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Zarzadzanie rozwojem na przykladzie gminy wiejskiej dobrzen wielki..Analiza grup strategicznych i jej
zastosowanie w poszukiwaniu nisz rynkowych.Wspolpraca organizacji pozarzadowych z jednostkami
penitencjarnymi w polsce na przykladzie aresztu sledczego krakow podgorze..Rola i znaczenie dlugotrwalego
bezrobocia.Outsourcing praca magisterska.Pisanie prac bydgoszcz.Prace magisterskie pisanie.Forma
pisemna z data pewna.Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w gminie biala w latach 20052010..Strategie sukcesu malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie --oras olesno..Wykorzystanie
instrumentow marketingu-mix w branzy instalacyjnej na podstawie firmy water group.Dom kultury na wsi relikt przeszlosci czy instytucja na miare xxi wieku.Rola motywacji w zarzadzaniu nowoczesnym
przedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Regulacje prawa pracy
dotyczace kierowcow wykonujacych transport drogowy..Motywacja w kontekscie stylow
kierowania.Dzialalnosc reklamowa w polskiej telewizji publicznej w swietle przepisow prawa.Przestepstwo
przekroczenia uprawnien przez funkcjonariusza publicznego .Analiza strumienia wartosci w procesie
produkcji energii elektrycznej..Udzial bieglego psychologa w przesluchaniu maloletniego.Jakosc produktu
przed i po wdrozeniu systemu zarzadzania jakoscia.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw inwestycji na ksztaltowanie wartosci spolki akcyjnej.Darmowe prace magisterskie.praca
licencjacka budzet gminy .Prognozowanie kryzysow walutowych na podstawie modeli starej i nowej
generacji.Zarzadzanie komunikowaniem sie w przedsiebiorstwie..Zastosowanie instrumentow promocji mix
w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie pesako w horodle.Polityka rynku pracy w powiecie
sochaczewskim.Audyt wewnetrzny instrumentem usprawnienia efektow dzialalnosci instytucji.Kierunki
informatyzacji w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy mykanow.Urlop
wypoczynkowy.Zarzadzanie uslugami posprzdaznymi firmy cnh polska sp z o.o. W plocku.praca licencjacka
budzet gminy .Wsparcie promocji regionu z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego.Analiza
porownawcza finansowania przedsiebiorstwa za pomoca kredytu i leasingu.Status prawno -podatkowy
malzonka podatnika.Rola systemu motywacyjnego w zarzadzaniu organizacjami na przykladzie karrena sp. Z
o.o..Prace inzynierskie pisanie.Mozliwosci finansowania jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy krasnystaw..Analiza rozwoju zrownowazonego funduszu inwestycyjnego.Ubezpieczenie ryzyka utraty
pracy jako forma zabezpieczenia kredytow hipotecznych.Mozliwosci wykorzystania funduszy strukturalnych
unii europejskiej w zakresie wybranych dzialan pierwszego priorytetu europejskiego funduszu
spolecznego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena plynnosci finansowej
przedsiebiorstwa x w latach 2005-2009.Realizacja wybranych procesow logistycznych z wykorzystaniem
platform b2b.Konkurencyjnosc niemieckiego podatku od osob prawnych w rozszerzonej unii
europejskiej.Prawne aspekty kurateli zawodowej i spolecznej .Podatek od nieruchomosci jako podstawowe
zrodlo dochodow budzetowych gminy na podstawie gminy miejskiej brzeziny.Wplyw gminy na wydajnosc
dochodow podatkowych ( na przykladzie gminy kietrz )..Pisanie prac katowice.Badanie wypadkowosci przy
pracy w aspekcie kultury organizacji oraz kultury bezpieczenstwa na przykladzie duzego przedsiebiorstwa
hutniczego..Gospodarowanie zasobem nieruchomosci w spoldzielni mieszkaniowej.Zmiany skladu
osobowego w spolkach osobowych.Przyklad pracy licencjackiej.Iii filar ubezpieczen a reforma emerytalno.
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rentowa.Zarzadzanie praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Rola biura podrozy neckermann
polska w polityce rozwoju turystyki w grecji.Pomoc ue dla polskiego rolnictwa i obszarow wiejskich w ramach
programu sapard na przykladzie wojewodztwa mazowieckiego.Employer branding w korelacji z
oczekiwaniami pokolenia y. Na przykladzie badan studentow uniwersytetu jagiellonskiego i akademii
gorniczo hutniczej.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie icso chemical production spolka z o.o w
kedzierzynie-kozlu w latach 2000-2007..Infrastruktura na euro 2012.Instrumenty ochrony akcjonariuszy
mniejszosciowych w spolkach publicznych.Usprawnienia transportu wewnetrznego w aspekcie
efektywnosci.Praca dyplomowa przyklad.Prace licencjackie chomikuj.Analiza sprawozdania finansowego
banku komercyjnego na przykladzie pekao s.a. w lodzi.Wypalenie zawodowe- a zaangazowanie w pracy
wsrod nauczycieli.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa gorazdze beton sp. Z o.o..Postepowanie
w sprawach o ustalenie bezskutecznosci uznania ojcostwa.Dobor zewnetrzny na przykladzie woodward
governor poland sp. Z o.o..Wplyw dotacji unijnych na rozwoj lokalny na przykladzie gminy grajewo.Krolhenryk (zarzadzanie). Red. - zarzadzanie kapitalem ludzkim a konkurencyjnosc malych i srednich
przedsiebiorstw .Wiercinski- jacek - brak swiadomosci albo swobody przy sporzadzaniu testamentu
.Monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej zakladu gospodarki mieszkaniowej tbs w czestochowie w
oparciu o systemy wczesnego ostrzegania.Decyzja administracyjna.Bezwzgledne przyczyny odwolawcze w
postepowaniu w sprawach o wykroczenia i w postepowaniu karnym.Kierowanie gmina przez samorzad
lokalny na przykladzie gminy pajeczno.Zgodnosc kompetencji rzeczywistych i wymaganych w jednostce
budzetowej.System oceny pracownikow w organizacjach na przykladzie agencji rozwoju regionalnego marr
s.a. w mielcu..Krajowa rada radiofonii i telewizji i narodowy bank polski na tle zasady podzialu i rownowagi
wladz w rzeczypospolitej polskiej..Marketing w dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie firmy
odziezowej layla.Analiza zjawiska banki spekulacyjnej na przykladzie rynku cukru w polsce w latach 20102011.Ocena efektywnosci funkcjonowania banku komercyjnego na przykladzie bos s.a..Zarzadzanie
kredytem handlowym na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Promocja miasta bielskobiala.Strategie i instrumenty finansowania deficytu w polsce.Michalski- tomasz (1968- ). Red. - selected
aspects of transformation in countries of central and central-eastern europe : a book d.praca licencjacka
budzet gminy .Rola gminy w aspekcie wspierania rozwoju lokalnej przedsiebiorczosci (na przykladzie gminy
grajewo).Polskie specjalne strefy ekonomiczne na przykladzie strefy „wislosan”.Przejecie spolki dominujacej
przez jej spolke zalezna na przykladzie spolek kapitalowych.Referendum lokalne na podstawie gminy
wisniowa w wojewodztwie malopolskim..Formy arbitrazu politycznego prezydenta rp.Praca licencjacka
wstep.Outsourcing procesow biznesowych w polsce na przykladzie capgemini centrum bpo w
krakowie.Controlling logistyczny na przykladzie przedsiebiorstwa dystrybucyjno - logistycznego.Gospodarka
finansowa gminy wiejskiej na przykladzie gminy wierzchlas.Seminarium ii st. - prawo unii
europejskiej.Pisanie prac na zlecenie.Ochrona akcjonariuszy mniejszosciowych w kodeksie spolek
handlowych.Klienci oraz ich zachowania na eurorynku.Procedura przetargowa w swietle prawa
konkurencji.Ceny transferowe w prawie bilansowym i prawie podatkowym.praca licencjacka budzet gminy
.Bariery wdrazania systemowego zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy alcan.Obce zrodla wspomagania
finansowego przedsiebiorstwa na przykladzie cnh polska sp. Z o.o..Narodowy bank polski jako kreator
polityki pienieznej w polsce..Strategiczna karta wynikow w systemie controllingu - pomiar i ocena
kluczowych czynnikow sukcesu przedsiebiorstwa.Niieinstrumentalne metody wykrywania
nieszczerosci.Specyfika promocji na rynku paliw na przykladzie stacji paliw orlen w zambrowie .Analiza
kampanii prezydenckich w polsce.Ubezpieczenie autocasco i jego funkcjonowanie na przykladzie
towarzystwa ubezpieczen i reaasekuracji warta s.a..Wizerunek organizacji non-profit na przykladzie okregu
lodzkiego zwiazku harcerstwa rzeczypospolitej.Budzet jako instrument zarzadzania finansami jednostek
samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy kolno w latach 2008- 2012).Zewnetrzne formy finansowania
sektora msp - egzemplifikacja.Projekt budynku nisko-energochlonnego jednorodzinnego praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Charakterystyka zrodel dochodow budzetowych
gminy..Inwestycje ekologiczne gminy myslenice..praca licencjacka budzet gminy .Outplacement w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Gieldy papierow wartosciowych w europie srodkowej na przelomie xx i xxi
w..Wplyw likwidacji kontraktow dlugoterminowych na rozwoj firm energetycznych..Gmina wadowice jako
.
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produkt turystyczny w opinii mieszkancow i turystow.Praca licencjacka pedagogika wczesnoszkolna.Logistyka
w zintegrowanych systemach zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie ifs applications.Skutecznosc
promocji wojewodztwa podkarpackiego w swietle przeprowadzonych badan empirycznych.praca licencjacka
budzet gminy .Audyt energetyczny dla budynku wielorodzinnego. Praca inzynierska
budownictwo.Przestepstwa internetowe na tle europejskiej konwencji o cyberprzestepczosci.Postepowanie
o stwierdzenie nabycia spadku..Borkowski- piotr - notarialne poswiadczenie dziedziczenia .Regulaminy
pracy..Dzialania marketingowe na rynku wyrobow alkoholowych na przykladzie firmy janton.Zarzadzanie
rozwojem gminy na przykladzie gminy klobuck.Analiza funkcjonowania programu horyzontalnego ue interreg na przykladzie polskich regionow.Pojecie doboru pracownikow do organizacji na przykladzie
powszechnej kasy oszczednosciowej banku polskiego s.a..Leasing nieruchomosci.Tortury w swiecie
wspolczesnym..praca licencjacka budzet gminy .Czyn o charakterze terrorystycznym- uregulowania polskiego
kodeksu karnego na tle prawa miedzynarodowego.praca licencjacka budzet gminy .Nadzor wojewody nad
jednostkami samorzadu terytorialnego.Roszczenia pracownika zwolnionego z pracy za wypowiedzeniem
.Prawo sluzebnosci przesylu.Licencjacka praca.Relacje miedzy organizacja a otoczeniem na przykladzie
towarzystwa przyjaciol ziemi kutnowskiej.Kwalifikacja prawna i charakter spolki cichej na tle przepisow
regulujacych stosunek spolki cywilnej.Czynniki ksztaltujace dzialalnosc komercyjna wyzszych uczelni
publicznych.Narzedzia motywowania pracownikow call center.Rola banku w finansowaniu dzialalnosci
malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie pko bp s.a..Postulatywny model funkcjonowania
przedsiebiorstwa na przykladzie dzialalnosci firmy ppub janson sp.j. wytwornia konstrukcji stalowych.Umowa
sponsoringu.Status prawny zakladu doskonalenia zawodowego w kielcach..Ksztaltowanie stosunkow unii
europejskiej ze stanami zjednoczonymi. Rywalizacja czy wspolpraca?.Analiza budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy chrzastowice.Szkolenia pracownicze jako forma inwestowania w
pracownika.Systemy rachunku kosztow zorientowane na procesy.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza
towarzystwa funduszy inwestycyjnych za szkody w zakresie zarzadzania funduszem inwestycyjnym i jego
reprezentacji.Rzecznik praw dziecka.Postepowanie cywilne w sprawach nieletnich.Wplyw obiazen
podatkowych na wynik finansowy przedsiebiorstwa na przykladzie elektrowni belchatow s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Integracja procesow logistycznych przy wykorzystaniu platform
komunikacyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Czynnik publiczny (wladze samorzadowe) a rozwoj
klastrow.Marketing sportowy w europie. Przypadek klubu pilkarskiego as roma.La taxe sur la valeur ajouteepodatek od wartosci dodanej we francji a opodatkowanie towarow i uslug w polsce. Analiza
porownawcza..Rozwoj funkcji logistycznych w regionie gospodarczym (na przykladzie gminy miasta rawa
mazowiecka).Znaczenie i rola bezposrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu gospodarki opartej na
wiedzy w polsce..Szanse rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw po wejsciu polski do unii
europejskiej.Zachowania konsumentow wobec reklamy.Ocena ergonomiczna procesu produkcji poscieli
dzieciecej.Lobbing i grupy interesu oraz ich rosnacy wplyw na podejmowanie decyzji w instytucjach
europejskich.Dziennikarska tajemnica zawodowa a prawny obowiazek zawiadomienia o czynie zabronionym
w prawie polskim.Plan pracy magisterskiej prawo.Analiza standardow unii europejskiej na przykladzie p.h.u.
maks sp. Z o. O..Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na podstawie mikolowskich zakladow
papierniczych.Marketingowe aspekty koncentracji przedsiebiorstw na przykladzie kompanii piwowarskiej
s.a..Finansowanie rozwoju przesiebiorstw.Polityka powiatu wadowickiego ukierunkowana na stymulowanie
rozwoju lokalnego rynku pracy.Analiza dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego w szczekocinach w
latach 2003-2007.Ocena poziomu i struktury bezrobocia w powiecie czestochowskim w latach 1999 - 2004 i
aktywne metody ograniczania tego zjawiska.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci w systemie
programowanego oddzialywania.Euroregiony na granicach polski: wspolpraca transgraniczna..Spoleczna
odpowiedzialnosc biznesu wsrod wybranych spolek.Dzialalnosc banku centralnego w polsce.Tematy prac
licencjackich rachunkowosc.Motywacyjna rola systemu zolnierzy zawodowych w jednosce wojskowej w
chelmie.Teoria panstwa i prawa.Analiza finansowa podstawa do oceny sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa.Coaching jako efektywna metoda szkolenia w organizacji.Infrastruktura drogowa w
polsce.praca licencjacka budzet gminy .Halaburda- dorota a. Red. - finanse samorzadu terytorialnego
.Bezrobocie i metody jego ograniczania w gospodarce polskiej w latach 2005-2010.Przestepstwo zgwalcenia
.
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w polskim kodeksie karnym (art.197 k.k).Satysfakcja klientow korzystajacych z uslug bankowych na
przykladzie rynku polskiego i angielskiego.praca licencjacka budzet gminy .Psychologiczne metody
wykrywania klamstwa osob skladajacych zeznania i wyjasnienia w procesie karnym..Fundusze unijne a
rozwoj gminy boronow.Ryc- kazimierz (1935- ). Red. - ochrona zdrowia i gospodarka : sektor publiczny a
rynek .Kalina-prasznic- urszula - spoleczne zabezpieczenie emerytalne pracownikow - miedzy prawem a
rynkiem .Konflikt izraelsko-palestynski;prawne i pozaprawne metody i proby jego rozwiazania ze
szczegolnym uwzglednieniem srodkow dyplomatycznych..Odpowiedzialnosc materialna pracownikow na
zasadach ogolnych .Postawy nabywcow a zachowania finansowe w swietle badan empirycznych.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena sytuacji
finansowej firmy ubezpieczeniowej na przykladzie compensa s.a..Gotowe prace magisterskie.Przejscie
ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarow wedlug konwencji wiedenskiej o umowach
miedzynarodowej sprzedazy towarow.Zarzadzanie procesami kulturotworczymi w krakowskich klubach na
przykladzie klubu kombinator w nowej hucie.Nabywanie akcji wlasnych w spolce publicznej.Pozycja
konsumenta jako strony umowy elektronicznej.Analiza poziomu jakosci w produkcji
skraplaczy..Pozamaterialne sposoby motywowania pracownikow na przykladzie firmy coffee street.Specjalne
strefy ekonomiczne jako instrument pomocy publicznej..Rekompensowanie skutkow naruszen prawa
wlasnosci wynikajacych z aktow nacjonalizacyjnych w rolnictwie.Praktyczne aspekty prezentacji informacji o
kapitale intelektualnym w sprawozdaniu finansowym jednostki gospodarczej.Wplyw inwestycji na rozwoj
przedsiebiorstwa.Postepowanie w sprawie praktyk naruszajacych zbiorowe interesy konsumentow jako
przyklad postepowania przed prezesem urzedu ochrony konkurencji i konsumentow.Srodki administracyjnej
egzekucji naleznosci pienieznych a efektywnosc egzekucji..Ocena i porownanie systemow motywacyjnych w
hotelarstwie- na przykladzie hoteli: am jakobsmarkt norymbergia i grand czestochowa.Chojecka- jana. kobieta w wiezieniu i jej resocjalizacja - zamierzenia a rzeczywistosc .Zarzadzanie naleznosciami z
uwzglednieniem cash-poolingu w przedsiebiorstwie produkcyjno-remontowym energetyki energoserwis s.a.
w lublincu w latach 2007-2009..Gospodarka finansowa samorzadu gminnego na przykladzie gminy rawa
mazowiecka w latach 2004-2005..Budzet zadaniowy a budzet tradycyjny-konsekwencje finansowe dla
samorzadu terytorialnego.Rola kredytu w finansowaniu gospodarstw domowych.Level of stress- attitudes
and implicit attitudes in the test colours of luschera.Przeniesienie praw z umowy
ubezpieczenia.Informatyzacja administracji skarbowej jako sposob na usprawnienie procesu zarzadzania
systemem podatkowym w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Radzenie sobie ze stresem w organizacji
oraz wypalenie zawodowe.Dopuszczalnosc wykorzystania informacji uzyskanych w wyniku czynnosci
opercyjno-rozpoznawczych w procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie planowania
strategicznego w gminie klomnice dla jej mieszkancow.Kotarski- hubert. - kapital ludzki i kapital spoleczny a
rozwoj wojewodztwa podkarpackiego .Analiza elementow ryzyka w dzialalnosci bankowej i metody ich
ograniczania na przykladzie banku spoldzielczego ziemi piotrkowskiej.Wartosci i zagrozenia wsrod dzieci i
mlodziezy szkolnej w polsce w latach 2000-2005..Organizacja i funkcjonowanie wladzy wykonawczej w
monarchiach skandynawskich.Levitt- steven d. - freakonomia : swiat od podszewki .Plynnosc finansowa jako
wyznacznik kondycji przedsiebiorstwa na przykladzie spolki z o.o. info w latach 2006-2008.Wplyw procesow
rewitalizacji na rozwoj miaist- na przykladzie lodzi.Decyzja administracyjna jako przedmiot skargi do sadu
administracyjnego..praca licencjacka budzet gminy .Teoretyczno-praktyczno aspekty zarzadzania zasobami
ludzkimi w przedsiebiorstwach.Kompleksowa ocena procesow w odlewni metali niezelaznych press..Lesiakpawel. - konkurencja miedzy transportem samochodowym a kolejowym w polsce w swietle ksztaltowania
racj.Bedowska-sojka- barbara. - wplyw informacji na ceny instrumentow finansowych : analiza danych
sroddziennych .Zasady opodatkowania obrotu nieruchomosciami podatkiem od towarow i uslug.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie finansami przedsiebiorstwa na
przykladzie basf polska sp. Z o. O. Dzial zywienia zwierzat w kutnie.Teoria prawa i filozofia
prawa.Zintegrowany system zarzadzania jakoscia- srodowiskiem oraz bezpieczenstwem i higiena pracy na
przykladzie firmy abb poland sp. Z o.o..Regulacje bazylejskiego komitetu nadzoru bankowego w jako reakcja
na kryzys.Terroryzm - wspolczesne formy zagrozenia i prawnokarne metody przeciwdzialania w polskim
ustawodawstwie.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w malych przedsiebiorstwach - analiza na podstawie
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formularza oceny pracownika na stanowisku operatora maszyn w firmie mona..Europejskie prawo
administracyjne.praca licencjacka budzet gminy .Instytucja prezydenta rp.Jarosinski- miroslaw. Red. managing course-based export import projects : a handbook for teachers of international business.praca
licencjacka budzet gminy .Karty platnicze jako nowoczesna forma rozliczen pienieznych na przykladzie oferty
banku millennium s.a..Postepowanie cywilne w sprawach o ochrone autorskich praw
majatkowych.Planowanie zatrudnienia- rekrutacji i dobor pracownikow jako czynniki wplywajace na sukces
firmy na przykladzie ing banku slaskiego s.a..praca licencjacka budzet gminy .Davies- michael - joint ventures
in poland : a legal guide .Poglady filozoficzne fryderyka nietzsche.Odwolawcze postepowanie
podatkowe.Skutki finansowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.zrodla finansowania
inwestycji jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy nowe miasto nad pilica.Leasing jako
forma finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw.Zarzadzanie projektami inwestycyjnymi na przykladzie
brzeska..Rzecznik praw obywatelskich w polsce- a jego odpowiedniki w systemach politycznych wybranych
panstw.Zarzadzanie produkcja i utrzymanie maszyn w przedsiebiorstwie produkujacym wozki
dzieciece..Leasing jako forma pozyskiwania srodkow trwalych na przykladzie biznes serwis sp. Z o.o..Plec- a
predyspozycje do zawodu inwestora gieldowego..Analiza i ocena sprzedazy produktu turystycznego na
przykladzie imprez narciarskich oferowanych przez biuro podrozy sport vita.Analiza belek adaptacyjna
metoda elementow skonczonych typu hp praca inzynierska budownictwo.Krajewska- atina - informacja
genetyczna a zakres autonomii jednostki w europejskiej przestrzeni prawnej .Ocena dzialalnosci miasta i
gminy pajeczno w zakresie pozyskiwania srodkow w ramach europejskiego funduszu rozwoju
regionalnego..Administracyjnoprawne zagadnienia obywatelstwa polskiego.Ocena dochodow i wydatkow
budzetowych gminy lelow w latach 2006- 2010.Szanse i trudnosci w rozwoju gminy siewierz.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie produkcja i jakoscia elementow do obuwia na przykladzie
przedsiebiorstwa p.h.u. x..Formy ewidencji podatkowej w malych podmiotach gospodarczych.Budzetowanie
kapitalowe jako narzedzie strategicznego controllingu.Procedura uzyskania obywatelstwa polskiego
.Zarzadzanie logistyczne na przykladzie firmy raben polska sp. Z o.o..Ustalenie wyniku finansowego wedlug
prawa bilansowego i finansowego.Rekrutacja - waznym elementem zarzadzania zasobami ludzkimi.Regulacje
i nadzor systemu bankowego - wybrane aspekty reform po globalnym kryzysie finansowym.Rola przywodcy
w organizacji przyszlosci.Analiza finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa xyz w latach 2006-2010.Analiza
poziomu jakosci wyrobow metalowych.Funkcjonowanie przedsiebiorstwa w oparciu o dofinansowanie z unii
europejskiej (na przykladzie grupy producentow owocow i warzyw applex sp. Z o.o.).Sposoby pozyskiwania
zasobow finansowych na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .Poplawskikonrad. - w pogoni za globalizacja : niemieckie relacje gospodarcze z krajami bric .Efektywnosc eksploatacji
maszyn i urzadzen na podstawie przedsiebiorstwa energii cieplnej..Analiza dzialalnosci kredytowej bankow
komercyjnych na przykladzie banku gospodarki zywnosciowej s.a. w czestochowie w latach 2004 2006.Wartosc i znaczenie marki w polityce przedsiebiorstwa z przykladowym pomiarem wartosci marki
metoda interbrand.Merchandising jako aktywna forma wspomagania sprzedazy.Reformy administracji
centralnej i lokalnej i rzeczpospolitej w latach 1764-1793..Rodzaje orzeczen sadu odwolawczego.Analiza
planu rozwoju gminy klobuck.Alternatywne systemy obrotu.Techniki i metody efektywnego archiwizowania
plikow muzycznych..Fundusze strukturalne w polsce. Programowanie - ewaluacja - wdrazanie.praca
licencjacka budzet gminy .zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw ze szczegolnym
uwzglednieniem kredytu na przykladzie ing banku slaskiego..Analiza budzetu gminy szczekociny w latach
2008-2010.Znaczenie biur rachunkowych w dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw na
opolszczyznie..Audyt wewnetrzny w towarzystwie ubezpieczeniowym.Ciosek- ireneusz. - znaczenie
samorzadu terytorialnego w zyciu lokalnych spolecznosci wojewodztwa kieleckiego w.Centra logistyczne a
rozwoj infrastruktury transportowo-komunikacyjnej w regionie lodzkim.Funkcjonowanie bankowosci
hipotecznej w polsce.Cherep- alla v. - investments : manual .Zarzadzadzanie produkcja i jakoscia w
przedsiebiorstwie wytwarzajacym cement na przykladzie cementowni warta..Dowod z zeznan swiadkow w
procesie cywilnym.Zarzadzanie wspolnotami mieszkaniowymi.Prace magisterskie socjologia.Analiza i ocena
budzetu gminy na przykladzie gminy poczesna w latach 2006-2009.Burda- michael c. - makroekonomia :
podrecznik europejski .praca licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza reklam w magazynach
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motoryzacyjnych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie
pracownikow - analiza na przykladzie przedsiebiorstwa produkcji elementow budowlanych kontener sp. Z o.
O. W latach 2007-2008.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiebiorstwa
na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej w zawierciu w latach 2004-2008..praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie narzedzi pubilc relations na przykladzie firmy era polska telefonia cyfrowa sp. Z o.o..Zasady i
formy pomocy publicznej w sprawach mieszkaniowych.Ewolucja pozycji ustrojowej senatu w konstytucjach
niepodleglej polski.Instrumenty kreowania wizerunku organizacji sportowej (na przykladzie klubu
sportowego widzew lodz s.a.).praca licencjacka budzet gminy .Polityka pieniezna nbp a gospodarka.Rozwoj
jednostek terytorialnych za pomoca dofinansowania z unii europejskiej.Wykonywanie kary pozbawienia
wolnosci wobec skazanych stwarzajacych powazne zagrozenie dla bezpieczenstwa spoleczenstwa albo
powazne zagrozenie dla bezpieczenstwa zakladu karnego- czyli tzw. Niebezpiecznych.Systemy motywacyjne
pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjnego artur kniejski w olesnie..Rola i
wplyw interpolu w zwalczaniu przestepczosci miedzynarodowej .Umiejetnosci kierownicze w zakresie
komunikacji i prowadzenia negocjacji na przykladzie urzedu miasta w myszkowie.Reklama w prawie
farmaceutycznym.Tematy pracy magisterskiej.Aplikacja obslugi antykwariatu w oparciu o narzedzie microsft
visual foxpro.Zarzadzanie i utrzymanie maszyn jakoscia w przemysle agd..Uslugi detektywistyczne i
ochroniarskie.E-logistyka we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Ocena pozycji konkurencyjnej
przedsiebiorstwa branzy paliwowej na przykladzie katmar sp. Z o.o..Analiza warunkow pracy i zagrozen
wystepujacych przy produkcji odlewniczej..Szczegolna ochrona stosunku pracy pracownikow nalezacych do
zwiazku zawodowego.Prace podyplomowe.Zastosowanie rachunku kosztow w jednostce sektora finansow
publicznych na przykladzie zakladu karnego w lowiczu.Wplyw kultury organizacyjnej na motywacje
pracownikow ibm bto krakow.Wplyw planow miejscowych na aktywnosc rynku nieruchomosci.Zgoda
pacjenta a odpowiedzialnosc lekarza za przestepstwo z art. 192 k.k..Stwierdzenie niewaznosci decyzji
podatkowej.Organizacja systemu oswiaty w polsce .Wycena nieruchomosci dla potrzeb sektora
ubezpieczen.Analiza ekonomiczno - finansowa spolki galli poland w latach 2002 - 2004.Analiza procesow
logistycznych na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego.Prawne gwarancje swobodnego dostepu do
informacji o srodowisku w prawie wspolnoty europejskiej.Turystyka biznesowa w polsce - ocena jakosci uslug
w hotelach biznesowych.Projekt technologii i organizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wykonywanego w technologii zelbetowej monolitycznej. Praca inzynierska budownictwo.Analiza
wskaznikowa jako narzedzie przewidywania upadlosci przedsiebiorstwa.Prawa i wolnosci czlowieka w
czlowieka w swietle prawa polskiego i miedzynarodowego..Szymczak- marcin. Oprac. - katowice : plan
miasta .Procesowa problematyka przesluchania swiadka.Ochrona programow komputerow i ich systemow
digital rights management w swietle prawa autorskiego.Motywacja jako element zarzadzania na przykladzie
firmy zelmer s.a..Marketing wewnetrzny w budowaniu sukcesu organizacji.Strategie rozwoju
miedzynarodowych firm handlowych (na przykladzie firmy wal-mar).Zwolywanie walnego zgromadzenia w
spolkach publicznych.Praca licencjacka pomoc.Przeglad otoczenia marketingowego i reakcja na jego zmiany
na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku.Mozliwosci rozwoju turysyki na terenie gminy
slomniki.Zmiany obrazu zjawiska przestepczosci ze wzgledu na plec sprawcy w latach 1990 - 2010.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza techniczno-ekonomiczna systemow
deskowan lub rusztowan. Praca inzynierska budownictwo.Spory i roszczenia stron w kontrakcie budowlanym
realizowanym w warunkach fidic praca inzynierska budownictwo.Analiza strategii marketingowej firm
transportu publicznego na przykladzie mpk czestochowa sp. Z o.o..Rola malych i srednich przedsiebiorstw w
rozwoju lokalnym na przykladzie wybranych obszarow wojewodztwa slaskiego.Ochrona wierzycieli spolki
zaleznej.System szkolenia pracownikow jako instrument rozwoju personelu na przykladzie firmy
farmaceutycznej janssen - cilag.Buzz marketing w segmencie dobr luksusowych.Eksploatacja maszyn i
urzadzen w procesie wytwarzania pil tarczowych.Obrona konieczna w prawie karnym..Tendencje
miedzynarodowego rynku uslug.Znaczenie doboru strategii oraz procesu planowania w czasie tworzenia
nowego przedsiebiorstwa na podstawie firmy phu frezor.Nowak- alojzy zbigniew. Red. - management in
poland after accession to the eu : selected aspects .Wplyw globalnego kryzysu finansowego na kondycje
spoleczno-ekonomiczna krajow rozwijajacych sie w afryce.Ocena pracownikow.praca licencjacka budzet
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gminy .Procesy fuzji i przejec w gospodarce polskiej na wybranym przykladzie.Motywowanie kadry
kierowniczej na przykladzie tesco polska sp. Z o.o..Strategia produktu gminy na przykladzie gminy
redziny..Ocena rozwoju bezposrednich inwestycji zagranicznych w wojewodztwie slaskim w latach 20052007.Dopuszczalnosc skargi o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego
orzeczenia.Motywowanie pracownikow jako instrument sprawnego funkcjonowania organizacji publicznej na
przykladzie bialostockiego teatru lalek.Analiza strategiczna rynku konsumenckiego na przykladzie
przedsiebiorstwa przemyslu chlodniczego fritar s.a..Rola opini pracownikow w procesie doskonalenia polityki
szkoleniowej.Dobor kadr..System ocen pracowniczych jako czynnik motywujacy personel w zagranicznej
firmie branzy motoryzacyjnej.Fsadni- marika. Red. - creating innovative working arrangements : through the
support of public employment services for.Realizacja celow spolecznych przez organizacje pozytku
publicznego na przykladzie stowarzyszenia dzieci- mlodziezy i osob niepelnosprawnych gminy tarnow
opolski..Wplyw funduszy unijnych w rozwoj infrastruktury technicznej w gminie lacko.Miejsce postepowania
w sprawach gospodarczych w procesie cywilnym.Domy pasywne i ich ekonomika praca inzynierska
budownictwo.Nabycie wlasnosci rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej do rozporzadzania.Analiza
porownawcza funduszy inwestycyjnych otwartych stabilnego wzrostu w polsce w latach 20042006.Zabojstwo na gruncie polskiego kodeksu karnego.Marketing turystyczny.Wplyw kursow walutowych na
dostepnosc kredytow hipotecznych w polsce od 2000 roku..Analiza transportu zbiorowego na terenie gminy
poczesna..Historia samorzadu terytorialnego w polsce.Dotacja celowa jako zrodlo finansowania zadan
publicznych jednostek samorzadu terytorialnego..Koszty pracy w rachunkowosci jednostki
budzetowej.Naleznosci celno-podatkowe w prawie celnym.Wplyw regulacji prawno-podatkowych na umowe
spolki osobowej.Systemy informatyczne wspomagajace procesy magazynowe na przykladzie firmy z branzy
odziezowej.Wycena przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej.Koszty pracy w rachunkowosci jednostki
budzetowej na przykladzie samorzadowego zespolu edukacji w olkuszu.Prawo bilansowe a prawo
podatkowe w okresie miedzywojennym i wspolczesnie - porownanie wybranych aspektow.Zasady
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.Propaganda trzeciej rzeszy.Kredyt hipoteczny dla osob fizycznych na
przykladzie banku polska kasa opieki s.a. i oddzial w pabianicach.Funkcjonowanie funduszy pozyczkowych i
poreczeniowych wspierajacych sektor msp na przykladzie instytucji dzialajacych w wojewodztwie
lodzkim.Zarzadzanie kariera zawodowa nauczycieli.Efektywne zarzadzanie projektem i zespolem
projektowym na przykladzie agencji reklamowej.Umowa czarteru lotniczego.Rola i znaczenie oceniania
pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Strategia marketingowa jako determinanta efektywnosci
zarzadzania bankiem..Rachunkowosc urzedu pracy z ilustracja na przykladzie wojewodzkiego urzedu
pracy.Owsiak- stanislaw (1946- ). Red. - planowanie budzetowe a alokacja zasobow .Strategia rozwoju firmy
rodzinnej (na przykladzie firm ferma niosek prawda oraz ovovita a. Kurasik).Analiza mozliwosci finansowania
zadan pozytku publicznego ze srodkow unii europejskiej w latach 2007 -2013.praca licencjacka budzet gminy
.Mysl spoleczno - polityczna jana jakuba rousseau jako utopia.Standardy profesjonalnej obslugi klienta na
przykladzie marki reserved.Marketing spolecznosciowy na portalu facebook.Zarzadzanie miedzykulturowe
casus firmy kler s.a..Sluzby- inspekcje- straze.Analiza problemu bezrobocia i ocena dzialalnosci urzedu pracy
w piotrkowie trybunalskim w zakresie przeciwdzialania bezrobociu.praca licencjacka budzet gminy .Ocena
funkcjonowania i perspektywy rozwoju spoldzielczosci na przykladzie spolem powszechnej spoldzielni
spozywcow w belchatowie.Srodki egzekucyjne naleznosci pienieznych.Prawne formy zabezpieczen kredytow
bankowych.Reklama i produkt jako glowne instrumenty marketingu mix w dzialalnosci uslugowej lukas
banku.Pozytywizm prawniczy w pracach czeslawa martyniaka.Funkcjonowanie- monitorowanie i ciagle
doskonalenie wdrozonego systemu jakosci w przedsiebiorstwie motoryzacyjnym berger sp z o.o..Rola stylow
kierowania w motywowaniu pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa swiadczacego uslugi
pocztowe..Analiza ekonomiczno - finansowa na przykladzie poczty polskiej.Przeksztalcenia spoleczno gospodarcze wsi stare siolkowice..Kompensacja szkody niemajatkowej wyniklej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowiazania.Pozycja ustrojowa i funkcja prefekta w administracji
francuskiej.Ocena techniczno – ekonomiczna rozwiazan stosowanych w rozliczaniu kosztow ogrzewania
mieszkan w starym i nowym budownictwie mieszkalnym. Praca inzynierska budownictwo.Polskie
towarzystwo turystyczno-krajoznawcze jako kreator rozwoju turystyki na terenie podbeskidzia - zarzadzanie i
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dzialalnosc marketingowa w organizacji.An expert system supporting warranty service management in a
furnace installation company.Pomoc w napisaniu pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
kosztow ubezpieczen spolecznych w szpitalu powiatowym w zawierciu w latach 2006-2008.Dzialalnosc
zawodowa posrednika w obrocie nieruchomosciami na podstawie biura coni - borowieccy.Rekrutacja i
selekcja pracownikow tymczasowych na stanowiska inzynieryjne i techniczne (studium przypadku agencji
pracy tymczasowej encore personnel services limited).Wynagrodzenie jako element motywacji pracownikow
cywilnych w centralnym zarzadzie sluzby wieziennej.System zarzadzania jakoscia wg normy iso 9001:2008 na
podstawie przedsiebiorstwa xyz..praca licencjacka budzet gminy .Ochrona konsumentow przed
spammingiem e-mailowym i sms-owym w prawie unijnym oraz polskim.Tematy prac magisterskich z
pedagogiki.Dzialalnosc kredytowa bankow na przykladzie banku spoldzielczego w klomnicach.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie - ujecie teoretyczne.Projekt rurowo-betonowej kladki dla pieszych
praca inzynierska budownictwo.Funkcjonowanie spolek kapitalowych na przykladzie banku zachodniego wbk
s. A. - analiza finansowa.Rozrachunki w rachunkowosci i zarzadzaniu - istota- klasyfikacje- znaczenie.Ryzyko
kredytowe wierzytelnosci hipotecznych w dzialalnosci bankow.Budowanie wizerunku firmy na przykladzie
przedsiebiorstwa kazachstanskiego.Amortyzacja w ujeciu bilansowym i podatkowym na przykladzie palacu
sokolnik..Planowanie i projektowanie jakosci uslug medycznych na przykladzie szpitala
rehabilitacyjnego.Podatek akcyzowy i jego rola w polskim systemie podatkowym.Ocena przydatnosci
sprawozdawczosci finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Antyromskie wydarzenia w mlawie. Aspekty
prawne- kryminologiczne i kryminalistyczne.Sobczak- eugeniusz. - wykorzystanie funduszy unijnych a
spojnosc spoleczno-ekonomiczna w rozwoju regionow .Analiza finansowa projektow inwestycyjnych w
zakresie ochrony srodowiska w gminie sosnicowice.Rola kapitalu pracujacego w ocenie plynnosci
finansowej.Analiza plynnosci finansowej malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy gama.Polityka jakosci
w zarzadzaniu jednostkami sfery podatkowej na przykladzie ii urzedu skarbowego w czestochowie..Analiza
finansowa podstawa do oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstwa.Analiza plynnosci finansowej (na
przykladzie spolek z sektora tworzyw sztucznych).Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.Przeksztalcenia przestrzenne- spoleczne i gospodarcze wsi dytmarow..Sposoby zakonczenia
postepowania apelacyjnego w postepowaniu cywilnym..Mobilny dostep do internetu. Aktualne uslugi i
mozliwosci..praca licencjacka budzet gminy .Rozrachunki z pracownikami na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjno - handlowego piekarnia wawie.Kulinska- ewa. - fundamentals of logistics and supply chain
management : a textbook for logistics faculty .Prace dyplomowe z pedagogiki.Bezrobocie praca
licencjacka.Analiza sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki amika wronki s.a. za lata 20032005..Konkurencyjnosc wybranych branz sektora uslug w polsce w przekroju regionalnym..Dochody budzetu
panstwa z tytulu wplywow z podatkow bezposrednich i posrednich w latach 2003-2005.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi na przykladzie firmy dr. Oetker polska sp. Z o.o zaklad produkcyjny w makowie
mazowieckim.Przesluchanie podejrzanego w ujeciu karnym i kryminalistycznym.Podstawy systemu
konstytucyjno-ustrojowego irlandii.Ocena budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
klomnice w latach 2006-2008.Ekonomika przedsiebiorstwa a zarzadzanie mala firma na przykladzie
towarowego transportu drogowego.Right of publicity- a komercjalizacja prawa do wizerunku.Gospodarka
finansowa organizacji pozarzadowych na przykladzie polskiego czerwonego krzyza oddzial w
krakowie.Promocyjne dzialania public relations na przykladzie firmy philips polska s.a..Proces dystrybucji na
przykladzie przedsiebiorstwa stolbud s.a. we wloszczowie..Konkursy- loterie i gry jako forma promocji
sprzedazy.Sposoby pozyskiwania zasobow finansowych na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej.Dowod z
zeznan swiadkow w postepowaniu cywilnym.Roszczenia pracownika z tytulu wadliwego rozwiazania umowy
o prace bez wypowiedzenia przez pracodawce a roszczenia uzupelniajace..Rola wojta (burmistrzaprezydenta miasta) w strukturze wladz gminnych.Bankowe rozliczenia pieniezne.Analiza dochodow i
wydatkow budzetowych gminy myszkow w latach 2006 -2010.Praca licencjacka po angielsku.Bezpieczenstwo
w srodowisku szkolnym - na podstawie badan przeprowadzonych w gimnazjum nr 1 w skawinie (woj.
Malopolskie).Funkcjonowanie instytucji realizujacych zadania wobec bezrobotnych w zakresie doradztwa
zawodowego (na przykladzie powiatowego urzedu pracy w kaliszu).Zarzadzanie kapitalem obrotowym na
przykladzie firmy zipo.Idee eugeniki w nazistowskiej propagandzie filmowej na tle ustawodawstwa
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rasistowskiego.Koszty i korzysci zwiazane z przystapieniem polski do strefy euro.Finansowanie dzialalnosci
malych i srednich przedsiebiorstw.Polityka przestrzenna saqmorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
poczesna w latach 2000-2005.Projekt montazu hali zelbetowej prefabrykowanej trojnawowej o
zroznicowanejmszerokosci i wysokosci naw oraz dlugosci 60 m. Praca inzynierska budownictwo.Specjalna
strefa ekonomiczna euro- park mielec jako narzedzie aktywizacji gospodarczej regionu.Pisanie prac
licencjackich poznan.Gospodarka magazynowa i materialowa w przedsiebiorstwie paks d..Kultura
organizacyjna w urzedzie skarbowym w miescie x.praca licencjacka budzet gminy .Stres organizacyjny i
wypalenie zawodowe wsrod pracownikow instytucji publicznych.Efektywnosc funkcjonowania specjalnych
stref ekonomicznych jako instrumentu polityki regionalnej panstwa.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Rola funduszy inwestycyjnych w lokowaniu oszczednosci gospodarstw domowych
na przykladzie pko tfi s.a..Innowacyjnosc i jej wplyw na konkurencyjnosc gospodarki polskiej.Analiza
ekonomiczna i finansowa spolki akcyjnej na wybranym przykladzie.Zawieszenie postepowania
sadowoadministracyjnego.Finansowanie panstwowej strazy pozarnej na przykladzie komendy miejskiej w
piotrkowie trybunalskim.Tryby przeksztalcenia spolki cywilnej..Styl kierowania jako wyznacznik pracy
kierownika.Specyfika dzialalnosci kredytowej banku gospodarki zywnosciowej s.a..praca licencjacka budzet
gminy .Pomoc w pisaniu prac.Etyka w kulturze organizacyjnej w google i amway corporation.praca
licencjacka budzet gminy .Stan wyzszej koniecznosci w administracji publicznej..Pozycja ustrojowa prezesa
rady ministrow.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze wspierajace rozwoj malych i srednich
przedsiebiorstw po wejsciu polski do unii europejskiej.Rola franchisingu w finansowaniu
przedsiebiorstwa.Krzysztofek- anna. Red. - finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstw a spoleczna
odpowiedzialnosc biznesu .Sporzadzanie- obieg- kontrola oraz przechowywanie dowodow finansowoksiegowych na przykladzie uniwersytetu medycznego.Fuzje i przejecia na rynku motoryzacyjnym.Gorniakagnieszka. Oprac. - proekologiczne zachowania malopolskich przedsiebiorstw : raport z badania .praca
licencjacka budzet gminy .Postepowanie antydumpingowe w prawie unii europejskiej.Promocja uslug
bankowych jako element marketingu bankowego (na przykladzie banku spoldzielczego w ozorkowie).Kredyty
hipoteczne w dzialalnosci bankow.Opodatkowanie przychodow nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych
zrodlach lub pochodzacych ze zrodel nieujawnionych.Zastosowanie nowoczesnych koncepcji i technik w
zarzadzaniu sportem na przykladzie klubu pilkarskiego wisla krakow ssa.Prace magisterskie spis tresci.Analiza
rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce w latach 2006-2011..Rola samorzadu terytorialnego w
realizacji zadan administracji publicznej z zakresu ochrony srodowiska.Prawo studenta - obywatela unii
europejskiej - do pomocy finansowej na pokrycie kosztow ksztalcenia w przyjmujacym panstwie
czlonkowskim.Problematyka obrotu wierzytelnosciami na tle podatkow dochodowych.Strategia
marketingowa podstawa rozwoju przedsiebiorstwa met-prim sp. Z o.o..Udzial kapitalowy w handlowych
spolkach osobowych.Prace magisterskie prawo.Odpowiedzialnosc in solidum.Finansowanie inwestycji
gminnych na przykladzie dzialalnosci inwestycyjnej gminy rudniki w latach 2003 - 2006.Zarzadzanie srodkami
trwalymi na przykladzie zakladu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w gomunicach.Geneza i struktura
kongresu stanow zjednoczonych ameryki..Prawo panstw do samoobrony w swietle artykulu 51 karty
narodow zjednoczonych i kontrowersje wokol tego zagadnienia.Funkcjonowanie ubezpieczen gospodarczych
w polsce na przykladzie pzu s.a..Zarzadzanie rozliczaniem podatku od towarow i uslug w firmie handlowej z
branzy budowlanej (2004 - 2008).Zasada memorialowa i kasowa w rachunkowosci - konsekwencje
wyboru.Kontrola statystyczna w sterowaniu jakoscia powlok metalicznych..Strategia rozwiazywania
problemow spolecznych jako element polityki spolecznej na przykladzie gminy tomaszow lubelski.praca
licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc banku pko bank polski i bre banku sa w zakresie finansowania
nieruchomosci mieszkaniowych kredytem hipotecznym.Abel- roland (1975- ). - male i srednie
przedsiebiorstwa w polsce i niemczech : finansowanie- internacjonalizacja- zmi.Gielda papierow
wartosciowych w warszawie jako instytucje rynku kapitalowego. Badanie indeksu wig - banki w latach 20082010.Analiza kosztow wlasnych w przedsiebiorstwie ze szczegolnym uwzglednieniem kosztow rodzajowych
na przykladzie t.g.bewa sp. Z o.o. W latach 2004-2008.Swidzinski- jerzy adam. - kara smierci : w obronie zycia
ludzkiego .Zarzadzanie logistyczne wspomagane zintegrowanymi rozwiazaniami informatycznymi..Zadania
powiatu w obszarze pomocy spolecznej i zrodla ich finansowania na przykladzie powiatowego centrum
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pomocy rodzinie w starachowicach.Nowe uzaleznienia w polskim internecie. Internet jako zrodlo informacji i
pomocy.Zarzadzanie zadaniami publicznymi na przykladzie gminy wozniki w latach 2002-2004.Pisanie prac
licencjackich forum.Wplyw kosztow reklamy i reprezentacji przedsiebiorstwa na obiazenia
podatkowe..Rekrutacja i selekcja praca magisterska.Dozor elektroniczny w systemie sankcji karnych.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie szkola
dla rozwoju prodemokratycznych postaw uczniow..Status prawny sportowca zawodowego..Rekrutacjaselekcja- adaptacja pracownikow tymczasowych a etatowych - porownanie zatrudnienia w przedstawionych
procesach.Proces realizacji strategii rozwoju miasta glowno.Pozycja prawna bieglego rewidenta w spolce
akcyjnej.Procedura ocen pracowniczych na przykladzie firmy bahpol.Plynnosc finansowa jako wyznacznik
kondycji finansowej firmy na przykladzie poldim s.a..Znaczenie organizacyjnych procesow komunikacyjnych
dla realizacji wybranych aspektow zarzadzania personelem na przykladzie przedsiebiorstwa x.Koszty pracy w
strukturze kosztow dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw.Wplyw funduszy unii europejskiej na
rozwoj gminy sypniewo w latach 2007-2009.Pecunia non olet! Korzysci i koszty wstapienia polski do strefy
euro..Zarzadzanie finansami miasta czestochowy w latach 2007-2011.Pozyskiwanie pracownikow w firmach
sektora msp.Partie polityczne w polsce w aspekcie konstytucyjnym i prawnym..Jak napisac plan pracy
licencjackiej.Analiza i ocena zarzadzania outsourcingiem na przykladzie przedsiebiorstwa statoil polska sp z
o.o. Departament olejow i srodkow smarnych.Analiza kosztow w firmie protyl serwis sp. Z o.o. W latach
2004-2006.Instytucje ochrony praw konsumenta w polsce i unii europejskiej.Wizja zdrowego spoleczenstwa
ericha fromma.Instrumenty motywowania pracownikow w jednostkach samorzadowych na przykladzie
urzedu gminy w lubnicach.Postepowanie wszczete skarga na przewleklosc procesu cywilnego.Sposoby
finansownia malych i srednich przedsiebiorstw..Psychologiczne aspekty terroryzmu.Ewidencja wykorzystania
funduszy unii europejskiej w rachunkowosci na przykladzie gminy kleszczow..Analiza gospodarki budzetowej
gmin wiejskich na przykladzie gminy brzeznica- strzelce wielkie oraz lgota wielka a latach 20072011..Samorzad terytorialny praca licencjacka.Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik rozwoju regionow
polski.Ochrona autorskich dobr osobistych.Prace licencjackie.Wlasnosc nieruchomosci jako skladnik majatku
wspolnego malzonkow.Transport lotniczy - zarzadzanie- marketing oraz jego wplyw na turystyke..Pisanie prac
magisterskich informatyka.Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania na przykladzie banku gospodarki
zywnosciowej s.a. w ostrolece.Bankowa obsluga operacji dewizowych na przykladzie pko bp s.a oddzial 1 w
belchatowie.Wynagrodzenie i inne czynniki motywujace na przykladzie firmy posto sp. Z o.o..praca
licencjacka budzet gminy .Organizacja rachunkowosci w jednostkach samorzadu terytorialnego na
przykladzie szkol publicznych w gminie opatow w latach 2007-2010.Kreowanie wizerunku instytucji
finansowej za pomoca instrumentow marketingu - mix na przykladzie skok im. F. Stefczyka.Rachunek zyskow
i strat jednostek budzetowych na przykladzie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 2.Status
prawny najwyzszej izby kontroli..Rynek fonograficzny. Diagnoza stanu i czynniki determinujace jego
funkcjonowanie.Wplyw reformy podatkowej w polsce na strukture dochodow budzetu panstwa.Wybrane
aspekty rozwoju paliwowego- energetycznego i surowcowego w polsce.Polski system podatkowy i jego
harmonizacja z prawem wspolnot europejskich.Wspolczesne piractwo morskie jako przestepstwo prawa
miedzynarodowego.Neubauer- regina m. - business models in the area of logistics : in search of hidden
champions- their business princip.Przestepczosc komputerowa ze szczegolnym uwzglednieniem
hackingu.Tematy prac dyplomowych.Dynamika i rozwoj transportu lotniczego w polsce na przykladzie
miedzynarodowego portu lotniczego im. Jana pawla ii krakow - balice.Prace magisterskie z
pielegniarstwa.Turcja w procesie modernizacji i demokratyzacji.praca licencjacka budzet gminy .Podatkowe
skutki niewaznosci czynnosci prawnej.Analiza warunkow mieszkaniowych w gminach powiatu
czestochowskiego..Srodowisko informatyczne rachunkowosci - bariery- nowe wyzwania- perspektywy
rozwoju.Odpowiedzialnosc porzadkowa pracownika .Jak napisac prace licencjacka.Negocjacje w biznesie
miedzynarodowym.Placowe i pozaplacowe czynniki motywacyjne na przykladzie banku
spoldzielczego.Sprawozdanie finansowe wedlug mssf i us gaap..Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej ze wzgledu
na przedmiot zaskarzenia w postepowaniu nieprocesowym.Ochrona informacji niejawnych a prawo do
informacji.praca licencjacka budzet gminy .Sposoby pozyskiwania wykonawcow/podwykonawcow robot
budowlanych na przykladzie….. Praca inzynierska budownictwo.Chuliganstwo stadionowe jako zjawisko
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kryminologiczne i kryminalistyczne.Granice dozwolonej ingerencji w dobra osobiste obywateli na przykladzie
ochrony czci- prywatnosci i wizerunku.Rzecznik praw obywatelskich a wykonywanie kar (lata 19992004)..Dzierzawa nieruchomosci rolnych..Analiza dzialalnosci kredytowej oraz prawnych zabezpieczen
kredytow (na przykladzie banku spoldzielczego w lomzy).praca licencjacka budzet gminy .Kupie prace
magisterska.Rownosc w stanie szlacheckim.Wspolnotowa zasada swobody przeplywu pracownikow w
odniesieniu do sportu.Zadania polityki spolecznej panstwa w walce z bezrobociem i jego
skutkami.Odpowiedzialnosc karna lekarza za blad w sztuce lekarskiej.Handel ludzmi – charakterystyka
zjawiska- zmiany prawne oraz badania aktowe..Rachunek kosztow dzialan na podstawie przedsiebiorstwa
produkcyjnego.Dziwok- ewa. - krzywa dochodowosci a polityka pieniezna : modelowanie i kryteria doboru
krzywej na polskim r.Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa przemyslu spozywczego.Jakosc produkcji i montazu stolarki okiennej..praca licencjacka
budzet gminy .Prawa obywateli unii europejskiej.Nowoczesne metody promocji mediow tradycyjnych na
przykladzie „gazety wyborczej”.Wplyw misji i strategii firmy na pozyskiwanie pracownikow (na przykladzie
pko bp s.a. oddzial 3 w lodzi).praca licencjacka budzet gminy .Kolor w reklamie.Rola gminy w systemie
zarzadzania kryzysowego na przykladzie gminy brzeznio.Muzulmanska kultura przedsiebiorczosci.Projekt
adaptacji na budynek mieszkalno-uslugowy kamienicy w zgorzelcu praca inzynierska budownictwo.Kontrakty
dlugoterminowe w prawie bilansowym i podatkowym.Wypadki drogowe na opolszczyznie w latach 20072008.zrodla finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw na przykladzie spolki pks w suwalkach s.a..The
language of trade negotiation.Budzet zadaniowy jako instrument zarzadzania finansami gminy (na
przykladzie gminy goleniow).Systemy informatyczne w zarzadzaniu logistyka na przykladzie trw polska sp. Z
o.o..Budowanie lojalnosci poprzez podwyzszanie jakosci obslugi klienta- w swietle badan wlasnych.Analiza
zrodel finansowania wydatkow budzetu gminy kowiesy w latach 2007-2011.Plan rozwoju infrastruktury
technicznej w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miedzna w latach 2007 2013.Identyfikacja i doskonalenie stylu kierowania menedzerow (na przykladzie telekomunikacji polskiej
s.a.).Infrastruktura lecznictwa i stan zdrowia spoleczenstwa polski w ujeciu dynamicznym oraz
przestrzennym..Struktura i kompetencje rady ministrow w swietle obowiazujacej konstytucji rzeczypospolitej
polskiej z 02.04.1997 r..praca licencjacka budzet gminy .The criteria for locating production processes. A case
of landis+gyr sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Haberko- joanna. - cywilnoprawna ochrona dziecka
poczetego a stosowanie procedur medycznych .Badania potrzeb pracownikow jako warunek doboru
systemu motywacyjnego do pracy w instytucjach prywatnych i publicznych.Barcz- jan (1953- ). - prawne
aspekty czlonkostwa polski w unii europejskiej .Tworzenie i zarzadzanie wizerunkiem firmy na przykladzie
apple inc..Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich wojewodztwa podlaskiego w latach
2007-2013.Kara ograniczenia wolnosci w polskim systemie karnym.praca licencjacka budzet gminy
.Determinanty jakosci przy produkcji obreczy kolejowych..praca licencjacka budzet gminy .Marketingowe
znaczenie opakowan na przykladzie kremow do twarzy.Systemy wynagrodzen a motywacja pracownikow na
przykladzie firmy ptc era.Wspieranie przedsiebiorczosci jako metoda walki z bezrobociem w powiecie
poddebickim.Zmiany w organizacji pracy na przykladzie magazynu w przedsiebiorstwie.Placa jako glowny
element motywujacy pracownikow produkcyjnych.Analiza i ocena zagrozen zdrowia i zycia w przemysle
drukarskim na przykladzie wybranej drukarni..Wykorzystanie srodkow unijnych do celow inwestycyjnych
przez gmine mykanow w latach 2006-2010.Ocena wykorzystania funduszy strukturalnych w rozwoju
gospodarstw rolnych wojewodztwa slaskiego.Dobor pracownikow i ich adaptacja spoleczno - zawodowa na
przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji w czestochowie.Wplyw efektywnej obslugi klienta na
rozwoj firmy na przykladzie domu jubilerskiego a&a.Motywowanie materialne pracownikow w banku
spoldzielczym ziemi kaliskiej.Temat pracy licencjackiej pedagogika.Uwarunkowania rozwoju zawodowego
nauczycieli na przykladzie gimnazjum nr 1 w dabrowie gorniczej.Model stresu organizacyjnego grupy
zawodowej pielegniarek w ujeciu coopera i sloana - weryfikacja struktury czynnikowej kwestionariusza
osi.Ruszkowski- pawel. Red. - grupy interesow a prywatyzacja elektroenergetyki .Prawo konsumenta do
odstapienia od umowy wkrotce po jej zawarciu.Analiza finansowa jako instrument oceny efektywnosci
podmiotu gospodarczego na przykladzie przedsiebiorstwa xyz s.a..Przemoc wobec dziecka w rodzinie - od
przyczyn do zapobiegania.Karasinska- wanda. - samochod a podatki : ograniczenia w odliczaniu vat od
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nabycia i eksploatacji samochodow - nowe.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie
mikroprzedsiebiorstwa p.u.h. alkusz.Motywowanie pracownikow poprzez place na przykladzie firmy
patrol.Tryb ustawodawczy w republice federalnej niemiec.Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa na
przykladzie spolki mieszko s. A. W latach 2008-2010.Metody analizy sprawozdania finansowego
przedsiebiorstwa - studium przypadku.Rachunkowosc zarzadcza jako narzedzie zarzadzania projektami
dlugoterminowymi (na przykladzie przedsiebiorstwa budowlanego x s.a.).Controlling finansowy jako
narzedzie zarzadzania wartoscia przedsiebiorstwa.Dzialalnosc gospodarcz administracji panstwowej.Analiza
dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego w radomsku w latach 2003-2007.praca licencjacka budzet
gminy .Hipoteczny kredyt mieszkaniowy w polsce na przykladzie pko banku polskiego..Ksztaltowanie sie
praw natury os starozytnosci do wspolczesnosci.System logistyczny w miedzynarodowym transporcie
samochodowym na przykladzie vos logistics polska.Europeizacja prawa karnego poprzez decyzje ramowe
unii europejskiej.Ocena stanu mieszkan komunalnych w gminie nysa wraz z analiza zrodel finansowania
dzialalnosci remontowej w tym zakresie w latach 2006-2009..Wisniewski- rafal (1977- ). Red. - polityka
przestrzenna a transportowa : ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych .Koncepcja pracy
licencjackiej.Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolnosci w swietle kodeksu karnego
wykonawczego.Globalna i regionalna ochrona praw czlowieka..Zamowienia publiczne z wolnej reki a
ustawowe regulacje formalno-prawne.Ewolucja roli bankow centralnych we wspolczesnym swiecie (na
przykladzie systemu rezerwy federalnej)..Rozwoj spoleczno-gospodarczy miast w wojewodztwie
dolnoslaskim w latach 1999-2004..Rola planowania przestrzennego w strategii rozwoju jednostki
terytorialnej na przykladzie miasta czestochowy.Ocena dystrybucji wyrobow w przedsiebiorstwie alfa w
latach 2005-2009.Marketing audiowizualnych uslug medialnych w internecie na przykladzie telewizji
internetowej ipla firmy redefine.praca licencjacka budzet gminy .Wartosciowanie stanowisk pracy w sluzbie
cywilnej na przykladzie powiatowego inspektoratu weterynarii w lasku.Borkiewicz-liszka- malgorzata. poradnik ryczaltowca : nowe limity w 2008 r.- sprawdz- czy mozesz placic ryczalt- utrata p.Wdrozenie
informatycznego systemu zarzadzania majatkiem trwalym na przykladzie my sap erp w pkp cargo
s.a..Fundusze emerytalne w polsce w swietle nowego systemu emerytalnego..praca licencjacka budzet
gminy .Sadownictwo administracyjne w ii rzeczyposplitej.Odpowiedzialnosc karna lekarza za
nieterapeutyczne czynnosci medyczne.praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac magisterskich z
pedagogiki.Dzialalnosc powiatowego urzedu pracy w zawierciu w latach 2005-2009.Bezpieczenstwo
miedzynarodowe.Plan finansowy jako podstawa gospodarki finansowej jednostki budzetowej na przykladzie
zakladu karnego nr 1 w strzelcach opolskich..Strategia rozwoju firmy na przykladzie mpk w czestochowie sp.
Z o.o..Ewolucja zakresu sadowej kontroli administracji w polskim prawie..Instytucja lawnika w polskim
procesie karnym.Oddzialywanie panstwa na gospodarke finansowa malych i srednich
przedsiebiorstw..Salachna- joanna. - odpowiedzialnosc za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i
wykonywania budzetu jednostki sam.Znaczenie systemu motywacyjnego w zarzadzaniu zasobami ludzkimi (
na przykladzie komendy powiatowej panstwowej strazy pozarnej w brzegu)..Teoria i praktyka przywodztwa
w organizacji.Analiza potrzeb gminy wielgomlyny i ich zaspokojenie z zastosowaniem funduszy
europejskich.Czynnosci prokuratora w ogledzinach.Metody promocji krakowskich teatrow na przykladzie
teatru bagatela i teatru im. J.slowackiego.Strategia rozwoju wyzszej szkoly informatyki i zarzadzania w
rzeszowie..Tajemnica zawodowa adwokata w polskim procesie karnym.Zarzadzanie placowka oswiatowa na
przykladzie przedszkola nr 166 w warszawie.Metodologia pracy magisterskiej.Pisanie prac magisterskich
bialystok.Rozpoczynanie dzialalnosci gospodarczej w gastronomii w wojewodztwie mazowieckim.Koncepcja
logistycznej obslugi klienta w firmie ceramika..Ochrona danych osobowych osob fizycznych w obszarze
wspolpracy policyjnej panstw unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Pierwsza strona pracy
licencjackiej.Bezrobocie w powiecie szczycienskim w latach 2007-2009.Konstytucja polskiej rzeczypospolitej
ludowej z 22 lipca 1952 r. I jej nowelizacje.Motywowanie pracownikow- czyli wydobywanie z ludzi tego- co
najlepsze.Srodek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdow w kodeksie karnym z 1997 r..praca
licencjacka budzet gminy .Nowa ustawa o vat jako efekt harmonizacji polskiego prawa podatkowego z
prawem ue.praca licencjacka budzet gminy .Wzor pracy magisterskiej.Analiza polityki zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie zespolu szkol przemyslu spozywczego w krakowie.Wylaczenie sedziego w
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postepowaniu karnym.Zarzadzanie lancuchem dostaw na przykladzie przedsiebiorstwa dospel sp. Z
o.o..Media jako instrument ksztaltowania postaw dzieci i mlodziezy.Strategia lizbonska- a rynek pracy w
polsce i innych krajach unii europejskiej.Ocena polityki kadrowej na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa
uslugowego.Szkolenia pracownicze i ich wplyw na ksztaltowanie postaw pracownikow.Ocena szans rozwoju
przedsiebiorstwa z branzy komputerowej na podstawie analizy finansowej..Ocena realizacji strategii rozwoju
gminy rzasnia..Prognozowanie wartosci wspolczynnika beta w warunkach gieldy papierow wartosciowych w
warszawie..Logistyka dystrybucji w cementowni rudniki cemex polska sp.zo.o..Programy i formy
przeciwdzialania bezrobociu w powiecie zdunskowolskim.Naduzycie prawa do znaku towarowego poprzez
uzywanie w funkcji wspolnego znaku towarowego gwarancyjnego.Ochrona dobr kultury w prawie
miedzynarodowym publicznym i w dzialalnosci wybranych organizacji miedzynarodowych.Neutralizacja trafu
w filozofii prawa arthura ripsteina.Analiza efektywnosci przedsiewziecia inwestycyjnego na przykladzie
modernizacji budynku biurowego w abc sp. Z o.o..Sponsoring w szkolach publicznych na przykladzie zespolu
szkol lacznosci w lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie pracy licencjackiej zasady.Analiza podatkow
dochodowych od dzialalnosci gospodarczej w polsce.Specyfika marketingu uslug pocztowych na przykladzie
dzialan prowadzonych przez poczte polska s.a..Analiza dzialalnosci parkow etnograficznych- bedacych
atrakcja turystyczna regionow- na przykladzie: muzeum wsi kieleckiej w tokarni i muzeum wsi radomskiej w
radomiu..Ocena funkcjonowania kredytow mieszkaniowych w dzialalnosci kredytowej pko bp
s.a.Pozyskiwanie informacji o nieruchomosciach dla potrzeb obrotu nieruchomosciami.Analiza zagrozen i
ocena ryzyka zawodowego w przedsiebiorstwie produkcyjnym znicze..Wykorzystanie metod analizy
finansowej przy badaniu zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa.Style kierowania jako sposob sprawowania
wladzy organizacyjnej.Gospodarka budzetowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
przasnysz w latach 2005-2007.Analiza instrumentow sterowania ryzykiem kredytowym w banku
spoldzielczym w konopiskach w latach 2005 - 2009.Rola internetu i biur podrozy w procesie zakupu i
wyszukiwania ofert turystycznych.Specjalne strefy ekonomiczne a rozwoj klastrow (na przykladzie regionu
lodzkiego).praca licencjacka budzet gminy .Plynnosc i wyplacalnosc w procesie zarzadzania przedsiebiorstwa
indesit company s.a. w latach 2008-2010..Polityka pieniezna narodowego banku polskiego w aspekcie akcesji
polski do unii europejskiej.Praca licencjacka administracja.Ubezpieczenia kart platniczych na przykladzie
banku pko bp s.a..Zabezpieczanie ryzyka przy wykorzystaniu instrumentow pochodnych..Uwarunkowania
funkcjonowania malych i srednich przedsiebiorstw w gminie kolno.Tomaszewska- ludmila. - przemoc wobec
kobiet w rodzinie : niezbednik prokuratora .Sponsoring sportowy jako forma promocji w strategii
marketingowej przedsiebiorstwa.Lojalnosc uzytkownika last.fm w dobie przemian na rynku
muzycznym..Finansowanie dzialalnosci jednostki samorzadu terytorialnego. Analiza na przykladzie gminy
witonia w latach 2006-2009.Prace licencjackie z rachunkowosci.Praca licencjacka jak pisac.Wykorzystanie
technologii informatycznych oraz gotowych aplikacji wspomagajacych controlling w msp.Pronobis- michal. polska w strefie euro .Ewolucja sadownictwa administracyjnego po roku 1980.Prace magisterskie
socjologia.Choroby zawodowe.Ochrona wspolnika mniejszosciowego przy przymusowym wykupie
akcji.Dochody w rachunkowosci organu podatkowego na przykladzie gminy kodrab..Diagnoza i modelowanie
systemu zarzadzania wiedza na przykladzie organizacji mcdonalds.Logistyka dystrybucji w aspekcie jakosci na
przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.praca licencjacka budzet gminy .Kredyt hipoteczny dla osob
fizycznych na przykladzie banku pko s.a. w latach 2008-2011..Wycena jako narzedzie zarzadzania
wspolczesnym przedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena
wykorzystywania funduszy unii europejskiej w gminie myszkow.Rozwoj malej firmy poprzez korzystanie z
funduszy europejskich..Czynniki ksztaltujace ceny akcji na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie.Przyklad pracy licencjackiej.Ocena wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji
jednostek samorzadu terytorialnego.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow- czyli
wydobywanie z ludzi tego- co najlepsze.Internet jako kanal dystrybucji produktow bankowych.Ochrona
informacji niejawnych.Wzory prac licencjackich.Seminarium ii r.st. V r- zak.prawa koscielnego i
wyznaniowego.Wykorzystanie internetu w promocji przedsiebiorstwa na przykladzie firmy jutrzenka
s.a..Nieuczciwa konkurencja jako kategoria prawa pracy.Linowski- krzysztof. - kontakty skazanych na kare
pozbawienia wolnosci ze swiatem zewnetrznym .System finansowo-ksiegowy jednostki w swietle ustawy o
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rachunkowosci.praca licencjacka budzet gminy .Klosinski- kazimierz albin (1940- ). Red. - uslugi w gospodarce
swiatowej .Granice ryzyka ratownikow tatrzanskich w trakcie wypraw ratunkowych.Prace magisterskie z
rachunkowosci.Ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa wedlug procedur kredytowych bos
sa.Detaliczne produkty strukturyzowane.Analiza zrodel finansowania samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy klobuck w latach 2006-2010.Finansowanie osrodkow kultury na przykladzie filharmonii
lodzkiej im. Artura rubinsteina.Rola budzetowania w zarzadzaniu mikroprzedsiebiorstwem.Rozwoj i
perspektywy outsourcingu strategicznego it na przykladzie firm comarch i redroot.Prawa i obowiazki
cudzoziemcow w polsce .Ryzyko kredytowe i jego ograniczenia na przykladzie banku pko bp.Wykorzystanie
zarzadzania logistycznego na przykladzie firmy makro cash&carry s.a. polska.Rozstrzyganie sporow
budowlanych w swietle warunkow kontraktowych fidic.praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania
realizacji celow organizacji pozarzadowych na przykladzie kph - kampanii przeciw homofobii oddzialu w
lodzi.Dzialania marketingowe instytucji kultury na przykladzie centrum kultury dworek bialopradnicki i domu
kultury podgorze..praca licencjacka budzet gminy .Jose ortega y gasset o kryzysie spoleczenstwa
europejskiego i mozliwosciach jego przezwyciezenia.praca licencjacka budzet gminy .Pranie wartosci
majatkowych - analiza praktyki wymiaru sprawiedliwosci. Wybrane zagadnienia.Zaleznosc form reklamy od
stopnia rozwoju elektronicznej bankowosci w polsce..Zarzadzanie logistyczne a gospodarka magazynowa na
przykladzie przedsiebiorstwa pekaes..Badania wariograficzne w polskim procesie karnym.Alternatywne
formy finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwach
hotelarskich.Zapasy w systemie logistycznym. Analiza gospodarowania zapasami na przykladzie spoldzielni
produkujacej wode mineralna..Efektywnosc narzedzi rekrutacji i selekcji pracownikow na przykladzie
badanej firmy.Postepowanie o odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod
opieka.Zarzadzanie projektami rewitalizacyjnymi jako instrument rozwoju lokalnego..Ocena zaleznosci
miedzy produktywnym utrzymaniem maszyn a poziomem jakosci wyrobow metalowych na przykladzie firmy
metalplast- czestochowa.Logistyczna obsluga klienta w branzy uslug transportowych na przykladzie wybranej
firmy.Application of hci guidelines for evaluating usability of groupware.Fedan- roman. Red. - procesy
metropolizacji w regionie podkarpackim rzeszow-lwow .Zarzadzanie czasem jako instrument ksztaltowania
kultury organizacyjnej przedsiebiorstwa.Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem uslug
turystycznych.Instytucje finansowe w globalizujacej sie gospodarce.Podatek od czynnosci cywilnoprawnych
w polskim systemie prawa.Pastisz i stereotypowe role zwiazane z plcia w internetowych kampaniach
reklamowych.Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia.Rola posrednika w transakcjach obrotu
nieruchomosciami.Badania marketingowe w przedsiebiorstwach handlowych (analiza porownawcza
przedsiebiorstw hurtowych i detalicznych).Zarzadzanie teatrem muzycznym na przykladzie teatru rampa w
warszawie i gliwickiego teatru muzycznego.Wplyw systemu szkolen na komunikacje w urzedzie
gminy.Zastosowanie metody hierarchicznej analizy problemu (ahp) do wyboru opcji strategicznych w wyzszej
szkole menadzerskiej w legnicy.Dzialania public relations na podstawie tarachominskich zakladow
farmaceutycznych polfa s.a.- jako forma promocji produktu.Zwiastuny programow jako specyficzna forma
reklamy telewizyjnej.Struktura pracy licencjackiej.Kara i sposoby jej wykonywania w europie nowozytnej od
caroliny po franciscane.Pomoc przy pisaniu pracy licencjackiej.Planowanie rozwoju marketingu
partnerskiego w dzialalnosci firmy uslugowej na przykladzie hurtowni tkanin ultex-pol sp. Z o.o..Zarzadzanie
ryzykiem kredytowym (na przykladzie krakowskiej spoldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej).System
ubezpieczen spolecznych w polsce po reformie w 1999 roku.praca licencjacka budzet gminy .Pattersonrobert. - kompendium terminow z zakresu bankowosci po polsku i angielsku = compendium of banking in
poli.Realizacja zasady dwuinstancyjnosci w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Baza prac
licencjackich.Ksztaltowanie struktury kapitalowej w przedsiebiorstwie na podstawie sprawozdan
finansowych.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie publiczna organizacja projektowa na przykladzie
miedzynarodowego centrum kultury w krakowie.Wisniewski- edward - kapital i vlast’ v rossii : političeskaâ
deâtel’nost’ progressivnyh predprinimatelej v načal.Korporacja i alternatywy wobec niej w obliczu
swiatowych przemian spoleczno-gospodarczych xxi wieku.Analiza procesow rekrutacji do wybranych
korporacji miedzynarodowych w kontekscie globalizacji i gospodarki opartej na wiedzy.Gospodarka
odpadami w szpitalu.Zespoly zadaniowe jako forma doskonalenia rozwiazan organizacyjnych.Mechanizmy
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optymalizacji w zarzadzaniu przedsiebiorstwem w aplikacji gry decyzyjnej w ms excel.Tematy prac
magisterskich rachunkowosc.Wybrane narzedzia marketingu - mix - ich wplyw na wyniki przedsiebiorstwa
wojas s. A..Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomosci.Marketing spoleczny w polsce (na przykladzie
trzech wybranych kampanii spolecznych).Standard zlota w ujeciu austriackiej szkoly ekonomii.Alternatywne
rozstrzyganie sporow o nazwy domen internetowych .eu.Dostep podejrzanego do akt w postepowaniu
aresztowym a zasada rzetelnego procesu. Regulacje prawne w polsce oraz w niemczech.Specyfika pracy
sluzb specjalnych w roznych rezimach politycznych.Wykorzystanie analizy finansowej w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem..Obowiazki informacyjne spolek publicznych..System zarzadzania bezpieczenstwem
zdrowotnym haccp a logistyka.Rola merchandisingu w tworzeniu wybrazen o jakosci oferty
rynkowej.Podatek od nieruchomosci.Opis usytuowania mniejszosci narodowych w republice slowackiej ze
szczegolnym uzwglednieniem polonii slowackiej.Funkcjonowanie systemu - ustawy prawo zamowien
publicznych na przykladzie starostwa powiatowego..Odpowiedzialnosc cywilnoprawna czlonkow zarzadu
spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia..Projekt pracy magisterskiej.Uzasadnienie decyzji
administracyjnej..Tematy prac magisterskich politologia.Ewolucja i harmonizacja podatkow w polsce i unii
europejskiej..Analiza dzialalnosci funduszy inwestycyjnych w polsce w latach 2000-2007..Analiza
efektywnosci funkcjonowania polskiego towarzystwa ubezpieczen w latach 2003-2007.Logistyka projektu
budowlanego na przykladzie budowy sieci cieplnej w krakowie przez firme warmetech i.Systemy rekrutacji w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie firmy philip morris polska s.a..zrodla finansowania malych i
srednich przesiebiorstw w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w
powiecie sejnenskim.Wieloaspektowosc bezpieczenstwa eksploatacji sieci wodociagowej..Rozwoj
marketingowej koncepcji dzialania banku pko bp s.a. na tle bankow europejskich.Zamowienia publiczne w
swietle przepisow prawa z przykladem postepowania przetargowego.Wplyw systemu dystrybucji na
ksztaltowanie pozycji konkurencyjnej na przykladzie banku spoldzielczego w krapkowicach..Zarzadzanie
jednostka oswiatowa na przykladzie przedszkola samorzadowego nr 7 w bialymstoku.Analiza gospodarnosci
nieruchomosciami- na przykladzie gminy wojnicz w latach 2005 – 2009..Wplyw aktywnych form na
ograniczenie i zwalczanie bezrobocia na lokalnym rynku pracy (na przykladzie powiatu piotrkowskiego w
latach 2005-2009).Pisanie prac mgr.Analiza systemu dystrybucji firmy na przykladzie przedsiebiorstwa
x..Faktoring jako krotkoterminowa forma finansowania przedsiebiorstw.Przeslanki wypowiedzenia umowy
kredytu bankowego.Analiza wykorzystania funduszy i programow pomocowych unii europejskiej na
przykladzie miasta lodzi.Wybrane aspekty strategii marketingowej firm ponadnarodowych.Praca
magisterka.Ksztaltowanie sie ustroju konstytucyjnego wspolczesnego iraku..Uzycie srodkow przymusu
bezposredniego i broni palnej przez policje.Jakosc w procesie obrobki mechanicznej walcow hutniczych w
hucie buczek sp.zo.o..Zarzadzanie kryzysowe praca licencjacka.Zastosowanie technologii informatycznych w
nowoczesnym przedsiebiorstwie..Planowanie kariery zawodowej studentowe - zastosowanie teorii
j.l.hollanda.Stosunek panstwa do kosciolow i innych zwiazkow wyznaniowych w porzadku prawnym
rzeczpospolitej polskiej i wybranych panstw.Wplyw polityki stop procentowych narodowego banku polskiego
na akcje kredytowa bankow komercyjnych na przykladzie citibanku.Motywowanie jako funkcja zarzadzania
na przykladzie jednostki wojskowej w lasku.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc kredytowa bankow
komercyjnych na podstawie oferty ing banku slaskiego s.a..praca licencjacka budzet gminy .Barefoot- darren
- znajomi na wage zlota : podstawy marketingu w mediach spolecznosciowych .Formy przeciwdzialania
bezrobociu w powiecie zawiercianskim.Determinanty plynnosci finansowej na przykladzie spolki pkp
energetyka.Automatyczny system transakcyjny na przykladzie strategii par.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie produkcja jednostkowych wyrobow metalowych..Wybrane konstrukcje postepowania
administracyjnego i podatkowego.Zarzadzanie bezpieczenstwem pracy na przykladzie przedsiebiorstwa
budowlanego skanska..Wyrok w postepowaniu apelacyjnym.Skutki przejscia zakladu pracy lub jego czesci na
innego pracodawce w umownych stosunkach pracy..Kurleto- malgorzata halszka. - ginace kultury australiinowej zelandii i kanady a zarzadzanie turystyka zrownowazona .praca licencjacka budzet gminy .Strategiczne
aspekty zarzadzania przedsiebiorstwem w branzy farmaceutycznej.Realne i regulacyjne czynniki
konkurencyjnosci (na przykladzie sektora technologicznego).Tematy prac licencjackich pedagogika.Proces
kierowania w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy i gminnego osrodka pomocy
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spolecznej.Wspolpraca urzedu miasta krakowa z organizacjami pozarzadowymi w organizowaniu
przedsiewziec kulturalnych..Wylacznie ochrony pracownika przed wypowiedzeniem lub rozwiazaniem
umowy o prace w razie upadlosci lub likwidacji pracodawcy.praca licencjacka budzet gminy .System
konstytucyjny republiki wegier. System organow wladzy publicznej.Prezydent rzeczypospolitej polskiej w
swietle konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku.Nabywanie akcji wlasnych przez prywatna spolke
akcyjna.Zarzad rzecza wspolna w ramach wspolwlasnosci w czesciach ulamkowych.Pisanie prezentacji
maturalnych.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec skazanych stwarzajacych powazne zagrozenie
dla bezpieczenstwa spoleczenstwa albo powazne zagrozenie dla bezpieczenstwa zakladu karnego- czyli tzw.
Niebezpiecznych.Dzialalnosc kulturalna na terenie gminy swiatniki gorne a tradycje lokalne.Kredytowanie
dzialalnosci eksploatacyjnej przedsiebiorstw na przykladzie banku spoldzielczego w andrespolu.praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw wypalenia zawodowego na postawy pielegniarek szpitala wojewodzkiego
w bielsku-bialej..Wybrane aspekty bancassurance.Placowe i pozaplacowe motywowanie pracownikow w
agros nova sp. Z o.o..Idea i geneza powstania samorzadu powiatowego w polsce..Pisanie pracy licencjackiej
zasady.Spor o ratyfikacje traktatu lizbonskiego w perspektywie analizy dyskursu..Pisanie prac maturalnych
tanio.Konkurencyjnosc technologiczna jako przedmiot strategicznego zarzadzania rozwojem
regionalnym..Wplyw wyboru formy prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na sposoby prowadzenia
rachunkowosci.Pedagogika prace magisterskie.Odpowiedzialnosc deliktowa za wypadki drogowe na gruncie
kodeksu cywilnego.Zasada vim vi repellere licet w polskim systemie karnym.Dzialalnosc bakow hipotecznych
w polsce..Tajemnice prawnie chronione w przeczypospolitej polskiej..Skutecznosc i efektywnosc systemu
zarzadzania jakoscia wedlug normy iso 9001 na przykladzie huty szkla s. A. W jaroslawiu.Praca
magisterska.Bariety rozwoju organizacji niedochodowych na przykladzie hospicjum im. Sw. Lazarza w
krakowie.Spoleczna odpowiedzialnosc korporacji - etyka biznesu na przykladzie firmy johnson &
johnson..Usprawnienie funkcjonowania firmy logistycznej w obszarze nadzoru nad dokumentami na
przykladzie kuznia trans.Standaryzacja produktow i uslug jako wynik globalizacji na przykladzie firmy
mcdonald s.Budowa przewagi konkurencyjnej na rynku chemii budowlanej w polsce na przykladzie grupy
atlas.Ekonomiczne aspekty agroturystyki w wojewodztwie warminsko - mazurskim..Benchmarking
produktow niszowych na rynku industrialnym.Czy rzeczypospolita trojga narodow? Idea ksiestwa ruskiego
jako trzeciego czlonu rzeczypospolitej.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie w procesie zarzadzania
personelem w organizacji na podstawie banku bz wbk.Samodzielnosc finansowa gminy.Plan pracy
licencjackiej wzor.Wplyw reklamy na wybor konsumenta.Wspieranie przedsiebiorczosci na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w belchatowie.Pisanie prac magisterskich lublin.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza i ocena struktury portfela kredytowego banku pko bp s. A..Wspieranie dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu srodkow unijnych.Thornhill- christopher j. - a
sociology of constitutions : constitutions and state legitimacy in historical-sociological per.Ocena
funkcjonowania jednostki budzetowej na przykladzie zmk w glogowku w latach 2004-2006..Dzierzawa
gruntow rolnych..Zasada jawnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego..Proces
restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie banku spoldzielczego.Trouwborst- arie. - precautionary
rights and duties of states .Ochrona danych osobowych w dzialalnosci kosciola katolickiego w polsce.Analiza
i ocena dzialalnosci gminy lazy w latach 2001 - 2003.praca licencjacka budzet gminy .Naduzycie pozycji
dominujacej na wspolnotowym rynku oprogramowania komputerowego.Wplyw niezaleznej telewizji
muzycznej na kulture mlodziezowa na przykladzie mtv i mtv polska.Reklama w biurach podrozy dzialajacych
na polskim rynku turystycznym.Rynek new connect jako alternatywny sposob finansowania przedsiebiorstw
innowacyjnych z sektora msp.Zaklad pracy chronionej w polskim systemie prawnym.praca licencjacka budzet
gminy .Inteligentny dom.Marketing spoleczny w polsce (na przykladzie trzech wybranych kampanii
spolecznych).Analiza produkcji karpia w gospodarstwie rybackim - wola wydrzyna.Dziela
osierocone.Restrukturyzacja hurtowni dzialajacej przy przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie
jurajska sp w myszkowie.Polskie rolnictwo w warunkach integracji europejskiej.Wplyw procesow rynkowych i
szarej strefy na realizacje funkcjii podatku akcyzowego.Polityka szkolen w organizacji.Realizacja zadan z
zakresu ubezpieczen spolecznych i ich wplyw na rozwoj firmy na przykladzie sun garden sp. Z o.o..Zjawisko
samobojstwa jako przejaw patologii spolecznej.Kuratela sadowa dla doroslych..Pisma procesowe w
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cywilnym potepowaniu procesowym.Pokryzysowa polityka ekonomiczna usa (studium przypadku: new deal
oraz reformy w latach 2008-2011).praca licencjacka budzet gminy .Bezpieczenstwo teleinformatyczne
panstwa a cyberterroryzm.Zbieg egzekucji administracyjnej i sadowej.Przewoz rzeczy
niebezpiecznych.Dzialalnosc arimr i jej wplyw na rozwoj obszarow wiejskich na przykladzie powiatu
czestochowskiego.Zmiany w podatku vat w latach 2006-2008..Efektywnosc gospodarowania srodkami
trwalymi na podstawie przedsiebiorstwa gospodarki komunalnej sp.zo.o. W olkuszu.Komunikacja nowej
marki lokalnej firmy kurierskiej.Zarzadzanie produktem- jako jednym z elementow marketingu-mix na
przykladzie przedsiebiorstwa barda sp. Z o.o..Tryb i przeslanki rozwiazania umowy o prace bez
wypowiedzenia..Motywowanie pracownikow w przedsiebiorstwie na podstawie badan przeprowadzonych w
wydziale lacznosci i informatyki komendy wojewodzkiej policji w opolu..Analiza dynamiki dochodow i
wydatkow gminy mniszkow w latach 2002-2205.Formy promocji uslug hotelarskich (na przykladzie palacu
chojnata).Tematy na prace licencjacka.Ujawnianie i usuwanie brakow dowodowych postepowania
przygotowawczego w trybie artykulu 397 kodeksu postepowania karnego.Zarzadzanie procesami
kulturotworczymi w krakowskich klubach na przykladzie klubu kombinator w nowej hucie.Pisanie prac
magisterskich cena.Rola strategii w rozwoju sredniej wielkosci przedsiebiorstw produkujacych armature
sanitarna na przykladzie s.p.h. armagor.Praca licencjacka cennik.Ocena efektywnosci funduszy
inwestycyjnych polskiego rynku na przykladzie pioneer pekao tfi..Praca magisterska spis tresci.Wplyw ocen
pracowniczych na rozwoj zawodowy pracownikow.Transgraniczne laczenie sie spolek kapitalowych w swietle
dyrektywy parlamentu europejskiego i rady 2005/56/we oraz kodeksu spolek handlowych.Spolecznosc
lokalna wobec szans rozwoju regionalnego: studium z historii i wspolczesnego zycia spolecznego
gorzna.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki opoczno s.a..Ochrona konsumentow przed
nieuczciwa reklama..Kontrowersje towarzyszace zmianom w nowej bazylejskiej umowie
kapitalow.Uwarunkowania rozwoju gospodarczego sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
miasta lomzy.Obowiazek lojalnosci w handlowych spolkach osobowych.zrodla dochodow budzetu gminy
wiejskiej i ich ksztaltowania sie w latach 1999-2003 na przykladzie gminy tomaszow mazowiecki.Stefanskimarek - uspolecznienie policji jako proces ksztaltowania poczucia bezpieczenstwa w srodowisku
lokaln.Podatek od czynnosci cywilnoprawnych.Narzedzia motywowania pracownikow na przykladzie firmy
orange polska.Priorytety polityki gospodarczej w zakresie pomocy publicznej w polsce.Naduzycia wobec
osob starszych. Socjologiczno-prawna analiza zjawiska w polsce po 1989 roku.Proces zakupow w branzy
meblowej na przykladzie firmy x.Zarzadzanie strategiczne w przedsiebiorstwie uslugowym na przykladzie
czestochowskiego uniwersytetu powszechnego towarzystwa wiedzy powszechnej.Ocena systemu
wynagrodzen w przedsiebiorstwie geovita sp. Z o.o. W warszawie.Rola handlu hurtowego w kanale
dystrybucji.Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa wodociagow i
kanalizacji sp. Z o.o..Przychod z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych w konstrukcji podatku
dochodowego od osob fizycznych.Pojecie i charakter prawny umowy franchisingu.Wplyw internetu na
sposoby prezentowania sprawozdan finansowych na przykladzie polski i wielkiej brytanii.Sponsoring w
sporcie na przykladzie polskiej ekstraklasy pilkarskiej..Zasady opodatkowania obrotu nieruchomosciami
podatkiem od towarow i uslug.Konstytucyjne aspekty integracji w sprawach karnych. Wybrane zagadnienia
na podstawie art. 55 konstytucji rzeczypospolitej polskiej.praca licencjacka budzet gminy .Unia gospodarczo walutowa jako poglebiony etap integracji. Skutki wspolnej waluty z uwzglednieniem polski.Naleznosci w
polityce rachunkowosci przedsiebiorstwa pol- glas..Inwestycje jednostek samorzadu terytorialnego a system
zamowien publicznych na przykladzie oczyszczalni sciekow w gminie druzbice.Rozwoj przedsiebiorczosci w
sektorze malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie gminy dzialoszyn w latach 2009 - 2011..Trybunal
konstytucyjny na tle wybranych sadow konstytucyjnych panstw europejskich.Ocena sytuacji majatkowo
finansowej przedsiebiorstwa x.Analiza efektywnosci bankowosci detalicznej ing banku slaskiego s. A. W
latach 2005 - 2009.praca licencjacka budzet gminy .Proces repatriacji polakow ze wschodu w xx wieku ze
szczegolnym uwzglednieniem repatriacji z kazachstanu.Zakaz porozumien ograniczajacych konkurencje.
Mozliwosc stosowania wylaczen spod zakazu w odniesieniu do porozumien uznawanych za najciezsze
ograniczenia konkurencji.Systemy motywacyjne w administracji publicznej na przykladzie urzedu miasta i
gminy w koniecpolu..Praca magisterska chomikuj.Realizacja uslug publicznych przez gmine siewierz w latach
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2005-2009.Handel ludzmi – charakterystyka zjawiska- zmiany prawne oraz badania aktowe..Analiza
dzialalnosci kredytowej banku pko s.a. w latach 2000-2004.Przestepstwo korupcji w sporcie profesjonalnym
na przykladzie meczu pilki noznej.Konstrukcja uznania administracyjnego.Motywacja w
zarzadzaniu.Przepisywanie prac magisterskich.Instrumenty dluzne w finansowaniu deficytu w latach 20052010.Zasady udzielania kredytow hipotecznych na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Promocja miasta
praca magisterska.Zarzadzanie elementami aktywow obrotowych i ich wplyw na sytuacje finansowa
energetyki cieplnej opolszczyzny sa w opolu..Efektywnosc ekonomiczna dzialalnosci lokacyjnej otwartych
funduszy emerytalnych w polsce w latach 2001-2004.Audit wewnetrzny jako narzedzie diagnozy systemu
zarzadzania jakoscia (na przykladzie firmy fin sa).Rachunkowosc z zasadami - wplyw polityki rachunkowosci
na sposob ewidencji i prezentacji zdarzen gospodarczych.Koncepcja panstwa platona.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kontrola i nadzor w zakresie pomocy publicznej w prawie unii
europejskiej.Tematy prac magisterskich z administracji.Diagnoza stresu organizacyjnego w firmie electro
proces - studium przypadku.Problem korupcji w sektorze prywatnym .Analiza i ocena wydatkow
budzetowych na dzialania proekologiczne na przykladach gmin gidle i radomsko na przestrzeni lat 2001 2005.Przewlaszczenie na zabezpieczenie ujecie modelowe a praktyka.praca licencjacka budzet gminy
.Stosowanie przepisow o pelnomocnictwie do organow menedzerskich spolek handlowych z
uwzglednieniem prokury.Corporate social responsibility a wynik finansowy banku spoldzielczego.Gotowe
prace dyplomowe.Analiza wybranych metod rekrutacji pracownikow.Sankcje wadliwosci czynnosci prawnych
w prawie cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka pedagogika przedszkolna.Sprzedaz
osobista w branzy bielizniarskiej-znaczenie profesjonalnego dopasowania bielizny.Systemy motywacji w
jednostkach administracji publicznej na przykladzie urzedu gminy zgierz.Analiza funkcjonowania programu
horyzontalnego ue - interreg na przykladzie polskich regionow.Sposoby szacowania kosztow posrednich w
kalkulacji kosztorysowej wykonawcy budowlanego – teoria i praktyka. Praca inzynierska
budownictwo.Historyczne miasto biecz w dzialaniach promocji i reklamy z zakresu turystyki.Pokojowe
sposoby rozwiazywania sporow zbiorowych pracy.Dzialalnosc arimr i jej wplyw na rozwoj obszarow wiejskich
na przykladzie powiatu czestochowskiego.Przepisy antymobbingowe - instytucja ochrony stron stosunku
pracy- czy grozne narzedzie w ich rekach..Ocena zagospodarowania turystycznego miejsc publicznych w
opolu..Terminy w postepowaniu cywilnym.Zarzadzanie wybranymi podsystemami logistycznymi w
przedsiebiorstwie mleczarskim..Gwarancje prawne zapewniajace ochrone zobowiazanemu w postepowaniu
egzekucyjnym w administracji.Pomoc ofiarom przestepstw -implementacja standardow miedzynarodowych
w polsce.Koncepcja panstwa i wladzy w pismach filozoficznych friedricha augusta von hayeka.praca
licencjacka budzet gminy .Przywodztwo- wladza i style kierowania w zarzadzaniu przedsiebiorstwem pracy
chronionej na podstawie spoldzielni inwalidow inmet w kedzierzynie - kozlu..Rola kredytu hipotecznego w
finansowaniu nieruchomosci.Wplyw aktywnych instrumentow przeciwdzialania bezrobociu na sytuacje rynku
pracy w wojewodztwie opolskim w latach 2004 - 2009..Spoleczne skutki bezrobocia w polsce w latach 19902004.Inwestycje rzeczowe w przedsiebiorstwie.Zarzadzanie szpitalem na przykladzie niepublicznego zakladu
opieki zdrowotnej w mikolowie.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna studentow.Ustalanie i przydzielanie rol w
zespolach w instytucjach sektora publicznego.Rola ulg w podatku dochodowym od osob fizycznych w
polsce.Status banku centralnego w polsce.Model sieciowy przebiegu przedsiewziecia budowlanego na
wybranym przykladzie praca inzynierska budownictwo.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza pracownika w
razie wyrzadzenia szkody osobie trzeciej .Charakterystyka strategii marketingowych wytworni wodek
wratislavia.Kompleksowe ujecie zasady ne bis in idem w aspekcie prawa unii europejskiej z uwzglednieniem
norm prawa polskiego.Usprawnienie organizacji zarzadzania transportem drogowym w przedsiebiorstwach
magazynowo-transportowych.Ocena wykorzystania srodkow unijnych przez gmine tarnow
opolski..Zarzadzanie kosztami wynagrodzen na przykladzie przedsiebiorstwa plastix.Planowanie jako
instrument zarzadzania w jednostkach organizacyjnych starostwa powiatowego w klobucku.Promocja w
rajdach samochodowych - trt rally team.Ochrona wynagrodzenia za prace.Ocena plynnosci finansowej
poczty polskiej.praca licencjacka budzet gminy .Specyfika finansow gminy uzdrowiskowej buskozdroj.Rywalizacja a konflikt w zespole pracowniczym na przykladzie organizacji x.Faktoring jako forma
finansowania dzialalnosci gospodarczej.Wynagrodzenie jako element motywacji w szpitalu powiatowym w
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zawierciu.Podstawowe konstrukcje procesowe w postepowaniu administracyjnym ogolnym i
podatkowym.Motywowanie pracownikow jako podstawowy element zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie firmy handlowej.Wozniak- leszek. Red. - ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania msp
.Specyfika zarzadzania jakoscia opartego na wymaganiach normy iso 9001:2008 na przykladzie urzedu gminy
torusn koscielna.Analiza finansowa elementem opracowania strategii przeciwdzialania bezrobociu na
przykladzie powiatu zawiercianskiego.Pelnomocnik w postepowaniu przed sadami administracyjnymi.Baza
hotelowa wojewodztwa opolskiego - przemiany a kierunki rozwoju..praca licencjacka budzet gminy .Analiza
wplywu kosztow materialowych na ksztaltowanie sie wyniku finansowego przedsiebiorstwa x.Logistic park
jako produkt marketingu terytorialnego miasta piotrkowa trybunalskiego.Ograniczanie skutkow bezrobocia
na przykladzie powiatu skarzysko kamienna.Orzekanie i wykonywanie leczniczych srodkow
zabezpieczajacych.Gospodarowanie nieruchomosciami w gminie krzepice.Czynniki ksztaltujace klimat
spoleczny na przykladzie przedsiebiorstwa z grupy dalkia polska.Praca magisterska podatki.praca licencjacka
budzet gminy .Krawczyk-sokolowska- izabela. Red. - zarzadzanie przedsiebiorstwem w kontekscie
zrownowazonego rozwoju : monografia .Wplyw stosowania product placement w teatrze na wizerunek
marki.Przestepstwa przeciwko mieniu z uzyciem przemocy wobec osoby lub grozby jej uzycia- w polskim
prawie karnym- na tle zmian w ustawodawstwie.Zarzadzanie przez podatki na przykladzie miasta
lodzi.Konkurencyjnosc powiatu jako miejsca inwestowania..Sejm i senat w konstytucji z 1997 r..Poziom stresu
pracownikow jurajskiego banku spoldzielczego a spiralny efekt nastepczy.Ocena funkcjonowania zasobow
materialnych i niematerialnyc w odniesieniu do przemyslu oddziezowego..Bezposrednie inwestycje
zagraniczne w polsce - uwarunkowania naplywu oraz oddzialywanie na gospodarke..Nadzor regionalnych izb
obrachunkowych nad jednostkami samorzadu terytorialnego..Prawne formy zabezpieczenia zobowiazan
podatkowych.Zrownowazona karta dokonan jako instrument rachunkowosci zarzadczej na przykladzie
wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Ryzyko kredytowe w kredytowaniu potrzeb klientow
indywidualnych w dzialalnosci banku powszechna kasa oszczednosci w ostrolece.Zarzadzanie konfliktem w
organizacji.Reklama jako narzedzie wplywu spolecznego. Przyklady spolecznych kampanii reklamowych w
polsce i anglii.Instrumenty tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku uslug bankowych ze szczegolnym
uwzglednieniem kredytu na przykladzie alior banku s.a..Forum pisanie prac.Analiza porownawcza hotelu
secesja na tle innych obiektow turystycznych dzielnicy kazimierz.Warunki legalnosci strajku.Praca licencjacka
pedagogika przedszkolna.Przeciwdzialanie bezrobociu na rynku pracy w powiecie sieradzkim w latach 20052009.Status prawny sedziego.Kryzys finansowy (2007/2009) a rozwoj rynku funduszy
inwestycyjnych..Ochrona informacji niejawnych o klauzuli niejawnosci-- scisle tajne oraz -- tajne.praca
licencjacka budzet gminy .Zasady wykorzystania materialow operacyjnych w polskim procesie karnym.Karty
platnicze w polsce - wybrane zagadnienia.Odpowiedzialnosc wykonawcy obiektu budowlanego w swietle
warunkow kontraktu fidic..Realizacja zadania pomocy spolecznej przez jednostki samorzadu terytorialnego a
wymogi spoleczenstwa na przykladzie lodzi.Znaczenie- funkcjonowanie oraz perspektywy rozwojowe
centrow logistycznych w polsce..Bezrobocie na polskiej wsi. Studium przypadku lokalnego rynku pracy
powiatu piotrkowskiego..Realizacja i ocena strategii marketingowych w firmie handlowej.Analiza
efektywnosci eksploatacji maszyn i urzadzen wykorzystywanych w produkcji opakowan szklanych..Praca
licencjacka wzor.praca licencjacka budzet gminy .Technologia i ekonomika budowy wielokondygnacyjnych
piwnic oraz czesci nadziemnych budynkow niskich i wysokich na terenach centrow miast praca inzynierska
budownictwo.Wspolczesne formy motywacji pracownikow stosowane w przedsiebiorstwie x.Marketing
wewnetrzny w sklepach wielkopowierzchniowych na przykladzie firmy real.Skarga kasacyjna na tle srodkow
odwolawczych..Wybrane aspekty dotyczace konstrukcji zlotej akcji w prawie polskim i niemieckim w
kontekscie swobody przeplywu kapitalu.Kontrola zarzadcza w jednostce budzetowej na przykladzie centrum
ksztalcenia praktycznego.Kredyt bankowy i leasing jako metody finansowania rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie lameli spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia w lowiczu.Zapis na sad
polubowny.Bankowe uslugi elektroniczne.Rodzaje orzeczen trybunalu konstytucyjnego i ich skutki
prawne..Praca licencjacka przyklady.Uwarunkowania skutecznosci pracy menadzera.Naduzywanie pozycji
dominujacej przez organizacje zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi i pokrewnymi-praca
porownawcza prawa polskiego i niemieckiego z elementami prawa unii europejskiej.Biznesplan na
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przykladzie firmy career & image consulting.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona dobr osobistych w
prawie prywatnym miedzynarodowym.Problemy prawne i informatyczne podpisu elektronicznego..Zasada
udzialu czynnika spolecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwosci w polsce..Rynek nieruchomosci
mieszkaniowych a ryzyko kredytowania hipotecznego..praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie
struktury kapitalu na przykladzie miedzynarodowych spolek gieldowych: orlen s.a.- statoil- bp oraz chevron
texaco.Separacja prawna malzenstwa w prawie kanonicznym kosciola katolickiego i w prawie
polskim.Atrakcyjnosc turystyczna finlandii w opinii polakow..praca licencjacka budzet gminy .Automatyzacja
procesu magazynowania na przykladzie wybranej firmy.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie systemu
wynagrodzen w przedsiebiorstwie (na przykladzie kwk rydultowy - anna)..Pisanie prac magisterskich
poznan.Rekrutacja-selekcja i adaptacja pracownikow - w poszukiwaniu skutecznych sposobow pozyskiwania i
wprowadzania pracownikow.Przewlaszczenie nieruchomosci na zabezpieczenie.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Vat - harmonizacja polskiego prawa podatkowego do prawa unii
europejskiej.Wypadkowosc w gospodarstwach indywidualnych w swietle uregulowan ustawy o
ubezpieczeniu spolecznym rolnikow.Skarga na akt nadzoru nad dzialalnoscia jednostek samorzadu
terytorialnego..Wplyw konkurencji na rentownosc funduszy inwestycyjnych w latach 19972007.Wykorzystanie internetu w dzialalnosci promocyjnej firm.praca licencjacka budzet gminy
.Motywowanie wolontariusza.Wirtualny wymiar logistyki w dzialalnosci platform internetowych.Wplyw
programow unijnych na zarzadzanie na przykladzie wyzszej szkoly zarzadzania w czestochowie.Wizerunek
miasta lodzi w opiniach mieszkancow.Kredyt bankowy jako zrodlo finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.Decyzje inwestycyjne przy wykorzystaniu analizy technicznej.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza systemow logistycznych na podstawie przedsiebiortswa produkcyjno-handlowego
dzialajacego na rynku miedzynarodowym.Transport towarowy w zintegrowanej europie.Organizacja i
funkcjonowanie wladzy wykonawczej w monarchiach skandynawskich.Spolka partnerska-jako jedna z form
organizacyjnoprawnych wykonywania wolnego zawodu..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie jakoscia
w przedsiebiorstwie tworzyw sztucznych..Wady oswiadczen woli skladanych elektronicznie ze szczegolnym
uwzglednieniem bledu.Zarzadzanie zasobem infrastruktury w gminie na przykladzie gminy
mokrsko..Madrzejowski- wieslaw. Red. - model wspolpracy pomiedzy zakladami ubezpieczen a instytucjami
panstwowymi w zakresie dzia.Adamus- rafal - upadlosc a zobowiazania cywilnoprawne .praca licencjacka
budzet gminy .Promocja gminy-narzedzia i techniki na przykladzie aleksandrowa lodzkiego.Prawnokarna
ochrona tajemnicy panstwowej.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w przedsiebiorstwie wytwarzajacym
konstrukcje stalowe.Geneza- rozwoj oraz orzekanie i wykonywanie kary ograniczenia wolnosci.praca
licencjacka budzet gminy .Sposoby ograniczania bezrobocia na lokalnym rynku pracy w lowiczu..Polityka
ochrony praw konsumenta w polsce na przykladzie powiatu kutnowskiego.Funkcjonowanie sytemu haccp na
przykladzie wybranego przedsiebiorstwa i jego relacji z dostawcami i odbiorcami.Systemy elektroniczne
wspomagajace transport samochodowy.Funkcjonowanie przedsiebiorstwa handlowego w branzy odziezowej
na przykladzie franczyzobiorcy d&s sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Przeslanki i kierunki rozwoju
rynku uslug logistycznych..praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska politologia.Zarzadzanie jakoscia
i produkcja przy wytwarzaniu konstrukcji z poliweglanu..praca licencjacka budzet gminy .System utrzymania i
doskonalenia jakosci w obszarze logistyki firmy handlowej na podstawie firmy nac sp. Z o.o..Benchmarking w
sektorze hotelarskim na przykladzie hotelu senackiego w krakowie.Prawo do prywatnosci pracownika w
kontekscie ochrony danych osobowych.Effizienz in der gkv für die jagre 1999 bis 2005 - eine untersuchung
mit hilfe der data envelopment analysis.Analiza i ocena czynnikow determinujacych ryzyko kredytowe na
przykladzie bankow detalicznych..praca licencjacka budzet gminy .Rola public relations w kreowaniu
wizerunku firmy na przykladzie lodzkiej spoldzielni mleczarskiej.Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej w procesie
cywilnym.Pisanie prac informatyka.Stadniczenko- stanislaw leszek. Red. - propedeutyka praw czlowieka :
czlowiek a jego prawa i obowiazki : c.d. .Przejecie jako forma windykacji na przykladzie przedsiebiorstwa go
leasing sp. Z o.o..Challenges in managing multicultural team.Czynniki rozwoju rynkow nauczania jezykow
obcych w regionie opolskim jako rynkow informacji..praca licencjacka budzet gminy .Wspieranie
konkurencyjnosci malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po akcesji do unii europejskiej.Digital signane
jako nowoczesny- reklamowy srodek promocyjnego oddzialywania na rynek.praca licencjacka budzet gminy
.

.
.Leasing jako forma finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw.Ocena kredytu konsumpcyjnego na
przykladzie wybranych bankow komercyjnych.Standardy jakosci obslugi klientow banku zachodniego wbk
s.a..Kontrola koncentracji przedsiebiorcow w polskim i niemieckim ustawodastwie antymonopolowym w
ujeciu porownawczym.Iii filar ubezpieczen a reforma emerytalno-rentowa.Zabezpieczenie spoleczne osob
przemieszczajacych sie w unii europejskiej..Analiza finansowa budzetu gminy jako narzedzie oceny
efektywnosci gospodarowania srodkami publicznymi.Ekonomiczne podejscie do prawa w koncepcji richarda
posnera.Szara strefa zatrudnienia w polsce.Metody oceny rozwoju markowych produktow turystycznych na
poziomie regionalnym..Analiza stosowanych narzedzi motywacyjnych w p. P. H. Unitex..Badania empiryczne
procesow rewaloryzacyjnych z przykladem analizy czasu pracy przy odnowieniu praca inzynierska
budownictwo.Rola rozwiazan logistycznych w procesie dystrybucji produktow wielkogabarytowych na
przykladzie firmy x.Odpowiedzialnosc materialna pracownika za szkode wyrzadzona w mieniu nie
powierzonym.Praca licencjacka wstep.Europejskie modele telewizji publicznej a funkcjonowanie i kierunki
zmian telewizji polskiej s.a..Proces kadrowy w zakladzie linii kolejowych w czestochowie.Srodki z funduszy
unii europejskiej jako zrodlo finansowania zadan gminy olesno w latach 2007-2010.Spoleczno-ekonomiczne
skutki migracji zarobkowych w skali lokalnej na przykladzie miasta bielsk podlaski.Likwidacja i rozwiazanie
spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Rozwoj rzeszowa na tle przemian spoleczno-ekonomicznych
zachodzacych w polsce po 1989 roku - badanie skutecznosci zarzadzania..Wydatki majatkowe samorzadu
wojewodztwa slaskiego w zakresie edukacji w latach 2001 - 2005.Subkultura w reklamie i reklama w
subkulturach.praca licencjacka budzet gminy .Rola transportu intermodalnego w redukcji kosztow
logistycznych przedsiebiorstwa.Pisanie pracy.Aktywnosc innowacyjna przedsiebiorstw w polsce w latach
2006-2009.Uwarunkowanie i kierunki rozwoju turystyki zdrowotnej w wojewodztwie opolskim..Rola
marketingu bezposredniego w centrum obslugi klienta firmy boc gazy sp. Z o.o. Oddzial w
siewierzu.Tworzenie i rozwoj firm z sektora msp.Miejsce polski w integracji europejskiej. Analiza w aspekcie
szans i zagrozen..Pozycja rady nadzorczej w spolce akcyjnej.Srodki przymusu w egzekucji sadowej.Procedura
platnosci miesiecznych w kontrakcie budowlanym w warunkach fidic – warunki ogolne i warunki szczegolne
praca inzynierska budownictwo.Rozwoj turystyki dzieci i mlodziezy - proces zarzadzania kadra
pedagogiczna..Fundusze europejskie jako efektywny czynnik wspierania przedsiebiorczosci w
miejscowosciach regionu lodzkiego.Public relations i promocja miasta i gminy niepolomice..praca licencjacka
budzet gminy .Nowoczesne metody finansowania sektora malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce..Rzeczywisty wymiar jurysdykcji miedzynarodowego trybunalu karnego.Efekty czlonkostwa polski w
ue w sferze ochrony konsumenta.Dzialalnosc sopockiego towarzystwa ubezpieczen ergo hestia s.a. w
zakresie ubezpieczenia nieruchomosci mieszkalnych..Ceny transferowe.Pozycja ustrojowa senatu na tle
konstytucji polskich w xx w..Bartnik- krzysztof. Red. - sklep internetowy od a do z .Stres organizacyjny w
przedsiebiorstwie transportowo-spedycyjnym magtrans i zakladzie produkcyjnym metalowo-kotlarskim sas studium porownawcze.praca licencjacka budzet gminy .Dozor jako srodek zapobiegawczy w postepowaniu
karnym.Motywowanie i ocenianie pracownikow na przykladzie ostroleckiego rynku pracy.Project finance
jako metoda finansowania inwestycji.Stwierdzenie niewaznosci malzenstwa w zakresie zgody malzenskiej w
kodeksie prawa kanonicznego z 1983 r.- wybrane zagadnienia..Ochrona najemcow mieszkan w prawie
francuskim.Zasadnosc kodeksowej regulacji umowy franchisingu.Rola transportu intermodalnego w redukcji
kosztow logistycznych przedsiebiorstwa.Praca licencjacka badawcza.Specyfika rachunkowosci budzetowej i
sprawozdawczosci na przykladzie szkoly publicznej..Charakterystyka produktu warta vip i analiza sprzedazy
ubezpieczenia w makroregionie.Negocjacje jako metoda rozwiazywania konfliktow spolecznych na
przykladzie zakladu gorniczego.Nacjonalizacja i zwrot nieruchomosci.Historyczny rozwoj separacji i rozwodu
w europejskich systemach prawnych.praca licencjacka budzet gminy .Rola i znaczenie zasobow ludzkich w
organizacji na przykladzie konsultanta w firmie makro.praca licencjacka budzet gminy .Funkcje motywowania
pracownikow w strarostwie powiatowym w makowie mazowieckim.Dowod z opinii bieglego w polskim
postepowaniu cywilnym.Zastosowanie venture capital w finansowaniu innowacyjnych przedsiewziec.Model
coachingu achieve jako systematyczne podejscie do zadan executive coachingu..Kontrola dzialalnosci
gospodarczej przedsieborcy na podstawie ordynacji podatkowej i ustawy o swobodzie dzialalnosci
gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .Zabieg przerywania ciazy w swietle uregulowan
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prawnych.Ksztaltowanie i wykorzystanie atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu na przykladzie powiatu
strzeleckiego..Przyslugiwanie wladzy rodzicielskiej.Wykorzystanie oraz ocena shockvertising-u w reklamach
spolecznych.Szkolenie i doskonalenie pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimina
przykladzie firmy x.Dowodzenie w postepowaniu apelacyjnym.Kwalifikowalnosc podatku vat w projektach
wspolfinansowanych z unii europejskiej.Podstawy wznowienia postepowania karnego.Koncentracje
horyzontalne przedsiebiorstw w prawie konkurencji unii europejskiej.Przywrocenie terminu w postepowaniu
cywilnym.Ewidencja gruntow i budynkow oraz jej znaczenie w procedurach administracyjnych .Teoretycznopraktyczne aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi w krajowym rejestrze dlugow.Dostosowanie polskiego
prawa bankowego do norm ue.Strategiczna karta wynikow jako instrument zarzadzania firma rodzinna (na
przykladzie powszechnego uniwersytetu pracowniczego).Przychody i koszty w --energy investors spolce z
o.o.- a ich wplyw na wynik finansowy w latach 2006-2008.Postepowanie cywilne w sprawach o ochrone
autorskich praw majatkowych.Analiza wielkiego kryzysu rozpatrywana na tle teorii cyklu koniunkturalnego
szkoly austriackiej..Odpowiedzialnosc panstwa za szkode transgraniczna wynikajaca z dzialalnosci nie
zabronionej w prawie miedzynarodowym w projekcie komisji prawa miedzynarodowego onz oraz w
umowach miedzynarodowych i orzecznictwie.Przedsiewziecia proekologiczne jako element strategii rozwoju
przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy procter & gamble).Plan pracy magisterskiej.Analiza dzialalnosci
depozytowej banku w latach 2002-2004 na przykladzie oferty banku przemyslowo - handlowego pbk
s.a..Polozenie prawne kosciola ewangelicko-metodystycznego w polsce.Sprawozdanie finansowe zrodlem
informacji przedsiebiorstwa na przykladzie regionalnej dyrekcji lasow panstwowych w lodzi.praca licencjacka
budzet gminy .Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy nutricia polska..Ocena dzialalnosci pko
bp sa z zakresu kredytow mieszkaniowych w latach 2005-2008.Klauzule niedozwolone w umowach o impreze
turystyczna we wspolnotowym i polskim prawie ochrony konsumenta..praca licencjacka budzet gminy
.Krajowe i zagraniczne zrodla finansowania inwestycji ekologicznych w polsce na przykladzie gminy
kamienica..praca licencjacka budzet gminy .Quality management on the basis of the novol firm.Ocena
efektywnosci wykorzystania srodkow trwalych przez firme.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa el 12 spolka z
o.o. z siedziba w opolu..Owsiak- stanislaw (1946- ). Red. - regiony wobec kryzysu finansowego : praca
zbiorowa .Finanse publiczne i rynek pracy w latach 1995-2004..Miejsce- rola- funkcja motywacji w rozwoju
kadry pracowniczej na przykladzie panstwowego przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej poczta
polska.Klasik- andrzej. Red. - przedsiebiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spojnosci przestrzeni
europejskiej .Srodki trwale w prawie podatkowym i bilansowym.praca licencjacka budzet gminy
.Odwolalnosc srodkow zaskarzenia w postepowaniu cywilnym.Koncepcje obowiazywania prawa.Sejm i senat
w konstytucji z 1997 r..praca licencjacka budzet gminy .Kurator sadowy w prawie karnym.Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej badacza i sponsora..Srodki ochrony prawnej w prawie zamowien
publicznych.Zarzadzanie wiedza na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno - handlowo - uslugowego
delite.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona przed nieuczciwa konkurencja we francuskim systemie
prawnym.Umiejetnosci kierownicze w zakresie komunikacji i prowadzenia negocjacji na przykladzie urzedu
miasta w myszkowie.Znaczenie i specyfikacja systemu motywacji w oddziale specjalnym zandarmerii
wojskowej w gliwicach..Ocena efektywnosci funkcjonowania indeksu wig-20 w latach 2005-2010 na gieldzie
papierow wartosciowych w warszawie..Sluzebnosc drogi koniecznej..Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwan
nauczycieli a efektywnosc szkolen..praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie uw.Analiza
sprawnosci zarzadzania windykacja na przykladzie przedsiebiorstwa energetycznego.Proces motywowania w
przedsiebiorstwie sektora budowlanego na przykladzie wolimex.Prace licencjackie z zarzadzania.Pisanie prac
inzynierskich.Zarzadzanie produkcja i jakoscia oraz utrzymanie maszyn w budownictwie..Zmiany w polskim
prawie mediow po przystapieniu polski do unii europejskiej.Wielofunkcyjnosc szansa rozwoju obszarow
wiejskich w polsce i unii europejskiej..Ocena kondycji finansowej miejskiego przedsiebiorstwa komunalnego
sp. Z o.o. Mpk.Nasladowcy rynkowi oraz ich strategie marketingowe.Analiza rynku kolektorow slonecznych w
polsce (na przykladzie malopolski).Strategia marki firmy loreal na polskim rynku kosmetycznym.Skutecznosc
egzekucji zobowiazan podatkowych na przykladzie urzedu skarbowego w raciborzu..Wykorzystanie
oprogramowania pern source w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet gminy .Rola stazu
nauczycielskiego z perspektywy zarzadzania szkola.Komunikacja marketingowa bankow na przykladzie banku
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pko bp.praca licencjacka budzet gminy .System motywowania studentow wydzialu zarzadzania uniwersytetu
lodzkiego do nauki.Obsada kona - problematyka kryminalistyczna w wybranych tragediach williama
szekspira.Warunki oraz ocena rozwoju uslug agroturystycznych w powiecie piotrkowskim.praca licencjacka
budzet gminy .Bezrobocie w powiecie ostroleckim w latach 2003-2005.Zasady rozliczania i ujawniania
transakcji wewnatrzgrupowych w sprawozdaniach finansowych jednostek powiazanych.Logistyczna obsluga
klienta na przykladzie firmy p.v. prefabet kluczbork s.a..Funkcjonowanie firmy x na rynku uslug
logistycznych.Wybrane aspekty dzialalnosci sektora bankowego.Pisanie pracy magisterskiej.Pamiec fleszowa
a efekty nastepcze dotyczace osoby jana pawla ii.Prawa i obowiazki pracownika ochrony fizycznej .Promocja
gospodarstw agroturystycznych na przykladzie bolimowskiego parku krajobrazowego.Wplyw polityki
strukturalnej unii europejskiej na rozwoj gminy zdunska wola.Seminarium v roku - prawo koscielne i
wyznaniowe.Metody platnosci swiadczone droga elektroniczna.Magazyn soli o konstrukcji z drewna
klejonego i rozpietosci 35 m. Praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie jakoscia zycia osob migrujacych w
kontekscie wybranych aspektow globalizacji.Proces rekrutacji i selekcji w sluzbach mundurowych na
przykladzie policji i panstwowej strazy pozarnej.Wykorzystywanie srodkow unijnych w dziedzinie
infrastruktury technicznej w miescie opolu..Strategia marketingowa malej firmy na przykladzie skorut import
eksport sp. Z o.o..Rola kierownika w procesie adaptacji pracownikow do pracy na przykladzie hotelu
piramida w tychach..praca licencjacka budzet gminy .Zlece napisanie pracy.Budynek jednorodzinny o
konstrukcji szkieletowej praca inzynierska budownictwo.Skutecznosc i dzialanie organizacji non - profit na
przykladzie szpitala im. Jana pawla ii w krakowie..Budowanie i komunikowanie marki malopolski.
Porownawcze studium przypadku wojewodztwa malopolskiego i regionu wallonii.Dochody wlasne w
budzecie miasta lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc zastosowania reklamy w banku na
przykladzie dominet bank s.a..Wplyw kontroli na motywacje na przykladzie firmy x.Domy aukcyjne na
wspolczesnym- europejskim rynku sztuki..Golen- jan. Oprac. - kielce : plan miasta .Strategie wejscia
przedsiebiorstwa zagranicznego na rynek polski na przykladzie firmy ikea.Formy motywacji pracownikow
urzedu gminy redziny w latach 2004-2009.Przestepstwo dzialania na szkode spolki prawa handlowego.
Problematyka odpowiedzialnosci karnej.Praca magisterska pedagogika.Piwowarski- juliusz. fundamentalizm islamski a terroryzm w xxi wieku .Ocena zdolnosci kredytowej jako sposob minimalizacji
ryzyka kredytowego banku.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich poznan.Rola systemu
komunikacji na przykladzie towarzystwa ubezpieczeniowego aviva.Przywodztwo i wladza organizacyjna w
przedsiebiorstwie turystycznym.Drelich-skulska- boguslawa. Red. - asia-europe : partnership or rivalry?
.Ocena wyplacalnosc przedsiebiorstwa w dlugim i krotkim okresie.Spoleczne i zdrowotne problemy osob
niepelnosprawnych.Zarzadzanie placowka oswiatowa na przykladzie zespolu szkolno - przedszkolnego nr 4 w
myszkowie.Motywacja pracownikow praca magisterska.Internetowy rynek nieruchomosci..praca licencjacka
budzet gminy .Zakazana reklama jako nieuczciwa praktyka rynkowa.Gminne inwestycje infrastrukturalne na
przykladzie gminy opoczno.Mozliwosci wykorzystania e-commerce w dzialalnosci przedsiebiorstwa 2wbc
polska. Analiza i ocena wybranych narzedzi.Ocena wplywu funduszy strukturalnych na rozwoj rolnictwa w
polsce.Bilans platniczy ukrainy w latach 2005-2007..Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy w swietle
polskiej regulacji prawnej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ekonomiczna przedsiebiorstw przemyslu
cukierniczego wawel s.a i mieszko s.a.Naruszenie klauzuli konkurencyjnej.Wspieranie malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce przez pko bp s.a..praca licencjacka budzet gminy .Dostosowanie pomocy
strukturalnej do potrzeb msp na przykladzie firmy md.Zaswiadczenie europejskiego tytulu
egzekucyjnego.praca licencjacka budzet gminy .Laczenie spolek kapitalowych na przykladzie laczenia sie
spolek akcyjnych.Kurzepa- boleslaw. - ustawa o wyrobach budowlanych .Determinanty wyboru targowiska
jako miejsca zakupu przez klientow - targowiska tomex.Kontrakty menedzerskie w spolkach
kapitalowych.Mozliwosci finansowania inwestycji w jednostkach samorzadu terytorialnego z funduszy unii
europejskiej na przykladzie rzeszowa.Systemy komputerowe wspierajace czlowieka - rozwiazania aktualne i
kierunki rozwoju.Zasada sadowego wymiaru sprawiedliwosci i prawo do sadu w sprawach administracyjnych
na tle prawa europejskiego..Unia europejska wobec narkotykow i narkomanii.Ochrona praw dziecka w
polsce.Motywowanie jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi.Organizacja narodow zjednoczonych i jej
dzialalnosc w dziedzinie ochrony dziecka.Finansowanie budownictwa mieszkaniowego po 1989 roku w
.

.
oparciu o doswiadczenia banku pko bp s.a..Leasing jako alternatywna forma finansowania (na przykladzie
tomaszowskich kopalni surowcow mineralnych biala gora sp.z o.o. W tomaszowie mazowieckim.Procesy
pozyskiwania oraz wykorzystywania przez spolecznosci lokalne srodkow europejskich. Na przykladzie gminy
krynicy-zdroj.praca licencjacka budzet gminy .Kierowanie personelem w sytuacji negatywnego
nastroju.Chan- chak kwan. - polityka spoleczna w chinach : rozwoj a dobrostan .Analiza kosztow
bezposrednich na przykladzie przedsiebiorstwa bucik.Rola zarzadzania w swietlicy..Satysfakcja i lojalnosc
klientow supermarketu tesco.Rola wizerunku w zarzadzaniu organizacja pozarzadowa na przykladzie
wybranych organizacji..Mozliwosci pozyskiwania kapitalu przez spolki prawa handlowego na
przykladziepolski koncern naftowy s.a..Skutecznosc instrumentow przeciwdzialania bezrobociu na terenie
wojewodztwa opolskiego w latach 2000-2006..Organizacja miedzynarodowych dzialan ratowniczych na
przykladzie malopolskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej.Weresa- marzenna. Red. - procesy tworzenia
wiedzy oraz transferu osiagniec naukowych i technologicznych do biznesu .Klitgaard- robert e. skorumpowane miasta : praktyczny przewodnik zwalczania i zapobiegania korupcji .Prace magisterskie
prawo.Praca magisterska cena.praca licencjacka budzet gminy .Ocena skutecznosci metod pomocy
bezrobotnym na przykladzie szkolen dla bezrobotnych.Glowa panstwa v republiki francuskiej.Stosunki
miedzyludzkie jako wyznacznik kultury organizacyjnej danego przedsiebiorstwa.Wykorzystanie srodkow
unijnych na finansowanie rozwoju turystyki w bialymstoku w latach 2007- 2013.Finansowanie dzialalnosci
samorzadowej jednostki budzetowej na przykladzie domu pomocy spolecznej dom kombatanta w
lublincu.Zybala- andrzej. Red. - w kierunku dialogu opartego na wiedzy .Wplyw dotacji unijnych na budzet
gminy kamienica polska w okresie 2006-2009.Hopej- marian (1951- ). Red. - wiedza w gospodarce i
gospodarka oparta na wiedzy : edukacja w gospodarce opartej na wiedzy .Harmonizacja polityki podatkowej
unii europejskiej - stan obecny i perspektywy..Dotacje na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej jako
instrument wspierania rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie wojewodztwa
malopolskiego.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu i jej wplyw na decyzje konsumenckie.Organizacja
odzysku odpadow na przykladzie firmy remondis..Korzysci i koszty wynikajace z funkcjonowania systemu
zarzadznia jakoscia zespolu norm iso 9000 na przykladzie tele-foniki kable s.a. zaklad krakow wielicka.Rozwoj europejskiej wspolpracy policyjnej w unii europejskiej. Doswiadczenia polski po akcesji do
ue.Szanse i bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie --spoldzielni uslug rolniczych w
cisku.Nowoczesne metody zarzadzania w malych i srednich przedsiebiorstwach.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Martyniak- czeslaw - dziela .Odpowiedzialnosc spadkobiercow
gospodarstwa rolnego za dlugi zwiazane z prowadzeniem tego gospodarstwa.Egzekucja oproznienia lokalu
lub pomieszczenia.Kontrakt menedzerski jako podstawa zatrudnienia osob zarzadzajacych zakladem pracy w
imieniu pracodawcy.Podsluch procesowy i operacyjny stosowany przez policje- cba oraz abw i aw .Polskie
umowy dotyczace unikania podwojnego opodatkowania.Strategia internacjonalizacji przedsiebiorstwa
branzy wyposazenia dla gastronomii na przykladzie firmy mapal polska sp. Z o.o..Czas pracy lekarza w prawie
krajowym oraz wspolnotowym ze szczegolnym uwzglednieniem problematyki dyzuru medycznego.Praktyki
naruszajace zbiorowe interesy konsumentow.praca licencjacka budzet gminy .Administracyjno - prawne
regulacje prawa farmaceutycznego.Strategie produktowe firm miedzynarodowych na przykladzie coca-cola
hbc polska.Analiza finansowa jako element zarzadzania finansami na przykladzie grupowej oczyszczalni
sciekow w lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Finansowe wspieranie sportu przez jednostki samorzadu
terytorialnego (na przykladzie gminy bialystok).praca licencjacka budzet gminy .Wybrane zagadnienia
umowy leasingu ze szczegolnym uwzglednieniem sprzetu elektronicznego jako przedmiotu umowy.Council
tax jako glowne zrodlo dochodow wlasnych organow samorzadowych w anglii. Studium przypadku miasta
southampton.Demotywacja jako patologia zarzadzania zasobami ludzkimi.Efektywnosc strategii
inwestycyjnych skonstruowanych przy uwzglednieniu wybranych wskaznikow fundamentalnych w warunkach
gieldy papierow wartosciowych w warszawie.Naduzycia finansowe w systemie rachunkowosci
przedsiebiorstw..Ocena sytuacji finansowej jednostki budzetowej na przykladzie miejsko-gminnego osrodka
pomocy spolecznej w zelowie.Znaczenie podatkow dochodowych w polityce fiskalnej.praca licencjacka
budzet gminy .Kompetencje pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie banku pko bp
s.a..Masiukiewicz- piotr - zarzadzanie sanacja banku .Doskonalenie organizacji poprzez stosowanie
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wspolczesnych metod i technik zarzadzania w korporacjach miedzynarodowych.Wykorzystanie e-learningu w
rozwijaniu wiedzy organizacji.Modelowanie procesow badawczo- rozwojowych w procesie wdrazania
innowacji na przykladzie przedsiebiorstwa branzy elektroenergetycznej..praca licencjacka budzet gminy
.Logistyka zaopatrzenia i zarzadzanie zapasami..Zabawka jako produkt kulturowy i rynkowy - przyklad lalki
barbie..Rozwoj systemow emerytalnych.Opodatkowanie dochodow przedsiebiorstwa na przykladzie helmen
spolka z o.o..Cechy rynkowe i ich wplyw na wartosc nieruchomosci lokalowych na przykladzie miasta
jastrzebie- zdroj.Realizacja polityki kadrowej firmy poprzez szkolenia pracownikow na przykladzie conoco
phillips..Wplyw reklamy internetowej na nabywcze zachowania studentow.Nowe funkcje zabytkowych
palacow lodzi..Motywowanie pracownikow na przykladzie banku --alfa..Kult pamieci osoby zmarlej szczegolne dobro osobiste i jego ochrona..Dzialalnosc promocyjna gminy na przykladzie gminy narewka
.Zarzadzanie kosztami w przedsiewzieciu budowlanym praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie
nieruchomosciami komercyjnymi na przykladzie nieruchomosci biurowo-magazynowej.Podatki lokalne jako
zrodlo dochodow gminy miejskiej i wiejskiej.Rola kompetencji pracowniczych w rozwoju organizacji opartej
na wiedzy.Elementy promocji mix w sklepach internetowych na przykladzie polskiego rynku ecommerce.Strategie marketingowe przedsiebiorstwa na przykladzie firmy drog - bud sp. Z o. O..praca
licencjacka budzet gminy .Rekrutacja pracownikow na podstawie firmy htl strefa s.a..Wspolbiezne aplikacje
biznesowe- wykorzystujace procesor graficzny- w srodowisku cuda.Specyficzne determinanty stresu
zawodowego wsrod pracownikow sluzby wieziennej..Znaczenie funduszy strukturalnych w modernizacji
polskiego rolnictwa.Staz zawodowy jako forma pomocy osobom bezrobotnym.Sektor malych i srednich
przedsiebiorstw w aspekcie wykorzystania srodkow pomocowych z unii europejskiej.Zarzadzanie
finansowaniem dzialalnosci rolniczej na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.Specyfika
niepublicznych zakladow opieki zdrowotnej na przykladzie katolickiego osrodka wychowania i resocjalizacji
mlodziezy w bielsku-bialej..Oferta kredytowa banku pko bp dla malych i srednich przedsiebiorstw w latach
2008-2013.Plan pracy magisterskiej wzor.praca licencjacka budzet gminy .Ustanie malzenstwa przez
rozwod..praca licencjacka budzet gminy .Taktyka prowadzenia dzialan poscigowych.Finanse publiczne i rynek
pracy w latach 1995-2004..Przelew wierzytelnosci hipotecznej.Umowne prawo pierwokupu - zarys instytucji
na gruncie kodeksu cywilnego.Potocki- arkadiusz. Red. - globalizacja a spoleczne aspekty przeobrazen i
zmian organizacyjnych .praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie obciazen dochodow pracowniczych w
latach 2002 - 2007.Fuzje i przejecia jako forma rozwoju przedsiebiorstw na przykladzie przejecia sato office
gmbh przez nowy styl sp. Z o.o.Efektywnosc gospodarki magazynowej na przykladzie badanego
przedsiebiorstwa.Naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa- jako czyn nieuczciwej konkurencji.Ryzyko i jego
ograniczanie w lancuchu dostaw paliw.Analiza budzetu gminy na przykladzie gminy klomnice w latach 20032006.Falszowanie euro. Aspekty kryminalistyczne.Spoleczne determinanty zmian w organizacji.Dzialania
wladz samorzadowych w celu pozyskiwania inwestorow zewnetrznych na przykladzie miasta na prawach
powiatu czestochowa.Prace licencjackie.Alkoholizm - leczenie i rehabilitacja w panstwowym osrodku terapii
uzaleznien.Finansowanie dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw z kapitalow obcych.Wady
oswiadczenia woli w polskim kodeksie cywilnym.Partycki- slawomir (1951- ). Red. - partnerstwo i wspolpraca
a kryzys gospodarczo-spoleczny w europie srodkowej i wschodniej..Konstrukcja prawna ulg i zwolnien w
podatku od spadkow i darowizn.Zarzadzanie przeplywem informacji w przedsiebiorstwie
turystycznym.Problemy polityki kadrowej na przykladzie agencji restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa.Prawna ochrona dzialalnosci przedsiebiorstw w oparciu o zapisy ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentow na podstawie wybranych przykladow.Analiza zrodel kreowania projektow innowacyjnych w
warunkach wybranego przedsiebiorstwa przemyslowego.Wojcik-mazur- agnieszka. Red. - zarzadzanie
podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora publicznego a rozwoj regionalny : m.Srodki ochrony
prawnej we wspolnotowym prawie zamowien publicznych.Zarzadzanie malym i srednim przedsiebiorstwem
w polsce na przykladzie firmy bomar.Zakres informacji ujawnianych przez przedsiebiorstwa na przykladzie
sfinks polska s.a..Ewolucja i kierunki zmian w instytucji swiadka koronnego na gruncie polskiego procesu
karnego.Analiza rentownosci na przykladzie firmy baby scout.Analiza i ocena potencjalu turystycznego
beskidu slaskiego z punktu widzenia mozliwosci rozwoju zjazdowej turystyki narciarskiej.Harmonizacja
podatku akcyzowego na przykladzie unii europejskiej.Prace inzynierskie pisanie.Wspolna polityka
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energetyczna unii europejskiej.Funkcjonowanie kredytow dla ludnosci na przykladzie banku pko bp
s.a..Status prawny pracownika mlodocianego w polskim prawie pracy.Analiza struktury kosztow w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem uslugowym na przykladzie orbis s.a..Przykladowa praca
licencjacka.Kryminalizacja przerwania ciazy w swietle kodeksu karnego z 1997 r. .Prawne i etyczne aspekty
reklamy masowej.Budzet samorzadu powiatowego na przykladzie powiatu piotrkowskiego w latach 20082010.Weryfikacja doboru zawodowego na przykladzie malopolskiego urzedu wojewodzkiego w
krakowie..Ocena plynnosci finansowej banku na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Napisanie pracy
magisterskiej.Banki komercyjne w systemie bankowym polski.Postepowanie w sprawie odpowiedzialnosci
podatkowej osob trzecich.Reklama w biurach podrozy dzialajacych na polskim rynku
turystycznym.Aktywnosc inwestycji na przykladzie inwestycji w przedsiebiorstwie..Pozaplacowe srodki
motywacji zolnierzy w 1 pulku specjalnym podczas wyjazdu w rejon konfilitow zbrojnych.Postepowanie w
sprawie o zachowek.Instrumenty kreowania lojalnosci klientow na rynku uslug bankowych na przykladzie
banku pekao sa.Wykorzystanie internetu w marketingu uslug turystycznych.Music production in windows
environment.Rola i znaczenie kultury organizacyjnej w ksztaltowaniu zachowan organizacyjnych na
przykladzie starostwa powiatowego w czestochowie..Komunikacja spoleczna w malej firmie: bariery i
metody ich usuwania.Programy lojalnosciowe jako narzedzie zarzadzania relacjami z klientem..praca
licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich opinie.Bukowski- andrzej - region tradycyjny w
unitarnym panstwie w dobie globalizacji : przypadek wojewodztwa malopolsk.Wybrane problemy inwestycji
zagranicznych na ukrainie.Koszty dzialalnosci szpitala na przykladzie wojewodzkiego zespolu zakladow opieki
zdrowotnej centrum zdrowia chorob pluc i rehabilitacji w lodzi.Segment rynku jako ocena walki
konkorencyjnej.Dylematy interwencji humanitarnej na przykladach wojny rosyjsko-gruzinskiej z (2008 r.) I
konfliktu syryjskiego z (2011 r. – ) – aspekty prawne.Postepowanie w stosunku do
nieobecnych.Wykorzystanie srodkow unijnych dla rozwoju spolecznego i gospodarczego gminy libiaz..Analiza
form ewidencji podatkowej na przykladzie malego przdsiebiorstwa.Koncepcja gender mainstreaming w
europejskiej polityce rownosci plci. Przyklad sektora pracy..System ubezpieczen spolecznych w polsce i jego
funkcjonowanie.Dobor pracownikow - teoria i praktyka procesow rekrutacyjno-selekcyjnych w oparciu o
doswiadczenia malej firmy.Nurzynska- iwona. Red. - rozwoj obszarow wiejskich w polsce : diagnozystrategie- koncepcje polityki .Kryminalistyka a muzyka.praca licencjacka budzet gminy .Praca
magisterska.Wynagodzenia w sektorze oswiaty jako istotny element wydatkow gminy klobuck.Obsluga
klienta jako element strategii marketingowej przedsiebiorstwa uslugowego na przykladzie carey agri
international poland sp. Z o.o. Nalezacej do grupy cedc..Komisja rewizyjna w spolce z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Polityka spoleczna w unii europejskiej.Charakterystyka porownawcza platform
internetowych z sektora b2b oraz b2c.Prawa i obowiazki czlonka rady nadzorczej w spolce akcyjnej.Wymogi
formalno-prawne postepowania upadlosciowego - zagadnienia wybrane.Rola jakosci obslugi klienta w
budowaniu dlugookresowych relacji z nim.Rekrutacja jako element zarzadzania zespolami
pracowniczymi.Sprzedaz przedsiebiorstwa handlowej spolki osobowej.Polska policja sanitarna.Wplyw
wspolnej polityki rolnej na restrukturyzacje rolnictwa krajow unii europejskiej.Przykladowa praca
magisterska.Galicyjski sejm stanowy oraz sejm wielkiego ksiestwa poznanskiego i ich rola w funkcjonowaniu
prowincji.Utrata mocy wiazacej przez zgodna z prawem decyzje administracyjna.Kompetencje pracownicze a
stanowiska pracy na przykladzie bialostockiego parku naukowo technicznego.zrodla finansowania malychsrednich przedsiebiorstw w ujeciu teoretycznym.praca licencjacka budzet gminy .Drygas- miroslaw. Red. polska wies i rolnictwo w unii europejskiej : dylematy i kierunki przemian .praca licencjacka budzet gminy
.Specyfika akcji promocyjnych w miejscu sprzedazy - analiza i ocena na przykladzie dzialan prowadzonych w
wybranych sklepach wielkopowierzchniowych..Strategia rozwoju firmy rodzinnej (na przykladzie firm ferma
niosek prawda oraz ovovita a. Kurasik).System motywowania pracownikow w instytucji samorzadowej na
przykladzie urzedu miasta w zawierciu.Analiza poziomu jakosci wyrobow metalowych.Gotowe prace.Proces
oceny zdolnosci kredytowej klienta indywidualnego w banku bps s.a. w latach 2006-2009.Analiza wybranych
funduszy inwestycyjnych w polsce w latach 2002-2006.Ocena efektywnosci produktow bankowych banku
pko bp s.a.w latach 2007-2011.Negocjacje jako sposob komunikacji interpersonalnej.Rola przywodcy w
organizacji przyszlosci.Emocje w reklamie dobr luksusowych..Wplyw konfliktow na prace nauczycieli
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czestochowskich szkol ponadgimnazjalnych.Rachunkowosc i sprawozdawczosc finansowa instytucji
finansowych na przykladzie domu maklerskiego.Obnizenie kapitalu zakladowego w spolkach
kapitalowych.praca licencjacka budzet gminy .Budzet gminy.Programy lojalnosciowe jako jedna z form
wspolczesnego marketingu.Stryjakiewicz- tadeusz (1954- ). Red. - o nowy ksztalt badan regionalnych w
geografii i gospodarce przestrzennej = (for a new shape of.Sprawozdawczy rachunek wynikow
przedsiebiorstwa uslugowo-handlowego na przykladzie gminnej spoldzielni samopomoc chlopska w
polancu.Uwarunkowania wdrazania innowacji produktowych w przedsiebiorstwie przemyslowym..Poczatek
zdolnosci prawnej osoby fizycznej.Nabycie wlasnosci ruchomosci od nieuprawnionego..Zamowienia
publiczne w swietle inwestycji i prowadzenia dzialalnosci biezacej w jednostkach publicznych sluzby zdrowia
na przykladzie szpitala powiatowego w radomsku.Microsoft access 2003 pl jako uniwersalny system do
tworzenia bazy danych.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona rodzicielstwa w prawie pracy i
zabezpieczenia spolecznego.Malopolska siec koordynatorow ds. Funduszy strukturalnych- a zdolnosc
absorbcyjna gmin z obszaru wojewodztwa malopolskiego do pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania
srodkow z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach wdrazania zporr 2004-2006.System
dystrybucji przedsiebiorstwa na przykladzie huty szkla..Formy ewidencji podatkowej stosowane przez osoby
fizyczne prowadzace dzialalnosc gospodarcza w polsce.Status prawny wojta..Problemy w finansowaniu
instytucji kultury na przykladzie muzeum lotnictwa polskiego w krakowie..Organizacja i funkcjonowanie
wielooddzialowej firmy prawnej.Ewolucja podkultury wieziennej w polskich zakladach karnych.Praca
licencjacka pomoc.Wykorzystanie nowoczesnych rozwiazan informatycznych w logistycznej obsludze
klienta.Stres i wypalenie zawodowe pracownikow wybranych instytucji swiatowych w czestochowie.Prace
licencjackie z zarzadzania.Zasada dyspozycyjnosci we wlasciwym postepowaniu egzekucyjnym.Ewidencja i
rozliczenie podatku vat w roznych typach dzialalnosci..Ubezwlasnowolnienie i jego skutki .Korupcja w sporcie
profesjonalnym jako szczegolny rodzaj przestepstwa wymierzony przeciwko obrotowi
gospodarczemu.Niepodleglosc kosowa w swietle prawa miedzynarodowego.Nowak- edward (1951- ). Red. rachunkowosc a controlling .Specjalne strefy ekonomiczne na przykladzie krakowskiego parku
technologicznego..Ubezpieczenia menedzerskie (d&o) jako nowy rodzaj ubezpieczen od odpowiedzialnosci
cywilnej czlonkow spolek kapitalowych w polsce na tle rozwiazan w stanach zjednoczonych i republice
federalnej niemiec..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw narzedzi polityki fiskalnej na wielkosc
inwestycji.Lipka- anna. - aktywnosc tworcza a pracoholizm : jak utrzymac kapital kreatywnosci pracownikow?
.Wplyw bezposrednich inwestycji zagranicznych na rozwoj przedsiebiorstw w polsce.Produkcja
ksztaltownikow lebkowych goracowalcowanych do budowy statkow.Rola edukacji w budowaniu gospodarki
opartej na wiedzy.Zrodla finansowania przedsiebiorstw.Specyfika dzialalnosci podmiotow leczniczych
bedacych przedsiebiorstwami w obszarze marketingu.praca licencjacka budzet gminy .Tytuly prac
magisterskich.Seminarium ii r.st. V r- kat.socjologii prawa.Prace licencjackie zarzadzanie.Analiza srodkow
trwalych w podmiocie sektora publicznego na przykladzie uniwersytetu medycznego w lodzi.Dadanskakatarzyna anna. - kodeks cywilny..Analiza finansowa skonsolidowanych sprawozdan finansowych.praca
licencjacka budzet gminy .Efektywnosc zdalnych kanalow dystrybucji uslug bankowych.Wplyw zminany
stosunkow na zobowiazanie (klauzula rebus sic stantibus).Zasiedzenie sluzebnosci
przesylu.Materialnoprawne aspekty wywlaszczenia nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy
.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu za zobowiazania podatkowe spolek kapitalowych.Wplyw procesow
prywatyzacyjnych na rynek pracy w polsce w latach 2000-2003.Rola controllingu w optymalizacji kosztow w
przedsiebiorstwie handlowym.Prawne i instytucjonalne podstawy europejskiej unii walutowej.Koszty
przedsiebiorstwa produkcyjnego w aspekcie decyzji cenowych na przykladzie pso maskpol s.a..Banki
spoldzielcze w polsce i i ich dzialalnosc kredytowa na przykladzie bs strykow.Realizacja funkcji personalnej
oraz wystepujace w tym zakresie dysfunkcje.Centra logistyczne w systemie logistycznym.Bank centralny na
globalnym rynku finansowym..Zarzadzanie transportem w strategii lizbonskiej.Politologia praca
licencjacka.Kontrakt menedzerski.Identyfikacja obszarow niezgodnosci i oceny ich struktury przy
wytwarzania stali..praca licencjacka budzet gminy .Modele odpowiedzialnosci podmiotow
zbiorowych.Analiza oferty kart platniczych banku bp s.a. w latach 2000-2010.Prawo wlasnosci intelektualnejmediow i reklamy.praca licencjacka budzet gminy .Rentownosc jako miara oceny dzialania
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przedsiebiorstw.Plan pracy licencjackiej przyklady.Wniosek o ogloszenie upadlosci.Prace dyplomowe
chomikuj.Zarzadzanie kultura mniejszosci narodowych na przykladzie spolecznosci slowackich na spiszu i
orawy.Zarzadzanie finansami lokalnymi na przykladzie gminy czyzew.System opodatkowania osob fizycznych
w polsce na tle przemian ustrojowych w europie.Odpowiedzialnosc karna czlonkow zarzaduw zwiazku z
upadloscia..Wplyw sytuacji demograficznej na system publicznych ubezpieczen emerytalnych w
polsce.Wybrane problemy zabezpieczenia spolecznego w polsce.Pozbawienie i ograniczenie prawa wlasnosci
nieruchomosci w prawie administracyjnym.System rachunkowosci agencji interaktywnej - projekcja systemu
na potrzeby zarzadzania.Rola reklamy na rynku nieruchomosci na przykladzie biura nieruchomosci house for
you sp. Zo.o..praca licencjacka budzet gminy .Wirtualny wymiar logistyki w dzialalnosci platform
internetowych.praca licencjacka budzet gminy .Bulkowski- thomas n. - podstawy spekulacji : ewolucja gracza
gieldowego .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Planowanie zatrudnienia na
przykladzie fundacji dla domu pomocy spolecznej dzieci gleboko uposledzonych w krakowie.Bigamia w
swietle prawa polskiego i kanonicznego.Zjawisko --honour killing” a prawo karne islamu.praca licencjacka
budzet gminy .Metody neuromarketingu i ich zastosowanie w strategii dzialan rynkowych wspolczesnych
przedsiebiorstw.Zakres ujawnien informacji o przeplywach pienieznych - wnioski z badania spolek
gieldowych.Na czym polega sukces firmy skoda na rynku polskim.Rekrutacja i selekcja kandydatow do pracy
na przykladzie firmy malow .Wycena malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy dzierzawa sp. Z
o.o..Tematy magisterskie.Projekt architektoniczno-konstrukcyjny sklepu osiedlowego o pow. 400 mx2 praca
inzynierska budownictwo.Udzial prokuratora w postepowaniu cywilnym.Doskonalenie stosowania tworzyw
sztucznych w medycynie na przykladzie protez stomatologicznych..Zarzadzanie procesem zmian w
przedsiebiorstwie na przykladzie kopalni wegla brunatnego belchatow s.a..Dyskryminacja mezczyzn w
miejscu pracy.Outsourcing rekrutacji- szkolen i kadrowo - placowy na przykladzie firmy x.Faktoring jako
krotkoterminowa forma finansowania przedsiebiorstw.Wycena nieruchomosci gruntowej na przykladzie
nieruchomosci polozonej w czestochowie przy ulicy mietowej.Tematy prac magisterskich.Wyczerpanie prawa
ochronnego do znaku towarowego w ujeciu europejskiego trybunalu sprawiedliwosci.Dochody wlasne a
samodzielnosc finansowa gminy.Krakowska izba przemyslowo-handlowa w krakowie w latach 18501950.Konkurencyjnosc powiatu jako miejsca inwestowania..Wplyw zrodel finansowania na sytuacje
majatkowo - finansowa przedsiebiorstwa.Zarzadzanie plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa.Czynniki
ksztaltujace jakosc uslug hotelarskich.Istota i charakter prawny umowy o arbitraz.Kupie prace
licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Ocena form motywacji pracownikow na przykladzie urzedow
gmin dzialoszyn- pajeczno i siemkowice..Sytuacja kobiet na rynku pracy w polsce w latach 2004-2008.Prawo
pomocy w postepowaniu sadowoadministracyjnym w swietle europejskich standardow ochrony praw
jednostki.praca licencjacka budzet gminy .Pozycja handlowej spolki osobowej w procesie cywilnym.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pozyskiwanie i utrzymywanie klienta na
przykladzie firmy pwpw ochrona.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie funkcjonariuszy policji na
przykladzie wybranej komendy powiatowej.Powodztwo wzajemne jako srodek obrony pozwanego w
procesie.Umowa darowizny w polskim prawie cywilnym.Powszechne towarzystwa emerytalne w swietle
reformy emerytalnej z 1999 roku.Samorzad terytorialny praca licencjacka.Dochody i wydatki gminy na
przykladzie gminy wiejskiej krzyzanow.Badanie opinii pracownikow o funkcji ocen pracowniczych w ich
przedsiebiorstwach.Zasady wspolzycia spolecznego w polskim prawie cywilnym.Innowacje produktowe w
branzy kablowej na podstawie przedsiebiorstwa bitner..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Czynniki rozwoju przedsiebiorstwa turystycznego na
przykladzie exim tours sp. Z o.o..Pracownicze systemy motywacyjne w jednostkach publicznych na
przykladzie komendy powiatowej policji w klobucku.Wielofunkcyjny rozwoj wsi. Analiza dzialan uslugowych z
zakresu agroturystyki i turystyki wiejskiej na przykladzie regionu kurpiowskiego.Analiza porownawcza
wartosci przedsiebiorstwa z wartoscia rynkowa i jej zanczenie w zarzadzaniu przedsiebiorstwem..Polityka
rozwoju lokalnego miasta i gminy niepolomice.praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska
tematy.Analiza finansowa przedsiebiorstwa utrzymania infrastruktury kolejowej w katowicach sp. Z o.o. W
latach 2003-2005.Suspensywnosc skargi do sadu administracyjnego.Strategia marketingowa firmy sobieski
dystrybucja sp. Z o.o..Zwolnienie ze sluzby funkcjonariusza policji .Praca magisterska pisanie.Rozliczenia
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miedzy stronami oraz odpowiedzialnosc skarbu panstwa w przypadku zmiany lub uchylenia prawomocnego
wyroku (art. 415 k.p.c).Nadzor w materialnym prawie administracyjnym na przykladzie uslug zwiazanych z
podpisem elektronicznym..Przykladowe prace licencjackie z pedagogiki.Seminarium v roku - zak.prawa
koscielnego i wyznaniowego.Pozyskiwanie srodkow unijnych na finansowanie zadan gmin na przykladzie
gminy toszek..Leasing jako forma finansowania przedsiebiorstw w polsce w obliczu kryzysu.Prace
licencjackie.Analiza i ocena zrodel finansowania zadan samorzadow terytorialnych na przykladzie miasta
zawiercie.Wplyw unijnej polityki zrownowazonego rozwoju turystyki na tereny transgraniczne ue- na
przykladzie pogranicza bialorusko-polskiego.Rozwoj gospodarczo-spoleczny gminy daleszyce na progu
wejscia do wspolnoty europejskiej w latach 2004-2006..Analiza procesow logistycznych na przykladzie firmy
rohlig suus logistics sa .Internet jako nowoczesne zrodlo pozyskiwania klienta.Finansowanie instytucji kultury
w okresie transformacji systemowej- studium przypadku teatru ludowego w krakowie.Tryby udzielania
zamowien na roboty budowlane w wybranych krajach praca inzynierska budownictwo.Wplyw kultury
organizacyjnej na zachowania pracownikow prokuratury rejonowej czestochowa - polnoc w
czestochowie..Ewolucja roli transportu w gospodarce.Audyt wewnetrzny i jego funkcjonowanie w
jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu miasta lodzi.Organizacja wyprawy polarnej na
grenlandie w kontekscie rozwoju turystyki ekstremalnej.Program operacyjny kapital ludzki 2007-2013 na
przykladzie projektow wojewodzkiego urzedu pracy w krakowie.Ksztaltowanie wizerunku organizacji
publicznej na przykladzie osrodka kultury w brzeszczach..Obowiazek niepieniezny jako przedmiot egzekucji
administracyjnej.Odzimek- wojciech. Red. - integraciâ - evropejs’kij naprâmok rozvitku ukraini .Amortyzacja
w procesie finansowania i oceny efektywnosci inwestycji rzeczowych.Ocena mozliwosci zbudowania etyki
prawniczej w oparciu o zalozenia etyki maxa schellera.Prace magisterskie chomikuj.Wplyw obywateli na
funkcjonowanie aparatu panstwowego w polsce..Przestepstwo znecania sie.Marketingowe badania
ankietowe i ich znaczenie w dzialalnosci przedsiebiorstw.Determinanty zachowan konsumentow na
rynku.praca licencjacka budzet gminy .Wolnosc prasy w panstwie totalitarnym i demokratycznym na
przykladzie polski.Projekt apartament owca z galeria uslugowo-handlowa oraz garazem podziemnym praca
inzynierska budownictwo.Gmina jako podstawowa jednostka samorzadu terytorialnego. Ustroj i
organizacja..Wplyw polityki monetarnej panstwa na decyzje inwestycyjne przedsiebiorstw.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie ludzmi na przykladzie projektu unijnego postaw na rozwoj....Analiza plynnosci
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki z o.o. Alfa.Wplyw systemu zarzadzania jakoscia na
sprawnosc przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa wyrobow cukierniczych odra s.a. w
brzegu..praca licencjacka budzet gminy .Turystyka praca licencjacka.Podatki i oplaty lokalne jako zrodlo
finansowania jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy klomnice..Gospodarowanie
nieruchomosciami komunalnymi na przykladzie gminy olsztyn w latach 2005-2009.Metody zarzadzania
ryzykiem rynkowym w przedsiebiorstwie z zastosowaniem pochodnych instrumentow finansowych.Obrot
nieruchomosciami komunalnymi.Zarzadzanie instytucja kultury jako przestrzenia edukacji nieformalnej.
Studium przypadku muzeum sztuki w lodzi.Transport multimodalny w przedsiebiorstwie karex..praca
licencjacka budzet gminy .Zakonczenie pracy licencjackiej.Zwiazek srodkow masowego przekazu z
przystepczoscia- poziomem strachu spolecznego i punitywnoscia spoleczenstwa polskiego.Bilans jako
podstawowe zrodlo informacji finansowej na podstawie analizy spolki petrolinvest s.a. z punktu widzenia
inwestora gieldowego.Uwarunkowania i bariery rozwoju gospodarczego na przykladzie powiatu
oleskiego..Badanie zdolnosci kredytowej klienta detalicznego oraz czynnikow wplywajacych na decyzje
kredytobiorcow kredytow konsumpcyjnych banku pko bp s.a..Strategia rozwoju banku na przykladzie bgz
s.a..Wspolpraca gospodarcza polski i niemiec w swietle integracji europejskiej i globalizacji gospodarki
swiatowej..Darmowe prace magisterskie.Analiza i ocena budzetu gminy na przykladzie gminy popow.Rola
wynagrodzenia w motywacji materialnej na przykladzie firmy kuznia batory sp. O.o..praca licencjacka budzet
gminy .Strategie inwestycyjne firm asset management (na przykladzie legg mason zarzadzanie aktywami
s.a.).System szkolenia pracownikow na przykladzie xyza.Efekty inwestycyjne w strefach ekonomicznych na
przykladzie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej..Ocena oplacalnosci projektow inwestycyjnych na
przykladzie przedsiebiorstwa x.Problem eurosieroctwa w polsce i jego konsekwencje.Komunikacja w grupie
oraz rola szkolen pracowniczych jako elementy motywacji w zarzadzaniu zespolami pracowniczymi.praca
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licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena systemu kontrolno- pomiarowego na
podstawie stacji uzdatniania wody..Udzial rachunku kosztow dzialan w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Zarzadzanie personelem w sytuacji pozytywnego nastroju.Zarzadzanie kadrami w spolce
jawnej na przykladzie przedsiebiorstwa :instalator w ostrolece.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
dochodow i wydatkow gminy popow w latach 2006 - 2010.Podatki praca magisterska.Temat pracy
licencjackiej pedagogika.Wplyw lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej na rozwoj bezposrednich inwestycji
zagranicznych w regionie.Zarzadcze aspekty rachunku kosztow standartowych oraz rachunku kosztow dzialan
w przedsiebiorstwie stolarki budowlanej.praca licencjacka budzet gminy .Prace dyplomowe chomikuj.Wplyw
kryzysu finansowego na rynek ubezpieczen majatkowych w polsce.Uruchamianie dzialalnosci gospodarczej
jako aktywna forma przeciwdzialania bezrobociu.Konstrukcja prawna i funkcje gospodarcze umowy
komisu.Polityka restrukturyzacji przemyslu na przykladzie gornictwa wegla kamiennego w polsce w okresie
transformacji spoleczno–ustrojowej w latach 1989 – 2010..Podatkowa grupa kapitalowa jako szczegolny
podmiot prawa podatkowego.Rozwoj obszarow wiejskich na przykladzie gmin polnocnej czesci
jury..Zarzadzanie jakoscia pracy w hotelarstwie.Funkcja kontrolna sejmu rzeczypospolitej polskiej.Zalewapiotr. - transformacja ustrojowa a ksztalt polskiego systemu ekonomicznego .Systemy zarzadzania wiedza i
personelem.praca licencjacka budzet gminy .Wlasciwosc sadu z delegacji.praca licencjacka budzet gminy
.Prace magisterskie.Pisanie prac krakow.Stosunek sluzbowy funkcjonariusza policji na tle innych stosunkow
regulujacych zatrudnienie w strukturach publicznych.Zarzadzanie budzetem miasta i gminy koluszki w latach
2003 - 2005.praca licencjacka budzet gminy .Prowadzenie spraw spolki komandytowo-akcyjnej.Aktywne
formy walki z bezrobociem wykorzystywane w powiecie kolskim.Rola szkolen w procesie rozwoju
zawodowego pracownikow w przedsiebiorstwie.Formy opodatkowania prywatnej dzialalnosci edukacyjnej
na podstawie firmy centrum edukacji atut..Rynek zamowien publicznych w unii europejskiej. Doswiadczenia
polski po akcesji do unii europejskiej..Analiza efektywnosci zarzadu gospodarki komunalnej..Leasing i jego
ujecie w rachunkowosci leasingobiorcy.Wizerunek mezczyzny w reklamie.Problematyka zarzadzania
lokalizacja centrum logistycznego w aspekcie infrastrukturalnym na przykladzie firm z wojewodztwa
lodzkiego.Sytuacja na rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce na przykladzie wybranych miast w
latach 2007-2010.Kwiatkowski- mariusz. Red. - niedopasowanie : kwalifikacje a rynek pracy w lubuskim
trojmiescie .Teoria prawa i filozofia prawa.Rada stanu w v-tej republice francuskiej.Geneza i funkcjonowanie
panstwa w doktrynie libertarianskiej..Plagiat w prawie autorskim. Charakterystyka i odpowiedzialnosc.Praca
licencjacka cennik.Przestepstwo korupcji w polskim prawie karnym..Wplyw zachowania pracownikow
poddanych kontroli na przebieg procesu kontrolowania.Odpowiedzialnosc spolki i partnerow za
zobowiazania spolki ze szczegolnym uwzglednieniem zawodu lekarza i pielegniarki.Procedura przetargu
ograniczonego na roboty budowlane na przykladzie…. Praca inzynierska budownictwo.Miejsce wykonywania
pracy w telepracy jako istota tej formy zatrudnienia.Specyfika spolki akcyjnej prowadzacej dzialalnosc
ubezpieczeniowa.Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiebiorstwa z branzy spozywczej.praca licencjacka
budzet gminy .Ewidencje podatkowe jako zrodlo informacji o malym przedsiebiorstwie na przykladzie
podmiotu delikatesy s.c..Bezrobocie w powiecie sieradzkim na tle wojewodztwa lodzkiego w latach 20002010.Instrumenty elektroniczne w operacjach rozliczeniowo-lokacyjnych bankow.Doskonalenie systemu
oceniania w urzedzie miasta i gminy w skawinie.Ocena zaleznosci miedzy wskaznikami finansowymi a
gieldowa wartoscia spolek cersanit s.a. i pbg s.a..Konopacka- magdalena. - wielopoziomowa
niesprawiedliwosc a sedzia albo zlota legenda o swietym jerzym opowie.praca licencjacka budzet gminy
.Ocena zdolnosci finansowej przedsiebiorstwa mechanizacji rolnictwa w przyworach na podstawie analizy
finansowej w latach 2006-2008.Praca magisterska chomikuj.Sankcje cywilne naruszenia procedury przetargu
i aukcji.Motywowanie jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi.praca licencjacka budzet gminy .Problemy
srodowiska rzeczoznawcow majatkowych w opinii czlonkow lodzkich stowarzyszen zawodowych.Podatek vat
w obrocie wewnatrzwspolnotowym na przykladzie przedsiebiorstwa x.Szydlo- marek. - swobody rynku
wewnetrznego a reguly konkurencji : miedzy konwergencja a dywergencja .Prac licencjackich.Sytuacja na
rynku nieruchomosci mieszkaniowych w wojewodztwie slaskim w latach 2005-2010..Wojtyczek- krzysztof. przekazywanie kompetencji panstwa organizacjom miedzynarodowym : wybrane zagadnienia
prawnokon.Uczestnicy aktywnych programow zwalczania bezrobocia (na przykladzie powiatu
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ostroleckiego).Przemoc domowa w rodzinie.Finansowa ocena efektywnosci funkcjonowania
przedsiebiorstwa uslug technicznych intercor sp. Z o.o. W latach 2002 - 2007..Motywowanie pracownikow w
urzedzie gminy zelazkow.Analiza dzialalnosci finansowej gminy lelow w latach 2005 - 2009.Skazanie bez
rozprawy w polskim postepowaniu karnym.Stosunki ukrainy z unia europejska.Umowa
deweloperska..Skutecznosc i efektywnosc reklamy.Wzrost uprawnien policji a efektywnosc jej dzialania.Rola
inwestycji infastrukturalnych we wspieraniu rozwoju regionalnego.Umowne prawo pierwokupu - zarys
instytucji na gruncie kodeksu cywilnego.Wplyw wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia na kulture
organizacyjna przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu elektronicznego omega sp. Z.o.o..Charakterystyka
roznych form zatrudniania pracownikow ze szczegolnym uwzglednieniem wolontariatu.Nadzor regionalnych
izb obrachunkowych nad samorzadem terytorialnym.Atrakcyjnosc wysp hawajskich w opinii
polakow..Egzekucja administracyjna podatkow i oplat lokalnych i jej wplyw na dochody budzetu gminy kolno
w latach 2008-2013.Wyslocka- elzbieta. Red. - ekonomiczne aspekty procesu globalizacji .Wybrane przyklady
zastosowania arkusza kalkulacyjnego excel w rachunkowosci zarzadczej.Bezpieczna bankowosc
elektroniczna.Wolnosc zgromadzen.Bankowosc elektroniczna jako nowoczesny kanal dystrybucji uslug
bankowych.Wspolpraca organow administracji publicznej z podmiotami dzialajacymi w sferze pozytku
publicznego..Chudoba- tadeusz. - teoria turystyki a zarzadzanie turystyka .Zamowienia publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego..Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania budowy domu jednorodzinnego na
przykladzie banku pko bp.Podatek dochodowy - zasady ujmowania i prezentacja w systemie
rachunkowosci.Konstytucyjne prawo obywateli do zrzeszania sie. Fundacje i stowarzyszenia..Analiza
wizerunkow internetowych wybranych polskich spolek gielodwych.Analiza dzialalnosci kredytowej w
zakresie kredytow hipotecznych w banku pekao s.a. w latach 2006-2011.System zarzadzania gospodarka
magazynowa.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w firmie handlowej lasuch..Ksztaltowanie kultury
organizacyjnej w przedsiebiorstwie x..Czynniki rozwoju przedsiebiorstwa turystycznego na przykladzie exim
tours sp. Z o.o..Dyrektywy europejskie wobec sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Finansowe
determinanty rozwoju gminy. Studium przypadku gminy buczek..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
srodkow masowego przekazu na zachowanie agresywne dzieci i mlodziezy.Rozwoj kariery pracownikow
pokolenia y.Oszustwa podatkowe.Reklama a zachowania konsumentow na przykladzie badan
wlasnych.Uwarunkowania funkcjonowania malych i srednich przedsiebiorstw w gminie kolno.Centra
logistyczne a konkurencyjnosc regionalna.Reklamy kierowane do dzieci - analiza i ocena na przykladzie
telewizji polskiej.Sad i instancji jako organ postepowania wykonawczego.Kalinowski- tomasz bartosz. innowacyjnosc przedsiebiorstw a systemy zarzadzania jakoscia .Dowod z opinii bieglego w postepowaniu
cywilnym.Niemieccy negocjatorzy w oczach polskich negocjatorow.Jajuga- krzysztof (1956- ). Red. inwestycje finansowe i ubezpieczenia : tendencje swiatowe a rynek polski .Liberalizacja sektora
telekomunikacyjnego we wspolnocie europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Pozyskiwanie
pracownikow. Teoria a praktyka gospodarcza.Badanie efektywnosci akcji promocyjnych na przykladzie kawy
douwe egberts..Pisanie pracy magisterskiej cena.Wykorzystanie programow lojalnosciowych na rynku
farmaceutycznym.Wzrost atrakcyjnosci lodzi czynnikiem rozwoju funkcji hotelarskiej miasta.Analiza
techniczno – ekonomiczna oplacalnosci stosowania pomp cieplnych w budownictwie. Praca inzynierska
budownictwo.Oferta kredytowa bankow dla przedsiebiorstw na podstawie banku polska kasa opieki
s.a..Pojecie sadu w rozumieniu art. 267 traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej.Zarzadzanie kosztami na
przykladzie zakladu gospodarki komunalnej w lesnicy..Srodki zwalczania przestepczosci
zorganizowanej.Teoria dzialania komunikacyjnego wobec zagadnien prawa.Uwarunkowania funkcjonowania
malych i srednich przedsiebiorstw w gminie kolno.Praca magisterska przyklady.Ksztaltowanie ceny jako
wyznacznika wartosci.Rodzaje-formy i metody pomiaru kapitalu intelektualnego w
przedsiebiorstwie..Materialy i technologie wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej praca
inzynierska budownictwo.Interwencja uboczna w polskim i niemieckim procesie cywilnym.Gospodarowanie
nieruchomosciami komunalnymi w gminie szczekociny.Analiza dochodow i wydatkow budzetu gminy na
przykladzie gminy wielun w latach 2006-2010.Systemy ochrony praw czlowieka.Franchising jako forma
dzialalnosci przedsiebiorstwa.Wizerunek silvio berlusconiego jako osoby publicznej..Analiza kondycji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie opoczno i sp. Z o. O..Rola e-learningu w zarzadzaniu
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nowoczesnym przedsiebiorstwem.Pisanie prac informatyka.Balza- boguslaw. - obciazenia fiskalne
przedsiebiorstw a miedzynarodowa konkurencyjnosc gospodarcza .Maloletnie ofiary przestepstw
seksualnych.Borcuch- artur - spolecznosci wirtualne a wirtualny obieg pieniadza .Zmiana pozycji prawnej
prezydenta rp i wladzy wykonawczej w polsce w latach 1926-34.Formy przeciwdzialania bezrobociu na
przykladzie powiatu opoczynskigo.Dzieci-zolnierze we wspolczesnych konfliktach zbrojnych w swietle prawa
miedzynarodowego.Pisanie prac licencjackich warszawa.Rachunek kosztow dla potrzeb zarzadzania p.u.h.
domax.Dzialalnosc deweloperska na rynku mieszkaniowym..Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu - strategia
dzialan w sektorze msp.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie systemu zamowien publicznych na
przykladzie starostwa powiatowego w radomsku.Analiza kondycji finansowej jako element raportu
biznesowego jednostki gospodarczej.Ocena efektywnosci dzialalnosci finansowej gminy na przykladzie
gminy lipce reymontowskie.Zarzadzanie ochrona srodowiska w jednostkach samorzadu terytorialnego na
przykladzie powiatu poddebickiego i miasta poddebice.Fundusze strukturalne i ich rola w finansowaniu
dzialalnosci innowacyjnej msp.Wycena przedsiebiorstwa metodami zdyskontowanych przeplywow
pienieznych dla potrzeb fuzji i przejec.Ekonomiczny rozwoj agroturystyki w wojewodztwie
zachodniopomorskim..Przetarg publiczny nieograniczony: cel- istota- potrzeba- na przykladzie nadlesnictwa
klobuck..Europejski rzecznik praw obywatelskich.Praca magisterska przyklady.Dzialalnosc kredytowa banku
spoldzielczego w bedzinie.Analiza rentownosci produktow na podstawie firmy produkcyjnej xyz w latach
2007-2009.praca licencjacka budzet gminy .Realizacja swiadczen rodzinnych na przykladzie miejskiego
osrodka pomocy rodzinie w ostrolece.Instytucja dobrowolnego poddania sie odpowiedzialnosci w polskim
procesie karnym skarbowym.Uwarunkowania rozwoju dzialalnosci msp na przykladzie firmy elkomgaz.Reklama jako instrument marketingu mix w dzialalnosci firmy na przykladzie firmy ikwarik.Dzialania
marketingowe firmy ubezpieczeniowej na przykladzie otwartego funduszu emerytalnego pzu zlota
jesien.Ochrona pracy kobiet w swietle uwarunkowan europejskich. Analiza dotyczaca ochrony pracy kobiet w
ciazy..Coaching jako metoda doskonalenia funkcjonowania zasobow ludzkich organizacji.Logistyczna obsluga
klienta w centrum logistycznym dhl w teresinie.Dzialalnosc lokalnych grup dzialania na rzecz rozwoju
lokalnego na przykladzie lokalnej grupy dzialania piekna ziemia gorczanska.Formy finansowania zakupu
nowych samochodow w polsce..Poland of opporttunities? Polska jako potencjalne miejsce
inwestowania..Podatek lokalny jako zrodlo dochodow gminy tarnow opolski.Wplyw zmiany organizacyjnej na
zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie jednostki samorzadu terytorialnego x..praca licencjacka budzet
gminy .Techniczne aspekty informatyki sledczej.praca licencjacka budzet gminy .Ruch wolnego
oprogramowania jako sprzeciw wobec wlasnosciowej koncepcji praw autorskich do programow
komputerowych.Zarzadzanie zmianami technologiczno - konstrukcyjnymi.Nowoczesne uslugi
bankowe..Analiza finansowa otwartych funduszy inwestycyjnych.Rola internetowej gieldy transportowej w
dzialalnosci malego przedsiebiorstwa transportowego..Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia
wolnosci.Rozwoj polityki regionalne unii europejskiej na przykladzie euregionu „tatry”.Oceny okresowe
pracownikow w procesie motywowania (na przykladzie skok im. F. Stefczyka)..Zarzadzanie logistyka w firmie
wytwarzajacej naczepy.Ocena kondycji majatkowo-finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie wybranej
spolki.Kody kreskowe i rfid jako przyklady systemow automatycznej identyfikacji danych.Wzajemne relacje
prezydenta i wladzy sadowniczej na tle zasady podzialu wladz.Analiza zmian na lokalnym rynku pracy
powiatu klobuckiego w latach 2002-2005.Formy przedstawieniowe znaku towarowego.Kudelko- joanna europejska polityka spojnosci oraz jej efekty w polsce .Procedury administracyjne.Stres- wypalenie
zawodowe i zaangazowanie w pracy nauczyciela.Granice dopuszczalnosci ksztaltowania zadatku w umowach
cywilnoprawnych.Zwalczanie przemocy w rodzinie a ochrona praw kobiet.Anioly biznesu zrodlem
zewnetrznego finansowania dzialalnosci gospodarczej..Pisanie pracy licencjackiej.Rola sprawozdan
finansowych w ocenie dzialalnosci gminy na przykladzie gminy miejskiej krakow.Rekrutacja wewnetrzna i
selekscja pracownikow jako metoda zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie zus.Zarzadzanie zasobami
ludzkimi a asertywnosc pracownikow na przykladzie urzedu gminy w herbach.Kontrola rozmow dla celow
procesu karnego.Wynik pozostalej dzialalnosci operacyjnej a podatek dochodowy odroczony.Analiza i ocena
wybranych elementow marketingu - mix na przykladzie banku spoldzielczego w sieradzu.Zakres ujawnien
informacji o przeplywach pienieznych - wnioski z badania spolek gieldowych.praca licencjacka budzet gminy
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.Rzeczywisty wymiar jurysdykcji miedzynarodowego trybunalu karnego.Kara smierci w usa.Rola przywodcy
w organizacji przyszlosci.Wynagrodzenie za prace i inne swiadczenia ze stosunku pracy..Pisanie prac
magisterskich cena.Wykorzystanie funduszy unijnych w miescie bialystok w ramach programu rozwoj polski
wschodniej w latach 2007- 2013.Uznanie administracyjne a decyzja koncesyjna.Analiza i ocena dzialalnosci
gminy lazy w latach 2001 - 2003.Przebieg postepowania zazaleniowego w procesie cywilnym.Hejduk- irena k.
(1949- ). Red. - global economics : past- present & future .Pisanie prac lublin.praca licencjacka budzet gminy
.Szkolenia a kariera zawodowa w nomi s.a..praca licencjacka budzet gminy .Marketing uslug turystycznych na
przykladzie osrodka wypoczynkowo - szkoleniowego morsko.Praca dyplomowa wzor.Analiza warunkow
cieplno – klimatycznych w budynkach zaglebionych w gruncie sluzacych do ochrony ludnosci w przypadku
zaistnienia nadzwyczajnych zagrozen zwiazanych z jakoscia powietrza zewnetrznego. Praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Planowanie i organizacja procesu produkcyjnego.Nowoczesne
zarzadzanie miastem. Kurytyba - studium przypadku.Przyszle swiadczenia emerytalne studentow w systemie
ubezpieczen spolecznych w polsce (stan na i kwartal 2011 r.).Recepcja mediacji w sprawach
nieletnich.Przestepstwo korupcji w sporcie profesjonalnym.Fenomen kulturowy che guevary.Faktoring jako
forma finansowania przedsiebiorstwa.Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa handlowouslugowego.Sposoby przezwyciezania mobbingu w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy impel s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Skutecznosc kampanii spolecznych agencji tbwa/ telescope warszawa w percepcji
studentow politechniki czestochowskiej na podstawie badan empirycznych.Prawa i obowiazki spadkobiercy
w procesie spadkobrania.Model przebiegu sluzby oficera zawodowego i jego uwarunkowania na przykladzie
1 pulku specjalnego.Wplyw reklamy radiowej i telewizyjnej na zachowania mlodych
konsumentow.Identyfikacja i ocena zagrozen wypadkowych oraz potencjalnie wypadkowych przy obsludze
maszyn i urzadzen na przykladzie przedsiebiorstwa wlokienniczego..Administracja centralna w drugiej
rzeczypospolitej..Przestepczosc zorganizowana i jej zwalczanie..Egzekucja z akcji.Zatrudnienie w sluzbach
porzadku publicznego.Rachunkowosc finansowa i zarzadcza kontraktow dlugoterminowych na przykladzie
n.r. sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Strategie produktowe firm miedzynarodowych (na przykladzie
sektora celulozowo-papierniczego).Efektywnosc prywatyzacji przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji w
kutnie.praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie kultury organizacyjnej (na podstawie badan
empirycznych w zakladach tluszczowych kruszwica s.a.)..Policja jako naczelny organ ochrony bezpieczenstwa
i porzadku publicznego.Polski rynek obligacji komunalnych w latach 1995-2008.Uwarunkowania rozwoju
infrastruktury technicznej w gminie ( na przykladzie gminy ozorkow).Polityka wspierania malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce i unii europejskiej.Odpowiedzialnosc wspolnikow i spolki za zobowiazania
zaciagniete przez spolke partnerska.Analiza i ocena procesow restrukturyzacyjnych w kopalni wegla
brunatnego belchatow s.a na tle przeksztalcen gospodarczych w sektorze energetycznym.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Strategie produktowe firm miedzynarodowych na przykladzie
firmy nestle.Finansowanie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie agencji motopol..Projekt technologii i organizacji budowy domku jednorodzinnego z bloczkow z betonu komorkowego o
powierzchni do 120 m2. Praca inzynierska budownictwo.Kauzalnosc zobowiazujacych czynosci
prawnych.praca licencjacka budzet gminy .Selekcja- rekrutacja oraz zarzadzanie pracownikami na przykladzie
dwoch wybranych firm..Rola wizerunku w zarzadzaniu organizacja pozarzadowa na przykladzie wybranych
organizacji..praca licencjacka budzet gminy .Kruk- hanna. - przyrodnicza konkurencyjnosc regionow .praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw kredytow preferencyjnych na wynik finansowy banku spoldzielczego ziemi
piotrkowskiej.Testy psychologiczne w procesie rekrutacji i selekcji.Pisanie prezentacji maturalnej.Podatki
lokalne na przykladzie miasta ostroleki.Obejscie prawa podatkowego - sposoby przeciwdzialania zjawisku i
ewolucja polskich regulacji w tym zakresie.Hipoteza badawcza w pracy magisterskiej.Wplyw stylu kierowania
na motywacje pracownikow na przykladzie firmy abc.Sytuacja kobiet na rynku pracy w polsce w latach 20042008.praca licencjacka budzet gminy .Strategia marketingowa produktow bankowych na przykladzie pko bp
s.a..Rola rentownosci w ocenie kondycji finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa cukierniczego jutrzenka
s.a..Zakres zobowiazan agenta w umowie agencyjnej.Postepowanie nakazowe w sprawach o
wykroczenia.Ocena funkcjonowania i perspektywy rozwoju spoldzielczosci na przykladzie spolem
powszechnej spoldzielni spozywcow w belchatowie.Prace zaliczeniowe.praca licencjacka budzet gminy
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.Analiza porownawcza kosztow pracy w polsce na tle unii europejskiej.Sposoby pozyskiwania
wykonawcow/podwykonawcow robot budowlanych na przykladzie….. Praca inzynierska
budownictwo.Promocja regionu w internecie. Projekt dzialan promocyjnych dla polnocnej czesci ziemi
dobrzynskiej.Wplyw kursow walutowych na dostepnosc kredytow hipotecznych w polsce od 2000
roku..Administracja praca licencjacka.Analiza budzetu gminy na przykladzie gminy radomsko.Analiza i ocena
poziomu zapasow w jurajskiej spoldzielni pracy..System kontroli jakosci okien pcv produkowanych przez
firme wiktor sp.j..Amnesty international jako grupa nacisku..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w recznej myjni
samochodowej.Referendum gminne.Wsparcie malych i srednich przedsiebiorstw przez programy unijne na
przykladzie woj. Opolskiego.Innowacje produktowe a poziom konkurencyjnosci przedsiebiorstw
przemyslowych.Tematy licencjackie.Wystapienie i przystapienie wspolnika w spolkach osobowychdopuszczalnosc- tryb- konsekwencje.Cena pracy licencjackiej.Wykorzystanie internetu w dzialalnosci
gospodarczej na przykladzie firmy proline.Ryzyko kredytowe w dzialalnosci bankow..Rola ubezpieczen
rolniczych wspierajacych rolnikow na przykladzie krus nysa..Proby integracji europejskiej w dwudziestoleciu
miedzywojennym..Motywowanie pracownikow w oddziale zus w czestochowie jako element zarzadzania
zasobami ludzkimi.Ekonomiczno-organizacyjne i marketingowe aspekty wizerunku firmy na przykladzie
polskiego koncernu naftowego orlen s.a..Nielegalne przerywanie ciazy jako przyczyny odpowiedzialnosci
karnej.praca licencjacka budzet gminy .Rzetelnosc postepowania przygotowawczego.Pisanie prac
licencjackich cena.Instytucja ocen oddzialywania na srodowisko.Employees: a motive force or a source of
resistance in building learning organization.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo piractwa
komputerowego w polsce.Ulgi podatkowe w podatku rolnym.Efektywnosc zarzadzania zapasami. Badanie na
przykladzie przedsiebiorstwa „x”.Ochrona wierzycieli w kodeksie karnym..Zmiana przeznaczenia gruntow
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.Outsourcing uslug remontowych na przykladzie zespolu
elektrocieplowni w lodzi s.a..Budzet gminy zadzim jako instrument rozwoju lokalnego.praca licencjacka
budzet gminy .Promocja uslug bankowych na przykladzie lukas banku s.a..Ocena dzialalnosci agencji
reklamowej w swietle badan marketingowych.Konkordat stolicy apostolskiej z rzeczypospolita polska z 1925 i
1993 roku.Rott-pietrzyk- ewa. Red. - kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wplyw
europejskiego prawa konsumenckiego na p.Zakaz nabywania udzialow wlasnych a przejecie spolki
dominujacej przez jej zalezna spolke z o.o. (downstream merger).Japonskie bezposrednie inwestycje w
polsce.Zasada rownego traktowania pracownikow bedacych obywatelami unii europejskiej w zakresie
warunkow zatrudnienia.Wzor pracy licencjackiej z pedagogiki.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialan
sponsorskich klubu sportowego na przykladzie klubu pilkarskiego legia warszawa.Prace dyplomowe z
bhp.Prace magisterskie turystyka.Logistyka procesow dystrybucji na podstawie firmy husqvarna.Banki
hipoteczne na rynku kredytowym.Zarzadzanie obiektem sportowym na przykladzie stadionu pepsi arena w
warszawie.Kredyt preferencyjny na przykladzie programu -- rodzina na swoim.Analiza pozyskiwania i
wykorzystania srodkow finansowych z unii europejskiej na przykladzie muzeum narodowego w
krakowie..System motywacji - motywowanie pracownikow w malych i srednich przedsiebiorstwach na
podstawie badan w ppu --energetyk zaklad pracy chronionej.Lesiak- pawel. - konkurencja miedzy
transportem samochodowym a kolejowym w polsce w swietle ksztaltowania racj.Libertarianizm w
polsce.Sprawnosc komunikacji w grupie jako wyznacznik interakcji pracowniczych na przykladzie firmy
x..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Formy polityki kulturalnej i zakres ich
realizacji w mediach po 1989 roku - przyklad telewizji polskiej s.a..Lewandowski- krzysztof (prawo). Red. prawo autorskie a prawo konkurencji : materialy z ogolnopolskiej konferencji naukowej- poznan.Analiza
struktury dochodow i wydatkow samorzadow gminnych na przykladzie gminy sadkowice.Bednarczyk- jan l.
(1950- ). Red. - polityka wzrostu gospodarczego w polsce i w unii europejskiej : polityka ekonomiczna a
wzrost go.Organizacja rachunkowosci w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
rudniki..Wspolpraca miast przygranicznych w realizacji zadan komunalnych..Fuzje przedsiebiorstw jako
przejaw globalizacji gospodarki.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w strategii rozwoju przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy motoryzacyjnej.Podstawowe obowiazki pracownicze..Praca magisterska
przyklady.Strategie cenowe w przedsiebiorstwie produkcyjno - handlowym na przykladzie firmy ceramik
s.j..Wdrazanie programu rozwoju obszarow wiejskich w polsce w ramach zrownowazonego rozwoju
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obszarow wiejskich.Leasing jako forma finansowania przedsiebiorstwa transportowego..Rewitalizacja
terenow poprzemyslowych na przykladzie krakowa..Deontologia pracy profesjonalnego wywiadowcy
gospodarczego.Prawo do sadu na podstawie traktatu z lizbony.Rezerwy zwiazane z ryzykiem kredytowym
banku w swietle msr/mssf.Wplyw planu zagospodarowania przestrzennego na rozwoj gminy nowa
brzeznica.Identyfikacja niezgodnosci w procesie wytworczym kostki brukowej..Mienie zabuzanskie - prawne
podstawy realizacji roszczen.Nowoczesne rusztowania budowlane i ich ocena ekonomiczna praca inzynierska
budownictwo.Analiza udzialu podatkow w strukturze dochodow gminy boronow.Przyczyny rozwiazania
umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika.Prace magisterskie spis tresci.Koszty i zrodla
finansowania podmiotow oswiatowych na przykladzie przedszkola miejskiego nr 235 w lodzi.Ocena portfela
kredytowego na przykladzie banku spoldzielczego w radomsku w latach 2003-2007.Narodowy bank polski
jako centralny bank panstwa.Reklama podprogowa jako jeden z technik manipulacji w mediach..praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Franchising jako kanal dystrybucji produktow
bankowych.Gwarancja bankowa jako forma zabezpieczenia wierzytelnosci.Analiza efektywnosci podatku
dochodowego od osob fizycznych oraz podatku od spadkow i darowizn.praca licencjacka budzet gminy
.Pisanie prac cennik.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ekstradycja na
podstawie europejskiej konwencji o ekstradycji z 1957 r..Szanse i bariery rozwoju przedsiebiorstwa podmioty
leczniczego na przykladzie medicus sp. Z o.o. w prudniku.Przemiany poziomu zamoznosci gospodarstw
domowych w polsce po 1990 roku..Postepowanie w sprawach dotyczacych wykonawcy testamentu.praca
licencjacka budzet gminy .Motywacyjna funkcja wynagrodzen pracowniczych.Istota handlu w dystrybucji
towarow na przykladzie przedsiebiorstwa rovita sp. Z o. O..praca licencjacka budzet gminy .Wyposazenie
techniczne jako zmienna strategiczna rozwoju uslug hotelarskich..praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj
prawa rodzinnego w niemczech w xix i xx wieku.Zmiany strukturalne w przemysle woj. Slaskiego dla
utrzymania miejsc pracy.Oplacalnosc w produkcji rolnej..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w administracji
publicznej- na przykladzie gminy mykanow.Impreza sportowa jako produkt marketingowy na przykladzie
miejskiego osrodka sportu i rekreacji w czestochowie.Partnerska wspolpraca miedzy bankiem a klientem
korporacyjnym..Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie invenit sp. Z o.o. W latach 20002003.Wykorzystanie reklamy w promowaniu akcji spolecznych.Charakterystyka procesu kadrowego na
przykladzie spolki branzy budowlanej.Ujecie finansowo-prawne malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Przykladowa praca licencjacka.Znaczenie komunikowania sie w motywowaniu pracownikow i
ksztaltowaniu postaw pracowniczych.Finansowanie nauki ze srodkow programow wspolnotowych na
przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego..Informacyjne aspekty polityki rachunkowosci na przykladzie spolki
remont - tech.Gry komputerowe jako zjawisko spoleczno-kulturowe.Program lagodzenia kar w polskim
prawie ochrony konkurencji.Wartosciowanie i ocena stanowisk pracy jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie slaskiego urzedu wojewodzkiego w katowicach.praca licencjacka budzet gminy
.Uwarunkowania realizaji procesu kadrowego na przykladzie barow szybkiej obslugi.Dozor elektroniczny uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda.praca licencjacka budzet gminy .Strategie zarzadzania
zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie miedzynarodowym.praca licencjacka budzet gminy .Prawa ludnosci
cywilnej podczas konfliktow zbrojnych- ze szczegolnym uwzglednieniem konfliktow nie majacych charakteru
miedzynarodowego.Monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej zakladu gospodarki mieszkaniowej tbs w
czestochowie w oparciu o systemy wczesnego ostrzegania.Rekrutacja jako element zarzadzania zespolami
pracowniczymi.Test modelu wyceny arbitrazowej w warunkach polskiego rynku kapitalowego.Zlota akcja w
swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu sprawiedliwosci oraz prawa polskiego - ze szczegolnym
uwzglednieniem ustawy z dnia 3 czerwca 2005.Nastepstwa wdrozenia systemu jakosci na przykladzie
wybranych przedsiebiorstw.Zarzadzanie finansami w instytucjach kultury- na przykladzie filharmonii
opolskiej..Analiza finansowa jako instrument oceny kondycji finansowej przedsiebiorstw na przykladzie
przedsiebiorstwa redan s.a.praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie ekonomia.Reklamy
kosmetykow w telewizji polskiej - analiza formy i struktury przekazow.Fornalczyk- anna - biznes a ochrona
konkurencji .Doskonalenie kadr na przykladzie jednostki samorzadu terytorialnego.Projekt technologii i
organizacji budowy dwoch budynkow mieszkalnych o scianach z cegiel ceramicznych wraz z wycena. Praca
inzynierska budownictwo.Ocena ryzyka w kontrakcie zagranicznym na przykladzie pzl mielec.Analiza kapitalu
.

.
pracujacego w przedsiebiorstwie.Stres organizacyjny w wytworni chemicznej dragon w krakowie.Wplyw
podstawowych srodowisk wychowawczych na przestepczosc nieletnich..Koszty obslugi administracyjnej w
szkolach obslugiwanych przez zespol obslugi i w szkolach samodzielnych na przykladzie wybranych gmin w
latach 2001-2004.Instytucja czynnego zalu w prawie karnym i karnym skarbowym.Strategie dywidendowe
polskich spolek gieldowych.Polityka rynku pracy w skali lokalnej. Wykorzystanie i efektywnosc instrumentow
finansowych z funduszu pracy w powiecie tarnogorskim..Radzenie sobie ze stresem w roznych kulturach z
perspektywy uczniow..Barczyk- ryszard - banki a cykle koniunkturalne .Czarny- elzbieta. - polska w handlu
swiatowym .Dziedzictwo kultury jako przedmiot miedzynarodowej ochrony..Szkolenia pracownicze jako
element procesu adapatacji w miejscu pracy w firmie farmaceutycznej.Zapewnianie jakosci w produkcji
ksztaltownika cd 45..Swiadek jako osobowe zrodlo dowodowe w sprawach o wykroczenia.Analiza finansowa
zakladu lubelski wegiel bogdanka s.a..Wspolczesne zrodla przewagi konkurencyjnej w globalnym sektorze
producentow samochodow.Egzakucja z rachunkow bankowych.Przepisywanie prac.Wplyw zmian aktywow
trwalych na sytuacje majatkowo - finansowa podmiotu na przykladzie spolki swiatowit - agd spolka z
ograniczona odpowiedzialnoscia.Mozliwosci rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw po akcesji do krajow
czlonkowskich ue..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Fundusze strukturalne
unii europejskiej w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw.Motywowanie wolontariuszy w
organizacjach trzeciego sektora.Gospodarowanie nieruchomosciami jednostek samorzadu
terytorialnego.Dzialalnosc lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej a zmniejszanie bezrobocia w lodzi.Praca
magisterska licencjacka.Wylaczenie sedziego w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Kredyt
mieszkaniowy jako jeden z produktow bankowych na przykladzie invest bank s.a..Wplyw wybitnych osob na
bieg historii - studium przypadku:alan greenspan..Wplyw wejscia polski do unii europejskiej na lokalny rynek
pracy na przykladzie powiatu oleskiego..Zwalczanie bezrobocia w powiecie bochenskim.Partnerstwo jako
metoda zarzadzania projektami na przykladzie partnerstwa inicjatyw nowohuckich..Zabojstwo i jego
sprawca.Spolki jako forma prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w polsce- ze szczegolnym uwzglednieniem
spolki z o.o. Na przykladzie miejskiego zakladu komunikacyjnego w opolu.praca licencjacka budzet gminy
.Proces wdrazania stewardingu w polskich klubach pilkarskich.Poziom i uwarunkowania popytu na
instrumenty finansowe na podstawie badan ankietowych studentow..Gmina gdow jako atrakcyjny osrodek w
centrum malopolski..Historyczne miasto biecz w dzialaniach promocji i reklamy z zakresu turystyki.Rozwoj
pracownikow i kariery pracownicze na przykladzie szkoly postawowej w przysiekach.Sektor msp we
wspolczesnej gospodarce polski - szanse i zagrozenia rozwoju.Nadzor nad warunkami pracy w duzym
przedsiebiorstwie..Rola awansu zawodowego nauczycieli oraz dyrektorow szkol podstawowych i przedszkoli
w kregu zmian polityczno - spolecznych w polsce.Prezydencja w unii europejskiej jako element zarzadzania
wizerunkiem panstwa i budowania marki narodowej- na przykladzie prezydencji polskiej.Charakter prawny
studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy.Praca dyplomowa.Zarzadzanie
majatkiem obrotowym w przedsiebiorstwie handlowym x z opoczna.praca licencjacka budzet gminy
.Podatek dochoodowy od osob fizycznych w polsce i w innych krajach unii europejskiej.analiza
porownawcza..Zarzadzanie transportem zbiorowym (na przykladzie miasta piotrkowa trybunalskiego).Prawo
poboru w spolce akcyjnej.Postepowanie w stosunku do nieobecnych w prawie karnym skarbowym.Zasady
polityki kredytowej banku komercyjnego.Faszyzm niemiecki przykladem ustroju totalitarnego.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi prace magisterskie.Optymalizacja kosztow firmy produkcyjnej na przykladzie
tomaszewskiej fabryki filcow technicznych.Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa - analiza na
przykladzie przedsiebiorstwa polsad w latach 2008-2010.Pakt polnocnoatlantycki i jego znaczenie dla
bezpieczenstwa na swiecie .Funkcjonowanie miedzynarodowej normy iso serii 9001:2001 w firmie uslugowej
nitrex-htc sp. Z o.o..Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy w kodeksie pracy.Programy
pomocowe unii europejskiej jako zrodlo finansowania msp w polsce.Leasing jako forma finansowania
przedsiebiorstwa.Atrakcyjnosc turystyczna gminy lewin brzeski..Kredytowanie budownictwa
mieszkaniowego na przykladzie banku zachodniego wbk..praca licencjacka budzet gminy .Krytyczna analiza
marketingu-mix na przykladzie firmy pphu jumad.System oceniania pracownikow na przykladzie domu
pomocy spolecznej „kalina” w suwalkach.Kredyt bankowy jako zrodlo finansowania dzialalnosci gospodarczej
przedsiebiorstw i klientow indywidualnych.Ocena szans rozwoju przedsiebiorstwa z branzy komputerowej na
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podstawie analizy finansowej..Wartosciowanie stanowisk pracy w sluzbie cywilnej na przykladzie
powiatowego inspektoratu weterynarii w lasku.Rola rekrutacji i selekcji pracownikow w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi na przykladzie firmy kabex.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie kncepcji
pedagogicznej dla zarzadzania wspolpraca nauczycieli i rodzicow..Specyfika zarzadzania jakoscia opartego na
wymaganiach normy iso 9001:2008 na przykladzie urzedu gminy torusn koscielna.praca licencjacka budzet
gminy .Fuzje i przyjecia na rynku motoryzacyjnym w latach 2000-2010..Motywacja jako czynnik
wykorzystania potencjalu pracy w przedsiebiorstwie na przykladzie millennium bank.Polityka rachunkowosci
w zakresie ewidencji dochodow i wydatkow gminy..Zarzadzanie organizacja na przykladzie zakladu pracy
chronionej.Analiza i ocena form reklamy zewnetrznej w czestochowie.Rola sprawozdania z przeplywow
pienieznych w ocenie plynnosci finansowej przedsiebiorstwa.Strategia dystrybucji na przykladzie
przedsiebiorstwa twin.Badania do pracy magisterskiej.Dostep do informacji publicznej- a tajemnica
przedsiebiorstwa .Wplyw formy opodatkowania na wynik finansowy i podatkowy malego podatnika na
przykladzie ksiazki przychodow i rozchodow firmy xyz..Pisanie prac licencjackich lodz.Finansowanie polskich
malych i srednich przedsiebiorstw ze srodkow pomocowych unii europejskiej w latach 20002006.Wykorzystanie analizy technicznej na polskim rynku kapitalowym..Zarzadzanie informacjami prawnie
chronionymi.Gospodarowanie zasobami ludzkimi w organizacji na przykladzie banku xyz.Niepoczytalny
sprawca kradziezy z wlamaniem.Analiza finansowa jako narzedzie w procesie zarzadzania przedsiebiorstwem
w warunkach gospodarki rynkowej.Small family businesses of clothing and textile sector in lodz on the
international markets.Nieruchomosci jako skladnik portfela inwestycyjnego na przykladzie amerykanskich
funduszy nieruchomosci typu reits.Pracy licencjackiej.Kryzys na rynku kredytow hipotecznych i jego wplyw
na dzialalnosc biura posrednictwa finansowego posrednictwo uslug i ubezpieczen centrum finansowe w
latach 2007-2009.Nawiazanie i rozwiazanie stosunku pracy z urzednikiem sluzby cywilnej .Dzial personalny w
procesie restrukturyzacji przedsiebiorstwa- na podstawie cementowni malogoszcz.Zarzadzanie finansami w
miescie suwalki.Rola systemu jakosci w relacjach z dostawcami i klientami na przykladzie przedsiebiorstwa
x.Konstytucyjne prawo obywateli do zrzeszania sie. Fundacje i stowarzyszenia..Aktywne formy lagodzenia
skutkow bezrobocia w powiecie klobuckim.Zastosowanie metody fmea oraz programu dga quality jako
narzedzi zintegrowanego systemu zarzadzania w kwk piast.praca licencjacka budzet gminy .Systemy
logistyczne w korytarzach transportowych na przykladzie europy srodkowej i wschodniej.Przestepstwo
prowadzenia pojazdow w stanie nietrzezwosci.Rola komunikacji spolecznej w procesie restrukturyzacji i
prywatyzacji zespolu elektrocieplowni w lodzi s.a..Produkt turystyczny i jego procja na przykladzie miasta
niepolomice.Zwolnienia grupowe w polsce.Regulacja prawna ochrony pracy kobiet.Granice dozwolonego
uzytku prywatnego w kontekscie eksploatacji utworow w sieci internetowej.Analiza i ocena funkcji
coachingu na przykladzie instytucji finansowej..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Ztrudnienie tymczasowe jako nietypowa forma pracy.Polityka pieniezna narodowego banku
polskiego a inflacja w latach 2000-2007.praca licencjacka budzet gminy .E-learning w szkoleniach
pracowniczych.Zarzadzanie podaza pieniadza w polsce xxi wieku.Zamowiwnia publiczne w jednostakach
samorzadu terytorialnego na podstawie gminy sulejow.Motywowanie pracownikow w spoldzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej im. Franciszka stefczyka.Rozwoj polskiego rynku funduszy inwestycyjnych
nieruchomosci na przykladzie bph funduszu inwestycyjnego zamknietego sektora
nieruchomosci.Powszechne towarzystwa emerytalne w swietle reformy emerytalnej z 1999 roku.Prowokacja
policyjna jako prosta czynnosc operacyjno-rozpoznawcza .Lutrzykowski- alfred. Red. - ustroj terytorialny
panstwa a decentralizacja systemu wladzy publicznej .Projekt adaptacji na dom seniora palacu w petrykach
praca inzynierska budownictwo.Predyspozycje kobiet do stanowisk menadzerskich w przedsiebiorstwie na
przykladach bialostockich firm.Manipulacja - wplyw przekazu reklamowego na podswiadomosc
czlowieka..praca licencjacka budzet gminy .Konsolidacja polskiego sektora bankowego na przykladzie fuzji
bankow pko s.a. i bph s.a..Wykorzystanie internetu w dzialalnosci handlowej przedsiebiorstw.Porownanie
podsluchu procesowego i podsluchu z czynnosci operacyjno - rozpoznawczych w swietle obecnego
ustawodawstwa.Identyfikacja logistycznego procesu obslugi klienta jako podstawa ksztaltowania przewagi
konkurencyjnej przedsiebiorstw..Skarga paulianska w rzymskim prawie prywatnym oraz zakres jej
zastosowania w polskim kodeksie cywilnym.Proces pozyskiwania unijnych funduszy strukturalnych dla
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sektora edukacji na przykladzie miasta opola..Rola szkolen w podnoszeniu kompetwncji pracownikow na
przykladzie wybranej firmy x.praca licencjacka budzet gminy .Przekroczenie granic obrony
koniecznej..Kultura organizacyjna.praca licencjacka budzet gminy .Szkolenie jako etap zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie firmy top secret.Borkowski- miroslaw. Red. - cyberprzestrzen a bezpieczenstwo
jednostki .Dzialanie na szkode spolki prawa handlowego w aspekcie prawa karnego (art 585
ksh).Doskonalenie jakosci obslugi klienta na przykladzie lewiatan malopolska sp. Z o.o..Analiza zarzadzania
strategicznego na przykladzie przedsiebiorstwa pks w czestochowie.Analiza finansowa praca
licencjacka.Prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiebiorstwa w branzy farmaceutycznej.Marka jako
instrument ksztaltowania lojalnosci klienta na przykladzie telefonii komorkowej.Dzialalnosc powiatowego
urzedu pacy w wieluniu w latach 2007-2010..praca licencjacka budzet gminy .Szkolenie jako element
motywacji pracowniczej na przykladzie zakladu gorniczego.Alternatywy wobec kary pozbawienia wolnosci na
podstawie kodeksu karnego z 1997 r. .Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu za naruszenie zakazu konkurencji
w spolkach kapitalowych.Wykorzystanie kontraktow futures w zarzadzaniu ryzykiem
przedsiebiorstwa.Zastosowanie programu optima w malym przedsiebiorstwie.Kreowanie wizerunku marki
na przykladzie powstajacego hotelu uzdrowiskowego i spa sloneczny zdroj.Motywowanie pracownikow w
przedsiebiorstwie x- a efektywnosc ich pracy.Strategie rozwoju przedsiebiorstw posredniczacych w handlu
mieszkaniami z rynku pierwotnego i wtornego na przykladzie warszawy i lodzi.Zarzadzanie komercjalizacja i
wdrazaniem nowej technologii na przykladzie firmy e-brokers.Zarzadzanioe produkcja i jakoscia wyrobow
habbystycznych..Zarzadzanie kapitalem intelektualnym jako czynnik sukcesu firmy na przykladzie pzu
sa.Strategia marketingowa w malym przedsiebiorstwie na przykladzie pracowni cholewek.Motywacyjna
funkcja szkolen na przykladzie starostwa powiatowego w bielsku-bialej..Funkcjonowanie szkolnictwa na
przykladzie gminy wiejskiej i gminy miejsko-wiejskiej.Pisanie prac warszawa.Legitymacja skargowa w
postepowaniu sadowo administracyjnym.Ocena realizacji zadania platnosci bezposrednie do gruntow
rolnych przez biuro powiatowe arimr w pajecznie w latach 2004-2006..Golecki- mariusz jerzy. - miedzy
pewnoscia a efektywnoscia : marginalizm instytucjonalny wobec prawotworczego stosow.praca licencjacka
budzet gminy .Przywodztwo- duch zespolu i sukces we wspolczesnej firmie.Analiza i ocena zjawisk
dyskryminacji kobiet na rynku pracy w polsce.Strategia rozwoju banku spoldzielczego w staszowie.Spis tresci
pracy magisterskiej.Organizacja procesow magazynowania i transportu wewnetrznego na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Granice dopuszczalnosci krytyki funkcjonariuszy publicznych..praca licencjacka budzet
gminy .Strategia dzialania i rozwoju na przykladzie rozlewni wod mineralnych jurajska w
myszkowie.Materialnoprawne i proceduralne aspekty ochrony autorskich praw osobistych w procesie
cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Rola marketingu w uslugach transportowych w turystyce na
przykladzie firmy x.Kiezun- witold (1922- ). Red. - krytycznie i tworczo o zarzadzaniu : wybrane zagadnienia
.General wladyslaw anders jako organizator oddzialow polskich w latach 40. Xx w..Rozliczenia miedzy
stronami oraz odpowiedzialnosc skarbu panstwa w przypadku zmiany lub uchylenia prawomocnego wyroku
(art. 415 k.p.c).Uslugi posprzedazowe w sektorze busines-to-busines na przykladzie firmy nexwell
engineering.Namowa lub pomoc do samobojstwa ( art 151 kk).Wynagrodzenia i ich rola w procesie
motywowania pracownika.Tresc stosunku pracy pracownikow samorzadowych.Czynniki wplywajace na
dochody podatkowe miasta opola w latach 2005-2008.Pozycja rady nadzorczej w strukturze spolki akcyjnej w
kontekscie zasad corporate governance.System motywacji i nagradzania na przykladzie delegatury lodzwidzew urzedu miasta lodzi.Cyberprzestrzen jako miejsce popelnienia czynu zabronionego.Organizacja i tryb
pracy rady gminy. Analiza porownawcza statutow gmin powiatu suskiego.Dozor jako istotny element
probacji.Wybory prezydenckie w stanach zjednoczonych.Gospodarowanie zasobami ludzkimi oraz
wykorzystanie czasu pracy na przykladzie pkp polskie linie kolejowe s. A. W latach 2005-2009.Motywacyjna
funkcja systemu plac na przykladzie przedsiebiorstwa b+k polska sp. Z o.o..Wszczecie postepowania in rem i
ad personam.Logistyka miejska jako narzedzie poprawy jakosci przeplywow komunikacyjnych w opolu.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie jakoscia w firmie produkujacej elementy konstrukcji stalowych.Ocena
zdolnosci finansowej przedsiebiorstwa mechanizacji rolnictwa w przyworach na podstawie analizy
finansowej w latach 2006-2008.Instrumenty zarzadzania lancuchem dostaw w ikea retail sp. Z
o.o..Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie tworzyw sztucznych..Restrukturyzacja gornictwa wegla
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kamiennego w polsce.Sposoby motywowania pracownikow oraz ich wplyw na dzialalnosc przedsiebiorstwa
na przykladzie firmy nutricia zaklady produkcyjne sp. Z o.o..Analiza technologiczno-ekonomiczna realizacji
piwnic i podlog na „gruncie” w budynkach jednorodzinnych praca inzynierska budownictwo.Postepowania w
sprawie ochrony wzoru uzytkowego.Wplyw struktury finansowania na rentownosc i efektywnosc podmiotow
gospodarczych na przykladzie spolki vistula & wolczanka s.a..Gospodarka oparta na wiedzy w polsce w xxi
wieku.Zarzadzanie podatkiem dochodowym od osob fizycznych na podstawie firmy gawbud-gawron i
wspolnicy sp. J..Zjawisko --honour killing” a prawo karne islamu.Polityka urzedu miasta w zakresie podatkow
i oplat lokalnych na przykladzie miasta czeladz w latach 2009-2011.Klasik- andrzej. Red. - przedsiebiorcze i
konkurencyjne regiony w perspektywie spojnosci przestrzeni europejskiej .Systemy informatyczne jako
narzedzia wspomagajace procesy logistyczne.Satysfakcja zawodowa pracownikow a sprawne wykonywanie
zadan w organizacji publicznej na przykladzie powiatowego urzedu pracy w brzesku..Prawo poboru i jego
ograniczenia.Recydywa w polskim prawie karnym xx wieku.Realizacja zadan z zakresu pomocy spolecznej na
przykladzie swiadczen rodzinnych udzielanych przez gminny osrodek pomocy spolecznej w
slomnikach..Franczyza w rozwoju sektora msp w polsce.Analiza porownawcza oferty wybranych produktow
bankowych skierowanych do klienta indywidualnego..Zarzadzanie administracja publiczna w sytuacji
konfliktu urzadnik - petent.Finansowanie rozwoju przedsiebiorstwa z wykorzystaniem funduszy venture
capital/private equity.Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej spolki akcyjnej z wykorzystaniem analizy
technicznej i fundamentalnej na przykladzie pkn orlen w latach 2003-2007.Motywacja w kierowaniu
personelem w firmie confapol.Wykorzystanie just in time jako glownej metody sterowania przeplywami w
przedsiebiorstwie.Prace dyplomowe przyklady.Praca dyplomowa bhp.Handel elektroniczny - stan aktualny i
perspektywy rozwoju.Ocena jakosci uslug swiadczonych przez towarzystwo ubezpieczen i reasekuracji warta
s.a. na przykladzie regionu w czestochowie..Pisanie pracy mgr.Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarze
lgd euro - country..Wplywy podatkowe jako glowne zrodlo dochodow wlasnych samorzadu
gminnego.Procesowa i pozaprocesowa kontrola i utrwalanie rozmow.Wspoluczestnictwo w sporze.Status
prawnoustrojowy i rola prezesa urzedu zamowien publicznych a prawna regulacja instytucji zamowien
publicznych .Dzialalnosc marketingowa przedsiebiorstwa uslugowego na podstawie pks czestochowa s.a. w
czestochowie.Strategie rozwoju miedzynarodowych firm handlowych (na przykladzie firmy walmar).Seminarium ii r.sum.kat.prawa rolnego.Sadowa kontrola administracji w sprawach pracowniczych sluzb
mundurowych na przykladzie funkcjonariuszy policji.Style radzenia sobie oraz osobowosc w procesie
zmagania sie ze stresem u managerow wyzszych szczebli.Reklama uciazliwa- ingerujaca w sfere
prywatnosci.Zjawisko bezrobocia wsrod kobiet na terenie powiatu piotrkowskiego w latach 20052009.Bezrobocie w wojewodztwie mazowieckim. Przyczyny- struktura i metody przeciwdzialania.Osoba
najblizsza w procesie karnym.Analiza finansowa jako narzedzie zarzadzania przedsiebiorstwem (na
przykladzie firmy pegaz).Strategia marketingowa na przykladzie hotelu apis w krakowie..Ocena technicznych
srodkow bezpieczenswa pracy w wytworni wod mineralnych..Absorpcja srodkow europejskiego funduszu
spolecznego na lokalnym rynku pracy na przykladzie powiatu tomaszowskiego.Znaczenie wybranych
zasobow przedsiebiorstwa w ksztaltowaniu jakosci izolatora przepustowego e4m4.Zintegrowany system
zarzadzania jakoscia srodowiskiem- bezpieczenstwem i higiena pracy..Zarzadzanie jakoscia i produkcja w
zakladzie wedliniarskim.Zbieg sankcji administracyjnej z sankcja penalna..Znieslawienie w polskim prawie
karnym.Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji ekonomicznej przedsiebiorstwa.praca licencjacka
budzet gminy .Tematy prac magisterskich administracja.Prawo miedzynarodowe wobec zagadnien
klonowania i zaplodnienia in vitro.Wystepek o charakterze chuliganskim w polskim prawie
karnym.Dzialalnosc gospodarcza samorzadu terytorialnego.Ewolucja regulacji prawnej srodkow
zabezpieczajacych..Organizacja procesow transportowych w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie
zcb owczary.Zarzadzanie zasobami materialnymi w szkolach wyzszych - analiza na przykladzie iii kampusu
600 - lecia odnowienia uj.Podstawy bezpieczenstwa rp.Poreczenie za dlug przyszly.Obywatelstwo unii
europejskiej a instytucja obywatelstwa w polskim prawie administracyjnym..Rola event marketing w
komunikacji marketingowej w warunkach polskich.Pisanie prac magisterskich ogloszenia.Koper- radoslaw. jawnosc rozprawy glownej a ochrona prawa do prywatnosci w procesie karnym .Porownawcza ocena
uzytecznosci zestawow materialow do napraw i ochrony przed korozja chlodni kominowych praca inzynierska
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budownictwo.Szkolenia pracownicze w praktyce przedsiebiorstwa go sport polska sp. Z o.o..Polityka
personalna w instytucji samorzadowej na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w
zawierciu.Logistyczna obsluga klienta na przykladzie fibrax stomil spolka z o. O. W sanoku..Polityka
mlodziezowa unii europejskiej w latach 2000 - 2009.Goralski- wojciech - blad co do przymiotu osoby a
waznosc malzenstwa kanonicznego : (kan. 1097 §2 kpk) .Proba oceny wrazliwosci polskiej gospodarki na
kryzys walutowy ze szczegolnym uwzglednieniem perspektywy wstapienia zlotego do erm ii.Ocena
efektywnosci inwestycji rzeczowych przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy atlas s.a.).Dowody ksiegowe w
rachunkowosci przedsiebiorstw produkcyjnych.Muzeum historii fotografii w krakowie - nowe rozwiazania
promocji i zarzadzania.Kontratyp dzialalnosci artystycznej?.Przygotowanie systemu okresowych ocen
pracowniczych dla powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.Kredyt jako zrodlo finansowania
nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie wybranych bankow komercyjnych.Analiza kosztow w
przedsiebiorstwie produkcyjnym x.Windykacja wierzytelnosci kredytu gotowkowego na przykladzie banku
handlowego - citifinancial.Analiza dzialalnosci kredytowej banku na przykladzie banku spoldzielczego w
wolczynie.Wspomaganie przez szkole wychowawczej roli rodziny- na przykladzie zespolu szkol
ogolnoksztalcacych integracyjnych nr 7 w krakowie..Problematyka zwiazana z ustaleniem czasu popelnienia
czynu zabronionego.Wplyw zmiany systemu czasu pracy na motywacje pracownikow.Odpowiednie
stosowanie przepisow kodeksu cywilnego do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.Skarga
na przewleklosc w procesie cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja systemu dystrybucji na
przykladzie przedsiebiorstwa handlowego gcb centrostal lodz s.a. ze zwroceniem uwagi na system
infotmatyczny.Marketingowe wykorzystanie internetu w branzy agd/rtv.Patent europejski na tle przepisow
prawa francuskiego.Analiza wielkosci sprzedazy reklamy w polsce w latach 2006-2009.Idee i postrzeganie
okupacji hitlerowskiej na przykladzie relacji swiadkow z wadowic i okolic.Administracyjno- prawne
instrumenty stosowane przez administracje publiczna w zapewnieniu bezpieczenstwa w ruchu
drogowym.Zarzadzanie spoleczna odpowiedzialnoscia biznesu w organizacji sektora piwowarskiego.Dozor
elektroniczny w procesie karnym i mozliwosc jego recepcji w prawie polskim.Rola funduszy strukturalnych
unii europejskiej w finansowaniu innowacyjnosci malych i srednich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet
gminy .Status sadownictwa pracy..Analiza form aktywnosci osob starszych (zamieszkalych w dzielnicy
srodmiescie w krakowie).Zdolnosc aportowa praw wlasnosci intelektualnej.Skok oferta depozytowokredytowa jako element strategii rozwoju skok.Ochrona dziecka poczetego w prawie polskim oraz w prawie i
nauczaniu kosciola katolickiego.praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju mikroprzedsiebiorstwa
gastronomicznego.Zarzadzanie logistyka w firmie wytwarzajacej naczepy.Rola kredytu hipotecznego w
finansowaniu nieruchomosci.Udzial komisji europejskiej w procesie tworzenia prawa unijnego.Przestepstwa
seksualne wobec dzieci.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego
na przykladzie bre bank s. A. W latach 2006-2010..Jelonek- magdalena. - przyszle kadry polskiej gospodarki :
na podstawie badan studentow oraz analizy kierunkow ksz.Rola jakosci dostaw na przykladzie aso zup lp
citroën.Kredyt hipoteczny w dzialalnosci banku na przykladzie banku pko s.a..Pisanie prac
zaliczeniowych.Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracownikow.Zarzadzanie projektem spolecznym
w korporacji i organizacji pozarzadowej.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona konsumentow przed
spammingiem e-mailowym i sms-owym w prawie unijnym oraz polskim.Zaswiadczenia.praca licencjacka
budzet gminy .Funkcje glowne sadow konstytucyjnych a funkcje pozostale..Ocena efektywnosci inwestycji
rzeczowych przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy atlas s.a.).Podatek dochodowy od osob fizycznych w
dochodach budzetu polski w latach 1999-2008.Organizacja szkolnictwa w drugiej rzeczypospolitej..praca
licencjacka budzet gminy .Zadluzenie samorzadow gminnych w polsce - przyczyny i skutki.Wstep do pracy
licencjackiej.Skarga na uchwale organu jednostek samorzadu terytorialnego..Plec a determinanty sukcesu
zawodowego w grupie przedsiebiorcow.Logistyka transportu w aspekcie planowania i koordynowania
procesow transportowych w firmach spedycyjnych.Praca licencjacka przyklad.Formy perswazji sklaniajace do
korzystania z oferty reklamowej firmy krn media..Osoby niepelnosprawne na rynku pracy.Przeszukanie
pomieszczen instytucji panstwowych i kancelarii adwokackich z uwzglednieniem zajecia dokumentowkorespondencji i systemow elektronicznych.Praca licencjacka pedagogika przedszkolna.Konklawe i jego
rozwoj w xx wieku.Analiza ergonomiczna oraz bezpieczenstwa i higieny pracy na przykladzie
.

.
przedsiebiorstwa produkujacego urzadzenia wentylacyjne.Projekt drewnianej konstrukcji nosnej stropu praca
inzynierska budownictwo.Gospodarka finansowa gminy na przykladzie gminy wola krzysztoporska w latach
2004-2008.zrodla finansowania inwestycji jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu
garwolinskiego.Rozwoj portugalii i jej regionow w kontekscie polityki regionalnej unii
europejskiej.Zarzadzanie logistyczne w gospodarowaniu infrastruktura transportowa miasta
skierniewice.Wplyw podatkow posrednich na ksztaltowanie sie dochodow budzetu panstwa w
polsce..Programy lojalnosciowe w branzy hotelarskiej na przykladzie programu polish prestige hotels &
resorts.Efektywnosc analizy fundamentalnej i portfelowej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku
akcji.Rzeczywistosc na rynku pracy a aspiracje zawodowe absolwentow szkol.Prawna ochrona tzw. Formatow
telewizyjnych..Rodzaje swiadczen z ubezpieczen gospodarczych na przykladzie pzu s.a.Rekrutacja
wewnetrzna i selekscja pracownikow jako metoda zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie
zus.Informatyzowanie komunikacji wewnetrznej w przedsiebiorstwie na przykladzie ozorkowskiego
przedsiebiorstwa komunalnego sp. Z o.o..Informatyczne instrumenty wspomagajace zarzadzanie wiedza oraz
ich wplyw na efektywnosc organizacji na przykladzie wz ul.Porownanie kondycji finansowej polskich spolek
gieldowych z branzy obuwniczej na przykladzie wojas s.a. i gino rossi s.a..System motywowania
wolontariuszy na przykladzie malopolskiego hospicjum dla dzieci..Ewolucja polskiej regulacji prawnej
dotyczacej gospodarki odpadami w ogolnosci.Kalinski- janusz (1942- ). Red. - z zagadnien transformacji i
integracji gospodarczej .Konflikty w szkole wyzszej i sposoby ich rozwiazywania na przykladzie uczelni
wyzszej.Splaty z gospodarstwa rolnego.Analiza modeli logistycznych w aspekcie organizacji transportu na
podstawie badanych przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie internetu do reklamy
firm branzy spozywczej: nestle oraz przedsiebiorstwa produkcyjnego helena s.a..Szczypior- michal. rozliczenia podatku vat pomiedzy gminami- powiatami- wojewodztwami a ich jednostkami
organizac.Dzialalnosc gospodarcza gminy.Szanse rozwoju gminy koluszki w zespole metropolitarnym
lodzi.Konflikt i metody jego rozwiazywania.Odpowiedzialnosc materialna pracownika za szkode w mieniu
powierzonym przez pracodawce.Uniwersalizm praw czlowieka.Bezrobocie i jego ograniczanie analiza na
przykladzie powiatu lowickiego w latach 1999-2006.Plagiat a dzielo literackie w polskim prawie
autorskim.Klauzule antykorupcyjne w samorzadzie terytorialnym .Chmiel- jozef - wartosc- cena- zysk a
racjonalnosc dynamicznej gospodarki .praca licencjacka budzet gminy .Fundusze unii europejskiej jako
instrument finansowania inwestycji drogowych w czestochowie w latach 2007-2013.Zasady transferu w
klubach sportowych a prawo pracy/ze szczegolnym uwzglednieniem pilki noznej/..praca licencjacka budzet
gminy .Modele kar umownych w prawie cywilnym.Prace licencjackie pielegniarstwo przyklady.Podatek od
srodkow transportowych jako element dochodow gminy na przykladzie gminy bedzin w latach 20072010.Sposob myslenia i dzialania wspolczesnego marketingu - analiza i ocena na przykladzie miejskiego
przedsiebiorstwa komunikacyjnego w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Problematyka wdrazania
technologii voip w przedsiebiorstwie wirtualnym.Wzor przemyslowy jako przedmiot prawa
autorskiego.Strategia zarzadzania zasobami ludzkimi w banku spoldzielczym w kroscienku n/d.Sprzedaz
bezposrednia jako element polityki promocji na przykladzie przedsiebiorstwa netia s.a..Przestepstwo handlu
ludzmi w polskim prawie karnym.Zarzadzanie przez motywacje na wybranym przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjnego x.Aktywnosc inwestycji na przykladzie inwestycji w przedsiebiorstwie..Promocja
przedsiebiorstwa na targach i wystawach.Przyczyny rozwiazania spolek handlowych powodujace utrate bytu
prawnego spolki. Ocena na podstawie uregulowan kodeksu spolek handlowych i orzecznictwa sadow
polskich- ze szczegolnym uwzglednieniem znaczenia klauzuli generalnej „waznej przyczyny”.Zarzadzanie
produkcja i jakoscia wyrobow dzieciecych..Prawa obywateli unii europejskiej.Coaching jako metoda rozwoju
kompetencji pracownikow.Dostosowanie rachunku kosztow dla potrzeb wielowymiarowej analizy
rentownosci na przykladzie fabryki tarcz sciernych p.p..Dzailalnosc inwestycyjna jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie tomaszowa mazowieckiego w latach 2002-2006..Analiza ulg w podatku
dochodowym od osob fizycznych na przykladzie gminy lowicz..Recepcja prawa rzymskiego w dawnej
polsce..praca licencjacka budzet gminy .Wlasciwe podstawy restytucyjne wznowienia postepowania w
procesie cywilnym.Analiza zdolnosci procesu pomiarowego na przykladzie przedsiebiorstwa
przemyslowego.Budzet gminy wiejskiej - z ilustracja na przykladzie.Konkurencyjnosc drobnego handlu
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detalicznego w aspekcie ekspansji sieci miedzynarodowych.Rola organizacji art&busieness w sponsorowaniu
kultury i sztuki.Pozycja ustrojowa prezydenta rzeczypospolitej polskiej w konstytucjach niepodleglej
polski..Zagospodarowanie zespolu palacowo - parkowego w roznicy jako szansa rozwoju gminy slupia
jedrzejowska.Destruktywne oddzialywanie pracy na sfere zycia prywatnego (na przykladzie firmy uslug
finansowych x).Teorie optymalnego obszaru walutowego w kontekscie unii gospodarczo walutowej.
Implikacje dla polski..Wplyw funduszy unijnych na rozwoj miasta belchatow.Zasady wykorzystania
materialow operacyjnych w polskim procesie karnym.Wykorzystanie emocji w przekazach
reklamowych.Rachunek kosztow dzialan jako narzedzie zarzadzania w firmie produkcyjnej.Wybrane
bankructwa w historii gospodarczej swiata..Economic and social factors determining local development on
the example of klobuck.Zarzadzanie produkcja i jakoscia dla wyrobow narzedzi medycznych..Prace
licencjackie turystyka.Instytucja referendum w polsce.Prawo do zycia w systemie prawa europejskiego na
przykladach klonowania- aborcji i eutanazji.Wybrane aspekty zarzadzania kadrami w samorzadzie
terytorialnym.praca licencjacka budzet gminy .Zapobieganie i zwalczanie przestepczosci stadionowej.Ustawa
o podatku od towarow i uslug a vi dyrektywa ue.Szkolenie jako element wprowadzenia do pracy agentow
ubezpieczeniowych.Niepoczytalnosc i ograniczona poczytalnosc jako okolicznosci wylaczajace
wine..Materialne i niematerialne srodki pobudzania motywacji na przykladzie wojskowej komendy
uzupelnien w piotrkowie trybunalskim.Rola metod zabezpieczania przed ryzykiem kredytowym w
dzialalnosci banku.Koszty rzeczowe uzyskania przychodow w podatkach dochodowych..praca licencjacka
budzet gminy .Dostosowanie polskiego transportu drogowego do wymogow czlonkostwa w unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie podatkami i oplatami lokalnymi na przykladzie
gminy lazy w latach 2008-2010.Niepelnosprawni w spoleczenstwie..Prawo sasiedzkie.Ocena
konkurencyjnosci bankow w zakresie elektronicznych rachunkow indywidualnych w gminie
glucholazy..Analiza procesu prania pieniedzy oraz systemu przeciwdzialaniatemu procederowi..Analiza
organizacji procesu produkcyjnego w przedsiebiorstwie materialow budowlanych (na przykladzie firmy atlas
s.a.).Efektywne motywowanie pracownikow jako zadanie skutecznego menedzera.Znaczenie systemu
motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie komendy wojewodzkiej policji w opolu.Nowa
bazylejska umowa kapitalowa a fundamentalne zmiany w zarzadzaniu ryzykiem bankowym..Ocena systemu
zarzadzania jakoscia na przykladzie wytwarzania ksztaltownika lebkowego w hucie bankowa..Zarzadzanie
kosztami pracy.Asertywnosc menedzera.Prawo wlasciwe dla przelewu wierzytelnosci.Egzekucja z rachunkow
bankowych.Zbiorowosci nieletnich przestepcow.Kto pisze prace licencjackie.Dziwok- ewa. - krzywa
dochodowosci a polityka pieniezna : modelowanie i kryteria doboru krzywej na polskim r.Strategie
zarzadzania kapitalem obrotowym na przykladzie spolki petrolinvest.Wplyw globalnego kryzysu na kondycje
finansowa sektora przedsiebiorstw w polsce.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie bdp spolki
doradztwa podatkowego.Bezrobocie w wojewodztwie opolskim ze szczegolnym uwzglednieniem tego
problemu w powiecie prudnickim w latach 2000-2010.Podatkowe skutki umowy darowizny i umowy
dozywocia.Rola zarzadzania w swietlicy..Wyzysk seksualny kobiet w krajach azji poludniowej i poludniowowschodniej- jako jedna z form handlu ludzmi.praca licencjacka budzet gminy .Tryb przyspieszony w
procedurze karnej.Strategie wchodzenia na rynki zagraniczne przez polskie przedsiebiorstwa sektora msp na
przykladzie firmy x.Monteskiuszowska mysl polityczna a prawo ustrojowe iii rzeczpospolitej.Wykorzystanie
funduszy unii europejskiej w gminie na przykladzie gliwic.Mik- cezary. Oprac. - wspolpraca rady ministrow z
sejmem i senatem w sprawach zwiazanych z czlonkostwem rzeczypos.Partnerstwo publiczno - prywatne i
jego funkcjonowanie na wybranych przykladach realizowanych w kaliszu.Marketing spoleczny w polsce (na
przykladzie trzech wybranych kampanii spolecznych).Prawne granice wolnosci tworczosci artystycznej w
zakresie fotografii.Znaczenie funduszu pracy w przeciwdzialaniu bezrobociu w powiecie ostroleckim w latach
2003-2006.Fluktuacja kadrowa i jej wplyw na efektywnosc funkcjonowania przedsiebiorstwa na rynku.Ocena
internetowej promocji hufca zwiazku harcerstwa polskiego czestochowy jako organizacji pozytku
publicznego.Ocena efektywnosci inwestycji finansowanych z budzetu gminy wozniki..Finansowanie ochrony
srodowiska w polsce ze srodkow unijnych na przykladzie gmin regionu kutnowskiego.praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw kryzysu finansowego na sytuacje ekonomiczna spolek gieldowych branzy budowlanej.
W swietle badan ekonometrycznych..Politologia praca licencjacka.Dodatkowe wynagrodzenie roczne
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pracownikow samorzadowych .Odpowiedzialnosc czlonow zarzadu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia
za zobowiazania spolki.Zapewnienie jakosci w procesie produkcji w wybranym przedsiebiorstwie branzy
metalowej.Krawczyk-sokolowska- izabela. Red. - zarzadzanie przedsiebiorstwem w kontekscie
zrownowazonego rozwoju : monografia .Festiwale krakowskie forma promocji miasta.Budzet jednostki
samorzadu terytorialnego jako instrument rozwoju lokalnego na przykladzie gminy tykocin w latach 20092011.Finansowe instrumenty wspierania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie wojewodztwa
opolskiego..Karty platnicze jako nowoczesna forma transakcji bezgotowkowych na przykladzie wybranych
bankow.Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie produkcyjnym..Motywowanie jako obszar gospodarowania
kapitalem ludzkim na przykladzie przedsiebiorstwa rossmann sdp sp. Z o.o..Wykorzystanie internetu w
procesie obslugi klienta w banku.praca licencjacka budzet gminy .Przewaga konkurencyjna centrum
logistycznego zlokalizowanego na terenie portu morskiego ( na przykladzie zachodniopomorskiego centrum
logistycznego).Varian- hal r. - mikroekonomia : kurs sredni - ujecie nowoczesne .Rynek polskiego
artystycznego plakatu filmowego..Wstepna kontrola oskarzenia w polskim procesie karnym.Gotowe prace
dyplomowe.Outsourcing i jego wplyw na przebieg procesow logistycznych w przedsiebiorstwie na
przykladzie firmy x i y.Nowak- edward (1951- ). Red. - rachunkowosc a controlling .Identyfikacja ryzyka
nadcisnienia tetniczego dla potrzeb ubezpieczen na zycie.Metody wyceny bilansowej (na przykladzie
msr/mssf oraz polskiej ustawy o rachunkowosci).Funkcjonowanie prawa laski w polskim systemie
prawa.praca licencjacka budzet gminy .Stan zaawansowania gospodarki opartej na wiedzy w unii
europejskiej.Ewolucja sposobu realizacji funkcji kierowniczych w swietle konsolidacji zakladow
energetycznych.Seminarium ii r.niest. V r- kat.prawa rolnego.Spoleczno - polityczne czynniki rozwoju
lokalnego.Analiza finansowa przedsiebiorstwa z wykorzystaniem modeli predykcji bankructwa na przykladzie
miejskiego przedsiebiorstwa komunikacyjnego w czestochowie sp. Z o.o..Rekrutacja i selekcja w
organizacjach pozarzadowych.Diagnoza systemu motywacyjnego na przykladzie carboautomatyki.Integracja
danych w witrynach e-biznesowych.Tryby przeksztalcenia spolki cywilnej..Pozycja prawna konsumenta w
ubezpieczeniach bancassurance.Wplyw globalizacji na strategie funkcjonowania przedsiebiorstw.Rozwoj
sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce na przykladzie sektora budowlanego w
gliwicach..Postrzeganie jakosci przez pracownikow sieci sprzedazowych biedronka.Mozliwosci zastosowania
badan psychologicznych w procesie rekrutacji i selekcji pracownikow w instytucji uslug
finansowych..Marketingowe strategie rozwoju regionow na przykladzie perugii (wlochy).Przemiany poziomu
zamoznosci gospodarstw domowych w polsce po 1990 roku..Systemy wymiany danych jako czynnik
optymalizujacy procesy logistyczne w przedsiebiorstwie transportowym.Finansowanie i sprawozdawczosc
podatkowa malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Funkcjonowanie zakladow penitencjarnych w polsce
.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w firmie x- produkujacej opakowania z tektury..Rozstrzyganie sporow
kompetencyjnych i o wlasciwosc przez naczelny sad administracyjny.Pisanie prac lublin.Zarzadzanie jakoscia
zywnosci przez system haccp na podstawie firmy grot.Podatek katastralny.Marketing w malym sklepie
detalicznym.Perspektywy polskiego rynku pracy po wejsciu do unii europejskiej..Dzialania paxar apparel and
brand protection w zakresie ochrony marki i jej wizerunku.Dzialalnosc inwestycyjna w rachunkowosci
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy olsztyn i gminy mstow..Markowski- tadeusz (1949). Red. - koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego
eur.Absorpcja kredytow przez gospodarstwa domowe w polsce na tle unii europejskiej.Zasady
funkcjonowania sportu w swietle nowych regul prawnych.Kontrola wewnetrzna w systemie rachunkowosci
na przykladzie gminy panki.Filipek-mazur- barbara. Red. - miejsce polskiej wsi i rolnictwa w unii europejskiej
: jubileusz 70-lecia urodzin profesora jana.praca licencjacka budzet gminy .Mikrofirmy i ich rozwoj na terenie
gminy biala..Bariery i szanse rozwoju rolnictwa ekologicznego w polsce.Wspolpraca spolki dominujacej ze
spolkami zaleznymi w strukturze holdingowej powstalej w wyniku restrukturyzacji polskich kolei
panstwowych.Proces planowania operacyjnego produkcji w ramach strategii make to order na przykladzie
firmy x.Wzrost zadluzenia gospodarstw domowych a stabilnosc sektora bankowego.Obowiazki pracodawcy w
swietle przejscia zakladu pracy lub jego czesci na nowego pracodawce.Trendy rozwojowe strategii
marketingowych miedzynarodowych sieci hotelarskich- na przykladzie hoteli sheraton..praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw funduszy strukturalnych na wprowadzenie zarzadzania logistycznego w
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przedsiebiorstwie.Rola motywowania pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi..praca licencjacka
budzet gminy .System obciazen podatkowych oraz koszty pracy w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia
na przykladzie spolki intertom w latach 2002-2003..Analiza wydajnosci wezla produkcji mieszanki betonowej
i liczebnosci srodkow transportowych praca inzynierska budownictwo.Tematy prac magisterskich z
rachunkowosci.Zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikow sieci web zwiazane z ekspansja uslug i
produktow google.Przestepstwo zabojstwa typu podstawowego i typy kwalifikowane .Ofe jako element
polskiego systemu emerytalnego.System zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacji.Kara pozbawienia
wolnosci wykonywana w systemie terapeutycznym ze szczegolnym uwzglednieniem osob uzaleznionych od
alkoholu..Rola i funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiorstw.Projekt przyszkolnej sali gimnastycznej
wraz z zapleczem praca inzynierska budownictwo.Istota oraz rola kary ograniczenia wolnosci - jako kary
nieizolacyjnej - w swietle uregulowan kodeksu karnego oraz kodeksu karnego wykonawczego..Mediacja alternatywne rozwiazywanie sporow na gruncie polskiego postepowania cywilnego.Akt notarialny jako
podstawa wpisu prawa do ksiegi wieczystej.Handel ludzmi w aspekcie prawa miedzynarodowego
publicznego.Bezpieczenstwo granicy panstwowej i jej ochrona .Praca dyplomowa przyklad.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza budzetu gminy goworowo w latach 2008-2010.Outsourcing jako metoda podnoszenia
efektywnosci funkcjonowania organizacji.Wadliwosc orzeczen sadowych. Analiza przyczyn- postaci i
skutkow..Projekt kampanii reklamowej dla biura podrozy feniks.Ocena mozliwosci finansowania celow
strategicznych gminy siewierz.Badanie zdolnosci kredytowej jako czyynnik ograniczania ryzyka
kredytowego.Marketing w zarzadzaniu firma na przykladzie zf altana pharma sp.z o.o..Wsparcie finansowe
instytucji kultury ze srodkow budzetowych miasta na przykladzie gminy miasta czestochowa.Pozycja
ustrojowa i funkcja prefekta w administracji francuskiej.Efektywnosc szkolen pracownikow.Samorzad
terytorialny na przykladzie miasta rybnika.Dziedzictwo kultury jako przedmiot miedzynarodowej
ochrony..praca licencjacka budzet gminy .Angielski exchequer w xii w. Oczami richarda syna
nigela.Specyfikacja procesu rekrutacji i selekcji kadr w jednostkach administracji publicznej (na przykladzie
urzedu miejskiego w bialymstoku).Wielokryterialna ocena ofert w procedurach przetargowych na wybranym
przykladzie praca inzynierska budownictwo.Promocja polskiej edukacji wyzszej za granica na przykladzie
uniwersytetu jagiellonskiego.Istota ksztalcenia zawodowego mlodocianych pracownikow w ochotniczych
hufcach pracy.Obciazenie obrotow przedsiebiorcow podatkiem od towarow i uslug (ewidencja i obowiazki
podatnika).Opodatkowanie dochodow osob fizycznych w polsce.Kreowanie i promocja wizerunku starego
sacza w oparciu o wybrane elementy tozsamosci kulturowej miasta..Funkcjonowanie rynkow kapitalowych w
krajach arabskich-na przykladzie krajow rejonu zatoki perskiej.praca licencjacka budzet gminy .Polityka
wobez malych i srednich przedsiebiorstw w unii europejskiej i jej znaczenie dla polskich przedsiebiorstw.Rola
internetu i biur podrozy w procesie zakupu i wyszukiwania ofert turystycznych.Znaczenie kultury
organizacyjnej w rowiazywaniu konfliktow w organizacji. Przyklad wybranej placowki kulturalno oswiatowej.Gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi w gminie kruszyna.Rola komunikacji
spolecznej w zarzadzaniu zmianami.Strategia marketingowa na przykladzie restauracji
subway.Sprawozdawczosc finansowa jako zrodlo informacji ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykladzie
bakalland s.a..Analiza finansowa spolki t.c. Debica s.a. w latach 2003-2005.Znaczenie szkolen oraz
coachingow w zarzadzaniu zaspolami pracowniczymi na przykladzie firmy x.Zjawisko odchodzenia na
wczesniejsze emerytury w polsce w latach 2001-2006..Udzial prokuratorii generalnej skarbu panstwa w
postepowaniu cywilnym.Konsumpcja zbiorowa w miescie na przykladzie miasta czestochowa.Planowanie
przestrzenne jako proces tworzenia sie miast w aspekcie historycznym i wspolczesnym.Modele oceny
bezpieczenstwa finansowego przedsiebiorstwa.Zastosowanie metod nauczania na odleglosc w procesie
ksztalcenia ustawicznego.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie szkola a wybory edukacyjne uczniow
gimnazjum - rola nauczyciela.Dostosowanie potrzeb ochrony srodowiska do standardow u. E. Na przykladzie
stora enso poland s.a..Specyfika bankowych papierow wartosciowych.praca licencjacka budzet gminy
.Marketing w promocji zdrowia i jego wplyw na ksztaltowanie swiadomosci konsumentow..Marki produktow
preferowane przez mlodszych i starszych polakow - analiza porownawcza.Telepraca jako nietypowa forma
zatrudnienia na gruncie polskiego i europejskiego prawa pracy.Implementacja modulu ifs produkcja
zintegrowanego systemu ifs applications jako czesc procesu wdrozeniowego aplikacji wspomagajacych
.

.
zarzadzanie w organizacji.Realizacja funkcji personalnej oraz wystepujace w tym zakresie
dysfunkcje.Ewolucja regulacji prawnej srodkow zabezpieczajacych..Strategie marketingowe
miedzynarodowych firm audytorsko-konsultingowych na przykladzie organizacji geloitte touche
tohnatsu.Zakaz dyskryminacji pracownika ze wzgledu na orientacje seksualna.Jak powinna wygladac praca
licencjacka.Analiza porownawcza zjawiska bezrobocia w wojewodztwie mazowieckim i slaskim.Sprawnosc
komunikacji w organizacji jako wyznacznik pracy grupowej na przykladzie firmy uslugowej.Otwarte fundusze
emerytalne jako element systemu zabezpieczenia spolecznego w polsce.E-rp- jako narzedzie
przyszlosci..Marketing terytorialny nowoczesna forma promocji miasta plocka.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego - studium przypadku.Postpenalne srodki
zabezpieczajace - wybrane aspekty.System wynagrodzen jako element zarzadzania
przedsiebiorstwem.Elastycznosc pracy tymczasowej.Plan finansowy jako podstawa gospodarki finansowej
powiatowego inspektoratu weterynarii w olesnie..Ochrona ofiar przemocy w rodzinie.Hass-symotiuk- maria
(1941- ). Red. - wzorcowy plan kont a rachunkowosc finansowa i zarzadcza podmiotow leczniczych
.Determinaty wyboru produktu na przykladzie wybranej branzy monopolowej.Wladztwo daninowe w
polskim systemie konstytucyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Gminne inwestycje infrastrukturalne na
przykladzie gminy opoczno.Kontrola koncentracji przedsiebiorstw sektora it w prawie unii
europejskiej.System hccp w przemysle spozywczym na przykladzie firmy goldegs.Ekonomiczne aspekty
prania brudnych pieniedzy..Eksploatacja utworu muzycznego w internecie.Kredyty dla malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie kredyt bank w ostrolece.Manipulacja w komunikacji niewerbalnej na
przykladzie reklam..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta i
gminy.Sprawcy niepoczytalni.praca licencjacka budzet gminy .Uznanie za niegodnego w postepowaniu
spadkowym.Znaczenie systemu wynagrodzen w przedsiebiorstwie (na przykladzie nutricia zaklady
produkcyjne sp. Z o. O. W opolu)..Karasinska- wanda. - samochod a podatki 2008 .Franchising jako forma
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie placowki dominet bank s.a. w piotrkowie
tybunalskim.Inwestycje szansa rozwoju malej firmy.Znak towarowy na gruncie ustawy prawo wlasnosci
przemyslowej.Sytuacja prawna pracownika-rodzica..Analiza bilansu przedsiebiorstwa na przykladzie atm
s.a..Wykorzystanie franczyzy w strategii rozwoju sieci stacji paliw na przykladzie polskiego koncernu
naftowego orlen s.a..I sekretarz ze slaska. Ocena dziesiecioletnich rzadow edwarda gierka.Wykorzystanie
marketingu politycznego w tworzeniu wizerunku lidera partii politycznej.System oceny pracownikow w
kontekscie przydatnosci do pracy.praca licencjacka budzet gminy .Motywacyjne oddzialywanie szkoly na
mlodego stopniem zawodowym nauczyciela.na przykladzie zespolu szkol ponadgimnazjalnych nr 3 im.
Stanislawa staszica we wloszczowie.praca licencjacka budzet gminy .Prawo ochrony konsumentow w polscena przykladzie dzialalnosci urzedu ochrony konkurencji i konsumentow.Elastycznosc na rynku pracy.System
domena jako element innowacyjnosci w administracji publicznej..Badanie satysfakcji klientow na pzrykladzie
urzedu miasta poreba za pomoca ankiety i wywiadu bezposredniego.Analiza dochodow budzetowych z
podatkow samorzadowych na przykladzie gminy pilica.praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie z
pielegniarstwa.Dobor kadr do organizacji a efekty ich pracy- na przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet
gminy .Niekonwencjonalne metody finansowania przedsiebiorstwa.Strategia biura projektowo
konsultingowego przemyslu rolno – spozywczego.Magazyn soli o konstrukcji z drewna klejonego i rozpietosci
35 m. Praca inzynierska budownictwo.Logistyczna obsluga klienta i dystrybucja w banku x..Praca licencjacka
plan.Wykorzystywanie funduszy unii europejskiej w rozwoju gminy gluchow.Equality and ability to pay in the
polish tax system.Pomoc w pisaniu prac.Uprawnienia do gruntu przedsiebiorstw przesylowych.Regulacja
wolnosci wypowiedzi w polskim porzadku prawnym na podstawie prawa prasowego.Integracja
ekonomicznej wartosci dodanej z rachunkiem kosztow dzialan w przedsiebiorstwie.Ochrona danych
osobowych a przepisy o ochronie prywatnosci.praca licencjacka budzet gminy .Zasady gospodarowania
srodkami trwalymi w przedsiebiorstwie pamapol s.a..Dzialalnosc kredytowa spoldzielczych kas
oszczednosciowo-kredytowych.Pisanie prac licencjackich opinie.Obowiazywanie ratyfikowanych umow
miedzynarodowych w polskim porzadku prawnym..Orzeczenia sadu drugiej instancji w apelacji.Praca
magisterska spis tresci.Rola kompetencji w ocenie przydatnosci zawodowej pracownikow ochrony
zdrowia.praca licencjacka budzet gminy .Czynnik publiczny (wladze samorzadowe) a rozwoj klastrow.Wplyw
.
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czlonkostwa w unii europejskiej na wybrane obszary gospodarki polskiej.Analiza pozyskiwania i selekcji
kandydatow do pracy na przykladzie gaspol s.a..Zjawisko narkomanii w szkolach.Kontrowersje wokol
zagadnienia aborcji w prawie polskim i zagranicznym.Bezpieczenstwo w handlu elektronicznym na
przykladzie aukcji allegro.Rola funduszy poreczen kredytowych w finansowaniu dzialalnosci malych i
srednich przedsiebiorstw.Dzialalnosc organizacji pozarzadowych na terenie wojewodztwa lodzkiego na
przykladzie stowarzyszenia centrum promocji i rozwoju inicjatyw obywatelskich opus w latach 20082011.Abolicja podatkowa.Kompetencje menedzera sukcesu.Analiza sprzedazy na podstawie
przedsiebiorstwa.Wplyw rozwoju transportu lotniczego na aglomeracje warszawska.Analiza porownawcza
sposobow realizacji zadan publicznych w wybranych gminach wojwodztwa lodzkiego.Kalinski- mateusz. Red.
- prawo sportowe i turystyczne : miedzy regulacja a deregulacja .Zarzadzanie transportem w
przedsiebiorstwie branzy przetworstwa owocowego..Zarzadzanie przedsiebiorstwem w warunkach
zagrozenia upadloscia.Agencje zatrudnienia i ich rola w zmniejszaniu bezrobocia w polsce .Rozwoj spolecznogospodarczy wojewodztwa zachodniopomorskiego w okresie od 2000 do 2005 roku..Marketing uslug
dermatologicznych.Prawo do obrony oskarzonego w polskim procesie karnym.Analiza finansowa na
przykladzie artman s.a..Finansowanie badan naukowych w polsce ze szczegolnym uwzglednieniem funduszy
strukturalnych..Analiza finansowa zrodlem oceny kondycji przedsiebiorstwa.Logistyczna obsluga klienta a
kanaly dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego boc gazy.praca licencjacka budzet gminy
.Urlop na zadanie.Struktura i poziom uzdolnien w planowaniu struktury organizacji.Spolka cywilna a stosunki
majatkowe malzenskie.Rekrutacja i selekcja w srodowiskach artystycznych na podstawie lodzkich
nieprofesjonalnych zespolow muzycznych.Podatek od towarow i uslug - zwroty.Pojecie spolki
publicznej.Przeciwdzialanie praniu pieniedzy w instytucjach finansowych.Ocena przesluchania i roli swiadka
w procesie karnym- a kodeksowe i pozakodeksowe werbalne czynnosci ograniczajace swobode
wypowiedzi.praca licencjacka budzet gminy .Profesjonalna obsluga klienta na przykladzie zakladu
ubezpieczen spolecznych.Zjawisko bancassurance jako przyklad uniwersalizacji dzialalnosci banku.Anliza
porownawcza dzialalnosci banku pko bp i ing bank slaski w zakresie udzielania kredytow hipotecznych na
cele mieszkaniowe..
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