadzone przy
leczeniu.praca licencjacka budzet gminy .Dystrybucja artykulow szybko rotujacych na przykladzie magazynu
centralnego firmy kaufland polska markety sp. Z o.o..Prac licencjackich.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Ochrona dobr osobistych w nazwach domen internetowych.Warunki eksploatacji
maszyn i nowoczesnosc ich czesci- jako determinanty jakosci pieczywa..Pojecie i tresc umowy zlecenia w
prawie francuskim.Outsourcing jako strategia obnizania kosztow i zwiekszania efektywnosci
przedsiebiorstwa tp s.a..Ocena i analiza produktu turystycznego na przykladzie wybranych gospodarstw
agroturystycznych w powiecie zawiercianskim.Zarzadzanie finansami lokalnymi na przykladzie gminy
czyzew.Windykacja wierzytelnosci kredytu gotowkowego na przykladzie banku handlowego citifinancial.Zhao- qizheng. - cud szanghajskiego pudongu : studium przypadku dynamicznej chinskiej
gospodarki .Wybrane aspekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na przykladzie lodzkiej
specjalnej strefy ekonomicznej.Zmiany w kulturze organizacyjnej pod wplywem zmian w otoczeniu.Analiza
sprawozdan finansowych jednostek sektora finansow publicznych na przykladzie wybranego zakladu
budzetowego.Bezpieczenstwo zywnosci genetycznie modyfikowanej w prawie unii europejskiej.Zarzadzanie
produkcja i jakoscia wyrobow dzieciecych..Wykorzystanie srodkow unijnych przez male i srednie
przedsiebiorstwa na przykladzie gminy lesnica w latach 2005 - 2008..Zastosowanie metody smed w
przemysle szklarskim..Praca dyplomowa wzor.Analiza ekonomiczno - finansowa w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem na wybranym przykladzie.Wymiana handlowa polski z krajami unii europejskiej przed i
po akcesji.Ankieta wzor praca magisterska.Rozwoj zawodowy dyrektorow. Analiza wewnetrznych i
zewnetrznych czynnikow rozwoju..Przykladowa praca magisterska.Kreowanie wyniku finansowego w
kontekscie sprawowania nadzoru korporacyjnego spolek.Karty platnicze w systemie bankowym unii
europejskiej.Infrastruktura transportowo - komunikacyjna jako czynnik rozwojowy sektora logistycznego w
regionie.Rola zwiazkow zawodowych w przedsiebiorstwach na przykladzie zwik w lodzi.Audit wewnetrzny
jako narzedzie doskonalenia systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie p.p.h.u. strug.Finansowe bariery
funkcjonowania rynku mieszkaniowego.Motywowanie pracownikow - teoria i praktyka.Konferencja z okazji
xxxv-lecia informatyki prawniczej w polsce i xv-lecia systemu informacji pra - informacja prawna a prawa
obywatela : konferencja z okazji xxxv-lecia informatyki prawniczej w p.Tworzenie nowych wartosci w
procesie zaopatrzeniowym na przykladzie firmy abc (branza motoryzacyjna).Czynnik sadowy w
postepowaniu przygotowawczym.Analiza funkcjonowania produktow kredytowych dla klientow
indywidualnych w wybranych bankach komercyjnych..Szkolenie i ocena pracownikow na przykladzie
dabrowskiej fabryki maszyn elektrycznych damel s.a..Kompetencje pracodawcy a postawy i zachowania
pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Duczmal- wojciech. Red. - sfera b+r i otoczenia biznesu a
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rozwoj klastrow w wojewodztwie opolskim .Analiza sprawozdan finansowych przedsiebiorstwa vistula s.a. w
latach 2004-2006.Pisanie prac magisterskich krakow.Logistyczne aspekty transportu morskiego - badanie na
przykladzie wybranych podmiotow gospodarczych.Rykoszet jako problem kryminalistyczny.Polityka
rachunkowosci w warunkach stosowania miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci
finansowej.Problematyka prawa karnego procesowego w regulacji konstytucyjnej.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza gospodarki magazynowej na przykladzie firmy oponiarskiej..praca licencjacka budzet gminy
.Wypalenie zawodowe na przykladzie nauczycieli szkol specjalnych i ogolnodostepnych.Praca licencjacka z
administracji.praca licencjacka budzet gminy .Problematyka adopcji w prawie rzymskim i polskim - proba
porownania instytucji przysposobienia w obu systemach prawnych.Reengineering systemu logistyki w firmie
abg spin s.a..Abstrakcyjna kontrola konstytucyjnosci w polsce.Znaczenie komunikacji w ksztaltowaniu sie
nowoczesnej organizacji w swietle literatury przedmiotu.Produkt w strategii marketingowej firmy na
przykladzie lafarge cement polska s.a. cementownia malogoszcz.Prawo wekslowe polskie w xviii
wieku.Konstrukcja prawna ulg i zwolnien w podatku od spadkow i darowizn.Skutki przejscia zakladu pracy
lub jego czesci na innego pracodawce w umownych stosunkach pracy..Algorytmy mrowkowe w naukach
ekonomicznych i zarzadczych.Dom maklerski jako animator rynku instrumentow pochodnych.Sprawozdania
finansowe a analiza dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie big star limited spolki z o.o..Choroby
zawodowe w przemysle metalowym na przykladzie firmy rolmex s.j..Realizacja trzech budynkow
mieszkalnych wykonywanych w systemie porotherm. Praca inzynierska budownictwo.Instytucja tajemnicy
zawodowej adwokata oraz obroncy i jej ochrona w polskim procesie karnym.Bankowosc elektroniczna na
przykladzie oferty kredyt bank s.a..Prawne aspekty korporacyjnego prawa akcjonariusza do informacji w
spolkach prywatnych i publicznych.Pokolenie y na rynku pracy - nadzieje i rozczarowania.Teoretyczne i
praktyczne aspekty zarzadzania ryzykiem w kredytowaniu ludnosci.Stres organizacyjny w przedsiebiorstwie
transportowo-spedycyjnym magtrans i zakladzie produkcyjnym metalowo-kotlarskim sas - studium
porownawcze.Pozaplacowe motywowanie pracownikow jako zrodlo efektywnosci na przykladzie
arimr.Kudlacz- tadeusz. Red. - teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej
.Analiza porownawcza oceny zdolnosci kredytowej na podstawie wybranych bankow..Prawo ochronne na
znak towarowy.Podatki i oplaty lokalne jako zrodlo finansowania gminy dobrzen wielki.praca licencjacka
budzet gminy .Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa kghm polska miedz s.a. w latach 20072011.Ocena funkcjonowania systemow zarzadzania produkcja i jakoscia przy wytwarzaniu wyrobow z
tworzyw sztucznych w firmie kratwen..Analiza kosztow rodzajowych na przykladzie zlom - walc sp. Z
o.o..Leasing jako niekonwencjonalne zrodlo finansowania przedsiebiorczosci.praca licencjacka budzet gminy
.Pisanie prac ogloszenia.Praca magisterska temat.Rachunkowosc malych i srednich przedsiebiorstw i jej
znaczenie w zarzadzaniu firma..Wykorzystanie instrumentow marketingu na rynku politycznym na
przykladzie wyborow parlamentarnych 2007.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w procesie ciaglego odlewania
stali..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie strategiczne w organizacjach pozarzadowych na podstawie
stowarzyszenia willa decjusza.Wplyw narzedzi polityki fiskalnej na wielkosc inwestycji.Strategia rozwoju
gminy zgierz i jej finansowanie.Placa minimalna w swietle ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. O
minimalnym wynagrodzenie za prace i innych aktow prawnych.Pranie pieniedzy w prawie unii europejskiej
na przykladzie prawa polskiego.Podmiotowosc prawna podatnika podatku od towarow i uslug.Zarzadzanie
informacja w logistycznym zarzadzaniu malym przedsiebiorstwem transportowo-spedycyjnym.Technologie
implementacji gier opartych na platformach mobilnych. Przyklad realizacji gry typu location based
game.praca licencjacka budzet gminy .Implementacja metody outsourcingu w przedsiebiorstwie ( na
przykladzie firmy xyz )..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Poziom poprawy
obslugi interesantow w urzedzie gminy olsztyn.Sytuacja prawna radnego gminnego..Sukcesja podatkowa w
odniesienu do fuzji spolek.Opcje walutowe i strategie opcyjne jako instrumenty zabezpieczajace przed
ryzykiem walutowym.Transgraniczny obrot produktami leczniczymi-dopuszczenie produktow leczniczych do
obrotu w swietle prawa ue i ustawy prawo farmaceutyczne.Oferta ing banku slaskiego s.a. na rynku
kredytow hipotecznych w 2011 roku..Granice ingerencji pracodawcy w sfere prywatnosci pracownikow w
polskim prawie pracy.Prawo policyjne.Wplyw metod doboru pracownikow w przedsiebiorstwie na wartosc
kapitalu ludzkiego.Wplyw norm emisji na roznicowanie produktow na przykladzie przemyslu
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samochodowego.Finansowe i pozafinansowe sposoby motywacji pracownikow na podstawie starostwa
powiatowego w strzelcach opolskich.Motywowanie pracownikow do efektywnej pracy w
organizacji.Wybrane metody derekrutacji pracownikow na przykladzie firmy siegienia-aubi.Europeizacja
prawa zobowiazan.praca licencjacka budzet gminy .Motywacyjna rola stylu kierowania na przykladzie
jednostki wojskowej.Zastosowanie systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie kopalni odkrywkowej
surowcow drogowych s.a. w niemodlinie..Pozabankowe zrodla finansowania przedsiebiorstwa..Motywacja
praca licencjacka.Kreowanie kapitalu intelektualnego w spolce z.p.c. Skawa s.a..Prawo rzymskie w
apologetyce tertuliana.Zatrudnianie funkcjonariuszy sluzby celnej .Przypisy w pracy magisterskiej.Znaczenie
systemu motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie badan empirycznych przeprowadzonych
w whirlpool s.a. oddzial we wroclawiu..Patrzalek- leszek. Red. - finanse publiczne w warunkach akcesji do
unii europejskiej .Klauzula porzadku publicznego w prawie rodzinnym.Efektywnosc zarzadzania srodkami
trwalymi w przedsiebiorstwie x..Praca magisterska pedagogika.praca licencjacka budzet gminy .Kreowanie
wizerunku organizacji non-profit na przykladzie europejskiego forum studentow aegee-krakow..Poziom
motywacji zawodowej przyszlych nauczycieli na przykladzie studentow geografii akedemii pedagogicznej w
krakowie.Zadania rachunku kosztow w jednostkach badawczo - rozwojowych na przykladzie instytutu
medycyny pracy i zdrowia srodowiskowego w sosnowcu.Prawa osobiste artystow wykonawcow.Ocena
kondycji finansowej przedsiebiorstwa handlowo-uslugowego.Charakterystyka stresu organizacyjnego w
firmie otis sp. Z o.o. Oddzial krakow.praca licencjacka budzet gminy .Kara pracyna cele spolecznie
uzytecznie.Wplyw polityki fiskalnej i monetarnej na wzrost gospodarczy polski.Pisanie prac
informatyka.Zwyczajne srodki odwolawcze w kodeksie postepowania administracyjnego..Organizacyjne oraz
indywidualne przyczyny i skutki konfliktow w miejscu pracy.Systemy automatycznej identyfikacji produktow
w logistyce na przykladzie x.Identyfikacja strategii rozwoju przedsiebiorstwa w sektorze
hotelarskim.Polozenie prawne kosciola rzymskokatolickiego w polsce..Ocena funkcjonowania systemu
zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy p.p.u.b. inkomet./ analiza instrumentarium marketingowego dla
firmy kantori karol grobelniak..Sztuka jako kontratyp pozaustawowy.Analiza finansowa jako podstawa oceny
sytuacji finansowej okregowej spoldzielni mleczarskiej w latach 2006-2009..Wypalenie zawodowe
pracownikow sektora bankowego.Zarzadzanie informacja i komunikacja w przedsiebiorstwie
turystycznym.Postepowanie zabezpieczajace w polskiej procedurze cywilnej.Narodowy bank polski i jego
oddzialywanie na gospodarke..Perspektywy przystapienia polski do strefy euro.Mediacja w wybranych
panstwach europejskich - analiza prawnoporownawcza.Ocena zaleznosci miedzy produktywnym
utrzymaniem maszyn a poziomem jakosci wyrobow metalowych na przykladzie firmy metalplastczestochowa.Seminarium ii r.niest. V r- kat.prawa ustrojowego i porownawczego.Dochody gminy praca
magisterska.Plan zarzadzania jako narzedzie realizacji celu wspolnoty mieszkaniowej.Postepowanie w
przedmiocie wydania e.n.a. Przez sad polski.Kryzys eurolandu i jego wplyw na polityke podatkowa unii
europejskiej.Rekrutacja i selekcja pracownikow w wojewodzkiej komendzie policji.Bledy w realizacji funkcji
motywowania.Analiza gospodarki budzetowej gminy sulmierzyce w latach 2005-2009.Dzialalnosc
gospodarcza samorzadu terytorialnego..Rozwoj kapitalu ludzkiego z wsparciem programow realizowanych
przez powiatowy urzad pracy w czestochowie..Analiza kondycji finansowej banku spoldzielczego w zytnie w
latach 2004-2008.Komunikowsanie ryzyka w sytuacjach kryzysowych na poziomie gminy..praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie nieruchomosciami komercyjnymi na przykladzie nieruchomosci biurowomagazynowej.praca licencjacka budzet gminy .Egzekucja administracyjna naleznosci pienieznych z
nieruchomosci.Rola jakosci w podejmowaniu decyzji przez indywidualnego konsumenta.Zastosowanie
analizy ekonomiczno-finansowej w procesach restrukturyzacyjnych na przykladzie nitka sp. Z o.o.Wplyw
scalania i podzialu nieruchomosci na jej wartosc.Halizak- edward - wspolnota pacyfiku a wspolnota
wschodnioazjatycka .Ciezkie naruszenie podstawowych obowiazkow pracowniczych jako przeslanka
rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia.Technologia internetowa jako funkcja promocji nowych
produktow w przedsiebiorstwie produkcyjno-budowlanym wlodar s.j..Ocena przebiegu wspolpracy
gospodarczej polski z krajami unii europejskiej w latach 1992-2004.Elektroniczne monitirowanie
przestepcow.Implementacja sankcji rady bezpieczenstwa onz w systemie prawa unii
europejskiej.Internetowe kampanie wizerunkowe w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Motywacyjna rola
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systemu szkolen pracowniczych na przykladzie organizacji x..praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj
rolnictwa regionu czestochowskiego po wejsciu do unii europejskiej..Zarzadzanie innowacjami
produktowymi na przykladzie przedsiebiorstwa x..Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa x s.a..Analiza
systemu dystrybucji koksu na przykladzie koksowni zdzieszowice.Rola publik relations w ksztaltowaniu
wizerunku radia zet.Pomoc w pisaniu prac licencjackich.Wplyw makro- i mikroekonomicznych czynnikow na
stope bezrobocia w polsce.Efekt konwergencji w krajach unii europejskiej.Konkordat jako umowa
miedzynarodowa ze szczegolnym uwzglednieniem konkordatu polskiego z 1993 roku.Wplyw roznic pomiedzy
ustawa o rachunkowosci a miedzynarodowymi standardami rachunkowosci na ocene pozycji finansowej
przedsiebiorstwa.Fundusze strukturalne w polsce w latach 2004-2013.Zrzadzanie w agroturystyce na
przykladzie wybranych gospodarstw agroturystycznych w gminie krynica zdroj.Pomoc w pisaniu pracy
inzynierskiej.Rola informacji dodatkowej w dzialalnosci biznesowej.Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa x
w latach 2006-2010.Etyczno-organizacyjne problemy negocjacji na przykladzie firmy construction sp. Z
o.o..Controlling jako narzedzie sluzace racjonalnemu zarzadzaniu firmy.Opodatkowanie turystyki na
przykladzie biura turystycznego x.Procesy motywacji w przedsiebiorstwie miedzynarodowym.Niedozwolone
metody przesluchania w procesie karnym.Rozwoj sektora malych i srednich przedsiebiorstw na terenie
gminy kocmyrzow - luborzyca.Zarzadzanie jakoscia w laboratoriach medycznych.Promocja produktow na
rynkach miedzynarodowych..Akcje uprzywilejowane co do glosu.Analiza i ocena procesu motywowania
pracownikow na przykladzie hotelu mercure patria - czestochowa.Postawy konsumentow w stosunku do
wspolczesnej reklamy.Prace licencjackie z pielegniarstwa.Czynniki determinujace relacje miedzyludzkie w
przedsiebiorstwie x.Relacje prawa i moralnosci w swietle filozofii prawa herberta harta.Jak napisac prace
licencjacka.Motywacyjna funkcja systemow wynagrodzen pracowniczych..Skutki prawne ogloszenia
upadlosci banku.Przeslanki- zakres i zasadnosc penalizacji wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta
(art. 192 kk).Rola kontaktu wzrokowego w negocjacjach.Wypalenie zawodowe a ocena szesciu obszarow
relacji z praca.praca licencjacka budzet gminy .Skutecznosc ochrony praw autorskich.praca licencjacka budzet
gminy .Coaching jako narzedzie rozwoju kompetencji menedzerskich w przedsiebiorstwie
produkcyjnym..Menedzer jakosci - studium analityczne.Polityka kryminalna a opinia publiczna.Znaczenie
procesu rekrutacji i selekcji w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie przedsiebiorstwa robot
drogowych i mostowych s.a. w kedzierzynie - kozlu)..Korenik- stanislaw. Red. - przestrzen a rozwoj .Kontrola
wewnetrzna w banku spoldzielczym.Zarzadzanie procesami logistycznymi na podstawie przedsiebiorstwa mp
alamentti sp.zo.o..praca licencjacka budzet gminy .Pojecie jakosci w szkole i jego ocena na przykladzie
publicznego gimnazjum nr 2 w chelmku..Metody minimalizacji ryzyka kredytowego stosowane przez
banki.Analiza wskaznikowa przedsiebiorstw na przykladzie branzy budowlanej.praca licencjacka budzet
gminy .Turystyczno - rekreacyjne aspekty :ogolnej strategii zrownowazonego rozwoju dabrowy gorniczej do
roku 2006.Egzekucja z nieruchomosci w postepowaniu egzekucyjnym w administracji..Rozwoj i perspektywy
outsourcingu strategicznego it na przykladzie firm comarch i redroot.Wspolczesne koncepcje ekonomiczne a
rola prawa.Zarzadzanie zmianami jako element strategii wspolczesnego przedsiebiorstwa.Plan rewitalizacji
miasta byczyna i jego realizacja.Przejrzystosc rynku elektronicznego..Europejski nakaz zaplaty i europejski
tytul egzekucyjny jako instrumenty ksztaltujace porzadek cywilnoprawny panstw czlonkowskich unii
europejskiej.Zakres ochrony tajemnicy dziennikarskiej w polskim procesie karnym.Potencjal kontraktow
futures na indeks wig20 w zabezpieczaniu inwestycji otwartych funduszy emerytalnych.Metody
ksztaltowania wizerunku w firmie philips.Rachunkowosc zespolu parkow krajobrazowych z ilustracja na
przykladzie.Systemy ocen pracownikow. Analiza teoretyczno-praktyczna.Rachunkowosc srodkow trwalych w
leasingu.Organizacyjne i spoleczne aspekty bezrobocia na przykladzie absolwentow szkol wyzszych powiatu
zgierskiego.Wewnatrzwspolnotowa dostawa oraz wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow jako czynnosci
podlegajace opodatkowania podatkiem od towarow i uslug.Znaczenie zapasow w systemie logistycznym na
przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet gminy .Elektroniczne monitirowanie przestepcow.Obciazenia
podatkowe malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Promocja kilku wybranych regionow turystycznych w
polsce.Wykorzystanie metody profilowania kryminalnego przez policje.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie edukacja informacyjna: swiadomosc nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej- a ich
zaangazowanie w jej zastosowanie w nauczaniu..Narzedzia wykorzystywane przez lean manufacturing na
.
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przykladzie firmy abb sp. Z o.o..Prawo miedzynarodowe prywatne.Bezpieczenstwo energetyczne
polski.Ocena jakosci uslug urzedu miasta krakowa..Programy lojalnosciowe jako narzedzie budowania
przywiazania klientow do firmy na przykladzie programu vitay pkn orlen.Wplyw przystapienia polski do unii
europejskiej na poziom inwestycji zagranicznych w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Ocena poziomu
zroznicowania rozwoju spoleczno-gospodarczego polskich regionow.Bezrobocie w powiecie belchatowskim
lata 2003 - 2006.Udzial strazy granicznej w ksztaltowaniu bezpieczenstwa wschodnich obszarow polski
.Pojemnosc informacyjna sprawozdan finansowych i ich wykorzystanie w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet gminy .Swiadczenia pieniezne z tytulu choroby i macierzynstwa
w polsce w latach 2004-2008.Kredyt mieszkaniowy jako jeden z produktow bankowych na przykladzie invest
bank s.a..Mlodziez na rynku pracy..Analiza sukcesu strategii i przewagi konkurencyjnej firmy szkoleniowej na
podstawie instytutu krav maga z lodzi.Postawy pracownikow wobec pracy w plaszczyznie ich sprawnosci na
przykladzie firmy x.System rachunkowosci w panstwowej jednostce budzetowej na przykladzie urzedu
kontroli panstwowej.Efektywna wspolpraca w zespolach pracowniczych- a style reagowania w sytuacjach
konfliktowych..Sektor pozarzadowy jako szansa na zatrudnienie..Relacje miedzy wladza ustawodawcza i
wykonawcza w polskiej konstytucji 3 maja 1791 r. Oraz konstytucji francuskiej z 3 wrzesnia 1791 r..Zawieranie
umow droga elektroniczna w obrocie profesjonalnym.Rola opakowania w marketingu.Rola agencji
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w rozwoju obszarow wiejskich na przykladzie biura powiatowego
arimr w powiecie klobuckim.Zamowienia publiczne w swietle nowej regulacji prawnej ze szczegolnym
uwzglednieniem procedury przetargu nieograniczonego.Leasing jako forma finansowania inwestycji na
podstawie instytucji leasingowych w polsce.Postawy pracownikow w procesie zmiany organizacyjnej na
przykladzie sgl angraph.Przywodztwo- wladza i autorytet menadzera na przykladzie lodzkiego centrum
doskonalenia nauczycieli i ksztalcenia praktycznego.Pisanie prezentacji maturalnych.Marketing uslug
turystycznych w ocenie klienteli na przykladzie biura turystycznego triada.Eksport jako forma
internacjonalizacji malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Analiza finansowa dzialalnosci na przykladzie
firmy handlowej grand-prix w latach 2007-2012..Rola biznesplanu w procesie uruchomienia dzialalnosci
gospodarczej.Ocena wplywu zmian organizacji na system zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
fabryki maszyn i urzadzen famak s.a..Bezrobocie mlodziezy wojewodztwa slaskiego- walka z bezrobociem na
przykladzie miasta zawiercia.Wydatki samorzadow terytorialnych i ich ksztaltowanie sie w latach 2007 - 2009
na przykladzie gminy krzyzanowice- ze szczegolnym uwzglednieniem finansowania przez gmine wiejska
zadan oswiatowych..praca licencjacka budzet gminy .Analiza dochodow i wydatkow budzetowych gminy
panki 2008-2010.Ryzyko w zarzadzaniu projektami na przykladzie firmy x.Gospodarka majatkiem trwalym na
przykladzie przedsiebiorstwa agromet pilmet sp. Z o.o. w brzegu..Zasady obiegu i kontroli dowodow
ksiegowych na przykladzie firmy zlomrex.praca licencjacka budzet gminy .Analiza sektora nieruchomosci
mieszkaniowych w regionie katowickim na przykladzie przedsiewziecia deweloperskiego spolki akcyjnej
moj.Rekrutacja pracownikow praca magisterska.Wplyw stylu kierowania na komunikacje spoleczna w
organizacji.Fundusze unii europejskiej jako zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce
w latach 2007-2013.Reklama jako narzedzie komunikacji z potencjalnym klientem na podstawie aboz sp.
Zo.o. W czestochowa.Wybor formy opodatkowania podatkiem dochodowym w malej firmie.Placowe i
pozaplacowe formy motywacji na przykladzie urzedow gminy w starczy i w poczesnej.Teoria prawa i
systemow politycznych.Turystyczna rola belgii w opinii polakow..Swiadomosc prawna w epoce
sarmatyzmu..Fundusze strukturalne jako obce zrodlo zasilania i rozwoju jednostek samorzadu terytorialnego
na przykladzie gminy parzeczew.Szanse i perpektywy rozwoju klastra branzy rolno-spozywczej w
wojewodztwie lodzkim.Postepowanie przygotowawcze w procesie karnym skarbowym.Zastosowanie
instrumentow marketingu mix w gminach uzdrowiskowych na przykladzie gminy iwonicz zdroj.Podstawy
stosowania tymczasowego aresztowania w procesie karnym.Marketing politiczny.Polski sektor rolny a
wspolna polityka rolna ue.Marzec- katarzyna. - a jak auto-handel : opodatkowanie handlu samochodami :
skup i sprzedaz .Rola przywodztwa w zarzadzaniu organizacja na podstawie starostwa powiatowego w
olkuszu.Wielokulturowosc w zarzadzaniu muzeami na przykladzie muzeum etnograficznego im. Seweryna
udzieli oraz muzeum narodowego w krakowie.Podatek od nieruchomosci i perspektywy jego
reformy.Rownouprawnienie kobiet i mezczyzn w uni europejskiej..Szanse oraz bariery rozwoju malych i
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srednich przedsiebiorstw..Wplyw procesow logistycznych na dzialalnosc produkcyjna huty szkla..Dowody w
postepowaniu podatkowym.Zarzadzanie oswiata- a rola wychowania i nauczania we wspolczesnej
szkole.Aspekty prawno-ustrojowe pomaranczowej rewolucji na ukrainie.Ryzyko kredytowe i sposoby jego
ograniczania w praktyce gospodarczej na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Umowa licencyjna prawa
ochronnego na znak towarowy.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena kondycji majatkowofinansowej przedsiebiorstwa quelle.Pozaplacowe czynniki motywacyjne stosowane w przedsiebiiorstwach
miedzynarodowych na przykladzie us pharmacia oraz przedsiebiorstwa x.Zaleznosc ksztaltowania sie kultur
organizacyjnych od narodowych na przykladzie state street bank corporation.Kotarba- marcin . Aut. - ochrona
wiedzy a kapital intelektualny organizacji .zrodla finansowania organizacji pozarzadowych na przykladzie
stowarzyszenia domu pomocy spolecznej ecce homo im. Sw.brata alberta.Zasady gospodarowania
nieruchomosciami skarbu panstwa.Wypadek drogowy w ujeciu kryminalistycznym na przykladzie komendy
powiatowej policji w nysie.Marketing jako funkcja zarzadzania na przykladzie zakladu mz siito.Bezrobocie
oraz sposoby jego ograniczania w polsce (na przykladzie powiatu zgierskiego).System zarzadzania
srodowiskowego wedlug normy iso 14001 w kopalni soli wieliczka s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Ryzyko kredytowe na przykladzie banku pekao s.a-.Procesy certyfikacji systemow jakosci na przykladzie tuv
nord polska sp.z.o.o..Pomoc publiczna organizacji miedzynarodowych .Jakosc obslugi klienta w sektorze
bankowym na przykladzie fortis bank polska s.a..Prace podyplomowe.Prace licencjackie ceny.Udzial czynnika
spolecznego w wymiarze sprawiedliwosci w polskiej procedurze karnej.Odpowiedzialnosc za szkody
powstale w wyniku ruchu zakladu gorniczego.Zmiany w systemie podatku vat w polskiej gospodarce.Prace
magisterskie pisanie.Zastosowanie narzedzi logistycznych w firmach branzy lts na przykladzie
przedsiebiorstwa trans pol.Ocena ryzyka zawodowego z uwagi na stres funkcjonariuszy ochrony i dzialu
penitencjalnego.Analiza i ocena systemu kontroli w spoldzielniach mieszkaniowych..Maloletni swiadek w
procesie karnym.Rola hipotecznego w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych ludnosci na przykladzie
mbanku.Kryzys finansowy (2007/2009) a rozwoj rynku funduszy inwestycyjnych..Likwidacja masy
upadlosci.Konstytucyjne prawo do zycia a kara smierci.Ryczalt od przychodow ewidencjonowanych jako
jedna z form opodatkowania osob fizycznych prowadzacych dzialanosc gospodarcza.Rola klastrow w rozwoju
regionalnym na przykladzie regionu lodzkiego.Zarzadzanie edukacja miedzykulturowa w szkole: postawy
nauczycieli wobec wymiany miedzynarodowej uczniow..Analiza kosztow na podstawie sprawozdan
sporzadzanych w przedsiebiorstwie.Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na przykladzie spoldzielni
mieszkaniowej nasza chata.Strategia jako instrument polityki rozwoju lokalnego na przykladzie gminy
strykow.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami materialnymi w szkolach wyzszych - analiza
na przykladzie iii kampusu 600 - lecia odnowienia uj.Podatek od nieruchomosci i jego rola w dochodach
budzetu gminy- na przykladzie gminy piotrkow trybunalski w latach 2003-2006.Finansowanie rozwoju
lokalnego ze srodkow unijnych na przykladzie gminy czyzew.Janowski- jacek. - informatyka prawa : zadania i
znaczenie w zwiazku z ksztaltowaniem sie elektronicznego obrotu.praca licencjacka budzet gminy
.Zachowanie agresywne nieletnich przestepcow.praca licencjacka budzet gminy .Procedura kontroli
podatkowej.Marketing terytorialny praca magisterska.Regula rozsadku w prawie konkurencji stanow
zjednoczonych- unii europejskiej i polski.praca licencjacka budzet gminy .Samowola budowlana..Umowa
sponsoringu.Charakterystyka sektora rolnego w polsce po akcesji do unii europejskiej na przykladzie gminy
dabrowice.Praca licencjacka przyklady.Hybrydowe produkty finansowe w polityce depozytowej
bankow.Selekcja spolek do portfela inwestycyjnego klienta instytucjonalnego na podstawie analizy
technicznej i elementow analizy fundamentalnej na przykladzie wybranych spolek notowanych na gieldzie
papierow wartosciowych.Koncepcje zarzadzania zasobami ludzkimi we wspolczesnych organizacjach.Rozwoj
zawodowy pracownika jako podstawa motywacji do pracy.Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania
w procesie karnym.Charakterystyka systemu szkolen i ocena wybranych szkolen w carrefour polska sp. Z
o.o..Strategie produktowe firm miedzynarodowych (na przykladzie sektora celulozowopapierniczego).Szkolenie i doskonalenie kadr jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
osrodka doskonalenia kadr sluzby wieziennej w sulejowie.praca licencjacka budzet gminy .Podatek akcyzowy
w dochodach budzetowych polski w latach 1996-2005.Atrakcyjnosc turystyczna stanow zjednoczonych w
opinii polakow.Kultura organizacyjna w przedsiebiorstwie prasowym (na przykladzie polskapresse sp. Z o.o.
.
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Oddzial biuro reklamy filia lodz).Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa pollena ewa s.a. na podstawie
analizy wskaznikowej.Logistyka praca magisterska.Przemiany wizerunku galerii handlowej na przykladzie
galerii tarnovia..praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie funduszy unijnych na przykladzie gminy
leczyca w latach 2004-2010.Odrebnosci postepowania w sprawach z oskarzenia prywatnego w modelu
polskiego procesu karnego.Wynagrodzenie za prace i inne swiadczenia..Eksploatacja maszyn i urzadzen przy
produkcji workow na smieci.Ochrona pracownikow w okresie ciazy i macierzynstwa .Plan rozwoju
infrastruktury technicznej w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miedzna w latach
2007 - 2013.Postepowanie cywilne (cz.1 i cz.2).praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowanie rozwoju firm
turystycznych w gminie plaska.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa handlowouslugowego.Konstytucja czechoslowacka z 1920 roku oraz polska konstytucja marcowa z 1921 roku - studium
prawnoporownawcze.Strategia rozwoju gminy rzewnie. Cele- realizacja i ocena efektow.Przeksztalcenie
podatkowej ksiegi przychodow i rpzchodow na ksiegi rachunkowe na przykladzie malego
przedsiebiorstwa..Nowoczesne formy zatrudnienia pracownikow jako czynnik kreowania zasobow ludzkich w
organizacji.Adaptacyjne strony www wykorzystujace techniki web mining.Wycena nieruchomosci gruntowej
na przykladzie nieruchomosci polozonej w czestochowie przy ulicy mietowej.Poglebianie procesow
integracyjnych na przykladzie wspolnot europejskich.Kontrola spoleczna administracji samorzadowej na
poziomie gminnym.Sposob motywowania pracownikow do udzialu w szkoleniach..Rekrutacja i selekcja jako
podstawa procesu gospodarowania kapitalem ludzkim.Niezdeterminowanie prawa w mysli przedstawicieli
amerykanskiego realizmu prawniczego oraz ruchu studiow krytycznych nad prawem.Sadowe ustalenie
ojcostwa w teorii i orzecznictwie.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie pracy dyplomowej.Dzwonkowskihenryk. Red. - prawo podatkowe .praca licencjacka budzet gminy .Podsluch telefoniczny w polskim procesie
karnym.Rolnictwo ekologiczne w polsce i unii europejskiej.Kontrowersje w ocenie samodzielnosci finansowej
samorzadu terytorialnego w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Leasing jako forma finansowania
inwestycji.Gotowa praca magisterska.Przejscie autorskich praw majatkowych.praca licencjacka budzet gminy
.Polityka bezpeiczenstwa i wspolpracy w unii europejskiej jako kolejny etap integracji - prawne
aspekty.Wolne miasta na ziemiach polskich w xix wieku: gdansk i krakow - proba porownania.Wplyw
inwestycji unijnych na rozwoj gminy gieraltowice.Etiologia samobojstw na przykladzie powiatu lublinieckiego
w latach 2009-2011.Strategie rozwoju przedsiebiorstw na przykladzie kks lech poznan..Zarzadzanie finansami
w instytucjach kultury- na przykladzie filharmonii opolskiej..Przygotowanie programu sponsorskiego i jego
skutecznosc na przykladzie ludowego klubu sportowego gol-start w czestochowie.praca licencjacka budzet
gminy .Rekrutacja i szkolenie pracownikow-kluczowy element dynamicznego rozwoju oraz sukcesu firmy na
przykladzie agencji internetowej digital one.Problematyka ujecia srodkow trwalych przy zastosowaniu mssf
po raz pierwszy.Zintegrowany system zarzadzania oswiata w krakowie..Specustawa drogowa a postanowienia
wybranych aktow systemowo regulujacych realizacje inwestycji w zakresie drog publicznych.Analiza i ocena
wybranych elementow marketingu - mix na przykladzie banku spoldzielczego w sieradzu.Motywowanie
pracownikow jako forma zarzadzania zasobami ludzkimi.Podatek vat i jego wplyw na gospodarke finansowa
przedsiebiorstwa..Powodztwo przeciwegzekucyjne z art. 840 i 841 kpc.Praca szansa dla osob odbywajacych
kare pozbawienia wolnosci na przykladzie zakladu karnego w kaliszu.Nowoczesne metody finansowania
przedsiebiorstw.Rownowazny czas pracy .Idee i postrzeganie okupacji hitlerowskiej na przykladzie relacji
swiadkow z wadowic i okolic.Ocena pracownikow i kontrola w zarzadzaniu zasobami ludzkim na przykladzie
telekomunikacji polskiej..Wypelnianie funkcji personalnej w przedsiebiorstwach typu msp na przykladzie
badanej firmy.Stres zawodowy i jego wplyw na funkcjonowanie pracownikow. Analiza porownawcza
pracownikow firmy produkcyjnej oktim i gimnazjum w mstowie.Analiza finansowa zakladu budzetowego na
przykladzie mazowieckiego samorzadowego centrum doskonalenia nauczycieli w warszawie.Wykorzystanie
promocji - mix w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie polifarb-lodz sp. Z
o.o..Koordynacja dostaw materialow na plac budowy z wykorzystaniem it praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Ustalenie wynkiu finansowego w przedsiebiorstwie
produkcyjnym na przykladzie przedsiebiorstwa x.Rachunek kosztow zakladu ubezpieczen na przykladzie pzu
zycie s.a..Prawne skutki reklamy w razie dochodzenia uprawnien konsumenta z powodu niezgodnosci towaru
konsumpcyjnego z umowa.Strategia rynkowa malej firmy na przykladzie versus & werset..praca licencjacka
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budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Asymetria praw i obowiazkow w relacjach klient-bank na
przykladzie umow bankowych..Zarzadzanie instytucjami publicznymi na przykladzie realizacji budzetu gminy
rozprza w latach 2005-2007.Rynek nieruchomosci mieszkaniowych w warszawie w latach 2007 2010.Logistyka na rynku polskim na przykladzie firmy grupa casino.Gdzie jest ukryty klucz do sukcesu super- i
hipermarketow?.Planowanie przychodow i wydatkow gminy oraz sposob ich realizacji na przykladzie gminy
kochanowice.Zintegrowany system zarzadzania jakoscia- srodowiskiem- bezpieczenstwem i higiena pracy na
przykladzie zph frezwid spolka jawna.praca licencjacka budzet gminy .Europejskie rady zakladowe a
partycypacja pracownikow.Analiza struktury bezrobocia i sposoby jego ograniczania w wojewodztwie
mazowieckim w latach 2006-2010.Rozkaz wojskowy w miedzynarodowym i polskim prawie karnym.Podatek
rolny jako forma opodatkowania dzialalnosci rolniczej w polsce.Profesjonalne pisanie prac.Uprawnienia
korzystajacego z tytulu wad rzeczy na gruncie umowy leasingu..Rola kierownikow w zarzadzaniu
organizacja.Przestepstwa na szkode wierzycieli w kodeksie karnym z 1997r..Determinanty efektywnego
kierownika - cechy osobowosciowe- kompetencje oraz style kierowania.Sprzedaz bezposrednia produktow
finansowych.Rola kosztorysow na roboty budowlane w inwestycjach budzetowych o charakterze ogolnym i
sportowo-turystycznym.Praca licencjacka marketing.Narkotyki i przestepczosc nieletnich.Wykorzystanie
arkuszy kalkulacyjnych do badania zdolnosci kredytowej firmy.Ksztaltowanie innowacyjnosci
przedsiebiorstwa turystycznego na przykladzie firmy la vista..Doplaty obszarowe w powiecie
klobuckim.Analiza finansowa jako narzedzie zarzadzania przedsiebiorstwem (na przykladzie firmy
pegaz).Ankieta do pracy licencjackiej.Pakiet biznes partner w finansowaniu malych i srednich
przedsiebiorstw.Gospodarka finansowa gmin wiejskich.praca licencjacka budzet gminy .Przeslanki
postepowania przyspieszonego w polskiej procedurze karnej.Projekt nasypu drogowego wzmocnionego
geosyntetykami praca inzynierska budownictwo.Identyfikacja i analiza zagrozen dla zycia i zdrowia w
przemysle hutniczym..Sposoby zakonczenia postepowania apelacyjnego w postepowaniu cywilnym..Wplyw
malych i srednich przedsiebiorstw na rozwoj gminy.Prawnosrodowiskowe aspekty budowy
autostrad.Reglamentacja dzialalnosci gospodarczej w polsce.Wykonywanie kary ograniczenia wolnosci.zrodla
dofinansowania usuwania skutkow klesk zywiolowych w polsce- w warunkach gospodarki rynkowej.Organy
polskiego panstwa podziemnego w okresie powstania styczniowego.Pisanie prac dyplomowych.Konkurencja
miedzy bankami na rynku uslug finansowych.Przestepstwo znecania sie - art207 kodeksu karnego z 1997
roku.Ekonomiczny wymiar agroturystyki w wojewodztwie malopolskim..Pracowniczy obowiazek pracy w
godzinach nadliczbowych oraz niektore kwestie zwiazane z rekompensowaniem pracy w godzinach
nadliczbowych.Strategia rozwiazywania problemow spolecznych jako element polityki spolecznej na
przykladzie gminy tomaszow lubelski.zrodla finansowania dzialalnosci malego przedsiebiorstwa - na
przykladzie firmy telepol sp. Jawna.Kus- grazyna. - decyzje zakupowe konsumentow a systemy
komunikowania .Proces neutralizacji odpadow medycznych na przykladzie centrum onkologii w
gliwicach.Jednoosobowa spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia na tle zakazu czynnosci \z samym
soba\.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kompetencji pracownikow na poziom obslugi i satysfakcji
klienta na przykladzie pko bank polski.Sprawozdawczosc finansowa jako podstawowe zrodlo informacji w
ocenie kondycji finansowej spolki lentex..Ksztaltowanie struktury organizacyjnej na przykladzie monnari
trade s.a..Tematy prac magisterskich prawo.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Wiek o odpowiedzialnosc karna sprawcy.Wybrane zagadnienia kontratypizacji i status normatywny tzw.
Kontratypow pozaustawowych.Odpowiedzialnosc nastepcow prawnych - spadkobiercow za zobowiazania
podatkowe- na podstawie art 97 - 106 ordynacji podatkowej oraz na gruncie ustawy o podatku od spadkow i
darowizn.Model monistyczny i dualistyczny organow menedzerskich spolki akcyjnej.Analiza kosztow
zintegrowanego systemu zarzadzania jakoscia- srodowiskiem- bezpieczenstwem i higiena pracy w elektrowni
belchatow..Strategia rozwoju firmy rodzinnej (na przykladzie firm ferma niosek prawda oraz ovovita a.
Kurasik).Znaczenie i wplyw wdrozenia zintegrowanego systemu informatycznego klasy erp w skutecznym
kierowaniu zespolami pracowniczymi na przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu
czestochowskiego spolka akcyjna.Wykorzystanie technologii open source w firmie produkcyjnej.Talleyrand
prawdziwy polityk i dyplomata.Wykorzystanie dotacji gmin dla podmiotow nie zaliczanych do sektora
finansow publicznych w latach 2006-2008 w gminach nysa- prudnik-glucholazy..Irlandzka armia
.

.
republikanska..Analiza zarzadzania strategicznego nzoz-u na przykladzie prywatnego szpitala.Analiza
finansowa przedsiebiorstwa w procesie restrukturyzacji na przykladzie pkp cargo s.a..Przeslanki ogloszenia
upadlosci konsumenckiej.Rola- znaczenie oraz wplyw patentow na ochrone klimatu.Kobieta jako podmiot
zabojstwa pod wplywem silnego wzburzenia.praca licencjacka budzet gminy .Bezrobocie kobiet i metody
jego przeciwdzialania podejmowane w powiatowym urzedzie pracy w wieruszowie.Optymalizacja
wstapienia polski do strefy euro za pomoca synchronizacji cykli koniunkturalnych..Prawne mechanizmy
koordynacji polityk fiskalnych panstw czlonkowskich.Rola komisji europejskiej w monitorowaniu
przestrzegania przez panstwa czlonkowskie unii europejskiej postanowien paktu stabilnosci i
wzrostu.Markowski- tadeusz (1949- ). Red. - rewitalizacja kompleksu ksiezego mlyna [dokument
elektroniczny] = revitalising the ksiezy m.Hausner- jerzy (1949- ). - ekonomia spoleczna a rozwoj .Langneragnieszka. - creditmetrics a portfel kredytow zagrozonych .Motywowanie jako funkcja zarzadzania.Znaczenie
inteligencji emocjonalnej w pracy menedzera.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kosztow sprzedazy na
wynik finansowy przedsiebiorstwa produkcyjnego na przykladzie przedsiebiorstwa x.Wplyw technologii
informatycznej na zmiany zachowan przedsiebiorstw.Przeslanki i tryb rozwiazania umowy o prace bez
wypowiedzenia..Ewolucja szczegolnego porzadku ustawowego dziedziczenia gospodarstw rolnych w prawie
polskim.Narzedzia i metody kompleksowego zarzadzania jakoscia przyklad firmy delphi.Postepowanie
pierwszoinstancyjne w sprawach wydawania zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych.Powolanie jako
podstawa nawiazania stosunku pracy w dobie wspolczesnej.Status strony w postepowaniu w sprawie
pozwolenia na budowe.Charakter i przeslanki odpowiedzialnosci prospektowej.Prognozowanie rynku
instrumentow pochodnych przy uzyciu sztucznych sieci neuronowych.praca licencjacka budzet gminy .Teoria
prawa naturalnego johna finnisa - dobro wspolne w ujeciach finnisa oraz doktryny kosciola
katolickiego.Ksiezyk- marianna. Red. - uwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w unii
europejskiej .Systemy motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie diehl controls polska.praca
licencjacka budzet gminy .Mozliwosci uprawiania narciarstwa biegowego w rejonie beskidu
sadeckiego..Pomoc w pisaniu prac.Wolnosc religijna w miedzynarodowych i krajowych systemach ochrony
praw czlowieka w kontekscie przesladowania chrzescijan w wybranych panstwach.Sytuacja prawna
funkcjonariuszy unii europejskiej (wspolnot europejskich). Przywileje i immunitety.Wyznaczenie odchylen od
pionu budowli wiezowych na przykladzie komina stalowego o wysokosci 85 m z odciagami linowymi. Praca
inzynierska budownictwo.Praca licencjacka pisanie.Wybrane zrodla finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce..Prawne zabezpieczenie splaty wierzytelnosci bankow na przykladzie banku
x.Biznes plan malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy poligraficznej emi-art..Wdrozenie podstawowych
zasad i narzedzi lean manufacturing oraz ocena ich wplywu na jakosc i produktywnosc w firmie branzy
elektronicznej.Apelacja w polskiej procedurze cywilnej..Stanowienie prawa miejscowego na przyklodzie
gminy zabierzow.Europejska konwencja o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci w praktyce i
standardach polskiego porzadku prawnego.Wybrane aspekty zarzadzania zespolami pracowniczymi w
powiatowym urzedzie pracy w czestochowie.Konkurencyjnosc krakowa na polskim rynku turystyki
biznesowej..Podstawy budowania wizerunku przedsiebiorstwa na przykladzie firmy ikea polska.Amortyzacja
bilansowa i podatkowa srodkow trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych.Wprowadzenie firmy na
gielde papierow wartosciowych jako efekt zarzadzania ustanowionym projektem.Budzet zadaniowy jako
instrument zarzadzania nowoczesna gospodarka w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Doskonalenie
systemu zarzadzania jakoscia przy pomocy narzedzi i metod tqm na przykladzie fabryki farb
proszkowych.Ogledziny jako czynnosc dowodowa przeprowadzana przez organy policji.Wykorzystywanie
srodkow z unii europejskiej przez gminy na przykladzie gminy lowicz..Fundusze unijne i ich wplyw na rozwoj
lokalny na przykladzie gminy susiec w latach 2007-2011..Uprawnienie do dywidendy w spolce z
ogranicznona odpowiedzialnoscia.Jakosc produktu jako narzedzie marketingowe w dzialalnosci stu ergo
hestia s.a..Charakterystyka budownictwa mieszkaniowego w polsce i wybranych krajach unii
europejskiej.zrodla finansowania przedsiebiorstwa ze szczegolnym uwzglednieniem leasingu.Motywowanie i
ocena pracownikow na przykladzie firmy telekomunikacyjnej ptc sp. Z o.o. Przedstawiciela sieci era..praca
licencjacka budzet gminy .Praktyczne zastosowanie procesow motywacyjnych na przykladzie pko banku
polskiego sa..System ochrony praw czlowieka w ramach rady europy.Polityka unii europejskiej wobec
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uchodzcow.Rola systemu motywowania w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie firmy kurierskiej
dpd.Dzialalnosc niesieciowych agencji reklamowych w polsce - analiza i ocena na przykladzie firmy business
consulting sp. Z o.o..Ogloszenia pisanie prac.Wielowymiarowa analiza rentownosci w firmie produkcyjnohandlowo-uslugowej abc.praca licencjacka budzet gminy .Karta praw podstawowych unii
europejskiej..Przeciwdzialanie bezrobociu na lokalnym rynku pracy. Studium przypadku powiatu
belchatowskiego.Kryteria rozgraniczajace umowe o prace od umowy zlecenia.Wplyw kursow walutowych na
dostepnosc kredytow hipotecznych w polsce od 2000 roku..Projekt konstrukcji sklepu meblowego praca
inzynierska budownictwo.Ochrona obrotu gospodarczego a pranie pieniedzy.Dochody w powiatach i
gminach a poziom zycia ludnosci na terenie wojewodztwa opolskiego..Przedmiotowe aspekty podatku od
towarow i uslug.Optymalizacja lancucha dostaw jako metoda tworzenia konkurencyjnosci
przedsiebiorstwa.Rynek kart platniczych na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci bank polski
s.a..zrodlo finansowania sektora msp w polsce w latch 2007 - 2009.Marketingowe zachowania w obsludze
klienta na przykladzie zakladu energetycznego lodz - teren s.a..Podatek akcyzowy..Logistyka w sluzbie
zdrowia na przykladzie centrum medycznego almed oraz biamed w tomaszowie mazowieckim.Oswiadczenie
woli skladane przez internet- ze szczegolnym uwzglednieniem oferty..Spory o wlasciwosc miedzy organami
administracji publicznej.Plan rozwoju infrastruktury technicznej w jednostce samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy miedzna w latach 2007 - 2013.Pozycja ustrojowa i organizacja wewnetrzna senatu rp w
latach 1989-97.praca licencjacka budzet gminy .Atrakcyjnosc turystyczna gminy janow..Statut spadkowy w
polskim i litewskim prawie prywatnym miedzynarodowym.Polskie rolnictwo po wejsciu do unii
europejskiej..Komunikacja jako jeden z podstawowych czynnikow prawidlowego zarzadzania firma.Koszt
pracy licencjackiej.Czynniki motywacji finansowej i pozafinansowej wplywajace na pracownikow sadow
czestochowskich.Motywacja jako czynnik wykorzystania potencjalu pracy w przedsiebiorstwie na przykladzie
millennium bank.zrodla i konsekwencje stresu w srodowisku pracowniczym.praca licencjacka budzet gminy
.Szkolenia jako forma motywowania pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa turek sp. Z o.o. w
glubczycach.Zarzadzanie kapitalem obrotowym w spolce akcyjnej.Czech-rogosz- joanna. Red. - koniunktura
gospodarcza a reakcje podmiotow gospodarujacych : praca zbiorowa .Zarzadzanie szkola - awans zawodowy
nauczycieli jako narzedzie rozwoju..Zarzadzanie projektami unijnymi w realizacji strategii rozwoju lokalnego
na przykladzie gminy kozienice w okresie programowania 2004 -2006 oraz w latach 2007 - 2010.Sposoby
realizacji zadan publicznych z zakresu pomocy spolecznej w radomsku.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..Badanie jakosci powlok galwanicznych..Znaczenie jakosci w ksztaltowaniu kontaktow z klientami w
uslugach na przykladzie szkoly jezykow obcych.praca licencjacka budzet gminy .Ocena wykorzystania
funduszy strukturalnych unii europejskiej dla mikro- malych i srednich przedsiebiorstw w okresie 20042006.Efektywnosc logistycznej obslugi klienta na podstawie firmy uslugowej.Analiza dzialan i dokumentow w
systemie zarzadzania jakoscia.Tematy prac magisterskich z pedagogiki.Migracje zagraniczne polakow w latach
2004-2010..Fundusze pomocowe unii europejskiej - ujecie w systemie rachunkowosci gminy.Bariery w
komunikacji zewnetrznej placowki administracji publicznej z obywatelem..Rekrutacja pracownikow praca
magisterska.System ochrony praw czlowieka w ramach rady europy.Metody- analizy i strategie
wspomagajace poprawe pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstwa bonkowscy caravaning na rynku
samochodow campingowych w polsce..Organizacja pracy wlasnej kadry kierowniczej (na przykladzie firmy
kler s.a.)..Analiza finansowa europejskiego funduszu leasingowego przy pomocy wybranych wskaznikow
finansowych.Analiza i ocena systemu wynagradzania na przykladzie firmy telekomunikacyjnej.Polityka rynku
pracy w powiecie sochaczewskim.praca licencjacka budzet gminy .Pomoc przy pisaniu pracy
licencjackiej.Wybrane formy finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy
x.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy nutricia polska..Planowanie strategiczne we
wspolczesnym przedsiebiorstwie.Analiza techniczno – ekonomiczna wybranych elementow budynku praca
inzynierska budownictwo.Zastosowanie budzetowania kosztow dzialan na przykladzie oddzialu
reumatologicznego samodzielnego szpitala wojewodzkiego w piotrkowie trybunalskim.praca licencjacka
budzet gminy .Mazowiecki bank regionalny s.a. i jego dzialalnosc w zakresie bezpieczenstwa bankow
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lokalnych.Istota i specyfika dzialalnosci aptek.Podejscie procesowe w zarzadzaniu jakoscia na przykladzie
vistula s.a. w krakowie.Konkurencyjnosc ubezpieczen komunikacyjnych na polskim rynku
ubezpieczeniowym.Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. - modelowanie preferencji a ryzyko ’10 : praca zbiorowa
.Znaczenie koncepcji spolecznej odpowiedzialnosci biznesu dla przedsiebiorstw branzy energetycznej na
przykladzie enion s.a..Analiza funkcjonowania pracowniczych programow emerytalnych w polsce.Ocena
efektywnosci zarzadzania przez jakosc na przykladzie firmy uslugowej.Zdolnosc kredytowa podmiotu
gospodarczego na przykladzie banku pekao s.a..Czynnosci prokuratora w ogledzinach.Prawo do grobu.
Regulacje prawne a praktyka.praca licencjacka budzet gminy .Analiza preferencji potencjalnych nabywcow
nieruchomosci mieszkaniowych w lodzi.Praca licencjacka.Teoretyczne aspekty bezrobocia i wybrane formy
przeciwdzialania bezrobociu.Marketing w sporcie na przykladzie firmy odziesy sportowej nike.Przywrocenie
do pracy..Uprawnienia kontrolne generalnego inspektora ochrony danych osobowych w swietle ustawy o
ochronie danych osobowych.praca licencjacka budzet gminy .Statut prawny komornika sadowego .Wplyw
kompetencji menadzerskich na zarzadzanie zespolami pracowniczymi na podstawie firmy x..Ubezpieczenie
transportu produktow piekarniczych gleboko mrozonych.Warunki sprawnego dzialania pracownikow a
realizacja celow w organizacji publicznej..praca licencjacka budzet gminy .Transport lotniczy - zarzadzaniemarketing oraz jego wplyw na turystyke..Mozliwosci rozwoju przez fundusze strukturalne na przykladzie
modernizacji oddzialu szpitalnego w blachowni.Staszczak- dariusz eligiusz. - globalizacja : zbiorowa
hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny marketing .Aktywnosc pozarzadowych
organizacji miedzynarodowych-dzialajacych w zakresie ochrony praw czlowieka na forum onz..Preferencje
studentow na rynku turystycznym.Proceduralne aspekty ochrony dobr kultury w prawie unii
europejskiej.Wplyw podatku vat na funkcjonowanie malych firm.Problemy polskiego rolnictwa w unii
europejskij.Praca magisterska politologia.Gielda papierow wartosciowych w warszawie jako instytucja rynku
kapitalowego.Przezwyciezanie naleznosci nieregularnych w bankach na przykladzie kredyt banku
s.a..Koordynacja polityk gospodarczych w unii europejskiej.Polityka pieniezna nbp a gospodarka.Skutki
prawne podzialu spolek.Praca magisterska zarzadzanie zasobami ludzkimi.Sponsoring w sporcie na
przykladzie umowy sponsorskiej pzu w klubie azs olsztyn.Transport inter- i multimodalny w polsce perspektywy rozwoju..Rozwoj rynku venture capital w polsce.Opakowanie czekolad jako sposob
roznicowania pozornego.Strategia przedsiebiorstwa.Roszczenia odszkodowawcze wynikajace z
przeprowadzenia reformy rolnej w 1944 roku i latach nastepnych.Kompleksowa ocena rentownosci
przedsiebiorstwa na przykladzie wybranej spolki akcyjnej.Oplacalnosc zaciagania kredytow w walutach
skandynawskich.Postepowanie zabezpieczajace.Koszty jakosci w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Wielkosc i
struktura dochodow i wydatkow budzetowych gminy kutno.Systemy motywacyji na przykladzie firmy
fideltronik imel sp. Z o.o..Analiza strategiczna firmy budowlanej na przykladzie firmy skanska.Nabywanie
nieruchomosci przez cudzoziemcow w prawie polskim.Celebrity endorsement a skutecznosc przekazu
reklamowego.Ocena efektywnosci dzialan marketingowych podejmowanych przez stacje eko-gaz.Status
prawnoautorski muzycznych strategii intertekstualnych.Wplyw organizacji gospodarki magazynowej na
przebieg realizacji zamowien..Zjawisko przemocy w rodzinie.Logistyka personalna w przedsiebiorstwie
transportowym.Projekt hali magazynowej o konstrukcji drewnianej. Praca inzynierska
budownictwo.Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w polsce na przykladzie gminy
miejskiej kutno.Problemy spoleczno-prawne dobrej administracji.Wykrywanie trucizn w zwlokach
ludzkich.Zarzadzanie wiedza w przedsiebiorstwie: szanse i wyzwania.Lojalnosc klientow lokalnych uslug
kurierskich na przykladzie firmy teletaxi 6 400-400.Kontrola koncentracji sektora
bankowego.Przezwyciezanie naleznosci nieregularnych w bankach na przykladzie kredyt banku s.a..Ocena
sytuacji finansowej i majatkowej spolki gieldowej..Zarzadzenie zasobami ludzkimi w malym
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy magma.Outsourcing logistyki na przykladzie dhl logistics.praca
licencjacka budzet gminy .Fundacje kultury jako wyraz inicjatywy spoleczenstwa obywatelskiego.Plan
podzialu sumy uzyskanej z egzekucji.Wplyw pary walutowej eur/usd na indeks wig20.Szanse przetrwania i
rozwoju sredniotowarowych gospodarstw rolnych w unii europejskiej..Polisa ubezpieczenia morskiego w
prawie polskim.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ryzyka kredytowego ing banku s.a. w latach 20042008.Analiza uslug tsl (transportowo spedycyjno logistycznych w badanej firmie..Przeslanki zwrotu
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wywlaszczonej nieruchomosci.Fundusze pomocowe unii europejskiej dla malych i srednich przedsiebiorstw
w polsce jako czynnik poprawy konkurecyjnosci.Ochrona danych osobowych w ogolnym postepowaniu
administracyjnym.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w okregowej spoldzielni mleczarskiej w
pilicy..Gospodarowanie nieruchomosciami mieszkaniowymi gminy pajeczno w latach 2007- 2009.Klauzula
porzadku publicznego w prawie rodzinnym.Analiza systemu public relations w rosji na przykladzie
farmaceutycznej spolki svetocz.praca licencjacka budzet gminy .Suspensywnosc skargi do sadu
administracyjnego.System podatkow i oplat lokalnych jako podstawowe zrodlo dochodow wlasnych na
podstawie gminy paczkow..Kalkulacja kosztow produktow na przykladzie spoldzielni
mleczarskiej.Administracja gospodarcza krolestwa polskiego w okresie konstytucyjnym.Zrodla finansowania
rolnictwa na przykladzie gminy zarnow.Europejski trybunal praw czlowieka wobec dyskryminacji mniejszosci
seksualnych.Konferencja sedziow izby karnej i izby wojskowej sadu najwyzszego - interpretacja prawa
miedzynarodowego i unijnego w sprawach karnych : konferencja sedziow izby.Pisanie prac
informatyka.Motywacja- a efektywnosc pracy w branzy ubezpieczen..Rola komunikacji w zarzadzaniu
organizacja wielokulturowa..Strategia rozwoju pszczelarstwa w polsce..Odpowiedzialnosc dziennikarzy za
naruszenie czci w publikacji prasowej.Gotowe prace magisterskie.Rola pracownika w ksztaltowaniu jakosci
uslug ubezpieczeniowych.Analiza funkcjonowania zintegrowanego systemu zarzadzania jakoscia w aspekcie
doskonalenia na przykladzie firmy corning cable systems sp. Z o.o..Bezrobocie i metody jego ograniczania w
gospodarce polskiej w latach 2005-2010.Doktryna liberalna na ziemiach polskich w latach 1863-1939.Proces
oceny pracownikow w polskim przedsiebiorstwie turystycznym a amerykanskie techniki oceniania.Cena jako
narzedzie marketingu na rynku uslug hotelarskich (na przykladzie hotelu savoy w lodzi).Humor w
reklamie.Charakter umowy i stosunku prawnego timesharingu w kontekscie ochrony konsumentow.Zakres
prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku umieszczenia go na modelach pojazdow..Odwrocona
krzywa dochodowosci jako predykator recesji w gospodarce.Funkcjonowanie banku w obszarze bankowosci
elektronicznej w polsce.Nauczanie religii w publicznych szkolach w polsce. Aspekt prawny.praca licencjacka
budzet gminy .Wartosciowanie stanowisk pracy na przykladzie badan empirycznych przeprowadzonych w
grodkowskich zakladach wyrobow metalowych s.a..Mozliwosci zastosowania badan psychologicznych w
procesie rekrutacji i selekcji pracownikow w instytucji uslug finansowych..Zabojstwo w wyniku motywacji
zaslugujacej na szczegolne potepienie w polskim prawie karnym w swietle rozwiazan prawnokarnych w
wybranych krajach..Marketing ziemi sadeckiej..Ceny transferowe - sporzadzanie dokumentacji podatkowej
dla transakcji miedzy podmiotami powiazanymi.Umieszczenie sprawcy niepoczytalnego w odpowiednim
zakladzie psychiatrycznym.Dostosowanie polski do unijnych standardow w zakresie ochrony srodowiska na
przykladzie ochrony przyrody terenow lesnych.Odpowiedzialnosc konstytucyjna i polityczna rady
ministrow.Obsluga klienta w lancuchu logistycznym na przykladzie wybranej firmy.Indywidualizacja
wykonania kary pozbawienia wolnosci.Porownanie ustawy o rachunkowosci i miedzynarodowych
standardow rachunkowosci -wplyw na sprawozdania finansowe.Projekt kampanii promocyjnej dla firmy
transportowej na przykladzie pkp cargo s.a..Zrodla finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa ze
szczegolnym uwzglednieniem srodkow unijnych na przykladzie eurocent w opolu..Prawo szlachty rycerskiej
w japonii w epoce edo 1600-1868.Wplyw motywacji pozaplacowej na zachowania pracownikow.Tozsamosc i
wizerunek marki na przykladzie firmy wojas.Metody rozliczen podatkowych malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa x..Motywacyjne aspekty wynagrodzen w wybranej firmie.
Studium przypadku z powiatu zawiercianskiego.Instytucja zachowku w polskim prawie spadkowym.Analiza
finansowa celkom sp. Z o. O. W latach 2002-2006.Dzialalnosc wolontariatu w organizacjach
pozarzadowych..Analiza wizerunku dzielnicy miasta na przykladzie nowej huty w krakowie..Analiza
ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa gorazdze beton sp. Z o.o..Prace dyplomowe z
pedagogiki.Zatrudnienie w sluzbie cywilnej.Teoretyczne i praktyczne aspekty jezyka reklamy..Zarzadzanie
bezpieczenstwem bankowych baz danych.Rola dzialu personalnego w procesie wdrazania filozofii
kompleksowego zarzadzania jakoscia (tqm) w l.g. philips displays poland sp. Z o.o. w skierniewicach..Tematy
prac licencjackich pedagogika.Materialnoprawne przeslanki wszczecia postepowania
upadlosciowego.zagadnienia wybrane..Metodyka oceny zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa na
przykladzie banku pekao s.a..Zarzadzanie procesami transportowymi w przedsiebiorstwie dzialajacym na
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rynku miedzynarodowym na przykladzie firmy rasec-retail.Opakowania ekologiczne..Dane osobowe w
sektorze bankowym ich ochrona- poprawnosc i integralnosc.Motywowanie pracownikow- czyli wydobywanie
z ludzi tego- co najlepsze.Rola marketingu wystawienniczego w ksztaltowaniu pozycji przedsiebiorstwa axel
na rynku obuwniczym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pozyskiwanie
srodkow unijnych na finansowanie zadan gminy klobuck.Dzialalnosc kredytowa bankow na przykladzie banku
spoldzielczego w gogolinie..Zastosowanie internetu w dzialalnosci gospodarczej.Metody wdrazania- zakres
wykorzystania oraz charakterystyka wnioskodawcow i beneficjentow programow regionalnych phare w
sektorze msp na terenie malopolski.Zadania gminy w dziedzinie srodowiska.Status prawny
skazanego.Racjonalnosc gospodarowania srodkami trwalymi w przedsiebiorstwie p.p.h. terlecki.praca
licencjacka budzet gminy .Nowacki- roman. Red. - miedzy historia a przyszloscia turystyki .Motywowanie
pracownikow urzedu marszalkowskiego wojewodztwa malopolskiego w krakowie.Pisanie prac magisterskich
lublin.Zasady rachunkowosci w jednostce budzetowej na przykladzie komendy miejskiej panstwowej strazy
pozarnej w skierniewicach.Rola analizy finansowej przedsiebiorstwa w ocenie jego zdolnosci kredytowej na
przykladzie przedsiebiorstwa archont sa.Analiza efektywnosci funkcjonowania muzeow na wolnym
powietrzu na przykladzie nadwislanskiego parku etnograficznego w wygielzowie oraz skansenu zagroda wsi
pszczynskiej w pszczynie..Prace magisterskie socjologia.Opodatkowanie transakcji kupna - sprzedazy
towarow w aspekcie handlu elektronicznego na przykladzie firmy agito.pl w latach 2008-2010.Kierowanie w
teorii i praktyce.Motywacja pracy a zadowolenie klienta wewnetrznego i zewnetrznego na przykladzie firmy
partner w limanowej.Zastosowanie instrumentow promocji turystycznej miasta opole.Akrasia and law. Weak
paternalism as a justified limitation to personal autonomy.Jak napisac prace licencjacka.Formy
zabezpieczenia dzialalnosci kredytowej banku na przykladzie banku spoldzielczego w grybowie w latach
2000-2004.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym na przykladzie pko bp.Znaki towarowe produktow leczniczych
w imporcie rownoleglym.Zarzadzanie sprzedaza uslug finansowych w organizacji (na przykladzie ovb
allfinanz)..Geneza i rozwoj sadownictwa administracyjnego..Sposoby ograniczania bezrobocia na lokalnym
rynku pracy w lowiczu..Standardy prawa do dobrej administracji w porzadku prawnym unii europejskiej i ich
zastosowanie w polskim kodeksie postepowania administracyjnego.Wplyw innowacji technologicznych na
zmiane oblicza sektora bankowego..praca licencjacka budzet gminy .Wprowadzenie nowego produktu na
rynek na przykladzie mercedesa klasy - e przez przedsiebiorstwo daimler ag - mercedes
benz..Przeciwdzialanie narkomanii - pomagac czy karac? - na przykladzie powiatu opolskiego.Planowanie
dochodow i wydatkow budzetowych na przykladzie gminy belchatow.Tematy prac dyplomowych.Ocena
systemu szkolen w przedsiebiorstwie na przykladzie can-pack s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Sprawozdanie finansowe jako forma finansowa rozliczenia dzialalnosci firmy na przykladzie rolniczej
spoldzielni produkcyjnej x.Komunikowanie sie w zarzadzaniu organizacja na przykladzie urzedu skarbowego
w kedzierzynie - kozlu..Marketing i jego udzial w kreowaniu wspolczesnego rynku muzycznego..Ograniczenie
wolnosci pracy nauczycieli akademickich.Praca tymczasowa za granica w opinii osob korzystajacych z
posrednictwa agencji zatrudnienia e&a logistiek.Prace licencjackie ekonomia.Zarzadzanie zasobami ludzkimi
na przykladzie firmy.praca licencjacka budzet gminy .Problematyka malzenskich ustrojow majatkowych
wspolnikow spolek jawnych.Instytucja czynnego zalu- ze szczegolnym uwzglednieniem regulacji karnoskarbowych.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie poczta polska na przykladzie rup lodzpoludnie..Wybrane elementy procesu decyzyjnego prowadzace do likwidacji przedsiebiorstwa.praca
licencjacka budzet gminy .zrodla finansowania i inwestycje gminy zdzieszowice w latach 20082010.Stategiczna karta wynikow i jej miejsce w zarzadzaniu organizacja na wybranym przykladzie..Ocena
zdolnosci kredytowej przedsiebiorstw z sektora msp kluczowym elementem procesu kredytowego w banku
na przykladzie procesu ratingowego ing banku slaskiego.Promocja jako element strategii marketingowej na
przykladzie osrodka rekreacyjnego morsko.Aspekty ekonomiczno-spoleczne funkcjonowania gospodarstw
ekologicznych w polsce. Ze szczegolnym uwzglednieniem powiatu wloszczowskiego.Odrebnosci
postepowania cywilnego w sprawach gospodarczych.Zabojstwo z afektu w polskim prawie karnym.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie relacjami z klientem przy wykorzystaniu systemow crm na przykladzie
firmy xyz..Strategia rynkowa firmy stomil sanok s.a..Poznan.praca licencjacka budzet gminy .Projektowanie
strategii rozwoju technicznego przedsiebiorstwa x..Ocena sustemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie
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motoryzacyjnym brembo sp. Z o.o..Instytucja mediacji - prawo i praktyka.Polityka panstwa wobec
mniejszosci etnicznej romow na przykladzie programow i inicjatyw powiatu nowosadeckiego.praca
licencjacka budzet gminy .Budowanie kanalow dystrybucji na przykladzie call center conversa
telekomunikacji novum w ostrolece.System adwords w dzialaniach marketingowych firmy z sektora
msp.Falszerstwo dokumentu jako sposob wyludzenia nienaleznej korzysci majatkowej.Rynek nieruchomosci
mieszkalnych europy srodkowej w okresie kryzysu 2008/2009.praca licencjacka budzet gminy
.Uwarunkowania rozwoju struktur klastrowych w polsce..Kotler- philip - chaos : zarzadzanie i marketing w
erze turbulencji .Rola operatora logistycznego w lancuchu dostaw.Znaczenie kultury organizacyjnej w
budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstwa turystycznego.Istota finansowo-prawna rachunku
bankowego.Warunki skutecznosci systemu motywacyjnego w organizacji.Analiza i ocena reklam dla kobiet w
okresie ciazy i wczesnego macierzynstwa.Zarzadzanie nieruchomosciami w gminie na przykladzie gminy
blachownia.Dostosowanie polskiego sektora bankowego do standardow unijnych na przykladzie banku
spoldzielczego w gostyninie.Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej zakladu ubezpieczen
spolecznych w polsce.Motywacja funkcjonariuszy sluzby wieziennej..Dokumentacja techniczna budynku –
teoria i praktyka praca inzynierska budownictwo.Interwencja sil koalicyjnych w iraku w swietle prawa
miedzynarodowego.Zaklad ubezpieczen jako pokrzywdzony w postepowaniu karnym.Marketing uslug
medycznych na przykladzie szpitalnego oddzialu ratunkowego.Pozycja ustrojowa prezydenta w konstytucji
kwietniowej.Metody oceny ryzyka bankowego na przykladzie banku pekao s.a..Fuzje i przejecia w procesie
budowania sciezki rozwoju firmy na przkladzie przejecia mozejku nafta przez pkn orlen s.a..Relacje miedzy
plynnoscia finansowa a rentownoscia na przykladzie zakladu przetworstwa miesnego w piotrkowie
trybunalskim.Wykorzystywanie seksulane dzieci.Komunikacja niewerbalna w negocjacach
handlowych.Funkcjonowanie policji kryminalnej na przykladzie wydzialu kryminalnego komendy
wojewodzkiej policji w bialymstoku.Plan pracy licencjackiej.Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki vat 2014
.Public relations w administracji publicznej na przykladzie biura prasowego urzedu marszalkowskiego w
krakowie.Diagnozowanie systemu ocen pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa remontoworegeneracyjnego zec energoservice sp. Z o.o..Wypadki przy pracy.Kontrasygnata aktow urzedowych
prezydenta rp na tle jego konstytucyjnych funkcji.praca licencjacka budzet gminy .Marketingowa strategia
produktu na przykladzie przedsiebiorstwa saint-gobain sekurit hanglas polska..praca licencjacka budzet
gminy .Funkcjonowanie osrodka pomocy spolecznej w gminie pysznica i jego wplyw na poprawe poziomu
zycia lokalnej ludnosci..Motywacyjne aspekty zachowan interpersonalnych.Zastosowanie analizy finansowej
w zarzadzaniu spolka akcyjna na przykladzie techmex s.a..Ocena zdolnosci kredytowej klienta banku na
przykladzie pko bp.Polityka wspierania klastrow w polsce.Funkcjonowanie systemu zarzadzania
bezpieczenstwem i higiena pracy na przykladzie dzialu remontowo-naprawczego duzego przedsiebiorstwa
transportu samochodowego..Rola i znaczenie komunikowania w funkcjonowaniu instytucji publicznych i
samorzadowych w polsce i w wybranych krajach unii europejskiej.Gospodarka magazynowa w malych
przedsiebiorstwach na przykladach firm peggy oraz steijn paper sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy
.Problemy derekrutacji pracownikow w sytuacji restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie firmy
x.Podstawowe dzialalnosci bankow spoldzielczych w polsce do wymagan wynikajacych z nowej umowy
kapitalowej..Historyczne- polityczne i kulturowe uwarunkowania stosunkow polskowegierskich..Wykorzystanie sprawozdan finsowych dla oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie triumph international (polska) spolka z o.o..Znaczenie dokumentu jako srodka dowodowego w
postepowaniu administracyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Prawne formy zabezpieczen kredytow
bankowych.Zestawienie zmian w kapitale wlasnym przedsiebiorstwa jako element sprawozdawczosci
finansowej.Analiza procesu inwestycyjnego na przykladzie projektu obiektu mieszkalnego – teoria i praktyka.
Praca inzynierska budownictwo.Integratory transmisji danych stosowane w systemach informatycznych w
przedsiebiorstwach..Aspekty ekologiczne technologii wytwarzania urzadzen elektrycznych na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjnego..Turystyka jako promocja gminy wierzchlas.Gospodarka finansowa
organizacji pozarzadowychw polsce.Darmowe prace magisterskie.Teoria dzialania komunikacyjnego wobec
zagadnien prawa.Nadzor nad polskim rynkiem ubezpieczen gospodarczych na tle rozwiazan
unijnych.Sposoby manipulowania decyzjami konsumenckimi.Ocena efektywnosci inwestycji w fundusze
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inwestycyjne w kontekscie analizy portfelowej.Wplyw venture capital na rozwoj sektora msp w
wojewodztwie podlaskim.Wielofunkcyjnosc szansa rozwoju obszarow wiejskich w polsce i unii
europejskiej..Kredyt hipoteczny w dzialalnosci banku na przykladzie banku pko s.a..Dzialalnosc instytucji
finansowej na podstawie jurajskiego banku spoldzielczego w niegowie.System autostrad w niemczech jako
modelowy przyklad rozwiazan infrastruktury drogowej.Uwarunkowania sprawnego funkcjonowania
instytucji w sektorze mediow publicznych.Analiza elementow merchandisingu mix na przykladzie
przedsiebiorstwa handlowego.Zmiana tresci stosunku sluzbowego .Europejski tytul egzekucyjny dla roszczen
bezspornych w systemie polskiej procedury cywilnej.Koncepcja zarzadzania przez jakosc na przykladzie
zespolu szkol w weglowicach.Wybrane aspekty instytucji stanu wyzszej koniecznosci na gruncie polskiego
kodeksu karnego.Przestepstwo zbrodni komunistycznej w polskim systemie prawa karnego.Ocena kondycji
ekonomiczno-finansowej wybranego przedsiebiorstwa.Nastepstwa prawne smierci pracodawcy.Asertywnosc
jako sposob zapobiegania konfliktom wmiejscu pracy.Rozwoj zawodowy i kariery pracownicze na przykladzie
wybranych organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Sprzedaz bezposrednia jako element polityki promocji
na przykladzie przedsiebiorstwa netia s.a..Najem lokalu na czas oznaczony.Nowoczesny system motywacyjny
na przykladzie hotelu parkhotel.Zjawisko przestepczosci kobiet w polsce i karno-prawna reakcja na nia..Praca
magisterska rachunkowosc.Szanse i bariery rozwoju malej przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich na
podstawie badan w przedsiebiorstwach branzy budowlanej w gminie strzelce opolskie..Analiza bezrobocia i
sposoby jego zwalczania w powiecie lomzynskim w latach 2002-2005.Czynniki ksztaltujace sytuacje
finansowa szpitala publicznego.Pedagogika prace licencjackie.Proba oceny funkcjonowania biur podrozy w
wojewodztwie opolskim..praca licencjacka budzet gminy .Analiza porownawczoprawna ubezpieczenia na
wypadek bezrobocia w szwajcarii i w polsce.Aliza eksploatacji maszyn i urzadzen w przemysle
metalowym..Znaczenie analizy finansowej w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet
gminy .Konstytucyjne prawa czlowieka a tymczasowe aresztowanie.praca licencjacka budzet gminy .Obrona
konieczna- dzialanie pod przymusem oraz stan wyzszej koniecznosci w prawie anglii i walii - zagadnienia
systemowe i prawnoporownawcze.Wykorzystanie zasobow ludzkich do oceny funkcjonowania systemu
produkcyjnego..Rola opakowan w procesach logistycznych.Wplyw kadry zarzadzajacej na relacje
miedzyludzkie w organizacji..Analiza i ocena bezpieczenstwa pracy huty szkla gospodarczego..Pomoc
postpenitencjarna.praca licencjacka budzet gminy .Kreowanie wizerunku miasta jako element promocji na
przykladzie miasta krakowa.Analiza finansowa jako podstawa oceny kondycji przedsiebiorstwa.praca
licencjacka budzet gminy .Programy pomocowe w ramach dzialalnosci arimr w latach 2004-2006 - bp
belchatow (gmina belchatow).Model zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladize ph henry importeksport.Preferencje pracownikow dotyczace wspolpracy z kierownikami.Praca licencjacka
logistyka.Przymusowy ustroj majatkowy.Efektywnosc zarzadzania lancuchem dostaw..praca licencjacka
budzet gminy .Analiza efektywnosci eksploatacji maszyn i urzadzen wykorzystywanych w produkcji
opakowan szklanych..Instrumenty ograniczajace ryzyko w kredytowaniu ludnosci.praca licencjacka budzet
gminy .Ochrona interesow podatnika przed skutkami wadliwych decyzji ostatecznych w postepowaniu
podatkowym.praca licencjacka budzet gminy .Zasada sprawnosci procesu karnego (zagadnienia
postepowania jurysdykcyjnego)..Rachunek kosztow jako zrodlo informacji w przedsiebiorstwie
produkcyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Postawy konsumentow wobec reklam zewnetrznych na
przykladzie kontrowersyjnej kampanii reklamowej.Zaklad ubezpieczen spolecznych w systemie ubezpieczen
spolecznych..Rozstrzygniecia sadu kasacyjnego.Etyka w zarzadzaniu.Strategia rozwoju miedzynarodowej
firmy konsultingowej (na przykladzie consulenti al quadrato).Produkt i jego marka na przykladzie gazety
codziennej fakt.Ewolucja reklamy w polsce w okresie transformacji ustrojowej.praca licencjacka budzet
gminy .Praca licencjacka pisanie.Rada ministrow w iii rzeczypospolitej.praca licencjacka budzet gminy
.Bankowosc prywatna w marketingowej segmentacji klientow.Ugoda w postepowaniu cywilnym.praca
licencjacka budzet gminy .Wykonanie kary pozbawienia wolnosci w polsce.Praca licencjacka cennik.Rodzaje
orzeczen trybunalu konstytucyjnego i ich skutki prawne..Wolnosc wypowiedzi prasowej.Bezrobocie i krajowy
rynek pracy a integracja polski z unia europejska..Przyspieszenie rozpoznania sprawy w postepowaniu w
sprawach gospodarczych.Przyszlosc marketingu - marketing on-line..Pozaplacowe motywowanie
pracownikow na przykladzie bre banku.praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania procesu
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decyzyjnego i zachowan konsumenckich w swietle badan nad reklama.Rachunek kosztow dzialan na
przykladzie oddzialu produkcyjnego transformatorow rozdzielczych sp. Z o.o. Abb polska w
lodzi.Sprawozdawczosc i podatki sektora msp w zaleznosci od wielkosci przedsiebiorstwa.Zastosowanie sieci
komputerowych w dzialalnosci gospodarczej firmy xyz.Zasada prawna do obrony w polskim procesie
karnym.Podatek od nieruchomosci. Istota i funkcjonowanie. Weryfikacja empiryczna na przykladzie gminy
lodz.Adwokat w procesie cywilnym.Wielofunkcyjny rozwoj wsi. Analiza dzialan uslugowych z zakresu
agroturystyki i turystyki wiejskiej na przykladzie regionu kurpiowskiego.praca licencjacka budzet gminy
.Systemy motywacyjne w duzych przedsiebiorstwach na przykladzie enion s.a. zaklad energetyczny oddzial
czestochowa..Analiza porownawcza kredytow walutowych i zlotowych na przykladzie kredytu
samochodowego.Ekologiczne zrodla przychodow i wplywow finansowych na cele zwiazane z ochrona
srodowiska na przykladzie miejskiej gminy lowicz.Prawo do obrony w znaczeniu formalnym w postepowaniu
karnym i w postepowaniu w sprawach o wykroczenia.Karasinska- wanda. - zasady podatku vat w praktyce :
obowiazki zwiazane z rejestracja podatnikow vat- ewidencje n.Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji
finansowej przedsiebiorstwa x w latach 2008-2010..Churski- pawel (1967- ). Red. - zroznicowania regionalne
w polsce = (regional differentiations in poland) .Procesy doskonalenia koncepcji logistyki przesylek w
przedsiebiorstwie poczta polska s.a..Kompetencje interpersonalne kadry kierowniczej a otwartosc zamknietosc jako wymiar osobowosci.Relacje pomiedzy klientem a biurem rachunkowym w srodowisku
informatycznym rachunkowosci - na przykladzie biura rachunkowego annpit w lodzi.Wplywy podatkowe jako
glowne zrodlo dochodow wlasnych samorzadu gminnego.Karlicka- boguslawa. Oprac. - bialystok : plan
miasta : 1:20 000 .Koszty wynagrodzen w strukturze kosztow przedsiebiorstwa x.Zgwalcenia w zakladach
karnych.Ocena zarzadzania projektami wspolfinansowanymi z funduszy strukturalnych w
czestochowie.Strategia rozwoju gminy w kontekscie zarzadzania rozwojem lokalnym – na przykladzie gminy
jezow.Rola dystrybutora w lancuchu dostaw na przykladzie firmy x.Poglady polskich myslicieli liberalnych na
problematyke narodowa i niepodleglosciowa na wybranych ziemiach polskich xix wieku..Sytuacja prawnospoleczna kobiet w religiach bliskiego wschodu..Szczegolne srodki zaskarzenia orzeczen w procesie
cywilnym.Przeciwdzialanie bezrobociu mlodziezy na przykladzie powiatu tomaszowskiego.Zarzadzanie
podatkami w malej i sredniej firmie..Struktura organizacyjna jako jeden z elementow zarzadzania organizacja
na przykladzie starostwa powiatowego w czestochowie.Przestepczosc narkotykowa w polsce i sposoby jej
zwalczania .Obsluga klienta na przykladzie salonu kosmetycznego anett.Polityka rozliczen podatku
dochodowego w spolce jawnej na przestrzeni lat 2003 - 2005.Dochody wlasne jednostek samorzadu
terytorialnego w finansowaniu dzialalnosci gminy.Logistyczna obsluga klienta jako jeden z obszarow logistyki
dystrybucji.Inwestycje rzeczowe jako czynnik wzrostu i rozwoju przedsiebiorstwa.Odpowiedzialnosc cywilna
panstwa za zaniechanie legislacyjne.Prognozowanie wartosci wspolczynnika beta w warunkach gieldy
papierow wartosciowych w warszawie..Funkcjonowanie samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu
poddebickiego w latach 2000-2005.Ubezpieczenia kart platniczych na przykladzie banku pko bp s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Biuro ochrony rzadu.Rozwoj i dzialalnosc krakowskiego srodowiska osob po
przeszczepie serca.Zarzadzanie strategiczne firma farmaceutyczna w polsce na przykladzie firmy vitis pharma
sp. Z o.o..Wplyw infrastruktury drogowej na rozwoj gminy augustow.Dostep prokuratora do danych objetych
tajemnica bankowa.Lancuch dostaw jako przejaw zintegrowanego zarzadzania..Rozwiazywanie problemow
jakosciowych w przedsiebiorstwie produkcyjnym x.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie
pracownikow na przykladzie slaskiego urzedu wojewodzkiego w katowicach- filia w czestochowie.Instytucja
warunkowego umorzenia postepowania karnego w polskim prawie karnym.Wplyw otoczenia na
ksztaltowanie relacji przedsiebiorstwa z klientem.Roczne sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji o
sytuacji ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki emalia olkusz s.a. w latach 20042008.Zachowek jako ograniczenie swobody testowania.Efekty szkolenia pracownikow na przykladzie ing
banku slaskiego s.a..Debski- damian. - kadry i place : podrecznik do nauki zawodu : technik ekonomista :
kwalifikacja a.35.2 .Projekt budynku o niskim zapotrzebowaniu na energie lub cieplo do ogrzewania praca
inzynierska budownictwo.Bezrobocie i metody jego zwalczania w gospodarce polskiej.praca licencjacka
budzet gminy .Sarmatyzm.Sytuacja kobiet na rynku pracy w polsce ( lata 2000-2008 ).Preferencje kredytowe
w rolnictwie na przykladzie banku spoldzielczego w brzegu odzial w dabrowie..Analiza wdrozenia systemu
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zarzadzania srodowiskowego na przykladzie fabryki bison-bial w bialymstoku.Funkcje gminy podmiejskiej na
przykladzie gminy komprachcice..Ochrona akcjonariuszy mniejszosciowych w kodeksie spolek
handlowych.Polityka finansowa i rozwojowa wojewodztwa opolskiego w perspektywie zarzadzania i
rozliczania projektow w ramach regionalnego programu operacyjnego wojewodztwa opolskiego na lata
2007-2013..Strategia rozwoju przedsiebiorstwa dzialajacego na rynku handlu elektronicznego (e-commerce)
na podstawie phu csisilver.Praca licencjacka zarzadzanie.Wlasciwosc rzeczowa sadu w procesie
cywilnym.Kierunki rozwoju elektrotechniki magazynowej.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac
lodz.praca licencjacka budzet gminy .Najem- dzierzawa i uzyczenie jako prawne formy gospodarowania
nieruchomosciami gminy.Wykorzystanie metod czarnego pr w polityce firmy.Wspolpraca z klientami na rynku
b2b na przykladzie przedsiebiorstwa x.Rola i wykorzystanie narzedzi informatycznych w sektorze msp na
przykladzie firmy uslugowej.Audyt wewnetrzny w jednostkach sektora finansow publicznych.Finansowanie
dzialalnosci oswiatowej w rachunkowosci gminy na przykladzie gminy kodrab i kobiele wielkie.Pozycja
prawna wspolnika w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia w organizacji.Pisanie prac
warszawa.Miedzynarodowe systemy zarzadzania jakoscia i ich wplyw na koszty przedsiebiorstwa.Organizacja
procesu pracy na przykladzie przedsiebiorstwa x.Polityka produktowa panstwowego przedsiebiorstwa
uzytecznosci publicznej poczty polskiej.Proces projektowania nowych wyrobow na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjno- uslugowego..Rozwoj sieciowych form powiazan.praca licencjacka budzet
gminy .Efektywnosc systemow logistycznych na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego jamar-.unia
gospodarcza i walutowa - wyzwanie dla polski.Rola logistyki dystrybucji w lancuchu dostaw na przykladzie
przedsiebiorstwa handlowego..Doskonalenie procesow stosowanych przez armature krakow s.a..Wylaczenia
spod ochrony prawnoautorskiej - analiza art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Metody
skutecznej rekrutacji i selekcji na przykladzie agencji doradztwa personalnego - work expree.Ocena plynnosci
finansowej na podstawie przedsiebiorstwa x w opolu..praca licencjacka budzet gminy .Hurtownia danych dla
centralnej komisji egzaminacyjnej.Wplyw zroznicowania standardow rachunkowosci na ocene rentownosci
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Logistyka zaopatrzenia w przedsiebiorstwie produkcyjnym
x..praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena logistyki zaopatrzenia w przedsiebiorstwie
produkcyjnym..Ochrona wierzycieli w kodeksie karnym.Zarzadzanie praca licencjacka.Wylaczenie i
ograniczenie prawa glosu w spolce akcyjnej.Mozliwosc arbitrazu na kontraktach futures notowanych na
gieldzie papierow wartosciowych w warszawie s.a. w 2008 roku.Zbrodnia katynska w swietle prawa
miedzynarodowego publicznego..Problematyka przemocy domowej w rodzinie .Budzet jednostki samorzadu
terytorialnego jako narzedzie realizacji polityki inwestycyjnej na przykladzie gminy strzeleczki..Prace
magisterskie turystyka.Gotowe prace magisterskie.praca licencjacka budzet gminy .Stan i perspektywy
rozwoju agroturystyki w gminie zawady.Muzeum historii fotografii w krakowie - nowe rozwiazania promocji i
zarzadzania.Public relations w ksztaltowaniu wizerunku firmy na przykladzie enion s.a..Wplyw prywatyzacji
na sytuacje ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie zzps polmos.Analiza zabezpieczen
kredytow samochodowych w latach 2004-2007 na przykladzie geting banku s.a..praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc inwestycyjna samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy jednorozec.Dzialalnosc marketingowo-logistyczna firmy dajar.Nowa atlantyda franciszka bacona oryginalne ujecie utopii nowozytnej.Dobor pracownikow.Lason- marcin (1978- ). Red. - miedzy kryzysem a
wspolpraca gospodarcza : przyklady wyzwan i problemow w stosunkach mi.Dochody podatkowe i ich
znaczenie dla budzetu jednostki samorzadu terytorialnego w wybranych gminach powiatu
belchatowskiego.Zmiany w organizacji na przykladzie oddzialu regionalnego poczty polskiej s.a. w
piotrkowie trybunalskim.Podmioty postepowania o ubezwlasnowolnienie.Prace licencjackie z
rachunkowosci.Rola instytucji finansowych w stymulowaniu oszczednosci.Niewaznosc czynnosci
prawnej.Problemy dyrektorow w zarzadzaniu szkolami publicznymi.Zatrudnianie kobiet na rynku pracy
(analiza ofert pracy w gazecie wyborczej).Wypadek przy pracy i swiadczenia wynikajace z jego nastepstw w
swietle uwarunkowan europejskich..Zarzadzanie dlugiem publicznym w polsce.Okreslenie czynnikow
sukcesu w procesie poszukiwania pracy.Analiza ergonomicznych rozwiazan na wybranych stanowiskach pracy
w przedsiebiorstwie metalurgicznym..Zarzadzanie wizerunkiem placowek edukacyjnych. Motywy wyboru
wsrod uczniow krakowskich szkol ponadgimnazjalnych..Ksztaltowanie opinii publicznej w polsce w okresie
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przedakcesyjnym i po przystapieniu polski do unii europejskiej.Podatek vat w obrocie
wewnatrzwspolnotowym na przykladzie przedsiebiorstwa x.Ksztaltowanie jakosci uslugi i zadowolenia
klienta na przykladzie restauracji paprazzi w lodzi.Konwergencja czy dywergencja regionalna w polsce? - rola
programow pomocowych unii europejskiej.Znaczenie unijnych srodkow pomocowych dla rozwoju polskiego
rolnictwa.praca licencjacka budzet gminy .Rynek nieruchomosci mieszkalnych europy srodkowej w okresie
kryzysu 2008/2009.Przestepczosc zorganizowana a bezpieczenstwo miedzynarodowe.Efektywny magazyn
jako narzedzie osiagniecia zakladanego poziomu obslugi klienta - na przykladzie magazynow built to
suit.Analiza sprawozdan finansowych na przykladzie wybranej jednostki gospodarczej.praca licencjacka
budzet gminy .Przeslanki ogloszenia upadlosci konsumenckiej.Technologicznosc i analiza wykorzystywania
czasu pracy przy realizacji lekkich scian systemowych praca inzynierska budownictwo.Funkcja kontrolna
sejmu rzeczpospolitej polskiej ze szczegolnym uwzglednieniem jej realizacji przez sejmowe komisje
sledcze.Skutki prawne ubezwlasnowolnienia.Klaster jako instrument rozwoju innowacyjnosci i
przedsiebiorczosci gospodarki regionalnej na wybranych przykladach wojewodztwa
malopolskiego.Postepowanie przed sadami wojskowymi - rys historyczny i regulacja
wspolczesna..Przedsiewziecia innowacyjne w budownictwie.Fundusze strukturalne jako nowoczesna forma
wsparcia dla malych i srednich przedsiebiorstw.Status organizacji pracodawcow.Pisanie prac
lublin.Marketingowy fenomen sportowca indywidualisty na przykladzie roberta korzeniowskiego.Lobbing i
grupy interesu oraz ich rosnacy wplyw na podejmowanie decyzji w instytucjach europejskich.Poziom rozwoju
infrastruktury transportowej w polsce i w krajach unii europejskiej.Wyglad pracy magisterskiej.Zasady
postepowania administracyjnego a dobra administracja..Plan marketingowy nowo powstajacego
przedsiebiorstwa.Praca licencjacka chomikuj.Obrona przed wrogim przejeciem spolki.Polityka oswiatowa w
zjednoczonej europie. Polscy nauczyciele wobec europejskiego wymiaru edukacji..Tradycyjne i
niestandardowe formy promocji w internecie.Rozwoj i organizacja agroturystyki w powiecie
limanowskim..Warunkowe umorzenie postepowania a zasada domniemania niewinnosci.Baseny
opolszczyzny jako obiekty rekreacji..Pisanie prac informatyka.Wynik dzialalnosci gospodarczej
przedsiebiorstwa w ujeciu bilansowym i podatkowym.System ocen pracowniczych opartych o kompetencje
na przykladzie banku pekao s.a..Dzialalnosc polskiego towarzystwa turystyczno-krajoznawczego w zakresie
rozwoju turystyki w wojewodztwie malopolskim.Monistyczny system struktury organow spolki kapitalowej w
prawie polskim.Analiza dzialan promocyjnych w sporcie na przykladzie ckm wlokniarz sa..Charakter i
przeslanki odpowiedzialnosci prospektowej.Ocena mozliwosci budzetu gminy baranow w realizacji
projektow unijnych w latach 2004 - 2006..Zarzadzanie produkcja i jakoscia odziezy ochronnej.Krupakazimierz. - teoria zmian organizacyjnych przedsiebiorstw ery informacji : (wybrane aspekty i narzedzia)
.Polityka personalna firmy a wspieranie kobiet w rozwoju ich aktywnosci zawodowej.Zarzadzanie logistyczne
w jednostce samorzadu terytorialnego (na przykladzie miasta i powiatu tomaszow mazowiecki).Rola
innowacyjnosci w przedsiebiorczosci na przykladzie grupy lotos s.a..Zasada spolecznej gospodarki rynkowej
w kontekscie konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 1997 roku.Wplyw zmian opodatkowania podatkiem od
towarow i uslug na poziom sprzedazy w latach 2004-2011 na przykladzie przedsiebiorstwa prolicht reklama
sp. Z o.o..Specyfika zarzadzania finansami w przedsiebiorstwach panstwowych na przykladzie lasow
panstwowych.Analiza procesu doskonalenia dzialan systemowych na przykladzie philips lighting pabianice
s.a..Zasada domniemania niewinnosci.Polozenie prawne kosciola ewangelicko-metodystycznego w
polsce.Przestepstwa seksualne przeciwko osobom maloletnim.Development and competiveness
enhancement strategy in touristic market basing on example of holiday resort ewa in ustronie morskie.Prace
licencjackie socjologia.Socjologia prace magisterskie.Korzeniowski- piotr - instytucje prawne ochrony
srodowiska a proces inwestycyjno-budowlany : studium prawno-administr.Prace dyplomowe
tematy.Oddzialywanie iwestycji skladowiska odpadow na rozwoj miasta (na przykladzie miasta
sosnowca).Gielda papierow wartosciowych w urynkowionej gospodarce polskiej i jej glowne instrumenty
finansowe.Analiza i ocena procesu dyskryminacji matek i kobiet ciezarnych w miejscu pracy.Organizacja i
funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych (ofe) w ramach ubezpieczen spolecznych w
polsce.Uwarunkowania rozwoju gospodarczego sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
miasta lomzy.Wygasniecie uzytkowania wieczystego.Dzialalnosc powiatowego urzedu pacy w wieluniu w
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latach 2007-2010..Rozrachunki publicznoprawne w rachunkowosci na przykladzie przedsiebiorstwa mix
sp.zo.o..Rola i znaczenie komunikowania w funkcjonowaniu instytucji publicznych i samorzadowych w polsce
i w wybranych krajach unii europejskiej.Projekt stalowego masztu praca inzynierska
budownictwo.Dzialalnosc hurtownikow w kanalach dystybucji - analiza i ocena na przykladzie hurtowni
materialow budowlanych domex - filia olesno.E-urzad wyzwaniem dla polskiej administracji.Wykorzystanie
instrumentow pochodnych w zabezpieczeniu ryzyka walutowego..Seminarium ii r.st. V r- kat.prawa
rolnego.praca licencjacka budzet gminy .Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.Dostosowanie technik
motywacjnych do cech pracownika. Teoria i praktyka.Digital signage - nowe medium komunikacji ze
wspolczesnym konsumentem.Marksizm a socjalistyczna mysl prawna.Kalina-prasznic- urszula - spoleczne
zabezpieczenie emerytalne pracownikow - miedzy prawem a rynkiem .Australia w ofertach biur
turystycznych w polsce..Konflikt i metody jego rozwiazywania.Opodatkowanie liniowe i progresywne w
konstrukcji podatkow dochodowych.Specyfika kin studyjnych na przykladzie krakowskiego kinoteatru
uciecha.Polityka finansowa w rozwoju infrastruktury w gminie paradyz w latach 2001-2005.Kalkulacja
kosztow spektaklu w rachunkowosci teatru im. Adama mickiewicza w czestochowie.Rola menadzera w
kierowaniu grupa pracownicza na przykladzie banku x..Kutera- malgorzata. - kryzysy gospodarcze a
wiarygodnosc sprawozdan finansowych .Stres- zaangazowanie i wypalenie zawodowe wsrod pracownikow
sektora bankowego.Panstwowy arbitraz gospodarczy w prl.Borcuch- artur - spolecznosci wirtualne a
wirtualny obieg pieniadza .Podstawowe przeslanki odpowiedzialnosci materialnej pracownikow.Wplyw
struktury gospodarczej na sytuacje rynku pracy.Sytuacja kobiet na rynku pracy.Otoczenie finansowe i prawne
msp w polsce.Pisanie prac magisterskich kielce.Rynek pasz dla bydla na przykladzie mieszanek
uzupelniajacych spolki dolfos.Ocena kondycji finansowej spolki gieldowej w teorii i w praktyce.Ochrona
konsumenta w unii europejskiej. Odpowiedzialnosc za produkt niebezpieczny na tle prawa ochrony
konsumenta w ue.Wplyw wartosci aktywow netto funduszy inwestycyjnych na ich efektywnosc na
przykladzie funduszy akcji polskich.Regulacja prawna ochrony pracy kobiet.Finansowanie inwestycji
gminnych na przykladzie gminy moszczenica w latach 2007-2010.Fundusze unii eurpoejskiej jako wsparcie
dla sektora msp w polsce..Amortyzacja srodkow trwalych w prawie podatkowym i bilansowym na
przykladzie spolki x.Warunki sprawnego dzialania pracownikow a realizacja celow w organizacji
publicznej..Samobojstwo z motywow ekonomicznych.Odrebnosci postepowania w sprawach z zakresu prawa
pracy.Zmiany w strukturze i poziomie bezrobocia w powiecie gostyninskim w latach 2002-2009.Leszczynskaagnieszka. - strategie polskich przedsiebiorstw wobec wyzwan klimatycznych .Sytuacja na rynku pracy i
sposoby zwalczania bezrobocia absolwentow szkol w polsce w zwiazku z czlonkostwem w unii
europejskiej..Nowoczesna dystrybucja pasz w przedsiebiorstwie chempest krzepice.Ochrona danych
osobowych w procesie pozyskiwania i przetwarzania informacji dotyczacych pracownika.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie logistyczne w firmie transportowej.Podatek liniowy i progresywny - polskie realia
a mozliwosc wprowadzenia zmian..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Dzialalnosc eksportowa malych i srednich przedsiebiorstw w polsce w latach 2000-2014 i programy jej
wsparcia.Wolne miasta na ziemiach polskich w xix wieku: gdansk i krakow - proba porownania.praca
licencjacka budzet gminy .Miejsce porozumien zbiorowych w systemie zrodel prawa pracy.Wplyw rozwoju
transportu lotniczego na aglomeracje warszawska.Logistyczne zarzadzanie lancuchem dostaw w
przedsiebiorstwie produkcyjnym cgr polska.praca licencjacka budzet gminy .Biernat- stanislaw doswiadczenia prawne pierwszych lat czlonkowska polski w unii europejskiej .Rola strategii rozwoju w
zarzadzaniu miastem. Na przykladzie stalowej woli.Skuteczne techniki negocjacyjne. Studium
przypadkow..Wizerunek zakladu energetycznego czestochowa w ksztaltowaniu relacji z klientami.Analiza i
ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach w przedsiebiorstwie produkujacym materialy
budowlane..Praca na stanowiskach marketingowych - analiza i ocena na przykladzie pioma - odlewnia sp. Z
o.o.Analiza warunkow bezpieczenstwa pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym branzy
metalowej..Marketingowe reakcje przedsiebiorstw na rynkowe zachowania konkurentow.Zarzadzanie
logistyka dystrybucji w przedsiebiorstwie miedzynarodowym.Kultura organizacyjna w zakladach
karnych..Wplyw innowacyjnosci na ekspansje przedsiebiorstwa ruukki..Prace magisterskie
tematy.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza gminy w zwiazku z uchwaleniem lub zmiana planu
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miejscowego.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci na przykladzie banku pko bp.Polska
transformacja gospodarcza.Kulinska- ewa. - fundamentals of logistics and supply chain management : a
textbook for logistics faculty .Rozwoj spoleczno-gospodarczy wojewodztwa opolskiego w latach 20002005..Rola szkolen w rozwoju pracownikow zatrudnionych w instytuacjach edukacyjnych na podstawie
lodzkiego gimnazjum.Rachunek zyskow i strat - ujecie sprawozdawcze a zarzadcze na przykladzie t.c. Debica
s.a..Ablewicz- joanna. - podstawy prawa pracy i prawa cywilnego : podrecznik do nauki zawodu technik
administracji : kwa.Zarzadzanie logistyczne w przedsiebiorstwie na przykladzie partnertech sieradz sp. Z
o.o..Status prawny gminy uzdrowiskowej..Rola podatku vat w polskim systemie fiskalnym.Prace
magisterskie.Wymiana informacji w malych i srednich przedsiebiorstwach z uzyciem nowych technik
multimedialnych..Specyfikacja dochodow podatkowych w jednostce budzetowej na przykladzie gminy
miedzno..Poziom depresji a spiralny efekt nastepczy na przykladzie studentow wydzialu zarzadzania.System
motywowania pracownikow jako element wizerunku firmy (na przykladzie leroy merlin polska- sp. Z
o.o.).Controlling strategiczny jako instrument zarzadzania przedsiebiorstwem..praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Optymalizacja lancucha dostaw jako metoda tworzenia efektywnej
obslugi klienta.Miedzynarodowa konkurencja podatkowa.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa
action s.a..Analiza wizerunku dzielnicy miasta na przykladzie nowej huty w krakowie..Analiza optymalnego
profilu robot dla malej firmy z przykladem realizacji zadan przez zaklad remontowo-budowlany ... Praca
inzynierska budownictwo.Kluczowe czynniki sukcesu w zarzadzaniu projektami.Kredytowanie i badanie
zdolnosci kredytowej podmiotow gospodarczych w banku spoldzielczym w mykanowie.Zarzadzanie jakoscia
na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa..Zastosowanie systemow automatycznej identyfikacji na
podstawie firmy dystrybucyjnej transfer multisort elektronik sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy
.Kredyty preferencyjne w systemie pomocy socjalnej dla studentow.Urzadzenia i elementy zapewniajace
bezpieczenstwo na budowie. Praca inzynierska budownictwo.Gospodarstwa domowe na rynkach
finansowych.Tematy prac licencjackich administracja.praca licencjacka budzet gminy .Regulatory mediow w
polsce i wybranych krajach unii europejskiej..Kultura szansa rozwoju gminy ornontowice..Prawo autorskie w
internecie - wybrane zagadnienia karnoprawne.Zjawisko samobojstwa jako przejaw patologii
spolecznej.Reklama zakazana przez prawo.Strategia jakosci w bankach na rynku polskim.Leasing jako forma
uslugi dla przedsiebiorstw.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego
na przykladzie gminy kodrab w latach 2004 - 2006.Przedmiotowy i podmiotowy zakres postepowania
egzekucyjnego w administracji.Status prawny kobiet w wybranych systemach ustrojowych .praca licencjacka
budzet gminy .Program operacyjny kapital ludzki 2007-2013 na przykladzie projektow wojewodzkiego
urzedu pracy w krakowie.Regres w obowiazkowym ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej.Koszty jako
kluczowa kategoria ekonomiczna - analiza polskich i miedzynarodowych regulacji rachunkowosci.Rekrutacja i
selekcja w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie visteon poland s.a. w praszce.Rynek uslug
hotelarskich w czestochowie na przykladzie dzialalnosci hotelu grand.Ocena oferty kredytowej w wybranych
bankach - studium porownawcze.Czapska- janina. Red. - koordynacja dzialan lokalnych na rzecz
bezpieczenstwa : praca zbiorowa .Podjecie i prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie
telekomunikacji we wspolnocie europejskiej.Weresa- marzenna. Red. - procesy tworzenia wiedzy oraz
transferu osiagniec naukowych i technologicznych do biznesu .Jakosc oferowanych uslug w krakowskich
zakladach gastronomicznych.Konkurencyjnosc transportu samochodowego po przystapieniu polski do unii
europejskiej.Rachunkowosc praca licencjacka.Obowiazki domu maklerskiego z umowy o posrednictwo w
obrocie papierami wartosciowymi.Jezyk reklam komercyjnych jako czynnik wplywajacy na zachowania
mlodych konsumentow..Prawnokarne i konstytucyjne aspekty tzw. Prowokacji policyjnej.Ocena
funkcjonowania systemow zarzadzania produkcja i jakoscia przy wytwarzaniu wyrobow z tworzyw sztucznych
w firmie kratwen..Konstrukcja prawna wypowiedzenia zmieniajacego.Polityka promocji przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy wkizb atlas.Funkcjonowanie samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
rzekun.Prawne aspekty realizacji czynnosci bankowych w stosunku do klienta indiwidualnego.Wplyw
innowacji na rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie spolki akcyjnej aton-ht.Projekt termorenowacji budynku
wielorodzinnego praca inzynierska budownictwo.Rola i miejsce swiadka w procesie cywilnym. Socjologiczno
- prawne aspekty dowodu z zeznan swiadka w postepowaniu cywilnym sadowym..Finanse publiczne i prawo
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finansowe.Uzasadnianie orzeczen.Zarzadzanie kosztami i wydatkami jednostek budzetowych na przykladzie
powiatowych zarzadow drog w pajecznie i w wieluniu.Analiza dochodow i wydatkow jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy rawa mazowiecka.Rola systemow informatycznych w zarzadzaniu
organizacja na przykladzie wdrazania systemu workflow w firmie anton schlecker.Obowiazki
przedsiebiorstwa na gruncie dyrektywy mifid.Przedsiebiorczosc rodzinna w irlandii oraz wnioski dla
przedsiebiorczosci rodzinnej w polsce.Budzet gminy wiejskiej - z ilustracja na przykladzie.Ocena wybranych
procedur w firmie farmacol sa.Warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolnosci
w polskim prawie karnym.Zarzadzanie produkcja i jakoscia okuc budowlanych na przykladzie zamkniecia
bramowego obrotowego przedsiebiorstwa z branzy metalowej..Przyczyny wzrostu nierownosci
dochodowych w usa od polowy lat 70 xx wieku..Znaczenie logistyki zwrotnej we wspolczesnych lancuchach
dostaw.Bezpieczenstwo i jakosc produktow zywnosciowych we wspolnotowym prawie
zywnosciowym.Rymarczyk- jan (1944- ). Red. - problemy regionalizmu i globalizacji .Strategie konkurowania
w sektorze dystrybucji lekow w polsce.Znaczenie malych i srednich przedsiebiorstw dla rozwoju
lokalnego.Identyfikacja uzytkownika systemu komputerowego.Pisanie prac zaliczeniowych tanio.Zwolnienia
grupowe w polskim prawie pracy..Kaczmarek- tadeusz teofil - ryzyko kryzysu a ciaglosc dzialania = business
continuity management .Zasady pomiaru i prezentacji przychodow w swietle polskich i miedzynarodowych
regulacji rachunkowosci.Park archeologiczny w gminie michalowice szansa rozwoju lokalnego..Odroczenie
wykonania kary pozbawienia wolnosci w swietle kodeksu karnego wykonawczego.Tajemnica lekarska w
postepowaniu karnym.Wybrane metody prognozowania upadlosci przedsiebiorstw. Studium przypadku:
monnari s.a..praca licencjacka budzet gminy .Wybrane mozliwosci finansowania dzialalnosci podmiotow
gospodarczych ze srodkow unii europejskiej na przykladzie firmy gospodarstwo ogrodnicze tadeusz
kusibab.Rekrutacja w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw rodzinnych.Dyfuzja innowacji
technologicznych w branzy kurierskiej dhl.Samorzad terytorialny jako podmiot kreujacy rozwoj lokalnej
przedsiebiorczosci (na przykladzie bialegostoku).Instytucja stanu wyzszej koniecznosci w polskim prawie
karnym.Zarzadzanie logistyczne jako element systemu dystrybucji na przykladzie firmy brembo.Praca
magisterska przyklad.Organizacja i finansowanie ubezpieczenia spolecznego rolnikow.Zastosowanie modelu
procesowego (pn-en iso 9001:2001) we wdrazaniu systemu zarzadzania jakoscia w sektorze administracji
publicznej.Jak napisac plan pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Motywacja w instytucjach
publicznych na podstawie urzedu skarbowego w nowym saczu..Identyfikacja zagrozen- oraz ocena ryzyka
zawodowego na stanowiskach pracy- na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa handlowouslugowego.Darowizna w polskim prawie podatkowym.Terytoria niepodlegajace suwerennosci
panstwowej.zrodla prawa administracyjnego w polsce.Zakaz dyskryminacji ze wzgledu na plec w zakresie
wynagrodzenia.Wybrane aspekty zarzadzania zespolami ludzkimi w rozwijajacej sie firmie.praca licencjacka
budzet gminy .Seminarium ii st. - postepowanie administracyjne i sadowoadministracyjne.Badanie rocznych
sprawozdan finansowych przez bieglych rewidentow na przykladzie chelmskich linii autobusowych spolka z
o.o..Zarzadzanie programami profilaktycznymi w szkolach..Przesluchanie maloletniej ofiary przestepstwa w
polsce i wybranych krajach europejskich.Wywlaszczanie nieruchomosci.Analiza dzialalnosci depozytowokredytowej ing banku slaskiego s.a. w latach 2007-2011.praca licencjacka budzet gminy .Monopol
panstwowy w polsce.Analiza poziomu i struktury podatku dochodowego od osob fizycznych w urzedzie
skarbowym x w latach 2007- 2009.Zmiany w organizacji na przykladzie oddzialu regionalnego poczty polskiej
s.a. w piotrkowie trybunalskim.Metody szacowania dochodu przerzuconego.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie turystyka w ojcowskim parku narodowym.System ocen pracowniczych jako czynnik motywujacy
do pracy na przykladzie wojewodzkiego szpitala specjalistycznego w czestochowie.Analiza udzialu podatkow
w strukturze dochodow gminy boronow.Zabytki holokaustu na tle wspolczesnego wizerunku
podgorza..Bariery komunikacji interpersonalnej w organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Satysfakcja
klientow z uslug pasazerskiego transportu lotniczego (na przykladzie turkish airlines).Analiza gospodarki
budzetowej gminy zawiercie w latach 2006- 2010.Szacowanie wartosci przedsiebiorstwa.Wizerunek placowki
medycznej jako kryterium jej wyboru przez pacjentow.Znaczenie logistycznej obslugi klienta w budowaniu
przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa.Finansowanie sektora rolnego w polsce ze srodkow unii
europejskiej.Rola i znaczenie podatku dochodowego od osob prawnych w obciazeniach podatkowych
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dzialalnosci gospodarczej..Strategie innowacyjnosci na rynku b2b na podstawie firmy kreisel technika
budowlana sp. Z o.o..Buk- halina. - informacja sprawozdawcza o jednostkach powiazanych wedlug polskich i
miedzynarodowych standar.Ocena zgodnosci stanardow zarzadzania bezpieczenstwem informacji z
wymaganiami normy iso 17799 (na przykladzie firmy sektora teleinfomatycznego).Podatek dochodowy od
osob fizycznychi osob i osob prawnych w polsce na tle wybranych krajow unii europejskij.Polityka rynku
pracy a problem bezrobocia na przykladzie powiatu kutnowskiego.Pochodne instrumenty finansowe istotarola i znaczenie.Wplyw orzecznictwa trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej na skutecznosc wymiaru
zobowiazania podatkowego.Fundusze unii europejskiej jako zrodlo finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce w latach 2007-2013.Fundusze ue jako zrodla finansowania projektow rozwojowych
w wybranych gminach.Procesy doboru pracownikow na przykladzie firmy geberit sp. Z o.o..Rozwoj i
funkcjonowanie bankowosci elektronicznej na przykladzie banku spoldzielczego w raciborzu..Praca
magisterska ochrona srodowiska.praca licencjacka budzet gminy .Budzet powiatu grodzkiego na przykladzie
miasta lodzi w latach 2005-2010.Europejskie prawo administracyjne.Rachunek kalkulacji kosztow w malej i
sredniej przedsiebiorczosci na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno-handlowego.Odpowiedzialna moda
- w kierunku ewaluacji sposobow zarzadzania w globalnym przemysle odziezowym..Zarzadzanie przez jakosc
w przemysle spozywczym na przykladzie zakladu produkcji cukierniczej chojecki w skierniewicach.Pomoc w
pisaniu pracy magisterskiej.Podstawy skargi kasacyjnej w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Powolywanie i sklad trybunalu konstytucyjnego w polsce na tle sadownictwa
konstytucyjnego panstw europejskich.Nowa atlantyda franciszka bacona - oryginalne ujecie utopii
nowozytnej.System szkolenia pracownikow jako instrument rozwoju personelu na przykladzie firmy
farmaceutycznej janssen - cilag.Rynek ropy naftowej i jego specyfika..Wykorzystanie wspolczynnika tpm i
pamco w autoryzowanej stacji obslugi..Ochrona prawna utworow muzycznych.Istota metody mystery
shopping i jej wykorzystanie w badaniach marketingowych.Rozwoj i zastosowanie personal digital assistant
(pda) w biznesie i zyciu codziennym.Przeksztalcenie podatkowej ksiegi przychodow i rpzchodow na ksiegi
rachunkowe na przykladzie malego przedsiebiorstwa..Rola audytow wewnetrznych i zewnetrznych w
doskonaleniu systemow zarzadzania jakoscia.Zarzadzanie organizacja pozarzadowa na przykladzie polskiego
czerwonego krzyza..Podziemie aborcyjne - jak nielegalne stalo sie powszechnym.System franczyzowy jako
nowoczesna forma rozwoju przedsiebiorstwa.Algorytm genetyczny w analizie danych finansowych.Polityka
kulturalna regionu podhala na przykladzie miedzynarodowego festiwalu folkloru ziem gorskich w
zakopanem..Analiza i ocena podatkowych zrodel dochodow budzetu panstwa w polsce w latach 2006 2008.Pisanie prac magisterskich cena.Sytuacja na rynku pracy osob po odbyciu kary pozbawienia
wolnosci.Wykorzystanie instrumentow marketingu - mix na podstawie przedsiebiorstwa b/s/h sprzet
gospodarstwa domowego sp. Z o.o..Aktywnosc marketingowa malego przedsiebiorstwa w dobie kryzysu na
przykladzie ravi sp. Z o.o..Projektowanie strategii promocji i public relations na przykladzie firmy : zaklad
ogolnobudowlany j.g.Stosunki majatkowe malzenskie w prawie prywatnym miedzynarodowym.Produkt
rekreacyjno - sportowy w miescie czestochowa.Zarzadzanie centrami logistycznymi na wybranych
przykladach.Styl kierowania jako wyznacznik pracy kierownika.Przedsiebiorstwo na rynku globalnym - na
przykladzie carlson wagonlit travel.Prawo do ochrony konsularnej.Postepowanie nakazowe.Analiza dzialan
sponsorskich klubu sportowego na przykladzie klubu pilkarskiego legia warszawa.Ekologistyka w sferze
gospodarowania odpadami w miescie lodzi.Bartoszek- adam. Red. - aktywizacja edukacyjna i zawodowa
mieszkancow a jakosc zycia w miastach peryferyjnych .Gospodarowanie nieruchomosciami w zwiazku z
programem budowy autostrad w polsce na przykladzie gminy zgierz.Pracy licencjackiej.Diagnoza stresu
organizacyjnego pracowniko firmy konica minolta delegatura w krakowie.Kredyt preferencyjny jako jedna z
form wspierania i finansowania dzialalnosci rolniczej.Uprawnienia prezydenta usa ze szczegolnym
uwzglednieniem kompetencji uzyskanych po zamachach terrorystycznych z 11 wrzesnia 2001
r..Transgraniczne przeniesienie siedziby spolki kapitalowej w prawie wspolnoty europejskiej.Bezrobocie w
poludniowo - zachodnich powiatach wojewodztwa lodzkiego w latach 2002 - 2006.Testament jako podstawa
dziedziczenia na gruncie polskiego kodeksu cywilnego..Powiazania miedzy rozwojem lokalnym a ochrona
srodowiska na przykladzie gminy redziny.Budzet jednostek samorzadu terytorialnego a srodki unijne na
przykladzie gminy niegowa w latach 2000 - 2004.Kariera w wielkich korporacjach
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miedzynarodowych.Specyfika dzialan marketingowych na rynku dobr przemyslowych- na przykladzie firmy
produkujacej podajniki do materialow sypkich.Prace magisterskie chomikuj.Obciazenia podatkowe malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce na podstawie przedsiebiorstwa x..Ocena dystrybucji wyrobow w
przedsiebiorstwie alfa w latach 2005-2009.Demokreacja- nowoczesnosc i prawa kobiet w krebu cywilizacji
zachodniej i latynoamerykanskiej.Satysfakcja i lojalnosc klienta handlu dyskontowego na podstawie sieci
biedronka.praca licencjacka budzet gminy .Jedrzejec- janina. - klasyfikacja- kryteria wyboru i ewolucja
rezimow walutowych w latach 1990-2004 .praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc porzadkowa i
dyscyplinarna pracownikow.Kreowanie wizerunku instytucji finansowej za pomoca instrumentow
marketingu - mix na przykladzie skok im. F. Stefczyka.Nieuczciwe praktyki rynkowe w s¦wietle dyrektywy
2005/29/we o nieuczciwych praktykach handlowych i implementujacej ja ustawie o przeciwdzialaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym.Usluga powszechna w prawie wspolnoty europejskiej i wybranych
panstw czlonkowskich.Nadzor nad samorzadem wolnych zawodow..Zarzadzanie edukacja kulturalna w
szkole.Kara umowna w polskim prawie cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zryczaltowane formy opodatkowania w podatku dochodowym od
osob fizycznych..Koncepcja i praktyka logistyki i transportu w przedsiebiorstwie produkcyjnym x.Wplyw
swobody przedsiebiorczosci na prawo podatkowe panstw czlonkowskich unii europejskiej.Uwarunkowania
atrakcyjnosci oferty depozytowej bankow dla klientow indywidualnych na przykladzie pko bp s.a. oraz pekao
s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Instytucja skarg i wnioskow w postepowaniu administracyjnym..Systemy motywowania pracownikow w
urzedzie miasta plock.Tematy pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Hokej na lodzie malopolska. Zarzadzanie klubami hokejowymi.Pisanie prac z psychologii.Bezwzgledny charakter zakazu
tortur okreslonego w art. 3 europejskiej konwencji praw czlowieka oraz innych aktach prawa
miedzynarodowego w swietle zwalczania zjawiska terroryzmu.Produkty i uslugi bankowe dla
przedsiebiorcow - kredytowa i leasingowa oferta bankow pekao s.a. i bph.Lapownictwo w polskim prawie
karnym.Analiza kondycji ekonomicznej i finansowej przedsiebiorstwa inter_garden na podstawie sprawozdan
finansowych.Konstytucyjne prawo do wlasnosci i gwarancje jego ochrony.Ocena sytuacji ekonomicznofinansowej isd huta czestochowa spolka z o.o. W latach 2006-2010.Stres a spiralny seryjny efekt nastepczy na
przykladzie pracownikow sklepu spozywczego jaskolka.Zarzadzanie nieruchomosciami lesnymi.Sposoby
motywowania pracownikow w malej firmie na przykladzie pthu agatom.Motywowanie w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi organizacji.Rola czynnika sadowego w postepowaniu przygotowawczym.Zastosowanie
systemu ocen pracowniczych w duzym przedsiebiorstwie na przykladzie przedsiebiorstwa x.Problematyka
praw pracowniczych w kodeksie karnym z 1997r. (art.218 paragraf 1 k.k.).Wypowiedzenie umowy spolki
jawnej przez jej wspolnika.praca licencjacka budzet gminy .Zawarcie malzenstwa przed kierownikiem urzedu
stanu cywilnego..Oferta produktowa banku dla klientow indywidualnych na przykladzie banku spoldzielczego
w radomsku.Motywowanie poprzez wynagrodzenia i motywowanie pozafinansowe jako warunek
funkcjonowania nowoczesnej firmy (na przykladzie firmy y).Systemy wynagrodzen w zarzadzaniu
personelem.Ekstradycja a europejski nakaz aresztowania.Kryminalistyczne aspekty wypadkow w
gornictwie.Kredyty inwestycyjne w dzialalnosci bankow komercyjnych.Swiadczenie ubezpieczyciela jako
podstawowy obowiazek wynikajacy ze stosunku ubezpieczenia.Wybrane problemy zarzadzania zasobami
ludzkimi (na podstawie firmy produkcyjnej alumin).Ocena i diagnoza kultury organizacji oraz kultury
bezpieczenstwa pracy na przykladzie kopalni wegla kamiennego bobrek - centrum.Zastosowanie i
osiagniecia japonskiego stylu zarzadzania jakoscia w wsk pzl-rzeszow s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Strategia dzialania i rozwoju na przykladzie rozlewni wod mineralnych jurajska w myszkowie.Klauzula rebus
sic stantibus w obrocie gospodarczym.Mediacja- jako glowna forma negocjacji.Rola ubezpieczen osobowych
na przykladzie zakladu ubezpieczen.Podatek od nieruchomosci a podatek katastralny..praca licencjacka
budzet gminy .Programy lojalnosciowe jako wspolczesne narzedzie marketingu relacji oraz proba budowy
programu na przykladzie stacji paliw.Zarzadzanie dziedzictwem kulturowym dawnego miasta
podgorze.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w aspekcie rozwoju kapitalu ludzkiego i kapitalu spolecznego w
organizacji na przykladzie invest-bank s. A..Reklama praca licencjacka.Strategiczne uwarunkowania
dzialalnosci poczty polskiej.Odmowa dostaw oraz dokonywanie transakcji wiazanych jako przejawy
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naduzywania pozycji dominujacej w prawie wspolnotowym i krajowym.Merchandising jako aktywna forma
wspomagania sprzedazy.Podatki dochodowe w systemie podatkowym polski i wybranych krajach unii
europejskiej.Udzial nietrzezwych kierowcow w wypadkach komunikacyjnych na terenie powiatu i
wojewodztwa opolskiego.Czynnik publiczny a rozwoj klastrow logistycznych w polsce.Barcz- jan (1953- ).
Oprac. - wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej : zapewnienie efektywnosci prawa unii
e.Zasady opodatkowania laczenia sie-podzialu i przeksztalcen spolek kapitalowych.System terapeutyczny
wykonywania kary pozbawienia wolnosci.Analiza procesu gospodarowania srodkami trwalymi na przykladzie
kghm polska miedz s.a..Dlugoterminowe zmiany struktury bezrobocia w wojewodztwie
opolskim..Skutecznosc wspierania przedsiebiorczosci przez samorzad terytorialny na przykladzie gminy
olszewo-borki.Marketing polityczny w usa na przykladzie kampanii prezydenckich georgea w.
Busha..Standardy europejskie w zakresie uprawnien ofiar przestepstw.Szczegolna ochrona trwalosci stosunku
pracy pracownicy w ciazy..Zakaz konkurencji w prawie pracy.Zadania samorzadu terytorialnego w zakresie
ochrony srodowiska i ich realizacja w powiecie myszkowskim.Proces podejmowania decyzji przez klientow
instytucjonalnych na przykladzie sektora budownictwa.Formy demokracji bezposredniej w polsce oraz
wybranych panstwach europejskich..Zasady ustalania i opracowywania budzetu gminy na przykladzie gminy
laszki..Unia gospodarcza i walutowa - geneza- rozwoj i funkcjonowanie w warunkach kryzysu.Zarzadzanie
ryzykiem na przykladzie firmy jago s. A..praca licencjacka budzet gminy .Magisterska praca.Zaleznosc miedzy
poziomem satysfakcji pracownikow i identyfikacji z firma a wyksztalceniem i stazem pracy.Kariera czy dom –
dylematy wspolczesnych kobiet.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie przez
wynagradzanie..Szkolenia jako element zarzadzania kadrami na przykladzie starostwa powiatowego.praca
licencjacka budzet gminy .Zasada tpa na tle porownawczym..Rynek uslug logistycznych na przykladzie grupy
raben.praca licencjacka budzet gminy .Promocja uslug turystycznych na podstawie biura podrozy triada.praca
licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka przyklad.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Kryminalistyka.Francuscy socjalisci utopijni poczatku xix w..Polityka wynagrodzen w
gospodarce polskiej w latach 1999-2003..Inwentaryzacja jako instrument kontroli wewnetrznej na
przykladzie sadu okregowego w piotrkowie trybynalskim.Analiza rozwiazan placowych na przykladzie
przedsiebiorstwa gorazdze cement s.a..Produkt i promocja na przykladzie restauracji kfc.Zarzadzanie jakoscia
uslug hotelarskich w aspekcie normy iso 9001:2000.Makowski- kazimierz. Red. - zarzadzanie zasobami
ludzkimi a zdolnosci adaptacyjne przedsiebiorstw : trudne obszary..Dzialalnosc kredytowa banku-analiza na
przykladzie banku pko bp s.a. w latach 2002-2005..Analiza przeplywow pienieznych przedsiebiorstwa
podstawa oceny mozliwosci platniczych na przykladzie firmy tell s.a..Zarzadzanie przedsiebiorstwem a
system motywowania i oceniania pracy ludzkiej na przykladzie firmy meblonowak w dobrodzieniu..zrodla
finansowania gminy na przykladzie gminy koniecpol.Konflikt czamski w swietle prawa
miedzynarodowego.Rola jakosci dostaw na przykladzie aso zup lp citroën.Realizacja zamowien publicznych w
gminie.Warchol- radoslaw. Oprac. - radom : plan miasta : 1:20 000 .Wykorzystanie metod analizy finansowej
w ocenie funkcjonowania przedsiebiorstwa t.c. Debica s.a w latach 2010-2012.Zmiana systemu
wynagradzania nauczycieli w 2000 roku i jej skutki na przykladzie gminy niepolomice..Ocena kosztow
administracyjnych realizacji swiadczen pomocy spolecznej w gminie prudnik i glucholazy w latach 20062008.Wartosciowanie stanowisk pracy na przykladzie badan empirycznych przeprowadzonych w
grodkowskich zakladach wyrobow metalowych s.a..Ocena i zarzadzanie plynnoscia finansowa
przedsiebiorstwa zaklad przetworstwa miesnego koniarek w latach 2009-2011.Znak towarowy
notoryjny.Strategia marketingowa dealera samochodowego na przykladzie rpm ph spolka z o.o..Slady
biologiczne i ich udzial w procesie wykrywczym.Przeslanka razacego naruszenia prawa jako wyjatek od
zasady zakazu reformationis in peius w postepowaniu administracyjnym.Mobilny dostep do internetu jako
sposob zarzadzania nowoczesna firma.Wylaczenia grupowe dla porozumien transferu technologii w unii
europejskiej.Odpowiedzialnosc polityczna rady ministrow przed sejmem w polskich rozwiazaniach
ustrojowych od 1989 roku.System remontow urzadzen stosowanyw isd huta czestochowa sp.zo.o..Przemoc w
rodzinie - aspkety prawnokarne i kryminologiczne .Wplyw kryzysu na koniunkture gospodarcza
wegier..Negocjacje w biznesie miedzynarodowym.Funkcjonowanie systemu zamowien publicznych na
przykladzie starostwa powiatowego w radomsku.Ocena dzialalnosci urzedu gminy radkow w latach 2007 .
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2009.Motywowanie kadry kierowniczej na przykladzie tesco polska sp. Z o.o..Ocena pracownikow.Analiza
porownawcza wizerunku operatorow sieci ko0morkowych.Wplyw prywatyzacji i restrukturyzacji na sytuacje
finansowa przedsiebiorstwa (na przykladzie kutnowskich zakladow farmaceutycznych polfa s.a.).Europejska
spolka akcyjna (se) jako alternatywna forma prowadzenia dzialalnosci w odniesieniu do podmiotow
krajowych.Pozycja krajow zwiazkowych w strukturze rfn..praca licencjacka budzet gminy .Modus operandi
sprawcow zbrodni na tle seksualnym.Realizacja procesow transportowych - porownanie wielkiej brytanii i
polski..System dystrybucji w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy j&g.Rozwoj przedsiebiorstwa demar studium przypadku..Reklama jako najwazniejsze narzedzie koncepcji promocyjnegmix oraz jej wplyw na
decyzje nabywcze konsumentow na przykladzie dzieci w wieku szkolnym nalezacych do organizacji zwiazku
harcerstwa polskiego w czestochowie..Budzet jako podstawa samorzadowej gospodarki finansowej na
przykladzie budzetu gminy burzenin.Roszczenia z tytulu rozwiazania umownego stosunku pracy przez
pracodawce..Zarzadzanie procesem restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie destylernii polmos s.a.
w krakowie.Prace licencjackie i magisterskie.Reguly gatt/wto a wspolnotowy porzadek prawny na
przykladzie sporu o banany.Gospodarka budzetowa gminy na przykladzie gminy sulejow.Zasadnicze etapy
rozwoju aktow konstytucyjnych w ii rzeczypospolitej oraz w polsce powojennej .Prace licencjackie.praca
licencjacka budzet gminy .Tematy prac magisterskich z administracji.Ujwary-gil- anna. - kapital intelektualny
a wartosc rynkowa przedsiebiorstwa .Konflikt miedzykulturowy na przykladzie karykatur mahometa..Projekt
domu pasywnego praca inzynierska budownictwo.Strategia marketingowa rozwoju produktu turystycznego
na przykladzie miasta krakowa.Miejsce gieldy papierow wartosciowych w europie srodkowo - wschodniej
(tlo historyczne i stan obecny)..Fundusze venture capital alternatywnym zrodlem finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw w krajach nordyckich na przykladzie finlandii.Identyfikacja zagrozen oraz ocena
ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy firmy brukarskiej.Analiza realizacji ii filaru reformy
emerytalnej i jego wplyw na rozwoj rynku finansowego w polsce.Gwarantowanie depozytow bankowychbankowy fundusz gwarancyjny.Dzialalnosc polskiego towarzystwa turystyczno-krajoznawczego w zakresie
rozwoju turystyki w wojewodztwie malopolskim.Venture capital a male i srednie przedsiebiorstwa w unii
europejskiej.Marketingowe ksztaltowanie cen w przedsiebiorstwie.Zarzadzanie produkcja i jakoscia
surowcow dla budownictwa..Ryzyko kredytowe i metody jego minimalizacji w swietle procedur banku
komercyjnego.Metodologia ewaluacji efektywnosci szkolen zawodowych.Uslugi internetowe w bankowosci
detalicznej.Analiza gospodarki budzetowej gminy zawiercie w latach 2006- 2010.Proces ewolucji struktury
organizacyjnej na przykladzie fagum-stomil.Wplyw dzialan samorzadowych na aktywizacje zawodowa
spoleczenstwa na przykladzie miasta krakowa.Rozwoj firmy i jej pracownicy w dobie globalizacji - globalne
nadzieje i lokalne obawy.Wplyw dzialan logistycznych na sprawne funkcjonowanie malego przedsiebiorstwa
produkcyjnego tip top sp. Z o.o..Bilans jako najwazniejszy skladnik sprawozdania finansowego.Dzielo
malarskie jako produkt kultury na wspolczesnym rynku sztuki w polsce..Ubezpieczenie nieruchomosci na
podstawie spoldzielni mieszkaniowej w zawierciu.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Rownosc plci w zarzadzaniu.Marsz pamieci w krakowie jako element promocji turystycznej i
rewitalizacji krakowskiej dzielnicy podgorze..Problematyka ochrony srodowiska w kontekscie planowania
przestrzennego na szczeblu gminy.Motywowanie pracownikow w oddziale zus w czestochowie jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi.Zasada trojpodzialu wladz a funkcjonowanie wladzy sadowniczej w
polsce..Kredyty hipoteczne w banku uniwersalnym.praca licencjacka budzet gminy .Spontaniczne zycie
spoleczne uczniow jako mozliwe pole dla zarzadzania w szkole..Zarzadznie organizacjami non-profit na
przykladzie domu pomocy spolecznej w ludwikach klodzkich..Strategiczna karta wynikow jako narzadzie
realizacji strategii w jednostkach sluzby zdrowia (na przykladzie samodzielnego publicznego zespolu
zakladow lecznictwa otwartego warszawa - zoliborz).Funkcjonowanie systemu zarzadzania jakoscia w firmie
boc gazy siewierz..Wspieranie przedsiebiorczosci przez samorzad terytorialny na przykladzie gminy
trzebinia.Kreowanie pozytywnego wizerunku gminy w percepcji wybranych grup odbiorcow jako element
strategii rozwoju gminy wreczyca wielka..Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej firmy na
przykladzie poldim s.a..Polsko-francuskie stosunki gospodarcze - polska jako jeden z wazniejszych partnerow
handlowych francji w europie srodkowo-wschodniej.System szkolenia pracownikow jako instrument rozwoju
personelu na przykladzie firmy farmaceutycznej janssen - cilag.Analiza zasad i warunkow kredytowania
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hipotecznego nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie banku millenium spolka akcyjna.praca
licencjacka budzet gminy .Giordano- klaudia. - planowanie zrownowazonego rozwoju gminy w praktyce
.Analiza dzialalnosci innowacyjnej przedsiebiorstwa na przykladzie media markt.Kryminalistyczne i prawne
aspekty przestepczosci komputerowej.Uprawnienia parlamentu europejskiego a deficyt demokracji w unii
europejskiej.Instytucja dostepu do informacji publicznej a prawo do prywatnosci osob publicznych.Wsparcie
logistyczne w zarzadzaniu kryzysowym.Štofko- stanislav. Red. - rozwoj euroregionu beskidy iv : samorzady i
fundusze unijne: tworzenie ramowych warunkow rozw.Koncepcje ladu politycznego w europie po ii wojnie
swiatowej w strategii anglosaskiej do 1947 r.praca licencjacka budzet gminy .Chodynski- andrzej. Red. ekologiczne aspekty zarzadzania rozwojem przedsiebiorstw i regionow .Analiza struktury procesu
wytworczego dla tworzyw sztucznych.Wymogi formalno-prawne postepowania upadlosciowego zagadnienia wybrane.Analiza podatku dochodowego od osob fizycznych w powiecie zawiercianskim w latach
2003-2007.Analiza skladnikow wynagrodzenia w jednostce budzetowej na przykladzie szkoly
podstawowej.Znaczenie rozumienia wartosci edukacji przez nauczycieli dla kierowania public relations w
szkole.Znaczenie i mozliwosci rozbudowy lotniska w lasku.Prace licencjackie europeistyka.Zasada
trojpodzialu wladz a funkcjonowanie wladzy sadowniczej w polsce..Wzor planu pracy
magisterskiej.Gwarancje bankowe.Zawieranie umow w drodze elektronicznej.Plan pracy magisterskiej
wzor.Strategia marketingowa firmy ubezpieczeniowej (na przykladzie towarzystwa ubezpieczeniowego
nationale - nederlanden).Rozwoj specjalistycznych uslug transportowych w polsce..praca licencjacka budzet
gminy .Modele biznesowe wykorzystywane w biznesie elektronicznym..Analiza sprawozdawczosci
finansowej na przykladzie spoldzielczej agrofirmy w szczekocinach.Postrzeganie jakosci przez polskich
konsumentow w aspekcie kraju pochodzenia produktu- badanie efektu made in na przykladzie wybranej
grupy respondentow.Modelowanie i prognozowanie kursu dolara amerykanskiego w latach 1995-2011 z
wykorzystaniem modelu autoregresyjnego..Nadzor wojewody nad samorzadem terytorialnym.Analiza
ergonomiczna wybranych stanowisk pracy na przykladzie ppuh dolomit w dabrowie gorniczej..praca
licencjacka budzet gminy .Proces motywacji jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie nowa
szkola sp. Z o.o.Przedmiot zaskarzenia w akcji paulianskiej.Zarzadzanie ryzykiem w lancuchu dostaw w
przypadkach duzych katastrof i kataklizmow.Stres organizacyjny u pracownikow duzych firm- weryfikacja jego
modeli opierajaca sie na interakcji wymagan- kontroli oraz wsparcia spolecznego.Zastosowanie programu
finansowo- ksiegowego fiks w systemach informatycznych rachunkowosci..Kobiety w biblii w ujeciu
feminizmu chrzescijanskiego.Gotowe prace magisterskie.Nabycie uzytkowania wieczystego.Technika
fotokodow w zastosowaniach marketingowych.Marketing on-line ze szczegolnym uwzglednieniem
epr.Zarzadzanie przez innowacje w muzealnictwie- na przykladzie krakowskich podziemi rynku..Stosowanie
srodka zabezpieczajacego okreslonego w art.95a k.k. w swietle standardow konstytucyjnych i
europejskich..Analiza wypadkowosci w przemysle metalowym a przemiany gospodarcze w polsce..praca
licencjacka budzet gminy .Jakosc uslug w ubezpieczeniach majatkowych na przykladzie powszechnego
zakladu ubezpieczen s.a..zrodla finansowania zadan gminy.Negocjacje na rynku finansowym.Motywacja i
ocena praconikow jako istotny element zarzadzania na przykladzie tp s.a..Wplyw funduszy unijnych na rozwoj
turystyki w gminie cisna..Pisanie prac licencjackich cennik.Materialne i pozamaterialne czynniki
motywacyjne w pracy sprzedawcow.Analiza wykorzystania srodkow unijnych w wybranych gminach powiatu
lublinieckiego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kreowanie wizerunku
przedsiebiorstwa poprzez wewnetrzne public relations na przykladzie browaru zywiec s. A..Profilowanie jako
metoda wykrywania przestepatw na przykladzie seryjnych mordercow.Przekroczenie granic obrony
koniecznej..Prawo miedzynarodowe prywatne.Organizacyjno-prawne aspekty statusu pracownika w swietle
regulacji ustawowych.Finanse publiczne i prawo finansowe.Mozliwosci wykorzystania turystyki medycznej
do regeneracji sil psychofizycznych na przykladzie osrodka rehabilitacyjnego tabun w olszanicy.Stawarskarippel- anna. - prawo sadowe polski ludowej 1944-1950 a prawo drugiej rzeczypospolitej .Szanse i bariery
rozwoju malej i sredniej przedsiebiorczoscina terenach wiejskich na podstawie badan w gminie tarnow
opolski..Reklama w prasie lokalnej - analiza i ocena na przykladzie wojewodztwa slaskiego.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa dokonywana przez banki. Na przykladzie banku
pko bp s.a. i spolki x.Wynagrodzenie za prace i inne swiadczenia..Rozwoj polskiego rynku budowlanego po
.

.
akcesji do unii europejskiej.Pisanie prac magisterskich po angielsku.praca licencjacka budzet gminy
.Inicjatywa obywatelska w polityce spolecznej.Impeachment w ustroju federalnych stanow
zjednoczonych.Przydatnosc rachunku przeplywow pienieznych w ocenie plynnosci finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie helio s.a..Pisanie prac licencjackich opinie.Kryteria i strategie wyboru formy
opodatkowania dzialalnosci gospodarczej przez osoby fizyczne.Raporty spolecznej odpowiedzialnosci
biznesu w zarzadzaniu wspolczesnymi organizacjami.Naplyw kapitalu zagranicznego do lodzi i jego skutki dla
rozwoju lodzkiej gospodarki.Problem przestepstw gospodarczych w polsce i na swiecie..Procedury
administracyjne w procesie budowlanym. Praca inzynierska budownictwo.Srodki prawne sluzace ofiarom
mobbingu.Dozwolony uzytek prywatny jako ograniczenie autorskich praw majatkowych .Karta balanced
scorecard jako narzedzie zarzadzania strategicznego.Wplyw motywacji na efektywnosc pracy na przykladzie
liceum xxx w radomsku.Analiza produkcji karpia w gospodarstwie rybackim - wola wydrzyna.Zroznicowanie
cen w monopolu naturalnym na przykladzie sieci wodociagow i kanalizacji w miastach wojewodztwa
opolskiego..Temat pracy licencjackiej zarzadzanie.Rygory procesowe stosowane w razie niespelnienia
wymagan co do formy czynnosci wszczynajacej proces cywilny.Ocena i analiza dochodow gminy przystajn w
latach 2001-2003.Rola organizacji pozarzadowych w wspieraniu rozwoju lokalnego..Marki i ich ujecie w
sprawzdaniu finansowym.Wybrane pojecia i kategorie badan nad demokratycznym panstwem prawnym w
perspektywie historii idei rzadow prawa.Wplyw szkolen zawodowych na rozwoj potencjalu ludzkiego w
przedsiebiorstwie miedzynarodowym..Rupniewska- aneta. Oprac. - wroclaw : plan miasta : 1:22 500
.Wykorzystanie internetu w polityce komunikacyjnej firmy na przykladzie marki odziezowej top
secret.Zarzadzanie marketingowe jako narzedzie w pozyskiwaniu klienta na podstawie przedsiebiorstwa shell
polska sp. Z o.o..Branding narodowy: jak zrobic kraj konkurencyjnym na rynku turystycznym.Praca
magisterska spis tresci.Podatek vat w obrocie towarowym na przykladzie spolki bio - agro.Indywidualne
relacje przelozony - podwladny.Poziom inteligencji emocjonalnej a efekt nastepczy ruchu na przykladzie
studentow wydzialu zarzadzania.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna funkcjonariusza policji .Funkcje sejmu
rp..praca licencjacka budzet gminy .Dynamika i struktura dochodow i wydatkow budzetu panstwa w polsce w
latach 2000-2004..praca licencjacka budzet gminy .Wspolna polityka handlowa unii europejskiej i efekty
dostosowania do niej w polsce po akcesji.Decyzja wydana bez podstawy prawnej lub z razacym naruszeniem
prawa.Analiza dzialalnosci depozytowo - kredytowej banku pko bp s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Prawno-administracyjne problemy procesu wykorzystania gruntow rolnych w celach budowlanych.Fundusze
unijne a rozwoj przedsiebiorczosci w wojewodztwie podlaskim.Elektroniczna administracja w unii
europejskiej.Analiza rynku kart platniczych w polsce na przykladzie powszechnej kasy oszczednosciowej b.p
s.a..Zarzad majatkiem wspolnym malzonkow.Fundusz socjalny na przykladzie firmy xxx.Reklama internetowa
nowa droga promocji.Procedura ocen pracowniczych na przykladzie firmy bahpol.Prawo
policyjne.Zarzadzanie zmiana we wspolczesnej organizacji na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa
komunikacji w lomzy.Wyrok zaoczny w polskim procesie cywilnym.Wybrane aspekty diagnozowania ryzyka
upadlosci w warunkach kryzysu gospodarczego - analiza przypadku.Ocena funkcjonowania systemu
zarzadzania jakoscia w fabryce kotlow sefako s.a..Opodatkowanie factoringu podatkiem od towarow i uslug
w polskim porzadku prawnym na tle dyrektyw ue.Decyzja administracyjna jako przedmiot skargi do sadu
administracyjnego..Weryfikacja struktury czynnikowej kwestionariusza osi- c.l. Coopera i s. Sloana - grupa
badawcza: nauczyciele na stanowiskach kierowniczych..Zabojstwo eutanatyczne w kodeksie karnym z 1997
r..Dzialalnosc polityczna margaret thatcher.Emisja listow zastawnych przez banki hipoteczne..Formy dzialania
administracji publicznej w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. O dzialalnosci pozytku publicznego..Kara
umowna - charakter prawny..Struktura kapitalu w spolkach akcyjnych..Polityka konkurencji ue na przykladzie
branzy tekstylnej w okresie 2004-2005.Ryzyko kredytowe na przykladzie dzialalnosci banku spoldzielczego
towarzystwa oszczednosciowo-pozyczkowego pa-co-bank o/koluszki.Motywacja pracownikow w
multikulturowym przedsiebiorstwie turystycznym (na przykladzie szwajcarskiego biura podrozy
holidaycheck).Efektywnosc wykorzystywania unijnych funduszy strukturalnych na przykladzie gminy
dzialoszyn..Dopuszczalnosc skargi o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego
orzeczenia.Strategie finansowania dzialalnosci gospodrczej przedsiebiorstwa.Wykorzystanie metod
dyskontowych w ocenie inwestycji.Wplyw podstawowych srodowisk wychowawczych na przestepczosc
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nieletnich..Ocenianie pracownikow jako element podejmowania decyzji personalnych w zarzadzaniu
firma.Absolwentka wyzszej uczelni na wspolczesnym rynku pracy..Rola brokera w posrednictwie ubezpieczen
dzialu ii w polsce..Podejscie procesowe w systemie zarzadzania jakoscia (na przykladzie malopolskiego
centrum dystrybucji opakowan krakus)..Tworzenie i rozwoj firm z sektora msp.Wykorzystanie funduszy
unijnych w miescie skierniewice.Wyodrebnienie w systemie prawa normy statuujacej odpowiedzialnosc
karna na tle porownawczej analizy modeli odpowiedzialnosci prawnej.Kredyty konsumpcyjne w polityce
kredytowej banku komercyjnego.Eurosieroctwo jako problem spoleczny w polsce.Wplyw kosztow na
gospodarowanie zasobami mieszkan komunalnych na przykladzie miasta skarzysko-kamienna.Oplaty jako
zrodlo dochodu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kluczbork..Sprawiedliwy handel
znany na calym swiecie jako fair trade.Przebieg postepowania przed sadem polubownym.Pisanie prac
magisterskich cena.Zarzadzanie przez podatki na podstawie miasta i gminy klodawa.praca licencjacka budzet
gminy .Seminarium v r.kat.socjologii prawa.Zapobieganie przemocy w rodzinie na podstawie dzialan
komisariatu policji w ozimku.Fuzje przedsiebiorstw jako przejaw globalizacji gospodarki.Dudek- dariusz autorytet prezydenta a konstytucja rzeczypospolitej polskiej .Cena pracy licencjackiej.praca licencjacka
budzet gminy .Ochrona prywatnosci pracownikow w prawie polskim i europejskim.Ochotnicze hufce pracy w
systemie przeciwdzialania patologii nieletnich.Pisanie prac licencjackich opinie.Podatek od nieruchomosci
jako zrodlo dochodow w gminie bedzin.Opodatkowanie naleznosci licencyjnych w prawie europejskim i
miedzynarodowym.Umowy prawnoautorskie .Innowacyjnosc w przemysle motoryzacyjnej na przykladzie
firmy atm mikoda..Odpowiedzialnosc za dlugi spadkowe zwiazane z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego.Nowa huta jako produkt turystyczny.Wynagrodzenia jako system motywacyjny pracownikow na
przykladzie gminy rzasnia.Strategia marketingowa dealera samochodowego na przykladzie rpm ph spolka z
o.o..Rola elektronicznych form rozliczen bezgotowkowych w banku pko bp s.a..Wspolpraca banku z instytucja
ubezpieczeniowa w obszarze kredytow hipotecznych.Miejsce promocji w strategii marketingowej na
przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku.Zasada rownosci kobiet i mezczyzn w prawie
pracy wspolnot europejskich.Prawna instytucjonalizacja homoseksualnych zwiazkow partnerskich w
polsce.Urzadzenia rekreacyjno-sportowe w organizacji rekreacji mieszkancow aglomeracji
gornoslaskiej.Wypalenie zawodowe nauczycieli praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Szanse i
mozliwosci stosowania marketingu partnerskiego we wspolczesnych realiach rynkowych - analiza i ocena na
przykladach wybranych sklepow wielkopowierzchniowych.Propozycja marketingu partnerskiego dla firmy
luxplast g.t.m. jezierscy s.j..Zarzadzanie plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa..Organizowanie i zarzadzanie
produkcja wyrobow z drewna..Dzialania marketingowe w branzy prasowej na przykladzie dziennika
polska.Jak pisac prace dyplomowa.Logistyczne wykorzystanie sprzetu technologicznego i srodkow transportu
wewnetrznego w pge kwb belchatow s.a..Marketing relacji na rynku uslug finansowych w segmencie
klientow korporacyjnych.Stres organizacyjny w grupie gimnazjum i liceum.Opodatkowanie dochodow
malzonkow i osob samotnie wychowujacych dzieci. Wybrane problemy.Styl zycia jako wyznacznik zachowan
konsumenckich emerytow na przykladzie mieszkancow krakowa.Cohen- william a. - wyklady druckera :
zapomniane nauki najlepszego na swiecie wykladowcy zarzadzania .Hofmann- erik. - the supply chain
differentiation guide : a roadmap to operational excellence .Mechanizmy prowokacji w reklamie
spolecznej..Analiza systemu podatkowego w polsce po akcesji do unii europejskiej.Ograniczenia w odliczaniu
naliczonego podatku od towarow i uslug.Zarzadzanie jakoscia obslugi klientow na przykladzie domu
maklerskiego pekao oraz centralnego domu maklerskiego pekao sa..Czynniki ksztaltujace budzet gminy
przedborz.Finansowanie ochrony srodowiska na przykladzie wojewodztwa opolskiego.Wynagrodzenie jako
czynnik motywacyjny na przykladzie firmy motoryzacyjnej.Organizacja i funkcjonowanie centrum
logistycznego na podstawie tulipan parku w strykowie.Dualna rola logistyki w sytuacjach
kryzysowych.Zarzadzanie i organizacja dzialalnosci gminy i miasta kozieglowy.Bezpieczenstwo depozytow
bankowych..Praca licencjacka pielegniarstwo.Piractwo komputerowe w swietle prawa karnego i
kryminalistyki.Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej
przodownik.Komunikowsanie ryzyka w sytuacjach kryzysowych na poziomie gminy..Rachunkowosc jako
system pomiaru wielkosci ekonomicznych na przykladzie pko bp s.a..Prace licencjackie logistyka.Ocena
systemu wynagrodzen urzedu miasta w blachowni.Bezpieczenstwo transakcji biznesowych realizowanych za
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pomoca internetu..Analiza polityki zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie zespolu szkol przemyslu
spozywczego w krakowie.Marketingowy fenomen sportowca indywidualisty na przykladzie roberta
korzeniowskiego.Audity wewnetrzne w doskonaleniu systemu zarzadzania jakoscia.Producent jako podmiot
prawa autorskiego.Praktyka stosowania stylow dowodzenia w swietle badan w 1 pulku
specjalnym.Zarzadzanie zapasami a kondycja ekonomiczna przedsiebiorstwa.Ceny prac magisterskich.praca
licencjacka budzet gminy .Baza prac licencjackich.Zlozonosc procesow outsorcingu w globalnej gospodarce
(na przykladzie outsorcingu uslug z zakresu it).Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiebiorstwa ukrainskiego
dzialajacego w polsce.Pojecie zbrodni wojennej-zagadnienia wybrane.Jak wyglada praca licencjacka.Reverse
squeeze out jako srodek ochrony akcjonariuszy mniejszosciowych.Logistyczna obsluga klienta w
przedsiebiorstwach globalnych na przykladzie firmy mc donald s.Zakres swobody wyboru prawa.praca
licencjacka budzet gminy .Czy rozroznienie miedzy wina a strona podmiotowa ma tylko znaczenie
dogmatyczne? Analiza praktycznej donioslosci wybranych aspektow problematyki winy dla stosowania
prawa na tle wypadkow komunikcyjnych.Miedzynarodowy obrot odpadami.Zastosowanie analizy
wskaznikowej do oceny dzialnosci gospodarczej na przykladzie firmy amb sp. Z o.o..Podstawowe wartosci w
etyce urzednika.Zarzadzanie procesami organizacji.Wolnosc sumienia i religii osob skazanych i tymczasowo
aresztowanych w jednostkach systemu penitencjarnego w polsce.Kuzior- anna. Red. - rachunkowosc jako
system informacyjny w zarzadzaniu przedsiebiorstwem : praca zbiorowa .Oczekiwania klientow- a jakosc
obslugi w aptece aspirynka w krakowie..Rola podatku dochodowego od osob fizycznych w dochodach
budzetu panstwa.Politologia praca licencjacka.Zarzadzanie marketingowe w organizacjach non-profit na
przykladzie krakowskiej fundacji partnerstwo dla srodowiska.Zjawiska patologiczne w administracji
publicznej.Wieloaspektowosc bezpieczenstwa i kontrola wyrobu na przykladzie lampy
oswietleniowej.Zdolnosc kredytowa malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie banku spoldzielczego
w gogolinie.Fundusze uniii europejskiej szansa wzmocnienia rolnictwa na przykladzie programow
pomocniczych dla obszarow wiejskich.Projekt konstrukcji sklepu osiedlowego praca inzynierska
budownictwo.Zarzadzanie projektami na przykladzie projektu budowy portalu do wymiany informacji
handlowej www.epal.net.pl.Ile kosztuje praca licencjacka.Rozwiazania szynowego pasazerskiego transportu
miejskiego na przykladzie londynu.Wypalenie zawodowe jako konsekwencja stresu w pracy (w aspekcie
badan wlasnych)..Korupcja w polskim prawie karnym- zagadnienia wybrane.Analiza strategiczna
przedsiebiorstwa na przykladzie inco-veritas s.a. oddzial opakowan w koniecpolu..Prawo pracy.Jakubiakmironczuk- aneta. - alternatywne a sadowe rozstrzyganie sporow sadowych .Bankowa obsluga operacji
dewizowych na przykladzie pko bp s.a oddzial 1 w belchatowie.Nadzor w prawie bankowym.Listwantadeusz. Red. - menedzer w gospodarce opartej na wiedzy .Ireniczne metody rozwiazywania sporow
zbiorowych pracy.Funkcjonowanie systemu ubezpieczen spolecznych w polsce na przykladzie krus w
wojewodztwie slaskim.Technologia dachow zielonych praca inzynierska budownictwo.Ksiega przychodow i
rozchodow jako atrakcyjna forma prowadzenia uproszczonej rachunkowosci na przykladzie firmy x..Podatki
lokalne jako jedno ze zrodel dochodow wlasnych gminy.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Strategie budowania marki w internecie...
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