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Ryzyko kredytowe w dzialalnosci banku komercyjnego.Prace magisterskie gotowe.Tomaszek- bogdan. biznes i nauka : innowacyjne podejscie do wspolpracy .Inwestycje zagraniczne w polsce na przykladzie
toyota motor company w walbrzyskiej specjalnej strefie ekonomicznej..praca licencjacka budzet gminy
.Dziubek- ireneusz. Red. - bezpieczenstwo publiczne w rejonie zurbanizowanym .Budzet zadaniowy jako
instrument zarzadzania nowoczesna gospodarka w polsce.Efektywnosc pozyskiwania i wykorzystania
srodkow finansowych z funduszy unijnych na rzecz rozwoju lokalnego na przykladzie powiatu olesno.Zadania
policji w zapewnieniu bezpieczenstwa i porzadku publicznego.Umowa zarzadu powierniczegodopuszczalnosc- przydatnosc- praktyka.Tematy prac magisterskich pedagogika.Analiza technologii i
wydajnosci robot wykonczeniowych praca inzynierska budownictwo.Finansowanie rynku
nieruchomosci.Weryfikacja rzetelnosci i trafnosci teoretycznej “kwestionariusza do badan stresu
organizacyjnego” c. L. Coopera i s. Sloana dla grupy zawodowej pielegniarek..Pisanie pracy
doktorskiej.Wykorzystanie srodkow unijnych przez samorzady terytorialne na przykladzie gminy
krzyzanow.Sposoby finansowania dzialalnosci deweloperskiej.Ujecie leasingu w sprawozdaniach
finansowych wedlug prawa bilansowego i standardow rachunkowosci.Plan pracy licencjackiej
przyklady.Ocena systemu motywacyjnego przedsiebiorstwa na przykladzie renault zodiac witold gut..praca
licencjacka budzet gminy .Systemowe zarzadzanie zapewnieniem zgodnosci z wymogami prawnymi w
zakresie bezpieczenstwa w bp polska s.a..Reklamy kierowane do dzieci - analiza i ocena na przykladzie
telewizji polskiej.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze unijne i ich znaczenie gospodarcze w warunkach
polskiego kryzysu finansowego.zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw ze szczegolnym
uwzglednieniem pozyskiwania srodkow finansowych poprzez gielde papierow wartosciowych.Kontrola jako
podstawowa funkcja zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy kreator..Kultura organizacyjna
firmy avans poludnie sp. Z o. O..Wspoldzialanie policji z gmina w zakresie bezpieczenstwa i porzadku
publicznego..Znaczenie i zmiana kultury organizacyjnej na przykladzie miejskiego zakladu komunikacyjnego
w kedzierzynie - kozlu..praca licencjacka budzet gminy .Wolnosc prasy w orzecznictwie europejskiego
trybunalu praw czlowieka.Motywowanie pracownikow jako element zarzadzania w organizacjach
publicznych na przykladzie domu pomocy spolecznej w bransku.Zarzadzanie logistyczne w procesach obslugi
klienta (na przykladzie wybranych firm).Odpowiedzialnosc spolki dominujacej wzgledem spolki zaleznej i jej
wierzycieli w koncernach.Przykladowe prace mgr.Badanie przyczyn i skutkow wypadkow przy pracy na
podstawie wybranego przedsiebiorstwa przemyslu lekkiego..Wykorzystanie elementow marketingu mix w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie philips lighting pabianice s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Uwarunkowania rozwoju firm odziezowych w kontekscie procesu integracji polski z unia europejska na
przykladzie firmy cornette.Kredyty mieszkaniowe w finansowaniu gospodarstw domowych na przykladzie
banku pko bp sa.praca licencjacka budzet gminy .Uslugi pozafinansowe dla klientow sektora private banking
na przykladzie noble banku.zrodla finansowania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
wybranych..Analiza finansowa yves rocher polska sp.zo.o. Za lata 2003-2007.Wojewodztwo malopolskie i
podkarpackie na tle gospodarki polski..Motywowanie pracownikow – teoria i praktyka.Odpowiedzialnosc
czlonkow rodziny podatnika za jego zobowiazania podatkowe.The international negotiations - differences
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between taiwanese and american negotiators based on the cultural backgrounds..Strategia wejscia marki
orange na polski rynek.Wspieranie procesu tworzenia nowych przedsiebiorstw przy wykorzystaniu funduszy
strukturalnych.Polityka kredytowania gospodarstw domowych - na przykladzie ing bank slaski..Programy
terapeutyczne wzgledem pedofilow.Polityka szkoleniowa na przykladzie wybranej firmy.Budzet wielkiego
miasta - perspektywa rachunkowosci.Powrotnosc do przestepstwa a wymiar kary.Bezposrednie inwestycje
zagraniczne w powiecie radomszczanskim.Prawo pomocy a prawo do sadu w postepowaniu przed sadami
administracyjnymi.Ocena potrzeby restrukturyzacji techniczno-technologicznej walcowni
bruzdowej.Zarzadzanie jakoscia w administracji publicznej.Proces informatyzacji administracji
panstwowej.Bariery w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w jednostkach samorzadu terytorialnego
(na przykladzie miasta lomza).Znakowanie ekologiczne jako instrument sluzacy ograniczaniu negatywnego
wplywu produktow na srodowisko (na wybranych przykladach znakowania i etykietowania
produktow).Udzial rachunkowosci w procesie tworzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby
fizyczne.Interwencja humanitarna..zrodla finansowania zadan oswiatowych w gminie.Komunikowanie
instytucji kultury z otoczeniem. Analiza procesu komunikacji na przykladzie galerii sztuki
wspolczesnejbunkier sztuki w krakowie.Promocja jako instrument wzrostusprzedazy na przykladzie firmy
tesco..Selera- pawel. - miedzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekscie opodatkowania zyskow
przedsiebiorstw .Analiza i ocena stanu bezpieczenstwa pracy w zakladzie opakowan
tekturowych.Komunikacja w organizacji i jej wplyw na ksztaltowanie wspolpracy w zespole
pracowniczym.Granice prawnej ochrony wartosci w spoleczenstwie demokratycznym - zakres ochrony
wartosci zdrowia czlowieka.Opodatkowanie czynnosci cywilnoprawnych.Obrona konieczna praca
magisterska.Stosunek ludnosci miejskiej do terroryzmu.Reklama jako jedno z narzedzi marketingowych jej
wplyw na sprzedaz produktu. Analiza na wybranym przykladzie..Wplyw motywacji pozaplacowej na
zachowania pracownikow.Komputerowa pulapka kryminalistyczna.Prace dyplomowe z bhp.praca licencjacka
budzet gminy .Business intelligence - narzedzia wspomagajace raportowanie i podejmowanie
decyzji.Lancucki- jerzy. Red. - rola znormalizowanych systemow zarzadzania w zrownowazonym rozwoju
.Zasady dopuszczania wyrobow medycznych na rynek unii europejskiej.Zarzadzanie jakoscia w laboratoriach
medycznych.Analiza finansowa w procesie zarzadzania finansami jednostki samorzadowej na przykladzie
gminy lyszkowice.Analiza grup strategicznych i jej zastosowanie w poszukiwaniu nisz rynkowych.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .System opodatkowania nieruchomosci w
polsce.Dzialalnosc marketingowa przedsiebiorstw sektora przemyslu spozywczego na przykladzie grupy
kapitalowej zywiec.Ustawa sarbanes-oxley jako odpowiedz na wyzwania dla rachunkowosci xxi wieku.Wplyw
czynnikow kulturowych na reklame miedzynarodowa.Pisanie prac bydgoszcz.Rola ocen pracowniczych i
doskonalenia zawodowego w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu gminy i miasta w
pajecznie.Patologie w procesie zarzadzania pracownikami. Zjawisko mobbingu.Ekonomiczne podejscie
jednostek samorzadu terytorialnego- jako instrument efektywnego rozwoju na przykladzie gminy rozan w
latach 2004-2007.Polityka karna i wykonanie kar na tle transformacji systemowej w polsce.praca licencjacka
budzet gminy .Zachowanie agresywne nieletnich przestepcow.Analiza systemu podatkowego
przedsiebiorstw.Wplyw systemu zarzadzania jakoscia zgodnym z norma pn-en iso 9001:2009 na jakosc
obslugi klienta w firmie szkoleniowej..Prace licencjackie filologia angielska.Ogolny profil i rozwoj tanich linii
lotniczych na przykladzie skyeurope airlines..Regulacja prawa holdingowego w kodeksie spolek
handlowych..Zarzadzanie finansami organizacji pozarzadowych na przykladzie fundacji poza horyzonty.Ile
kosztuje praca licencjacka.Status prawny strazy granicznej w polsce.Status prawny wojta..praca licencjacka
budzet gminy .Podsluch procesowy.Analiza poziomu i struktury wplywow i wydatkow gminy mykanow w
latach 2001-2005.Metody zarzadzanie ryzykiem w dzialalnosci kredytowej banku.Formy prawne
sankcjonowania uczestnictwa w porozumieniach ograniczajacych konkurencje w polsce i unii
europejskiej.Zasady i formy pomocy publicznej w sprawach mieszkaniowych.Przykladowa praca
magisterska.Wybrane aspekty ekonomii wlasnosci intelektualnej - transfer technologii.Rola szkolen w
rozwoju pracownikow zatrudnionych w instytuacjach edukacyjnych na podstawie lodzkiego
gimnazjum.Dostosowanie spolki pkp cargo s.a. do wymogow unii europejskiej .strategia i jej rozwoj..Finanse
publiczne i prawo finansowe.Rownouprawnienie kobiet i mezczyzn w uni europejskiej..Bankowy fundusz
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gwarancyjny jako element sieci bezpieczenstwa finansowego..Tematy prac licencjackich
socjologia.Organizacja transportu wewnetrznego w kopalni wegla brunatnego adamow s.a..Sposoby
przeciwdzialania bezrobociu realizowane poprzez powiatowy urzad pracy w radomsku.Zarzadzanie ryzykiem
walutowym w przedsiebiorstwie.Koszty obslugi projektow realizowanych przy udziale srodkow unii
europejskiej oraz ze zrodla ich finansowania na przykladzie budzetu samorzadu wojewodztwa
lodzkiego.Materialne i niematerialne instrumenty motywowania pracownikow na przykladzie firmy mzk sp.
Z o.o. Belchatow.Ewolucja zasad zatrudniania skazanych w polsce od roku 1918..Marketing w polskiej
polityce zagranicznej w aspekcie integracji europejskiej.Analiza finansowa grupy kapitalowej pkn orlen s.a. w
latach 2006-2008.Strategie produktowe na rynku uslug bankowych dla firm na przykladzie idea
banku.Strategie marketingowe wykorzystywane przy sprzedazy dobr przemyslowych na przykladzie firmy
wickman coventry ltd w anglii.Pisanie prac szczecin.praca licencjacka budzet gminy .Analiza wydatkow na
kulture- oswiate i sport w gminie wielun- w latach 2003 - 2006.Przyczyny i skala zjawiska terroryzmu oraz
dzialania spolecznosci miedzynarodowej na rzecz jego likwidacji.Odroczenie wykonania kary pozbawienia
wolnosci.Rodzaje i znaczenie dochodow gminy jako zrodla jej finansowania na podstawie analizy
porownawczej miejskiej i wiejskiej gminy lowicz..Ochrona praw konsumenta w handlu
elektronicznym.Wplyw migracji na rozwoj gminy ozimek..Leasing jako alternatywny sposob finansowania
dzialalnosci przedsiebiorstw..Wewnetrzne public relations w firmie na przykladzie przedsiebiorstwa hempis
spolka jawna marek pietrzak i synowie zaklad pracy chronionej.Strategia rozwoju zasobow ludzkich w firmie
hotelarskiej (na przykladzie hotelu orbis grand w lodzi).Pisanie pracy licencjackiej cena.praca licencjacka
budzet gminy .Problem jawnosci w arbitazu inwestycyjnym.Zasoby techniczno- technologiczne
przedsiebiorstwa jako zrodlo przewagi konkurencyjnej..Kredyty konsumpcyjne w dzialalnosci banku pko bp
s.a..Wybrane instrumenty promocji - mix stosowane na rynku uslug turystycznych na przykladzie biura
podrozy orbis travel..praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac licencjackich z pedagogiki.Oznaczenie i
ochrona produktow tradycyjnych i regionalnych w unii europejskiej.Gospodarka komunalna miasta
gorlice..praca licencjacka budzet gminy .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.Pisanie prac za
pieniadze.praca licencjacka budzet gminy .Seminarium ii r.sum.zak. Historii administracji i mysli
administracyjnej.Dzialalnosc gminnego osrodka pomocy spolecznej w miedznie w latach 20072011..Dylemat jorgensena. Geneza problemu i rozne strategie jego rozwiazywania.Ocena gospodarki
budzetowej gminy wola krzysztoporska w latach 2007-2011.Madrzejowski- wieslaw. Red. - model
wspolpracy pomiedzy zakladami ubezpieczen a instytucjami panstwowymi w zakresie dzia.Akcesoryjnosc
poreczenia.Problematyka zorganizowania grup przestepczych na przykladzie spraw- nalezacych do
wlasciwosci sadu okregowego w krakowie- prowadzonych w latach 2001- 2011.Zryczaltowane formy
wymiaru podatku dochodowego od osob fizycznych jako sposob opodatkowania przychodow z dzialalnosci
gospodarczej..Satysfakcja jako podstawa budowania lojalnosci pracownikow na przykladzie zakladu pracy
chronionej roka.Siempinska- jolanta. - pomiar wartosci przedsiebiorstwa a praktyka gospodarcza .Strategia
produktu i polityka cenowa dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie c.f. Gomma
polska.Prawo osob pozbawionych wolnosci do ochrony zdrowia w swietle orzecznictwa etpcz w sprawach
polskich.Rozwoj turystyki industrialnej ze szczegolnym uwzglednieniem tyskich browarow ksiazecych.Cena
pracy magisterskiej.Marketingowe badania ankietowe i ich znaczenie w dzialalnosci
przedsiebiorstw.Dzialalnosc bankowego funduszu gwarancyjnego..Prezydent jako organ wladzy wykonawczej
w roznych modelach ustroju demokratycznego panstw wspolczesnych na przykladzie stanow zjednoczonych
ameryki- v republiki francuskiej oraz republiki federalnej niemiec.Sponsoring i jego rola w finansowaniu
duzej cyklicznej imprezy kulturalnej na przykladzie miedzynarodowego festiwalu wratislavia
cantans..Zarzadzanie przez podatki na przykladzie gminy mycielin w latach 2004-2007.Oddzialywanie
instrumentow promocji mix stosowanych przez hotel accor czestochowa.Diagnoza rynku wealth
management w polsce.System logistyczny w miedzynarodowym transporcie samochodowym na przykladzie
vos logistics polska.Biznes plan jako instrument rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie pks w
skierniewicach spolka z o.o..Rola systemu placowego w przedsiebiorstwie na podstawie badan w rafako
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s.a...zrodla finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw na przykladzie serwis podlasie sp. Z o.o..Prawo
ekskluzywne panstw do wykorzystania szelfu kontynentalnego.Problem bezrobocia i jego zwalczanie na
terenach popegeerowskich. Analiza na przykladzie gminy goworowo.Indeksy rynku nieruchomosci jako
element analizy efektywnosci inwestycji..Transport miedzynarodowy jako element procesu dystrybucji w
przedsiebiorstwie produkcyjnym x..Funkcjonowanie nietypowych spolek na przykladzie spolki wodnej w
swietle zasady swobody dzialalnosci gospodarczej.Analiza rozwiazan ergonomicznych w przedsiebiorstwie
dekarsko-blacharskim wikpol.Dzialalnosc depozytowo-kredytowa banku komercyjnego na przykladzie efg
eurobank ergasias s.a. oddzial w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Dzialania europejskiego banku
centralnego ebc i systemu rezerwy federalnej fed wobec kryzysu finansowego w 2008 roku.Organizacja
komendy powiatowej panstwowej strazy pozarnej we wloszczowie.Jak powinna wygladac praca
licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka pedagogika.Budowanie systemow
transakcyjnych w oparciu o analize techniczna.Cichanska- barbara aleksandra. - testy przygotowujace do
egzaminu zawodowego sprzedawca .Stosowane systemy ocen pracownikow naukowo-dydaktycznych w
uczelniach wyzszych na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego w okresie 2000-2005 r..Weryfikacja
struktury czynnikowej kwestionariusza osi autorstwa coopera i sloana - grupa zawodowa
urzednikow..Badania zachowan konsumenckich w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez
klientow indywidualnych.Analiza rozwoju lokalnego w latach 2000-2010 na przykladzie gminy
niegowa..Brych- wlodzimierz. Red. - alternative dispute resolution from a national and international
perspective : the experience of.Kulas- zbigniew. Red. - kryzysy na rynkach finansowych a rozwoj gospodarczy
.Zlece napisanie pracy magisterskiej.Prace licencjackie pielegniarstwo przyklady.Zjawisko ubostwa i
bezrobocia w polsce..Microsoft excel jako narzedzie wspomagajace zarzadzanie zakladem ubezpieczen.Strajk
jako metoda rozwiazywania sporu zbiorowego.Rekrutacja i selekcja jako podstawa procesu gospodarowania
potencjalem ludzkim..Analiza kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiebiorstwa x w latach 2006 - 2009.Na
czym polega sukces firmy skoda na rynku polskim.Znaczenie promocji w rozwoju gminy drohiczyn w latach
2011- 2013.Zarzadzanie ryzykiem w ubezpieczeniach..Sklepy internetowe w polsce jako kanal dystrybucji
produktow i uslug.Rola aliansow strategicznych w internacjonalizacji firm rodzinnych.System emerytalny w
polsce - poszukiwanie alternatywnych form zabezpieczenia emerytalnego.Zarzadzanie rozwojem lokalnym
na przykladzie powiatu lowickiego..Analiza rentownosci produktow w systemie controllingu na przykladzie
przedsiebiorstwa bma ag.Dziennikarska tajemnica zawodowa a prawny obowiazek zawiadomienia o czynie
zabronionym w prawie polskim.Rola umowy posrednictwa w sprzedazy nieruchomosci w dzialalnosci agencji
nieruchomosci.Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie przesiebiorstwa drogowego
lambdar spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia w lodzi.Rozwoj transportu drogowego w polsce w
kontekscie unii europejskiej.Legalnosc- skutecznosc i profesjonalizm decyzji administracyjnej .Wybrane
aspekty instytucji stanu wyzszej koniecznosci na gruncie polskiego kodeksu karnego.Koszt kapitalu w
rachunku oplacalnosci decyzji inwestycyjnych.Dzialania realizowane w ramach priorytetu wzmocnienie
rozwoju zasobow ludzkich w regionach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego przez
wojewodzki urzad pracy w lodzi.Dochody wlasne w gospodarce finansowej gminy..praca licencjacka budzet
gminy .Ile kosztuje napisanie pracy licencjackiej.Rola negocjacji w pracy wspolczesnego menedzera na
przykladzie gospodarstwa agroturystycznego bena.Mienie gminy jako zrodlo dochodow budzetu gminy
ostrzeszow w latach 2003-2005.Specyfika promocji na rynku paliw na przykladzie stacji paliw orlen w
zambrowie .Bezrobocie w wojewodztwie lodzkim w latach 1999-2006.Wybrane strategie produktowe
realizowane przez organizacje uslugowa na przykladzie dzialalnosci urzedu dozoru technicznego..Zarzadzanie
produktem jako jeden z elementow marketingu mix na przykladzie cementowni rudniki oddzialu
przedsiebiorstw cemex polska sp z o.o..Coaching jako efektywna metoda szkolenia w organizacji.Sprawstwo
posrednie wedlug prawa niemieckiego - struktura- problemy i porownanie z prawem polskim.praca
licencjacka budzet gminy .Zabezpieczenie sie przedsiebiorstwa x przed upadloscia poprzez zawarcie umow
ubezpieczeniowych..Realizacja zasad ogolnych postepowania podatkowego w procedurach
kontrolnych.Kulturotworcza rola uniwersytetu jagiellonskiego np.collegium maius na przelomie wieku
xx/xxi.Profesjonalna obsluga klienta na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie logistyczne w sferze zaopatrzenia jako koncepcja ksztaltowania konkurencyjnosci
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przeedsiebiorstw..Recydywa penitencjarna.Podatki lokalne na przykladzie miasta ostroleki.Podstawowe
konstrukcje procesowe w postepowaniu administracyjnym ogolnym i podatkowym.Mozliwosci rozwoju
turystyki w wojewodztwie lodzkim.Wieteska-rostek- malgorzata. Red. - rachunkowosc instrumentow
pochodnych a kryzys finansowy .Sadowy zakaz prowadzenia dzialalnosci gospodarczej..Karczewski- leszek.
Red. - etyka biznesu i spoleczna odpowiedzialnosc organizacji jako wyzwanie xxi wieku .Wydzial zarzadzania
w mediach i rozrywce na nhtv hogeschool w bredzie jako przyklad organizacji hybrydowej..Legalnoscskutecznosc i profesjonalizm decyzji administracyjnej .Wplyw konfliktow na prace nauczycieli
czestochowskich szkol ponadgimnazjalnych.Kryminalistyczne aspekty przestepstwa sprowadzenia pozaru- ze
szczegolnym uwzglednieniem podpalenia.Analiza i ocena systemu rekrutacji i selekcji pracownikow na
przykladzie firmy eko okna.Procedury oceny zdolnosci kredytowej jako forma minimalizacji ryzyka.Miejskie
odpady komunalne na przykladzie miasta jaworzno.Struktura i poziom uzdolnien w planowaniu karier
zawodowych studentow.Rola analizy finansowej w ocenie sytuacji gospodarczej przedsiebiorstwa na
przykladzie inpost sp. Z o.o...Status prawny pracownikow sluzby cywilnej.Ekonomiczne aspekty
funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych w wojewodztwie podlaskim..praca licencjacka budzet gminy
.Rynek uslug finansowych na przykladzie spoldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej slask.Separacja
prawna malzenstwa w prawie kanonicznym kosciola katolickiego i w prawie polskim.Organizacja transportu
miejskiego w zgierzu.Finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstwa-niekonwencjonalne zrodla
kapitalu.Planowanie- realizacja i rozliczanie uslug samochodowo- sprzetowych przy zastosowaniu techniki
komputerowej na przykladzie isd huta czestochowa sp.zo.o..Liberalizacja sektora telekomunikacyjnego w
dyrektywach unii europejskiej.Strategie hegdingowe z wykorzystaniem opcji.Poziom i struktura zadluzenia
gospodarstw domowych w polsce w latach 2004-2011..Wplyw doskonalenia marketingu na wyniki
ekonomiczne i zadowolenie klienta na przykladzie przedsiebiorstwa darymex.Znaczenie ekologistyki w
systemie zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy m-line sp. Z o.o..praca licencjacka budzet
gminy .Rola funduszy inwestycyjnych w lokowaniu oszczednosci gospodarstw domowych na przykladzie pko
tfi s.a..Prawo wlasciwe dla indywidualnego stosunku pracy.Negocjacje jako forma rozwiazywania
konfliktow.Organizacja euro 2012 jako czynnik rozwoju polskich przedsiebiorstw.Prawo konsumenta do
informacji oraz eliminowanie niedozwolonych klauzul umownych jako elementy polityki ochrony
konsumenta unii europejskiej.Bacal- adam. Red. - orzecznictwo ets a polska ustawa o vat 2011 .Ochrona
integralnosci majatku spolki kapitalowej.Prawne podstawy stwierdzania smierci.Przedkontraktowe
zawieranie umow .Wykorzystanie planu kont w ewidencji ksiegowej na przykladzie zespolu opieki
zdrowotnej w bialej.Specyfika problemu ochrony zabytkow w polsce..Referendum jako podstawowa forma
demokracji.Tajemnica zwiazana z wykonywaniem zawodow prawniczych a proces karny.Nowe uslugi
bankowe na tle tradycyjnych uslug bankowych.Zarzadzanie hotelem jako szczegolny przypadek zarzadzania
nieruchomoscia komercyjna.Umowy licencyjne w prawie autorskim.Godlewska- marzena. Red. wspolczesne trendy w zarzadzaniu i finansach : teoria a praktyka .Polityka kredytowa i dzialalnosc finansowa
banku komercyjnego na podstawie banku x.Jak sie pisze prace licencjacka.Znaczenie internetu w komunikacji
marketingowej przedsiebiorstw sektora msp.Konwersja wierzytelnosci na udzialy w spolce z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Sklad sadu arbitrazowego na gruncie prawa modelowego uncitral oraz jego
implementacji w prawie polskim i francuskim..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rola kadry kierowniczej w efektywnym funkcjonowaniu firmy
transportowej.Wplyw rachunku kosztow na wynik operacyjny przedsiebiorstwa..Prawnokarne aspekty
przestepczosci stadionowej ze szczegolnym uwzglednieniem srodka karnego w postaci zakazu wstepu
na.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka logistyka.Uwarunkowania rozwoju struktur klastrowych
w polsce..Kistowski- mariusz (1963- ). Red. - ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju w swietle zasad zrownowazon.Analiza efektywnosci leasingu jako formy finansowania
zewnetrznego.Wznowienie ogolnego postepowania administracyjnego.Wprowadzenie systemu zarzadzania
jakoscia do organizacji a rozwoj pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Program rozwoju
przedsiebiorstw internetowych jako element pomocy dla malych i srednich przedsiebiorstw.Jak sie pisze
prace licencjacka.Wdrazanie zasad marketingu na przykladzie firmy eliko spolki jawnej.Pisanie prac
krakow.Monitoring elektroniczny - nowa efektywna forma kontroli zachowania skazanych.Zlozonosc procesu
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zarzadzania ryzykiem walutowym rozpatrywana na przykladzie polskiego przedsiebiorstwa.Mozliwosci
wykorzystania zasobow uzdrowiskowych wojewodztwa podkarpackiego do celow
turystycznych.Determinanty jakosci przy wytwarzaniu wyrobow z tworzyw sztucznych..Stan wyzszej
koniecznosci (art.26 kodeksu karnego).Polityka regionalna a malopolski regionalny program
operacyjny..Zmiana trybu upadlosci z mozliwoscia zawarcia ukladu na tryb likwidacyjny.Rada ministrow struktura- kompetencje- odpowiedzialnosc..Analiza czynnikow prorozwojowych rynku krajowych polaczen
lotniczych w polsce.Skutki kryzysu finansowego 2007-2009 dla unii europejskiej i polski.Koncepcja
marketingu uslug na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w porebie.Projektowanie systemu
wynagrodzen na przykladzie firmy budowlanej re-bau sp. Z o.o..Wykorzystanie nowoczesnych technologii w
kreowaniu wizerunku marki.Kierunki rozwoju uslug bankowych dla klienta indywidualnego na przykladzie
ing banku slaskiego.praca licencjacka budzet gminy .Wdrazanie controllingu w jednostce budzetowej
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie wybranego domu pomocy spolecznej
stokrotka.Tymczasowe aresztowanie..Rola menedzera - wlasciciela w procesie zarzadzania mala
firma.Technika silosowa w dystrybucji suchych mieszanek budowlanych jako instrument zarzadzania
logistycznego- na przykladzie wybranych przedsiebiorstw rynku materialow budowlanych.praca licencjacka
budzet gminy .Ocena dzialalnosci depozytowo-kredytowej banku bgz s. A. W latach 20062010..Administracyjno-prawny status cudzoziemcow.System haccp- zarzadzanie czynnikami ryzyka w zakresie
bezpieczenstwa zywnosci na przykladzie firmy selgros cash&carry.Determinanty rozwoju spolecznogospodarczego na podstawie gminy nysa..Strategiczna karta wynikow na przykladzie firmy
kosmetycznej.Reklama wprowadzajaca w blad.Zarzadzanie talentami w sporcie.Budownictwo regionalne na
podhalu jako produkt turystyczny.Kosciol katolicki w czasach totalitaryzmu..Analiza technologii budowy
mostu drogowego praca inzynierska budownictwo.Praca licencjacka pomoc.Kierunki rozwoju technologii
radio frequency identyfication (rfid) w odniesieniu do bezosobowych systemow obslugi klienta.praca
licencjacka budzet gminy .Etap kwalifikacji wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia
publicznego w polsce i unii europejskiej.Rynek ubezpieczen na zycie w polsce w procesie integracji z unia
europejska na przykladzie pzu zycie.Kierowanie personelem w administracji publicznej na przykladzie urzedu
miasta czestochowy.Czynniki ksztaltujace zachowania ludzi w organizacji.Egzekucja obowiazku oproznienia
lokalu.Pisanie prac licencjackich tanio.Administracja praca licencjacka.Pisanie prac na zamowienie.Ocena
gospodarki finansowej gminy mykanow w latach 2005-2007.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Ocena funkcjonowania dzialalnosci wybranych podsystemow logistycznych
przedsiebiorstwa x dzialajacego na rynku miedzynarodowym..Dochody i wydatki budzetu gminy na
przykladzie gminy myszyniec w latach 2004-2006.Wplyw innowacji na dzialalnosc odlewni.Zarzadzanie
kompetencjami a motywowanie pracownikow.Zasady wykorzystania materialow operacyjnych w polskim
procesie karnym.Ocena plynnosci finansowej firmy na przykladzie przedsiebiorstwa frapol.Mozliwosci
wspolfinansowania inwestycji z funduszy sturykturalnych unii europejskiej w latach 2004-2006..Efekt kraju
pochodzenia a postrzegania jakosci samochodow japonskich w polsce.Analiza techniczno-ekonomiczna
pokryc dachowych praca inzynierska budownictwo.Etyka reklamy.Zarzadzanie zasobami ludzkimi prace
magisterskie.praca licencjacka budzet gminy .Kondycja przemyslu wlokienniczego na przykladzie
przedsiebiorstwa linenpol w latach 1999-2004.Kredyt bankowy jako glowne zrodlo finansowania
gospodarstw domowych.Wplyw srodkow finansowych unii europejskiej na poziom konkurencyjnosci
przedsiebiorstw przetworstwa artykulow rolnych.Ocena strategii personalnej na przykladzie firmy solali
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Standardy i narzedzia obslugi klienta zewnetrznego w europie.Znaczenie
kultury organizacyjnej dla dzialalnosci sluzby zdrowia na przykladzie zespolu opieki zdrowotnej we
wloszczowie.Roszczenia z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy a funkcja ochronna prawa
pracy.Cyberprzestrzen jako miejsce popelnienia czynu zabronionego.Franchising w polsce - na przykladzie
rozwiazania przeznaczonego dla polskiej marki odziezowej.Prowokacja policyjna jako prosta czynnosc
operacyjno-rozpoznawcza .Rozwoj turystyki uzdrowiskowej na terenie wojewodztwa
malopolskiego.Wykorzystanie transportu intermodalnego w logistyce miedzynarodowej na przykladzie firmy
blg autoterminal gdansk sp. Z o.o..Ochrona wierzycieli spolki europejskiej..Europejski rynek pracy: szansa czy
zagrozeniem dla mlodych polakow?.Ekonomika wykonywania pomieszczen piwnicznych- naziemnych i
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poddaszy w budynkach jednorodzinnych praca inzynierska budownictwo.Projakosciowy system zarzadzania
gmina na przykladzie gminy niepolomice.Uslugi logistyczne w branzy motoryzacyjnej na przykladzie
renault.Ocena efektow certyfikacji w przedsiebiorstwie na przykladzie kffil nobiles sp. Z o.o. we
wloclawku..praca licencjacka budzet gminy .Realizacja idei zrownowazonego rozwoju w polsce w odniesieniu
do rolnictwa i obszarow wiejskich.Uklad pracy magisterskiej.Dobor pracownikow - wymagania pracodawcow
a przygotowanie studentow uniwersytetu lodzkiego do poszukiwania pracy.Kredyt jako produkt bankowy na
przykladzie banku zachodniego bz wbk oraz credit agricole bank polska s.a..Bezpieczenstwo systemow
informatycznych na przykladzie systemu informatycznego kode.Definicja wypadku przy pracy w prawie
polskim.Temat pracy licencjackiej.Zarzadzanie personelem w jednostkach administracji publicznej na
przykladzie urzedu miasta krakowa.Puslecki- zdzislaw walenty - unia europejska wobec wzrostu
konkurencyjnosci brazylii- rosji- indii i chin (bric) .Ubezpieczenie transportu produktow piekarniczych
gleboko mrozonych.Kryptanazja a hipokratesowy obowiazek ochrony zycia pacjenta. Prawne i etyczne
problemy zagadnienia..Umowa o prace na zastepstwo.Gospodarka finansowa samorzadu lokalnego na
przykladzie gminy gluchow.Prace licencjackie z socjologii.Proces inwestowania w nieruchomosci na
przykladzie hotelu majestic w karpaczu.Amortyzacja w ujeciu bilansowym i podatkowym na przykladzie
palacu sokolnik..Analiza i ocena form ewidencji podatkowej osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza.Ugoda sadowa w procesie cywilnym..praca licencjacka budzet gminy .Palace i dwory dawnych
prus wschodnich jako szansa na rozwoj turystyczny regionu warmii i mazur.Motywowanie pracownikow do
wyzszej wydajnosci pracy na przykladzie trw automotiv.Ocena systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie
przedsiebiorstwa signalco ltd sp. Z o.o..Wplyw ocen okresowych na postawy i zachowania funkcjonariuszy
sluzby wieziennej.Tanie pisanie prac.Warunki realizacji celow wykonywania kary pozbawienia
wolnosci.Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych ze szczegolnym uwzglednieniem ryzyka kredytowego
na przykladzie pko bp w wieliczce..Sprawiedliwosc naprawcza - teoria i praktyka.Logistyka zaopatrzenia w
handlu materialami budowlanymi.E-learning jako technika szkolenia.Analiza ryzyka kredytowego osob
fizycznych na przykladzie banku spoldzielczego w szczekocinach.Rodzaje orzeczen trybunalu konstytucyjnego
i ich skutki prawne..Problematyka zbrodni ludobojstwa w konfliktach zbrojnych na przykladzie konfliktu w
rwandzie.Zastosowanie przepisow kodeksu cywilnego dotyczacych wad powodujacych bezwzgledna
niewaznosc oswiadczenia woli w prawie pracy poprzez art. 300 kodeksu pracy.Marketingowe i finansowe
determinanty spolecznej odpowiedzialnosci biznesu na przykladzie firmy l’oreal.Efektywnosc wykorzystania
instrumentow motywujacych pracownikow na przykladzie firmy inditex.Kryteria oceny finansowej
dzialalnosci otwartych funduszy emerytalnych..Logistyczne aspekty obslugi transportowej miasta na
przykladzie tomaszowa mazowieckiego.Styl kierowania jako wyznacznik pracy kierownika.Partycypacja
pracownicza jako droga do sprawnego zarzadzania przedsiebiorstwem.Wplyw inflacji na zroznicowanie
dochodow.Grochowski- robert - granice prawne i etyczne reklamy w ustawodawstwie krajowym i
europejskim .Nowakowski- tomasz - analiza srodowiskowa w procesie prywatyzacji : analiza realizacji
obowiazkow wynikajacych z.Proces wdrazania systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy imielski
drukarnia.Przezwyciezanie barier komunikacji w organizacji x.Strategie marketingowe jako instrument
zdobywania przewagi konkurencyjnej na przykladzie hurtowni kambud.Matodologia prezentacji
operacyjnych przeplywow pienieznych-konsekwencje wyboru.Uprawnienia pracownika oraz obowiazki
pracodawcy zwiazane z urlopem macierzynskim.Wykorzystanie funduszy strukturalnych do promocji
eksportu msp.praca licencjacka budzet gminy .Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej w magazynie
wyrobow gotowych na przykladzie stora enso poland s.a. w ostrolece.Umowa o prace na czas
okreslony.Perspektywy rozwoju turystycznego tatrzanskiego parku narodowego.Zarzadzanie jakoscia uslug
hotelarskich w aspekcie normy iso 9001:2000.Analiza efektywnosci ekonomicznej przedsiebiorstwa
handlowego na podstawie powszechnej spoldzielni spozywcow zorza w radomsku.Tlumaczenie jako utwor
zalezny.Prace licencjackie z zarzadzania.Chetail- vincent. Red. - vattel’s international law in a xxist century
perspective = le droit international de vattel vu.Status obywatela unii europejskiej a swoboda przeplywu
osob.Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych na przykladzie katowickiej specjalnej strefy
ekonomicznej..Zapasy w sprawozdaniach finansowych wg mssf wybranych spolkach gieldowych w latach
2006-2010.Tlumaczenie i jego funkcjonowanie w polskim prawie autorskim.Euroregion tatry na tle polityki
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regionalnej unii europejskiej.Problemy funkcjonowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
przedsiebiorstwa drewmex..Apelacja w postepowaniu uproszczonym.Rozliczanie i ewidencja podatku vat
przy dostawach towarow i swiadczeniu uslug w polsce.Analiza przychodow ze sprzedazy fabryki maszyn
gorniczych pioma s.a..Ubostwo a sytuacja rodzin w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
merchandisingu na konsumenta..Polityka wynagrodzen jako element systemu zarzadzania zasobami ludzkimi
(na przykladzie starostwa powiatowego w krakowie).Wypadki drogowe spowodowane przez kierowcow
samochodow ciezarowych.Sprawiedliwosc retrybutywna a prawo laski. Proba przedstawienia relacji
sprawiedliwosci i milosierdzia w kontekscie karania..Badanie poziomu zadowolenia klienta wsperajace
marketing produktow stmoatologicznych na przykladzie firmy roko.Polska spolka partnerska na tle
porownawczym.Kulas- zbigniew. Red. - kryzysy na rynkach finansowych a rozwoj gospodarczy .Zjawisko
wypalenia zawodowego w grupie pedagogow.Konstytucyjne i ustawowe zasady wykonywania pracy oraz ich
realizacja w praktyce ( na przykladzie praktyki powiatu zambrow) .Czynniki ksztaltujace efektywnosc rynkowa
banku..Charakter prawny umowy franchisingu.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie dzialalnosci
samorzadowej jednostki budzetowej na przykladzie domu pomocy spolecznej dom kombatanta w
lublincu.Przeslanki i skutki wyboru formy opodatkowania przez mikroprzedsiebiorcow.Rozszerzona ochrona
patentowa oryginalnych produktow leczniczych a produkty lecznicze generyczne.Odpowiedzialnosc
malzonka majatkiem wspolnym za zobowiazania wspolmalzonka.Wplyw funduszy unijnych w rozwoj
infrastruktury technicznej w gminie lacko.Analiza kosztow wlasnych przedsiebiorstwa x.Wysiedlenie ludnosci
niemieckiej ze slaska opolskiego w latach 1945-1949.zrodla finansowania inwestycji na przykladzie miasta
ozorkow w latach 2004-2006.Wplyw specjalnych stref ekonomicznych na funkcjonowanie podmiotow
gospodarczych na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Wplyw nowelizacji z dnia 10.01.2003
roku na czas trwania potepowania karnego- ze szczegolnym uwzglednieniem art. 335 k.p.k..Uslugi bankowe
skierowane dla klientow indywidualnych na przykladzie pko bp i getin banku.Pisanie prac licencjackich.praca
licencjacka budzet gminy .Budzet gminy jako determinanta rozwoju gminy czerniewice..Okreslenie wysokosci
slusznego odszkodowania w procesie wywlaszczeniowym.Public relations w administracji publicznej studium przypadku urzedu miasta w myslowicach.Zadania gminy w dziedzinie srodowiska.praca licencjacka
budzet gminy .Czarnecki- pawel - odpowiedzialnosc pracodawcy a rozwoj struktur holdingowych .Ocena i
analiza jakosci uslug hotelarskich na przykladzie hotelu senackiego w krakowie.Szanse i zagrozenia polskiego
sektora msp w aspekcie europejskich procesow integracyjnych..Rozanski- jerzy (1949- ). Red. - ocena profili i
kierunkow ksztalcenia na poziomie srednim i wyzszym w kontekscie zapotrzebo.Analiza konkurencji na rynku
kredytow konsumenckich..Promocja teatru polskiego za granica poprzez internet. Badania stron
internetowych teatrow polskich w jezyku angielskim oraz innych stron o tematyce teatralnej.Pozyczka
morska (pecunia traiecticia) jako sposob finansowania transportu morskiego w prawie rzymskim i zachodniej
tradycji prawnej.Wplyw ocen pracowniczych na motywacje do pracy na przykladzie przedsiebiorstwa
x.Umowne prawo odstapienia od umowy.praca licencjacka budzet gminy .Budzetowanie jako narzedzie
wspomagajace zarzadzanie w malej firmie produkcyjno-handlowej.Ocena finansowa budzetu jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy rudniki.praca licencjacka budzet gminy .System ocen
pracowniczych jako narzedzie zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie.Testament sporzadzony w
stanie wylaczajacym swiadome i swobodne podjecie decyzji i wyrazenie woli.Prace magisterskie z
turystyki.Pisanie prac.Przetarg publiczny nieograniczony: cel- istota- potrzeba- na przykladzie nadlesnictwa
klobuck..Diagnoza stresu organizacyjnego w urzedzie gminy w golczy.Benchmarking jako forma doskonalenia
organizacji..praca licencjacka budzet gminy .Problem etyki we wspolczesnym swiecie
biznesu.Komunikowanie sie w organizacji na przykladzie dwoch jednostek organizacyjnych urzedu miasta
lodzi.Wspoldzialanie organizacyjne a sprawnosc administracji samorzadowej.Odpowiedzialnosc za
zobowiazanie podatkowe..Venture capital jako forma finansowania przedsiebiorstw.Srodki harmonizacji
opodatkowania dochodu przedsiebiorstw powiazanych w roznych panstwach czlonkowskich wspolnot
europejskich.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Skutecznosc reklamy
telewizyjnej w oparciu o opinie studentow uniewrsytetu jagiellonskiego.Marketingowe aspekty
etykietowania produktu.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie wartosciowania stanowisk pracy w
zarzadzaniu przez jakosc. Przyklad zpue s.a. wloszczowa.Downorowicz- stanislaw. Red. - ekologiczne
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uwarunkowania rozwoju gornictwa rud : praca zbiorowa = ekologièeskie obuslovleniâ.Zarzadzanie globalna
jakoscia uslug na przykladzie hotelu novotel krakow centrum..Analiza strategiczna przedsiebiorstwa na
przykladzie spolki techtex.praca licencjacka budzet gminy .Kredyt jako zrodlo finansowania wydatkow
inwestycyjnych na ochrone srodowiska w jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie banku ochrony
srodowiska s.a..Innowacyjne procesy magazynowania w systemie logistycznym.Analiza form opodatkowania
dochodow osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Rola funkcjonowania spolek skarbu
panstwa w sporcie kwalifikowanym.Analiza gospodarki srodkami produkcji na przykladzie
piekarni.Dzialalnosc wolontariatu w organizacjach pozarzadowych..Skutecznosc wykrywcza sprawcow
przestepstw na podstawie sladow w kryminalistyce.Funkcjonowanie walnego zgromadzenia spolki
publicznej.Maxwell- john c. - przywodztwo [ksiazka mowiona] : zlote zasady : czego nauczylo mnie zycie
lidera .zrodla finansowania potrzeb mieszkaniowych na rynku nieruchomosci.Prawo rzymskie w apologetyce
tertuliana.Wycena nieruchomosci inwestycyjnych na potrzeby sprawozdan finansowych.Funkcje i rola
osrodkow pomocy spolecznej w ksztaltowaniu warunkow zycia rodzin w srodowisku lokalnym.Internetowy
system zarzadzania biurem podrozy.Nowoczesne rozwiazania w logistyce miejskiej na wybranych przykladach
miast polskich.Opodatkowanie dochodow osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza.Gospodarka finansowa powiatu na podstawie powiatu kluczborskiego..Pete- steve. - civil
procedure : a practical guide .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Proces
kontroli jakosci w produkcji mieszanki betonowej na przykladzie firmy trans-lis-bet..Rozwoj infrastruktury
logistycznej w polsce na tle tendencji europejskich.Badanie opinii na temat contact center na tle innych
metod obslugi klienta.zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie siegenia-aubi
sp. Z o.o..Zarzadzanie strategiczne przedsiebiorstwem turystycznym na przykladzie biura podrozy
triada.Banking system of the united states of america. Problem of expending investment banks scope of
activities and its consequences..Przeslanki i przejawy rozwoju i zmian na rynku uslug
logistycznych.Pedagogika prace licencjackie.Znaczenie wybranych rozwiazan systemowych w procesie
zarzadzania logistycznego we wspolczesnej firmie.Analiza finansowa kosztow i przychodow na przykladzie
nadlesnictwa kalisz za lata 2005-2008.Pelnomocnictwo jako instytucja prawa cywilnego.Tematy prac
magisterskich prawo.Wspomaganie sprzedazy uslug turystycznych przez systemy informatyczne identyfikacja korzysci i wad.Reklama jako najwazniejszy element promocyjnego mix w pozyskiwaniu
klientow na przykladzie czestochowskiej gazety ogloszeniowej posrednik.Zadania samorzadu gminnego w
rozwiazywaniu problemow spolecznych na przykladzie gminy woliborz.Niekonwencjonalne formy reklamy
prasowej - analiza i ocena na przykladzie gazet i magazynow.Program lojalnosciowy jako narzedzie
budowania trwalych relacji z klientem.Finansowanie pomocy spolecznej na przykladzie gminy
gluchow.Analiza sprawozdania finansowego banku - studium przypadku.praca licencjacka budzet gminy
.Kempf- karl g. Red. - planning production and inventories in the extended enterprise : a state of the art
handbook..Stosunki panstwo-kosciol katolicki w austrii i prusach w ii polowie xix wieku.Pedagogika prace
magisterskie.Sytuacja na rynku pracy w polsce w kontekscie procesow integracyjnych.Seminarium ii r.st. V rkat.prawa europejskiego.Wplyw polityki dywidendy na stopy zwrotu uzyskiwane z akcji notowanych na
gieldzie papierow wartosciowych w warszawie w latach 2000-2009.Metoda servqual jako instrument oceny
swiadczonych uslug edukacyjnych.Pisanie pracy magisterskiej cena.Uprzywilejowanie udzialowcow i
akcjonariuszy w spolkach kapitalowych.Skutecznosc powszechnej licencji publicznej gnu w polskim prawie
cywilnym.Zawarcie i ustanie zwiazku malzenskiego w swietle przepisow przwz polskiego..Samorzad
terytorialny jako podsystem administracji publicznej zaspokajajacy potrzeby lokalnego
spoleczenstwa..Zarzadzanie produkcja wyrobow o zwiekszonych wymaganiach.Pomiar jakosci swiadczonych
uslug na przykladzie firmy polion sp. Z o.o..Szkolenia pracownikow w generowaniu wiedzy
organizacji.Naduzycie pozycji dominujacej na wspolnotowym rynku oprogramowania
komputerowego.Wplyw struktury aktywow i pasywow na plynnosc finansowa przedsiebiorstwa.Obszary
problemowe polski ze wzgledu na poziom i dynamike rozwoju gospodarczego w latach 2002-2007..Tematy
prac magisterskich politologia.Korporacje transnarodowe w przemysle samochodowym.Technologia
walcowania blach grubych w hucie stali czestochowa oraz badanie ich jakosci..Globalna i regionalna ochrona
praw czlowieka..Rola zintegrowanego systemu ochrony w logistyce magazynowej.Nabycie wlasnosci
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ruchomosci na podstawie umowy z osoba nieuprawniona..Bank spoldzielczy ziemi leczyckiej jako lokalne
centrum finansowe.Zarzadanie szkola dla rozwoju psychofizycznego uczniow: znaczenie koncepcji wlasnej
roli zawodowej nauczycieli..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie strategiczne firma farmaceutyczna
w polsce na przykladzie firmy vitis pharma sp. Z o.o..Znaczenie analizy finansowej w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem monopolistycznym.Fundusze inwestycyjne- rodzaje i zasady ich funkcjonowania w polsce
i na swiecie.Bariery administracyjno-prawne rozpoczynania dzialalnosci gospodarczej.Rachunkowosc
jednostek sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Prawo rzymskie w rzymskiej brytanii.Finansowanie
zadan samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu zawiercianskiego..Komunikacja nowej marki
lokalnej firmy kurierskiej.Pozaplacowe skladniki wynagradzania jako narzedzia motywacji.Pozyskiwanie
srodkow z funduszy celowych na dzialalnosc inwestycyjna na podstawie spolki x..Finansowanie i rozwoj
infrastruktury edukacujnej w wojewodztwie malopolskim ze srodkow zintegrowanego programu
operacyjnego rozwoju regionalnego..Promocja miasta zywiec.Analiza technicznych uwarunkowan w
zarzadzaniu bezpieczenstwem pracy..Duma panstwowa zgromadzenia federalnego federacji
rosyjskiej.Analiza marketingowego wykorzystania stron internetowych firm o roznym profilu
dzialalnosci.Prace licencjackie z ekonomii.praca licencjacka budzet gminy .Mikrofirmy i ich rozwoj na terenie
gminy biala..praca licencjacka budzet gminy .Borkiewicz-liszka- malgorzata. - poradnik ryczaltowca : nowe
limity w 2008 r.- sprawdz- czy mozesz placic ryczalt- utrata p.Ceny prac magisterskich.Egzekucja z ruchomosci
bedacej przedmiotem zastawu.Tematy prac magisterskich bankowosc.Gospodarka finansowa powiatu na
podstawie powiatu kluczborskiego..Efektywnosc pozyskiwania i wykorzystania srodkow finansowych z
funduszy unijnych na rzecz rozwoju lokalnego na przykladzie powiatu olesno.Narodziny i rozwoj polskiego
terroryzmu..Kultura- etnicznosc- konflikt - polscy outsiderzy w walijskim wrexham..Analiza kondycji
finansowej domex sp. Z o.o. Przy wykorzystaniu analizy wskaznikowej i analizy sprawozdan
finansowych.Polityka podatkowa unii europejskiej.Oceny pracownicze a polityka wynagrodzen w
przedsiebiorstwie.Zarzadzanie podatkiem dochodowym od osob fizycznych w aspekcie uproszczonych form
opodatkowania.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie dzialalnosci
przedsiebiorstwa handlowego.Leasing jako forma finansowania przedsiebiorstwa z perspektywy
rachunkowosci (z ilustracja na przykladzie grupy futura prime s.a.).Sytuacja prawna spadkobiercy jako
nastepcy prawnego w sferze uprawnien i obowiazkow podatkowych..Rozwoj gospodarczy polski a sklonnosc
do oszczednosci spoleczenstwa.System dystrybucji w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy j&g.Wplyw
motywacji pozaplacowej na zachowania pracownikow.Wybrane zagadnienia instytucji obszaru specjalnego w
nauce prawa administracyjnego..Istota i zrodla rotacji pracownikow w urzedzie miasta krakowa..Praca
magisterska outsourcing.Rola powiatowego centrum pomocy rodzinie w realizacji zadan z zakresu pomocy
spolecznej w powiecie pajeczanskim.praca licencjacka budzet gminy .Aktywnosc zawodowa kobiet w polsce
w latach 2000-2009.Arbitraz polityczny glowy panstwa.Weresa- marzenna. Red. - polska : raport o
konkurencyjnosci 2007 : rola zagranicznych inwestycji bezposrednich w kszta.Organy w spolce z o.o. zagadnienia prawno ustrojowe.Wallusch- jacek. - patrzac na slonce : nieokreslonosc rownowagi a polska
dezinflacja 1994-2011 .Wybrane aspekty zarzadzania finansami przedsiebiorstw na przykladzie ppuh
kombinat budowlany sp. Z o.o..Kontrola podatkowa a kontrola skarbowa w przedsiebiorstwie.praca
licencjacka budzet gminy .Lemkowska- malwina. - fuzje i przejecia a wartosc zakladu ubezpieczen .Problemy
przezwyciezenia bezrobocia w powiecie myszkowskim na przykladach szkolen..Zarzadzanie zasobami
ludzkimi w publicznych sluzbach zatrudnienia. Na przykladzie powiatowego urzedu pracy w bedzinie.Ziebastanislaw (agrotechnika). Red. - polityka gospodarcza polski po akcesji do unii europejskiej .Wplyw roznic
kulturowych na styl rozwiazywania konfliktow w organizacjach wielokulturowych.Rola strategii podatkowych
w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Kreatywnosc jako kluczowa kompetencja pracownikow.System zarzadzania
projektami jako nowoczesna aplikacja wspomagajaca prace agencji interaktywnej.Technologia dachow
zielonych praca inzynierska budownictwo.Formy i perspektywy rozwoju e-bankingu w polskim sektorze
bankowym.Znaczenie postaw nauczycielskich wobec rozwoju seksualnego dla zarzadzania prewencja
przedwczesnych zachowan seksualnych.Egzekucja wydania nieruchomosci.Identyfikacja zagrozen oraz ocena
ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie stradom. S.a..Ochrona dluznika
przy przelewie wierzytelnosci.Ocena dzialalnosci marketingowej hurtowni na podstawie pgf .
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lodz.Logistyczna obsluga klienta w firmie motoryzacyjnej (na przykladzie sis auto w lodzi).Wystepowanie
agresji i przemocy a szkolach w opinii uczniow i nauczycieli. Zanaczenie percepcji problemu dla zarzadzania
szkola..Konflikty interpersonalne i sposoby ich rozwiazywania.Korekta prac magisterskich.Transgraniczny
przeplyw danych osobowych.Problemy internacjonalizacji msp w polsce.Analiza kosztow produkcji
technologicznie czystej na przykladzie przedzalni zawiercie s.a..Analiza agospodarowania przestrzennego na
przykladzie gminy konopiska.Pokojowe sposoby rozwiazywania sporow zbiorowych pracy.Budowa public
relations w malej organizacji.Kiedrowicz- grzegorz. - technologia informacyjna w turystyce i rekreacji
.System motywacji stosowany w outsourcingu- na przykladzie wspolpracy z firma kosmetyczna.Pozycja
ustrojowa sejmu w swietle konstytucji z 1997 r..Ekonomia spoleczna w polsce.Promocja zakopanego jako
produktu turystycznego..Przeslanki rekojmi wiary publicznej ksiag wieczystych.Uznanie i stwierdzenie
wykonalnosci orzeczen wydanych przez sady panstw obcych.Kredyty hipoteczne w banku
uniwersalnym.Ekonomia behawioralna w odniesieniu do rynku nieruchomosci.Rola systemu komunikacji na
przykladzie towarzystwa ubezpieczeniowego aviva.Mikrofinansowanie jako specyficzna forma
kredytowania..Rola turystyki w strategii rozwoju powiatu na przykladzie powiatu
tomaszowskiego.Identyfikacja obszarow niezgodnosci i oceny ich struktury przy wytwarzania
stali..Perspektywy warszawskiej gieldy papierow wartosciowych s.a..Analiza plynnosci finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie grupy kapitalowej lpp s.a. w latach 2011-2013.Praktyki religijne jako srodek
oddzialywania penitencjarnego na osadzonych. Teoria a rzeczywistosc na przykladzie zakladu karnego w
nowym wisniczu.Marka produktu i jej wplyw na satysfakcje klienta z uslug swiadczonych przez ing bank slaski
s.a..Reforma podatku od nieruchomosci a samodzielnosc finansowa gminy..Wykorzystanie systemu rfid w
gospodarce magazynowej.Czlonkowski- romuald. - polska-chiny : ocena wspolpracy gospodarczej polskich
przedsiebiorstw z chinami : raport z ba.Zamowienia publiczne w gminie radkow w latach 2005-2009..Analiza
budzetu gminy na przykladzie gminy i miasta kozieglowy.praca licencjacka budzet gminy .Bezpieczenstwo
publiczne – rola i zadania policji w jego zapewnieniu w ii rzeczpospolitej oraz w obliczu wspolczesnych
zagrozen .praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac forum.Chroscicki- andrzej. - umowa ubezpieczenia po
nowelizacji kodeksu cywilnego : komentarz .praca licencjacka budzet gminy .Zwiazki nieformalne w
ustawodawstwie polskim.Analiza porownawcza rentownosci spolek polrest i polskie jadlo w latach 20052008.Borkowski- piotr - notarialne poswiadczenie dziedziczenia .Ksztaltowanie karier pracowniczych na
przykladzie wybranego przedsiebiorstwa uslugowo-handlowego.Sekurytyzacja
ustrukturyzowana..Funkcjonowanie rynku uslug bankowych w polsce w warunkach czlonkostwa w unii
europejskiej na przykladzie wybranych bankow.Zloto i monety jako inwestycje alternatywne na polskim
rynku kapitalowym..Charakter prawny opcji walutowych z uwzglednieniem dochodzenia roszczen
bankow.Dzialania policji z zakresu public relations jako czynnik kreowania wizerunku w
spolecznosci.Podstawa opodatkowania vat w ramach unii europejskiej.Wplyw przystapienia polski do unii
europejskiej na funkcjonowanie podatku vat na przykladzie biura rachunkowego debet.Wdrozenie i
funkcjonowanie systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy pn-en iso 9001:2009 w polskim
przedsiebiorstwie na przykladzie fabrigum s.a. oraz mediator sp. Z o.o..Gospodarka finansowa
gminy.Ochrona danych osobowych w sektorze bankowym..Infrastruktura drogowa w polsce.Prezydent
stanow zjednoczonych ameryki.Wplyw zarzadzania czasem na zarzadzaniem zasobami ludzkimi na
przykladzie poradni psychologiczno-pedagogicznej w czestochowie.Ochrona zycia poczetego w polskim
prawie karnym.System informatyczny w przedsiebiorstwie spedycyjno-transportowym jako zrodl wartosci
dodanej-stan obecny i mozliwosci rozwoju.Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia i
przyczyny jej odwolania.Polskie rolnictwo w procesie integracji polski z unia europejska.Wplyw kreatywnosci
pracowniczej na podnoszenie innowacyjnosci przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Klaster
przemyslow kreatywnych jako narzedzie rozwoju miasta. Studium przypadku projektu lokomotywa –
strategia rozwoju klastrow i klastra kreatywnego lokomotywa kultury..Polska skarga konstytucyjna na tle
modelu austriackiego- hiszpanskiego i niemieckiego..Analiza rachunku kosztow na podstawie
przedsiebiorstwa w latach 2006-2009.Realizacja idei zrownowazonego rozwoju w polsce w odniesieniu do
rolnictwa i obszarow wiejskich.Motywy uczestnictwa ludzi starszych w zajeciach w uniwersytecie trzeciego
wieku..praca licencjacka budzet gminy .Turcja w ofercie polskich biur podrozy - ocena jakosci produktu
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turystycznego.Wplyw szkolen pracowniczych na realizacje sciezki kariery zawodowej na przykladzie koncernu
energetycznego fortum power and heat polska sp.zo.o.Status prawny operatora sieci kablowej.Polityka
produktu bankowego dla malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie banku pekao s.a..Analiza budzetu
gminy wierzchlas w latach 2003-2007.Podatek od nieruchomosci i jego rola w dochodach budzetu gminy- na
przykladzie gminy piotrkow trybunalski w latach 2003-2006.Analiza efektu kraju pochodzenia na przykladzie
marki farmona.Pisanie prac socjologia.Ksztaltowanie innowacyjnosci przedsiebiorstwa turystycznego na
przykladzie firmy la vista..Wplyw poglebiania integracji na instytucjonalizacje w ramach wspolnot
europejskich.Strategia rozwoju malej firmy obuwniczej na przykladzie firmy miko.Stres organizacyjny w
grupie gimnazjum i liceum.Wykorzystywanie funduszy strukturalnych przez jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy grodkow..Analiza dochodow i wydatkow gminy kleszczow w latach 20012008.Lojko- elzbieta. Red. - wartosci a sukces zawodowy prawnikow - granice kompromisu? .Systemy
zarzadzania relacjami z klientem (crm) jako nowy argument w walce konkurencyjnej na rynku.Czynnosci
poprzedzajace zawarcie malzenstwa w prawie polskim i prawie kanonicznym.Realizacja zamowien w
systemie miedzynarodowym na podstawie natural sp. J..Zasady ksztaltowania portfela uslug bankowych na
przykladzie banku zachodniego wbk s.a..Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej we francuskim postepowaniu
cywilnym.Pisanie prac inzynierskich.Rozwoj rynku kapitalowego na podstawie rynku akcji.Alternatywne
zrodla energii stosowane w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Praca inzynierska budownictwo.Analiza
efektywnosci funkcjonowania instytucji publicznych na przykladzie nowohuckiej biblioteki publicznej w
krakowie i podgorskiej biblioteki publicznej w krakowie..Reklama jako narzedzie wplywu spolecznego.
Przyklady spolecznych kampanii reklamowych w polsce i irlandii.Wplyw komunikowania sie na sprawne
swiadczenie uslug w domu wczasowym.praca licencjacka budzet gminy .Widowisko siatkarskie jako produkt
marketingowy na przykladzie azs-u czestochowa..Zarzadzanie produkcja i jakoscia na przykladzie wybranego
wyrobu ptrzedsiebiorstwa budowlanego..Pisanie prac bydgoszcz.Licencje typu shrink-wrap- click-wrap i webwrap.Miedzynarodowa konferencja ochrony prywatnosci i danych osobowych - prawo do prywatnosci prawo do godnosci : 26 miedzynarodowa konferencja ochrony prywatnosci.Turystyczno - rekreacyjne aspekty
:ogolnej strategii zrownowazonego rozwoju dabrowy gorniczej do roku 2006.Programy lojalnosciowe tworzenie- implementacja- ocena (na przykladzie firmy marex).Wplyw polityki rozwoju powiatu strzeleckodrezdenckiego w wojewodztwie lubuskim na rozwoj turystyki.Regulacje prawne miedzynarodowego ruchu
osobowego pomiedzy rzeczypospolita polska a jej sasiadami wschodnimi..Wplyw kosztow reklamy i
reprezentacji przedsiebiorstwa na obiazenia podatkowe..Odpowiedzialnosc dziennikarska z tytulu naruszenia
dobr osobistych w polsce.Liberalna krytyka socjalizmu w mysli politycznej ludwiga von misesa.praca
licencjacka budzet gminy .Stosunki transatlantyckie - polski punkt widzenia.Odpowiedzialnosc karna w
prawie autorskim..Analiza dzialalnosci banku w zakresie udzielania kredytow hipotecznych na przykladze ing
bank slaski s.a..Narkomania i psychospoleczne aspekty jej zwalczania.Analiza wyceny wartosci rynkowej
nieruchomosci mieszkaniowej- podejsciem porownawczym- metoda porownywania parami.Spoleczna
odpowiedzialnosc biznesu jako element budowania przewagi konkurencyjnej na podstawie grupy
energa.Prace licencjackie i magisterskie.Zarzadzanie marketingiem w przedsiebiorstwie produkcyjnym na
przykladzie firmy bahpol.Koncepcja i uwarunkowania funkcjonowania strategii przedsiebiorstwa - na
przykladzie polifarb-lodz sp. Z o.o. W lodzi.Dzialalnosc oswiatowa gmin i zrodla jej finansowania na
przykladzie gminy hazlach w latach 2005-2009.Unikanie opodatkowania jako zagadnienie etyczne w
nauczaniu spolecznym kosciola katolickiego.Problematyka czynnosci operacyjno - rozpoznawczych.Analiza
rozwoju uslug prywatnej bankowosci na przykladzie banku pekao s.a..Zarzadzanie jednostka administracyjna
na przykladzie miasta kutna.Efektywnosc projektow szkoleniowo – doradczych w zakresie zwiekszania
poczucia wlasnej wartosci oraz podnoszenia motywacji do rozwoju u bezrobotnych kobiet na terenie powiatu
wielickiego.Rozwoj spoleczno-ekonomiczny gmin wiejskich (analiza na przykladzie gminy rzewnie).Dobor
personelu..Motywacyjne aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi.Organizacja sprzedazy w duzym
przedsiebiorstwie - analiza i ocena na przykladzie przedsiebiorstwa sprzetu ochronnego maskpol s.a..Pisanie
prac szczecin.Marketing mix w instytucjach kultury w warszawie.Pomoc panstwa w promocji rodzimych
produktow..Kompetencje menedzera publicznego a doskonalenie zarzadzania zasobami ludzkimi w
organizacjach publicznych..Analiza podatku vat na podstawie firmy x w latach 2005-2009.Promocja w
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strategii rozwoju miasta (na przykladzie miasta gostynina).Spolka komandytowa- ktorej
komplementariuszem jest spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.Motywowanie i jego rola w koncepcji
zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie samodzielnego zespolu publicznych zakladow opieki
zdrowotnej im. Dr j. Psarskiego w ostrolece).Morland- richard b. - business and finance : performance and
management .Zarzadzanie czasem jako skladnik systemu motywacyjnego w pogotowiu ratunkowym..Efekty
dostosowania polskiego rolnictwa do standardow unii europejskiej na przykladzie gospodarstw szkolkarskich
wojewodztwa lodzkiego..Zadania i funkcje pomocy spolecznej na przykladzie miejskiego osrodka pomocy
spolecznej w proszkowie w latach 2006-2007..Finansowanie przedsiebiorstw z funduszy unii
europejskiej.Kredyt hipoteczny jako element polityki produktu bankow na przykladzie planow finansowych
multibanku.Spis tresci pracy licencjackiej.Analiza pracy zespolow roboczych przy wykonywaniu glebokich
wykopow i kilkukondygnacyjnych piwnic budynkow praca inzynierska budownictwo.Polityka panstwa wobec
mniejszosci etnicznej romow na przykladzie programow i inicjatyw powiatu nowosadeckiego.Pastisz i
stereotypowe role zwiazane z plcia w internetowych kampaniach reklamowych.Zaklad pracy chronionej w
polskim systemie prawnym.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie kghm s.a. w latach 20102012.Aktywnosc inwestorow na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie..Przedsiebiorczosc jako
czynnik rozwoju powiatu krapkowickiego.praca licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza realizacji
budzetu gminy pajeczno na przestrzeni kadencji 1998 - 2002 i 2002 - 2006.Coaching jako skuteczna forma
szkolen.praca licencjacka budzet gminy .Obsluga klienta jako czynnik budowania jego zadowolenia i
kreowania lojalnosci na przykladzie wybranych firm logistycznych.Wspolwlasnosc.Analiza budzetu na
przykladzie starostwa powiatowego wloszczowa w latach 2001 - 2003.Ekonomiczne problemy w stosowaniu
podpisu elektronicznego..Strategie marketingowe w pozyskiwaniu klientow na podstawie hurtowni
instalacyjno- sanitarnej.Wplyw konkurencji interpersonalej na relacje miedzy urzednikiem i interesantem na
przykladzie urzedu administracji samorzadowej.Analiza i projekt systemu wynagrodzen pracowniczych w
przedsiebiorstwie sredniej wielkosci.Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolnosci w polskim systemie
prawa karnego wykonawczego.praca licencjacka budzet gminy .Kastelik-smaza- agnieszka. - pytania
prejudycjalne do trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej a ochrona praw jednostki.Analiza finansowa w
ocenie konkurencyjnosci wybranych spolek.Agroturystyka jako jeden ze sposobow lagodzenia skutkow
bezrobocia w powiecie ostroleckim na przykladzie miasta i gminy myszyniec.praca licencjacka budzet gminy
.Nurzynska- iwona. Red. - rozwoj obszarow wiejskich w polsce : diagnozy- strategie- koncepcje polityki
.Ekspansja miedzynarodowa biznesu (na przykladzie koncernu roberta boscha).Realizacja funkcji
motywowania w malej firmie.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolki z o.o. Za zobowiazania
spolki.Wymagania polskiej nagrody jakosci jako wytyczne do doskonalenia zarzadzania.Dopuszczalnosc
praktyki ghostwritingu na gruncie krajowych systemow prawa autorskiego.Wykorzystanie strategii
marketingu-mix na rynku spedycyjnym (na podstawie firmy schmidt polska).Oleksyn- tadeusz. Red. - filozofia
a zarzadzanie .Ewolucja polskiej regulacji prawnej dotyczacej gospodarki odpadami w ogolnosci.praca
licencjacka budzet gminy .Zastosowanie instrumentow marketingu mix na podstawie
przedsiebiorstwa.Motywacja i lojalnosc - studium przypadku na przykladzie firmy farmaceutycznej..Rola i
znaczenie sektora informacyjnego w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w polsce..Zarzadzanie gmina
igolomia-wawrzenczyce w opinii radnych i mieszkancow.Rola wynagrodzenia w systemie motywacji
pracownikow na przykladzie badan wlasnych.Zjawisko odchodzenia na wczesniejsze emerytury w polsce w
latach 2001-2006..Prawo podatkowe.Udzial prokuratorii generalnej skarbu panstwa w postepowaniu
cywilnym.Wplyw planow miejscowych na aktywnosc rynku nieruchomosci.Rownosc plci w miejscu
pracy.Tradycyjne i nowoczesne metody oceny aktywnego ryzyka kredytowego w procesie kredytowania
przedsiebiorstwa przez bank komercyjny.Aspekty prawne wyceny nieruchomosci.Projektowanie graficznego
interfejsu uzytkownika na przykladzie elementow serwisu korporacyjnego.Organizacja i przeksztalcenia
samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej.Marketingowe zarzadzanie jednostka ochrony
zdrowia na przykladzie niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej novomed.Wirtualny wymiar logistyki w
dzialalnosci platform internetowych.Bezrobocie i metody jego zwalczania w gospodarce polskiej.Zarzadzanie
dobrami turystycznymi w zamosciu.Wykorzystywanie seksulane dzieci.Strategiczna karta wynikow jako
instrument zarzadzania firma rodzinna (na przykladzie powszechnego uniwersytetu pracowniczego).praca
.
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licencjacka budzet gminy .Kryminalistyczna problematyka pobic na terenie miasta bialegostoku w latach
2008-2011.Utwor architektoniczny jako przedmiot ochrony prawa autorskiego.Prawa czlowieka w unii
europejskiej.Ocena funkcjonowania podatku od towarow i uslug na przykladzie urzedu skarbowego x w
latach 2006-2010..Badania marketingowe uslug bankowych malych i srednich firm na przykladzie ing bank
slaski.Wspolpraca samorzadu terytorialnego z organizacjami pozarzadowymi w obszarze kultury na
przykladzie wojewodztwa malopolskiego..Polityka szkoleniowa w przedsiebiorstwie jako jeden z czynnikow
rozwoju wiedzy.Realizacja emerytur z funduszu ubezpieczen spolecznych na przykladzie zakladu ubezpieczen
spolecznych oddzial w ostrowie wielkopolskim.Rozwoj prawa uzytkowania wieczystego w okresie polwiecza
istnienia instytucji w polsce.Kierowanie personelem w administracji publicznej na przykladzie urzedu miasta
czestochowy.Znaczenie rekrutacji oraz skutecznosc placowych i pozaplacowych technik motywowania
pracownikow na przykladzie firmy tompol.Balinski- daniel. - krajowa strategia rozwoju regionalnego do roku
2020 a strategie rozwoju spoleczno-gospodarczego.Wzory prac licencjackich.Pozamaterialne czynniki
motywacji pracownikow w realizacji strategii tqm.Kierowanie gmina pajeczno przez przedstawicieli
samorzadu lokalnego w kontekscie realizacji budzetu w latach 1994-2004.Bezrobocie prace
magisterskie.Wycena bilansowa wedlug znowelizowanej ustawy o rachunkowosci rozpatrywana na tle
miedzynarodowychstandardow rachunkowosci/miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci
finansowej.Zarzadzanie jakoscia na przykladzie spolki akcyjnej es-system.Integracja danych w witrynach ebiznesowych.Szczegolna ochrona trwalosci stosunku pracy w okresie macierzynstwa.praca licencjacka budzet
gminy .Style przewodzenia w edukacji. Kontekst dzialania jako czynnik determinujacy.praca licencjacka
budzet gminy .Korupcja w sporcie profesjonalnym w polskim prawie karnym.Osrodek kultury im.c.k.
Norwida - analiza programow edukacyjnych.Dokumentacja i rozliczenie podatku od towarow i uslug na
podstawie jednostki gospodarczej.Bezrobocie- formy aktywnego zwalczania bezrobocia na podstawie dzialan
powiatowego urzedu pracy w tomaszowie mazowieckim.Rachunkowosc zarzadcza jako system informacyjny
wspomagajacy zarzadzaniem przedsiebiorstwem na przykladzie przedsiebiorstwa x.Stosunki miedzy
panstwem a kosciolem w polsce po roku 1944.studium historyczno-prawne..Funkcjonowanie podmiotu
gospodarczego w gospodarce rynkowej na przykladzie gorazdze cement s.a. w chorulii.Rzad i riksdag w
krolestwie szwecji.Tablice led jako nowoczesna forma reklamy w sporcie miedzynarodowym..Zmiany w
strukturze geograficznej i towarowej handlu zagranicznego polski w latach 1995-2009.Alternatywy
tymczasowego aresztowania.Ocena okresowa pracownikow w zarzadzaniu organizacja sektora
bankowego.Zniewolony umysl. Psychologiczne koncepcje totalitaryzmu..Kredyt hipoteczny jako zrodlo
finansowania nieruchomosci w polsce na przykladzie banku zachodniego wbk.Organizacja systemu
rachunkowosci w jednostkach gospodarczych prowadzacych ksiegi handlowe.Koncepcja prawa do
prywatnosci w swietle konstytucji stanow zjednoczonych oraz orzecznictwa sadu najwyzszego.Przestepstwo
zgwalcenia w polsce i w czechach.Materialnoprawne aspekty wywlaszczenia nieruchomosci.Marketing
polityczny jako instrument zwiekszania szans wyborczych.Rola reklamy na rynku nieruchomosci na
przykladzie biura nieruchomosci house for you sp. Zo.o..Mozliwosc poprawy jakosci zycia w kontekscie
bezpieczenstwa ekologicznego na przykladzie powiatu bierunsko-ledzinskiego..Psychospoleczne
uwarunkowania powodzenia zawodowego w przedsiebiorczosci.praca licencjacka budzet gminy .Prace
magisterskie fizjoterapia.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie firmy markat sp. Z o. O..Ocena
dzialalnosci ing banku slaskiego w zakresie swiadczenia internetowych uslug bankowych..Proces
informatyzacji administracji publicznej na przykladzie wymiaru sprawiedliwosci..Dochody i wydatki gminy i
miasta pajeczno w latach 2006-2008.Posrednie inwestowanie na polskim rynku nieruchomosci.Instrumenty
wsparcia klastrow logistycznych w rozwoju konkurencyjnosci regionu.Polski system bankowy na tle
standardow unii europejskiej.Metody pozyskiwania pracownikow.Podstawy odpowiedzialnosci karnej za
spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze szczegolnym uwzglednieniem problematyki obiektywnego
przypisania skutku..Wizja unified communications wg. Korporacji cisco. Zarzadzanie projektem
wdrozenia.Zeznanie swiadkow jako dowod w postepowaniu karnym.Analiza zdolnosci kredytowej jako
sposob minimalizacji ryzyka kredytowego na przykladzie banku pko s.a..Organizacja budowy lub wybranych
procesow budowlanych. Praca inzynierska budownictwo.Kierunki rozdysponowania srodkow publicznych w
jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gmin sulejow i wola krzysztoporska w latach 2007.
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2011.Pisanie prac maturalnych ogloszenia.System zarzadzania kariera ratownika
medycznego..Wynagrodzenia i swiadczenia socjalne.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza wladzy publicznej
w prawie polskim..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi prace magisterskie.Uzycie
srodkow przymusu bezposredniego i broni palnej przez policje.praca licencjacka budzet gminy .Ocena
poziomu i struktury wplywow podatkowych gminy wreczyca wielka w latach 2007-2011.Konwencja w
sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji wobec kobiet i rozwoj ochrony praw kobiet w ramach
organizacji narodow zjednoczonych.Struktura i miejsce wydatkow inwestycyjnych w wydatkach budzetowych
gminy..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Ginace zawody w powiecie myslenickim - firmy kowalskie.Roszczenie o zadoscuczynienie za naruszenie dobr
osobistych..Wplyw instrumentow finansowych na rozwoj gminy jerzmanowice-przeginia w latach 20072010.System wynagradzania pracownikow na przykladzie firmy tollegno 1900 poland sp. Z o.o..Dorosle
dzieci - analiza zjawiska.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze inwestycyjne na rynku kapitalowym w
polskiej gospodarce.praca licencjacka budzet gminy .Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej czlonkow
zarzadu spolek kapitalowych..Kryminologia.Prawnoautorskie aspekty wspolczesnej fotografii.Znaczenie
kultury organizacyjnej w zarzadzaniu..Poszukiwanie kryteriow oceny programow i projektow rewitalizacji
malych i srednich miast europejskich. Analiza porownawcza osmiu programow rewitalizacji..Eksmisja
lokatorow z lokali mieszkalnych.Przeklenstwo zwyciezcy - zamowienia publiczne.Instytucja warunkowego
przedterminowego zwolnienia w polskich kodyfikacjach karnych od 1932 roku.Strategie hegdingowe z
wykorzystaniem opcji.Ferrazzi- keith. - nigdy nie jedz sam czyli sekrety sukcesow w biznesie .Zasady
dzialania europejskiego funduszu rozwoju regionalnego ze szczegolnym uwzglednieniem wykorzystania
srodkow funduszu w polsce.Znaczenie programow pomocowych unii europejskiej dla rozwoju infrastruktury
kolejowej w polsce. Analiza na przykladzie pkp polskich linii kolejowych s.a..Kapital zakladowy w spolce
akcyjnej.Poszukiwanie kryteriow oceny programow i projektow rewitalizacji malych i srednich miast
europejskich. Analiza porownawcza osmiu programow rewitalizacji..Narzedzia i techniki marketingowe w
kampaniach wyborczych jako determinnty sukcesu politycznego..Profesjonalne pisanie prac.Gotowe prace
magisterskie licencjackie.Efektywnosc form przeciwdzialania bezrobociu w powiecie koninskim w latach
2005-2011.Motywowanie w procesie zarzadzania personelem w organizacji na podstawie banku bz
wbk.praca licencjacka budzet gminy .Analiza technologiczno-ekonomiczna rewitalizacji zabytkowych
budynkow mieszkalnych krakowa praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie relacjami z dostawcami w
lancuchu dostaw.Zarzadzanie dlugiem publicznym na przykladzie gminy lubniany..Ocena polityki
szkoleniowej w polskich organizacjach.Rola powiatowego urzedu pracy na rzecz ograniczenia bezrobocia w
powiecie radomszczanskim.Aspekty marketingowe w dzialalnosci depozytowej bankow.Ocena stopnia
dojrzalosci systemu jakosci funkcjonujacego w firmie formaplan polska sp. Z o.o. W relacji do wymagan
normy iso 9001:2000.Analiza dzialalnosci banku gospodarki zywnosciowej s.a. w zakresie kredytow
hipotecznych w latach 2003-2007.Procesy doskonalenia systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie sp zoz w
bochni szpital powiatowy..Ablewicz- joanna. - terminy ustawowe cywilne i karne .Ambient w ofertach
agencji reklamowych.Segmentacja rynku uslug hotelarskich w powiecie zawiercianskim.Umowa
miedzynarodowa w polskim prawie konstytucyjnym.Atrakcyjnosc inwestycyjna wojewodztwa
slaskiego.Prawnorzeczowy status urzadzen przesylowych w sluzebnosci przesylu.Marketingowe zarzadzanie
sportem na przykladzie klubu sportowego l.k.s zawisza pajeczno - sekcja siatkarzy mezczyzn.Zarzadzanie
budzetem samorzadu terytorialnego na podstawie gminy slawkow.Dzialalnosc gminnego osrodka pomocy
spolecznej w klobucku..Psychologiczne aspekty zarzadzania w malych i srednich
przedsiebiorstwach.Efektywnosc sluzby przygotowawczej na podstawie slaskiego urzedu
wojewodzkiego.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie zarzadzania logistycznego na przykladzie
firmy makro cash&carry s.a. polska.Przestepczosc zorganizowana w polsce i metody jej zwalczania.Rozwoj
przedsiebiorstwa w oparciu o srodki finansowe z unii europejskiej (na przykladzie pge elektrownia belchatow
s.a.).Polityka kredytowa i dzialalnosc finansowa banku komercyjnego na podstawie banku x.Popytowe
determinanty rozwoju handlu elektronicznego na przykladzie przeprowadzonych badan..Sponsoring narzedzie ksztaltujace wizerunek firmy na przykladzie pge giek s.a. oddzial kwb belachtow.Analiza i ocena
biznesplanu na przykladzie przedsiebiorstwa uslugi przewozowe osob jerzy majda..Public relations w
.
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dzialalnosci promocyjnej malopolskiej organizacji turystycznej.Zamowienia publiczne jako instrument
realizacji inwestycji miejskich.Rola internetu w marketingu politycznym na przykladzie wyborow
parlamentarnych w polsce w 2007 roku.Status prawny banku centralnego w polsce w latach 1828-2010
r..Przestepstwo korupcji w polskim prawie karnym..Niedopuszczalne metody przesluchania swiadka w
postepowaniu karnym.Status prawny spolki europejskiej.Giordano- klaudia. Red. - planowanie inwestycji
publicznych : aspekty prawne- ekonomiczne i srodowiskowe .Weryfikacja struktury czynnikowej
kwestionariusza osi- c.l. Coopera i s. Sloana - grupa badawcza: nauczyciele na stanowiskach
kierowniczych..Wydzial zarzadzania w mediach i rozrywce na nhtv hogeschool w bredzie jako przyklad
organizacji hybrydowej..Pozyskiwanie srodkow z unii europejskiej jako determinata rozwoju gminy
kleszczow.Wspomaganie zarzadzania w firmie za pomoca systemu budzetowania.Sposoby wykrywania
sprawcow przestepstw w dzielach arthura conan doylea.Merchandising jako koncepcja wzrostu efektywnosci
sprzedazy.praca licencjacka budzet gminy .Quality of customer service in a call center in company x.praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie instrumentow promocji w marketingu terytorialnym (na
przykladzie gminy zgierz).Unia europejska szansa dla osob niepelnosprawnych - zludne nadzieje czy nowa
rzeczywistosc.Rynek nieruchomosci magazynowych w radomsku..Restrukturyzacja przedsiebiorstwa w
okresie transformacji.Opodatkowanie dochodow z kapitalow pienieznych.Motywowanie
pracownikow..Modelowanie przewagi strategicznej w oparciu o marke.Instytucja swiadka koronnego w
polskim procesie karnym z uwzglednieniem rozwiazan swiatowych.Polityka kulturalna jako jedno z narzedzi
administracji publicznej sluzace do realizacji jej zadan i misji..Promocja miasta bielsko-biala.Prawo do secesji
jako konsekwencja ewolucji zasady samostanowienia narodow.secesja unilateralna i konsensualna.Ocena
pozaplacowej motywacji w opinii pracujacych studentow studiow zaocznych.Uscinska- gertruda (1958- ).
Red. - prawo pracy : refleksje i poszukiwania : ksiega jubileuszowa profesora jerzego wratnego
.Kryminologiczne problemy piractwa komputerowego.Wiciak- krzysztof. - cele sledztwa finansowego a
system odzyskiwania mienia .Planowanie finansowania robot budowlanych przez wykonawce na wybranym
przykladzie praca inzynierska budownictwo.Pomoc humanitarna we wsolczesnym prawie
miedzynarodowym.Zarzadzanie czasem w projekcie wdrozenia modulu internetowego dla odbiorcow do
systemu bilingowego w zakladzie energetycznym.Przejscie zaklaku pracy lub jego czesci na innego
pracodawce.Prace magisterskie logistyka.praca licencjacka budzet gminy .Komunikacja i konflikt
interpersonalny w relacjach urzednik - petent na przykladzie drugiego urzedu skarbowego w
czestochowie.Tworzenie jednolitego rynku wspolnotowego za pomoca przepisow liberalizacyjnych na
przykladzie zmian polskiego sektora telekomunikacyjnego.Ocena dzialalnosci firmy ubezpieczeniowej na
przykladzie towarzystwa ubezpieczeniowego compensa s.a. vig w latach 2004-2006.Systemy motywowania
pracownikow w firmie odziezowej consta.Nielad korporacyjny w spolkach z udzialem skarbu
panstwa.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza za blad w sztuce medycznej.Wzor pracy licencjackiej z
pedagogiki.Urlop wypoczynkowy jako prawo pracownika..Problematyka piractwa morskiego w swietle prawa
miedzynarodowego publicznego na przykladzie somalii.Role i zadania posrednika na rynku nieruchomosci na
przykladzie wybranej transakcji.Zarzadzanie kultura w jednostkach samorzadu terytorialnego np. Gminy
miejskiej krakow.System jakosci iso 9001:2000 na przykladzie malopolskiego biura inwestycyjnego
agmen.praca licencjacka budzet gminy .Pozyskiwanie srodkow na inwestycje na przykladzie starostwa
powiatowego w zawierciu.Koncepcja pracy licencjackiej.Tematy prac magisterskich.praca licencjacka budzet
gminy .Srodki ochrony o charakterze niemajatkowym prawa ochronnego na znak towarowy.Strategia
rozwoju przedsiebiorstwa rodzinnego (na przykladzie firmy antpol).Analiza i ocena markowego produktu
turystycznego na przykladzie atrakcji turystycznych gminy olsztyn..Adaptacja oraz rozwoj korporacji w
zmiennym otoczeniu poprzez ewaluacje struktur i praktyk zarzadczych.Kierunki rozwoju technologii radio
frequency identyfication (rfid) w odniesieniu do bezosobowych systemow obslugi klienta.Analiza wybranych
produktow bankowych dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw..Wybrane aspekty dotyczace konstrukcji
zlotej akcji w prawie polskim i niemieckim w kontekscie swobody przeplywu kapitalu.praca licencjacka
budzet gminy .Fundusze strukturalne i ich wplyw na rozwoj gminy opole..System zabezpieczen spolecznych
jako element polityki spolecznej panstwa.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci na
przykladzie oferty banku pko bp s.a..Procedura --niebieskie karty w powiecie glubczyckim w latach 2006.
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2009.Odwolanie darowizny wykonanej..Podatek dochodowy od osob fizycznych jako zrodlo dochodow
budzetu panstwa w latach 2006-2010.Konstytucja czechoslowacka z 1920 roku oraz polska konstytucja
marcowa z 1921 roku - studium prawnoporownawcze.Rola pracownikow jako nosnika kapitalu
intelektualnego.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw dostepnosci transportowej ze szczegolnym
uwzglednieniem transporu lotniczego na rozwoj regionu lodzkiego.Przestepstwa i wykroczenia przeciwko
prawom osob wykonujacych prace zarobkowa.Nadzwyczajne zlagodzenie kary w polskim kodeksie
karnym.Wiland- marek. Red. - problemy planistyczne - wiosna 2014 : seminarium szkoleniowe- wroclaw- 2627 maja 2014 r. .Kara grzywny w polskim systemie prawa karnego.Zadatek w stosunkach miedzy
przedsiebiorcami.Modele prognozowania upadlosci przedsiebiorstw.Uprawnienie umowne jednej ze stron
umowy sprzedazy do oznaczenia ceny.Chuliganstwo stadionowe w ujeciu kryminologicznym.Prawo
karne.Przebieg postepowania przed sadem administracyjnym pierwszej instancji..Promowanie zatrudnienia i
przeciwdzialanie skutkom bezrobocia w powiecie zdunskowolskim w latach 2004-2008.Problem
eurosieroctwa w polsce i jego konsekwencje.Strategie inwestycyjne na rynku kapitalowym.Projekt
konstrukcji ogrodu zimowego przy istniejacym budynku praca inzynierska budownictwo.Analiza rynku pracy
w powiecie skierniewickim.Reklama na rynku uslug bankowych na przykladzie nadwarcianskiego banku
spoldzielczego w dzialoszynie.praca licencjacka budzet gminy .Tryb wyboru prezydenta w ii
rzeczypospolitej.Zarzadzanie produktem jako jeden z elementow marketingu mix na podstawie spoldzielczej
agrofirmy szczekociny.Wspoltworczosc w prawie autorskim i w prawie patentowym .Komunikacja czy
manipulacja – etyczny wymiar swiadomego wywierania wplywu w relacjach pracowniczych oraz interakcjach
biznesowych.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa x w latach 2005-2009.Wplyw funduszy unijnych na
rozwoj powiatu myszkowskiego..Wybrane aspekty zarzadzania kadrami w samorzadzie terytorialnym.Ocena
kondycji finansowej na przykladzie zakladow azotowych w tarnowie-moscicach s.a. w latach 20082010.Oswiadczenie woli jedynego wspolnika spolki kapitalowej skladane spolce.System motywowania w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie malej firmy..Planowanie kariery zawodowej uczniow z
zastosowaniem teorii j. Hollanda.System marketingu wewnetrznego na przykladzie firmy phup
kampt.Analiza kapitalu pracujacego w firmie malej (na przykladzie).Tematy licencjackie
pedagogika.Instrumenty dluzne w gospodarce finansowej gmin.Rola kultury organizacyjnej w wykorzystaniu
kapitalu ludzkiego w organizacji.Realizacja inwestycji w formie partnerstwa publicznoprywatnego.Weryfikacja nowej metody oceniania pracownikow na przykladzie hotelu novotel krakow
centrum..Analiza wykorzystania metody pozostalosciowej podejsica mieszanego dla potrzeb
inwestora.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy generali t.u. s.a..Budowanie lojalnosci
klientow na przykladzie salonu samochodowego.Restrukturyzacja i outsourcing kompetencji w slaskich
przedsiebiorstwach..Polityka regionalna we wspolnotach europejskich. Polska wobec programow
przedakcesyjnych- funduszy strukturalnych oraz nowej polityki spojnosci..Kontrola skarbowa jako element
kontroli gospodarczej przedsiebiorstwa.Etyczne aspekty i wplyw dopingu na wizerunek sportowca w sporcie
zawodowym.Zarzadzanie rozwojem systemow innowacyjnych w polsce..Infrastrukltura przeplywu informacji
na przykladzie prof-met kol l. Sasinowski i wspolnicy sp.j..Plawgo- boguslaw. - wyksztalcenie pracownikow a
pozycja konkurencyjna przedsiebiorstw .Tematy pracy magisterskiej.Przypisy w pracy magisterskiej.Elementy
wplywajace na jakosc okien..Ryzyko kredytowe oraz zabezpieczenia kredytow hipotecznych.analiza
porownawcza oferty kredytowej wybranych bankow.Aplikacje i biblioteki programistyczne na licencji open
source sluzace do symulacji sieci neuronowych oraz porownanie ich wykorzystania w przykladowych
problemach biznesowych.Reklama interaktywna w internecie.Poland of opporttunities? Polska jako
potencjalne miejsce inwestowania..Uznawanie orzeczen sadow zagranicznych na tle postanowien konwencji
z lugano.praca licencjacka budzet gminy .Zakladowe uklady zbiorowe pracy w ujeciu empirycznym..Kontrola
jako podstawowa funkcja zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy kreator..Organizacja
rachunkowosci budzetowej oraz gospodarka finansowa sadow powszechnych na przykladzie sadu
okregowego w ostrolece..Szkolenia i ocena satysfakcji uczestnikow w nordea bank polska s.a..Trwaly zarzad
nieruchomosci publicznych.Jednostka samorzadu terytorialnego jako inwestor budowlany na przykladzie
gminy kleszczow.Cena pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Roznicowanie oferty jako efekt wzrostu konkurencji na rynku uslug bankowych..praca licencjacka budzet
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gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa jako narzedzie oceny dzialalnosci ostroleckiego
przedsiebiorstwa energetyki cieplnej sp. Z o. O. W ostrolece.Public relations jako instrument ksztaltowania
wizerunku przedsiebiorstwa na przykladzie media markt .Ocena kondycji finansowej banku bph s.a. w latach
2004-2006.Uwarunkowania rozwoju turystyki motocyklowej w wojewodztwie lodzkim.Stosunki
transatlantyckie - polski punkt widzenia.Spolka cywilna - charakter prawny.Regulations concerning
geographical indications in the european union law.Rola transportu lotniczego w przewozach pasazerskich na
przykladzie lotniska im. Fryderyka chopina w warszawie.Dopuszczalnosc kompensaty w polskim systemie
prawnym..Analiza porownawcza skutecznosci starego i nowego systemu emerytalnego w polsce..Czas pracy
kierowcow.Wykorzystanie srodkow z europejskiego funduszu spolecznego w tworzeniu aktywnej polityki
spolecznej na przykladzie gminy andrychow.Zmiana skladu osobowego w spolkach osobowych.Zasady
pisania prac dyplomowych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Odwolywanie
czlonkow zarzadow i rad nadzorczych w spolkach kapitalowych.Marketingowa strategia partnerstwa gmin w
lokalnej grupie dzialania stowarzyszenia turkowska unia rozwoju – t.u.r.Negatywne aspekty dopingu w
sporcie..Dzialania marketingowe w branzy prasowej na przykladzie dziennika polska.Przeplyw dowodow w
transgranicznym postepowaniu karnym.Metody mierzenia efektywnosci zarzadzania w jednostkach sektora
publicznego na przykladzie instytucji kultury..Realizacja zadan priorytetowych w gminie uniejow przy
wykorzystaniu funduszy pomocowych unii europejskiej..Wykorzystanie wynikow badania satysfakcji klientow
w doskonaleniu uslug przedsiebiorstwa.Rola szkolen w doskonaleniu pracownikow na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Prawo gospodarcze publiczne.Bankowosc internetowa - istota i strategie rozwoju na
podstawie elektronicznej bankowosci pko bp s.a..Prace licencjackie przyklady.Dwuizbowosc kortezow
generalnych na przykladzie funkcji legislacyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Budowa planu
marketingowego ptrzedsiebiorstwa w warunkach konkurencji rynkowej.Rola i znaczenie promocji jako
instrumentu marketingu terytorialnego wykorzystywanego na rzecz rozwoju miast - przyklad lodzi.Prace
licencjackie.Podstawy zarzadzania jakoscia i utrzymaniem maszyn w procesie produkcji drutu
ciagnionego.Oplacalnosc inwestowania na rynku finansowym w oparciu o wybrane metody analizy
technicznej na przykladzie spolki optimus s.a..Zarzadzanie transportem w procesie logistycznym na
przykladzie firmy agro-serwis grzegorz kojak transport miedzynarodowy-spedycja .Tematy prac licencjackich
z rachunkowosci.Rola organu ustawodawczego i wykonawczego na przykladzie urzedu gminy i miasta
dobczyce.Efekt komunikacji werbalnej na przykladzie firmy anders.Wplyw na satysfakcje klientow poprzez
odpowiednie motywowanie pracownikow dzialu handlowego..Czy separatyzm jest najlepsza forma ochrony
wolnosci mysli- sumienia i wyznania ?.praca licencjacka budzet gminy .Rola funduszy unii europejskiej w
finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Analiza kredytow preferencyjnych w sektorze
rolnym na przykladzie banku spoldzielczego w kowalu.Wplyw pracownikow na konkurencyjnosc
przedsiebiorstwa.Podatek od nieruchomosci a podatek katastralny - wybrane przyklady i symulacje.Roubininouriel. - ekonomia kryzysu .Wplyw reklam na podejmowane decyzje przez konsumentow na rynku dobr
konsumpcyjnych.Faktoring jako alternatywny dla kredytu obrotowego sposob finansowania dzialalnosci
przedsiebiorstwa..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Perspektywy
przystapienia ukrainy do unii europejskiej.Strategie podatkowe mikro- malych i srednich
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Systemy wspomagania decyzyjnego w
przedsiebiorstwie.Zasada rownowagi budzetowej i jej realizacja w budzecie panstwa .Wybrane aspekty
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa parapety sp. Z o. O. W blaszkach.praca
licencjacka budzet gminy .Prawa przyslugujace polskim pracownikom w ramach zabezpieczenia spolecznego
podczas przemieszczania sie po obszarze unii europejskiej po 1 maja 2004 roku.Strategia rozwoju gminy
komprachcice na lata 2013-2020..Delegowanie uprawnien w zespole.Reklama on - line.Import rownolegly
produktow leczniczych w wybranych krajach unii europejskiej.E-zdrowie w polsce na tle krajow
czlonkowskich unii europejskiej..Pawilon handlowy branzy spozywczej praca inzynierska
budownictwo.Strategia marketingowa na przykladzie polmos sieradz.Dobrowolne poddanie sie
odpowiedzialnosci karnej.Wdrazanie systemu haccp na przykladzie firmy sokpol w myszkowie.Miejsce
dotacji i subwencji w budzetach jednostek samorzadu terytorialnego.Instrumenty marketingowe stosowane
przez firme novision.Pisanie prac magisterskich forum.Przeciwdzialanie nadmiernemu zadluzeniu
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publicznemu w panstwach czlonkowskich unii europejskiej.Ocena efektywnosci towarzystwa funduszy
inwestycyjnych skarbiec s.a. w latach 2001-2005.Lebendsstandard in den gemeinden im kreis
oppeln.Wykorzystanie wybranych mnoznikow rynkowych w konstrukcji portfela inwestycyjnego w warunkach
polskiego rynku kapitalowego w latach 1999-2004.Analiza czynnikow decydujacych o zakupie nieruchomosci
mieszkaniowej na rynku pierwotnym w polsce na przykladzie miasta czestochowa.Fundusze venture capital
w polsce i na swiecie w warunkach kryzysu gospodarczego.Praca magisterska z rachunkowosci.Analiza
ekonomiczna przedsiebiorstwa na przykladzie spolki zo.o. Ceramika paradyz w latach 2005-2010.Zasady
prawa zagospodarowania przestrzennego na przykladzie gminy gdow.Reforma bankowosci spoldzielczej w
polsce.Podejmowanie i prowadzenie dzialalnosci przez instytucje kredytowe.Lewkowicz- agata. Red. bezpieczenstwo spolecznosci lokalnej .Kary pieniezne nakladane na panstwa czlonkowskie w prawie
wspolnotowym (art. 228 twe).Relacje z otoczeniem w organizacjach pozarzadowych na przykladzie
fundacji.Polityka proinnowacyjna na przykladzie wojewodztwa slaskiego.Centra logistyczne w polsce i
perspektywy ich rozwoju.Efektywnosc inwestowania w fundusze inwestycyjne na przykladzie tfi pzu.Public
relations wewnetrzny i jego rola w tworzeniu wizerunku..Nieizolacyjne formy wykonywania kar i innych
srodkow penalnych w swietle obowiazujacych regulacji normatywnych i danych statystycznych.Wklad lwa
trockiego do teorii marksizmu i praktyki ruchu robotniczego.Motywacja pracownikow jako jeden z glownych
elementow zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie.Umowy zawierane na odleglosc w
dyrektywie 2011/83/ue - aspekty cywilnoprawne i zagadnienie implementacji.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza dzialalnosci kredytowej banku pekao s.a. w latach 2001-2005.Zarzadzanie projektami jako
instrument zarzadzania jednostkami samorzadu terytorialnego.Kreowanie wizerunku przedsiebiorstwa
poprzez wewnetrzne public relations na przykladzie browaru zywiec s. A..Zadoscuczynienie za doznana
krzywde i czynniki wplywajace na jego wysokosc.Dziedziczenie udzialu w spolce jawnej.Oceny skutecznosci
promocji sprzedazy jako narzedzia marketingu.Promocja marki na rynkach krajow europejskich na
przykladzie grupy paradyz.Ujecie finansowo-prawne malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Zmiany w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie gorazdze cement s.a. w choruli..praca licencjacka budzet
gminy .Aktualnosc zasady akcesoryjnosci praw zastawniczych.Wzor pracy licencjackiej.Tematy prac
magisterskich ekonomia.Ocena gospodarki budzetowej gminy wola krzysztoporska w latach 2007-2011.praca
licencjacka budzet gminy .Sypniewska- barbara a. - kompetencje indywidualne w sprzedazy bezposredniej
.Znaczenie srodkow finansowych pozyskiwanych z funduszy przedakcesyjnych unii europejskiej w
finansowaniu zadan realizowanych przez miasto grybow w latach 2003-2005.Style kierowania w instytucjach
samorzadowych na podstawie urzedu gminy konopiska.Problem bezposredniegozmierzania do dokonania
czynu zabronionego na gruncie art. 13 § 1 k.k..Analiza procesow kooperacji w przedsiebiorstwie uslugowymna przykladzie firmy marko-kolor.Rezerwy jako szczegolna kategoria rachunkowosci finansowej banku na
przykladzie pko bp s.a..Logistyka w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladach firm: energop sp. Z o.o.
Oraz nylonbor sp. Z o.o..Prawo swiadka do odmowy zeznan w procesie karnym.Eko marketing na
przykladzie wprowadzania nowego produktu na rynek.Konstrukcja prawna obowiazku
alimentacyjnego.Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposob na efektywna realizacje zadan
publicznych.Wplyw prywatyzacji na sytuacje ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie zzps
polmos.Analiza dochodow i wydatkow budzetu gminy goszczanow w latach 2006-2008.Ocena sytuacji
ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy t.g. bewa sp. Z o.o.Status regionow w unii
europejskiej.Wplyw promocji na podejmowanie decyzji zakupu na rynku farmaceutycznym.Pisanie prac
semestralnych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Stres- wypalenie zawodowemobbing jako negatywne skutki pracy w instytucji finansowej.Praca magisterska przyklady.Analiza poziomu i
struktury wplywow i wydatkow budzetow lokalnych na przykladzie gminy swietochlowice w latach 1999 2003.Sytuacja prawna spadkobiercy jako nastepcy prawnego w sferze uprawnien i obowiazkow
podatkowych..Ograniczenie swobody umow w obrocie konsumenckim na przykladzie umow o uslugi
finansowe.Wystapienie inspektora pracy jako narzedzie ochrony praw czlowieka.Prawo karne
komputerowe..Metodami tradycyjnymi i uprzemyslowionymi praca inzynierska budownictwo.Pisanie prac
lodz.praca licencjacka budzet gminy .Kontrola jakosci wyrobow na przykladzie huty bankowa sp. Z
o.o..Promocja w marketingu kultury na przykladzie organizowanego przedsiewziecia kulturalnego..praca
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licencjacka budzet gminy .Specyfika zarzadzania marketingowego malej firmy budowlanej na przykladzie
firmy remaxconstruct.Organizacja duzej imprezy sportowej na przykladzie wimbledonu.Rola planowania
przestrzennego w strategii rozwoju jednostki terytorialnej na przykladzie miasta czestochowy.Systemy
motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy d.g.s. sp. Zo.o..praca licencjacka
budzet gminy .Postepowanie w sprawach o uznanie postanowien wzorca umowy za niedozwolone.Teoria
panstwa i prawa.Odpowiedzialnosc cywilnoprawna za bledy w sztuce lekarskiej (zagadnienia
wybrane).Fundusze unijne i ich wplyw na rozwoj lokalny na przykladzie gminy susiec w latach 20072011..Analiza opodatkowania dochodow malych i srednich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy
.Public relations jako narzedzie komunikacji w organizacji i jej otoczeniu.Licencjacka praca.Problem
bezrobocia osob mlodych w wojewodztwie opolskim.Znaczenie zintegrowanego systemu zarzadzania bhp w
organizacji prac w gornictwie.Handel zagraniczny. Postepy w wymianie miedzynarodowej na przykladzie
kazachstanu w latach 1980-2005.System podatkowy a rozwoj przedsiebiorczosci w polsce.Kredyt jako
produkt bankowy na przykladzie banku zachodniego bz wbk oraz credit agricole bank polska s.a..Weryfikacja
doboru zawodowego na przykladzie nauczycieli.Analiza przychodow ze sprzedazy fabryki maszyn gorniczych
pioma s.a..Przeslanki ksztaltowania sie cen na rynku nieruchomosci mieszkaniowych w czestochowie w
latach 2005-2011.Hipoteka kaucyjna jako zabezpieczenie wierzytelnosci.Udzial sadow powszechnych w
postepowaniu przed sadami polubownymi.Proces rekrutacji i selekcji i jego rola w korporacji
transnaropdowej.Pozycja konkurencyjna kopalni soli wieliczka na rynku uslug turystycznych.Zarzadzanie
malym przedsiebiorstwem na przykladzie nowo podejmowanej dzialalnosci gospodarczej.Ochrona dluznika
przy przelewie wierzytelnosci.Uwarunkowania relacji pomiedzy kierownikiem i personelem na przykladzie
zakladu tworzyw sztucznych.Problematyka zasiedzenia udzialu we wspolwlasnosci na tle instytucji
zasiedzenia.praca licencjacka budzet gminy .Europejski system bankow centralnych.Eurooptymizm i
eurosceptycyzm w polskiej prasie - wizerunki unii europejskiej w przededniu referendum unijnego w 2003
r..Praca magisterska prawo.Obligacje przymusowo zamienne (contingent convertible bonds).praca
licencjacka budzet gminy .Ocena bankowych zrodel finansowania dzialalnosci gospodarczej na przykladzie
oferty banku pekao s.a..Proces sprzedazy relacyjnej - analiza i ocena na przykladzie hurtowni macro cash and
carry.Arbitraz prezydencki w republikanskiej francji.Postrzeganie systemu zarzadzania jakoscia przez
pracownikow orlen koltrans sp. Z o.o..Gwozdzicka-piotrowska- matylda. - pozycja prawna podmiotow
turystycznych a ochrona klienta : ujecie prawnoporownawcze .praca licencjacka budzet gminy .Pomoc
publiczna w ujeciu prawno-ekonomicznym.Ulgi w splacie zobowiazan podatkowych jako formy pomocy
publicznej dla przedsiebiorcow.Rola rachunkowosci w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy wreczyca wielka..Motywacja praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Swiadczenia pieniezne
z tytulu choroby i macierzynstwa w polsce w latach 2004-2008.Pisanie prac licencjackich wroclaw.Rynek
nieruchomosci gruntowych w polsce.Zarzadzanie miedzykulturowe casus firmy kler s.a..Odpowiedzialnosc za
szkode z tytulu wrongful conception i wrongful birth w swietle funkcji odpowiedzialnosci odszkodowawczej
w polskim prawie cywilnym.Klauzule nieuzgodnione indywidualnie w umowie deweloperskiej.Korzystanie z
programow peer-to-peer a dozwolony uzytek prywatny w prawie autorskim.praca licencjacka budzet gminy
.Zdolnosc kredytowa malych i srednich firm na przykladzie przedsiebiorstwa makroll.Kolodziejczyk-konarskakatarzyna. - umowy o partnerstwie gospodarczym (epa) w stosunkach unia europejska - grupa panstw akp
.Funkcjonowanie partnerstwa lokalnego na przykladzie lokalnej grupy dzialania turystyczna
podkowa.Systemy wynagradzania pracownikow.Prawo europejskie.Atrakcyjnosc inwestycyjna polski.Firma
jako oznaczenie identyfikujace przedsiebiorce jednoosobowego.Pisanie prac po angielsku.Konkurencyjnosc
w sektorze malych i srednich przedsiebiorstwa na podstawie ppuh absowski..Rola kierownika w
motywowaniu pracownikow a efekty pracy grupowej..Wplyw zmian organizacyjnych na ksztaltowanie
procesu kadrowego w przedsiebiorstwie energetyki cieplnej w bytomiu.Kompetencje gminy w zakresie
podatkow i oplat lokalnych.Emisja obligacji jako uzupelniajace zrodlo finansowania rozwoju
przedsiebiorstwa.Dowod z dokumentu w postepowaniu cywilnym.Europejska polityka regionalna a
podnoszenie konkurencyjnosci regionow.praca licencjacka budzet gminy .Strategia obslugi klienta jako
determinanta sukcesu organizacji na przykladzie firmy thorex.Wypowiedzenie przez pracodawce umowy o
prace na czas nieokreslony.Sektor msp we wspolczesnej gospodarce polski - szanse i zagrozenia
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rozwoju.Przestepstwo poplecznictwa w polskim kodeksie karnym z 1997 roku.Tokarczyk- roman andrzej medycyna a normy : sztuka leczenia wsrod innych rodzajow sztuk .Gasior-niemiec- anna. Red. - the
individuality of a scholar and advancement of social science : the scholarship of antoni kuk.Teoria panstwa i
prawa.Ocena kryminologiczna zjawiska stalkingu.Simon- hermann. - zwyciezanie na trudnym rynku :
sprawdzone strategie firm w fazie dojrzalosci .Analiza zrodel finansowania samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy klobuck w latach 2006-2010.Rola i zadania organow nadzoru budowlanego w procesie
inwestycyjnym..praca licencjacka budzet gminy .Rewitalizacja i adaptacja nieruchomosci poprzemyslowych w
lodzi..Postepowanie wieczystoksiegowe jako rodzaj postepowania nieprocesowego.praca licencjacka budzet
gminy .Wykorzystanie systemu ms access w rekrutacji uczniow do szkoly sredniej.Konkurencyjnosc jednostki
samorzadu terytorialnego a rozwoj lokalnej przedsiebiorczosci.Czynniki wplywajace na zachowanie
konsumentow na rynku kosmetykow.Gospodarowanie srodkami trwalymi w jednostkach sektora finansow
publicznych na przykladzie zespolu szkol elektryczno - ekonomicznych w kaletach..Informatyczne systemy
zarzadzania usprawniajace przeplyw informacji.Partnerstwo publiczno prywatne jako czynnik pokonania
barier niedoboru srodkow publicznych.Przestepstwa ubezpieczeniowe w zegludze morskiej.Budzet gminy w
systemie finansow publicznych na przykladzie miasta belchatow.Wplyw podatku vat na plynnosc finansowa
przedsiebiorstwa handlowego dom.Zarzadzanie wiekiem.Atrakcyjnosc turystyczna gmin polozonych wzdluz
odry w wojweodztwie opolskim- a turystyczne kierunki rozwoju..Proba oceny uslug kulturalno - sportowo rekreacyjnych w miescie opole..System zarzadzania jakoscia w oparciu o normy iso na przykladzie
przedsiebiorstwa bis multiserwis sp. Z o.o..Umowa darowizny na tle innych nieodplatnych
przysporzen.Mediacja gospodarcza.Zarzadzanie naleznosciami na przykladzie firmy dobre wozki widlowe sp.
Z o.o..System wynagrodzenia pracownikow w przedsiebiorstwie jako element zarzadzania zasobami ludzkimi
(na przykladzie pss spolem bialystok) .Prawidlowosci rozwoju demograficznego polski w latach 19702009.Szkolenie jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w firmie x.Odpowiedzialnosc podatnikaplatnika i inkasenta w prawie podatkowym.Sadowa kontrola decyzji opartych na uznaniu
administracyjnym.Strategie dzialalnosci na przykladzie banku zachodniego wbk..Polska jako strona przed
europejskim trybunalem praw czlowieka.Outsourcing jako metoda zarzadzania niepublicznym zakladem
opieki zdrowotnej.praca licencjacka budzet gminy .Kierunki rozwoju miedzynarodowych sieci hotelarskich na
przykladzie miasta krakowa..Kredytowanie konsumpcji przez spolodzielcze kasy oszcednosciowo kredytowe..Polityka wobec malych i srednich przedsiebiorstw turystycznych w unii europejskiej.Prawo
sasiedzkie.Absorpcja srodkow unii europejskiej w wybranych gminach powiatu
czestochowskiego.Bezpieczenstwo energetyczne polski w kontekscie gazu ziemnego - dywersyfikacja dostaw
deficytowego paliwa.Wplyw kryzysu finansowego na dochody podatkowe w wybranych krajach unii
europejskiej.Szkolenia pracownicze.Zasady prawa wyborczego do sejmu i senatu w kontekscie ich
prawnokarnej ochrony w polsce poprzez regulacje przestepstw wyborczych w rozdziale xxxi kodeksu
karnego.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie analizy finansowej do oceny efektywnego
gospodarowania przedsiebiorstwem na przykladzie nadlesnictwa kutno.Zarzadzanie produkcja wozkow
dzieciecych na przykladzie firmy polmax..Analiza dochodow i wydatkow na przykladzie gminy
wlodowice.Roznice w stylach reklamy prasowej na podstawie polskiej i amerykanskiej edycji magazynu
playboy z 2004r..Zastosowanie instrumentow marketingowych w budowaniu relacji z klientami na
przykladzie przedsiebiorstwa agropol s.j..Realizacja zadan gminy mokrsko w dziedzinie opieki spolecznej w
latach 2004-2010..Analiza porownawcza funkcjonowania rachunkow oszczednosciowo-rozliczeniowych dla
klientow indywidualnych - polska- wielka brytania.Podatki majatkowe w systemie dochodow publicznych na
przykladzie urzedu skarbowego w kutnie.Wybrane elementy marketingu wewnetrznego w dzialalnosci
przedsiebiorstwa z branzy wydobywczej na przykladzie poludniowego koncernu weglowego..Dopuszczenie
dowodu z zeznan swiadka koronnego w polskim procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Projekt systemu telewizji przemyslowej oraz elektronicznych systemow kontroli w
zarzadzaniu jakoscia..Motywowanie pracownikow na przykladzie firmy transpol.Wspolpraca policyjna i
sadowa w sprawach karnych - iii filar unii europejskiej.Rola i znaczenie strategii rozwoju lokalnego na
przykladzie powiatu poddebickiego.Jaskiernia- jerzy (1950- ). Red. - wplyw standardow miedzynarodowych
na rozwoj demokracji i ochrone praw czlowieka..praca licencjacka budzet gminy .Polska skarga konstytucyjna
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na tle modelu austriackiego- hiszpanskiego i niemieckiego..System hccp w przemysle spozywczym na
przykladzie firmy goldegs.Zatrudnienie w gospodarce polskiej w latach 2002-2009.Kowalski- andrzej (nauki
ekonomiczne). Red. - ekonomiczne i spoleczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki zywnosciowej
po wstapieniu.Postepowanie nieprocesowe o rozwiazanie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia przez sad
rejestrowy.Tematy prac magisterskich rachunkowosc.Zarzadzanie i kontrola jakosci podczas produkcji
generatorow..Dokumentacja podatku vat.Analiza skutecznosci zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym na
przykladzie ing banku slaskiego s.a. w czestochowie.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa bewi za lata
2003-2007..Ubezpieczenie spoleczne ludnosci rolniczej na przykladzie placowki terenowej krus w
tomaszowie mazowieckim.Ubezpieczenie nastepstw nieszczesliwych wypadkow dzieci i mlodziezy szkolnej w
formie grupowej w latach 2001-2004 w wojewodztwie lodzkim.Audytor wewnetrzny w jednostkach sektora
publicznego: sojusznik- czy wrog? Wizerunek audytora z roznych perspektyw..Relacje pomiedzy studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego a miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.Wykorzystanie zasad haccp w przemysle spozywczym..Historia- doktryna i polozenie prawne
bractwa kaplanskiego sw. Piusa x i innych katolickich ruchow tradycjonalistycznych w polsce.zrodla
dochodow budzetu jst na przykladzie gminy korfantow w latach 2008 - 2010..Dostosowanie polskiego
transportu drogowego do wymogow czlonkostwa w unii europejskiej.Inicjatywa obywatelska w polityce
spolecznej.Finansowe formy wspierania malych i srednich przedsiebiorstw przez panstwo.Plan pracy
licencjackiej.Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstw - koncepcja i jej propagowanie.Prawa mniejszosci
narodowych w bosni i hercegowinie- chorwacji oraz serbii.Udzielenie i wygasniecie prokury.Amerykanska
polityka gospodarcza w latach 1945 - 2012.Stany zjednoczone europy?.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Gospodarowanie nieruchomosciami skarbu panstwa na przykladzie agencji
nieruchomosci rolnych..Dzialalnosc gospodarcza i spoleczna gminy.Analiza fundamentalna jako narzedzie
wspomagania decyzji inwestycyjnych.Ocena efektywnosci funkcjonowania rachunku oszczednoscioworozliczeniowego na przykladzie banku pocztowego s.a..Ocena sytuacji finansowej kredyt banku s.a. w latach
2006-2010.Prawo pomocy w postepowaniu sadowoadministracyjnym w swietle europejskich standardow
ochrony praw jednostki.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie sanockich
przedsiebiorstw..Wypowiedzenie umowy o prace na czas nieokreslony przez pracodawce..Jak sie pisze prace
licencjacka.Analiza sprawozdawczosci finansowej w przedsiebiorstwie x.Projakosciowa restrukturyzacja
malych i srednich przedsiebiorstw w gminie swiatniki gorne.Promocja marki subaru w polsce poprzez zespol
rajdowy na przestrzeni lat 2003-2010.Zrodla finansowania spolek zwiazanych z turystyka na przykladzie orbis
s. A..Prywatyzacja przedsiebiorstw panstwowych w polsce.Izba gmin w zjednoczonym krolestwie wielkiej
brytanii i irlandii polnocnej.Znaczenie analizy finansowej dla zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie
bpbk sp. Z o.o. Lodz.Maruszewska- ewa wanda. - etyka we wspolczesnej rachunkowosci a wiarygodnosc
informacji w niej tworzonych .Lojalnosc klientow sklepow dyskontowych na przykladzie sieci
biedronka.Walory turystyczne izraela w opinii polakow.Ewolucja instytucji podzegania od okresu
miedzywojennego do wspolczesnosci..Zarzadzanie uslugami na przykladzie firmy mix electronics
s.a..Odpowiedzialnosc rodzicow za szkode wyrzadzona przez dziecko.Pisanie prac z pedagogiki.Szacowanie
wartosci przedsiebiorstwa.Znaczenie doskonalenia zawodowego pracownikow w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi w komendzie powiatowej policji w zawierciu.Ocena zarzadzania ochrona srodowiska na przykladzie
gminy strzelce wielkie.Jezyk jako element kultury organizacyjnej.Kistowski- mariusz - wplyw transformacji
modelu zarzadzania parkami krajobrazowymi na skutecznosc realizacji ich.Wojciech boguslawski - dyrektor
teatru.Wartosci i estetyka w internecie.praca licencjacka budzet gminy .Wspolpraca samorzadow lokalnych w
pozyskiwaniu srodkow unijnych na przykladzie zwiazku gmin dorzecza wisloki..Wynik pozostalej dzialalnosci
operacyjnej a podatek dochodowy odroczony.System motywowania studentow wydzialu zarzadzania
uniwersytetu lodzkiego do nauki.Zaskarzanie uchwal organow spolek kapitalowych.Wplyw infrastruktury
transportowej dla funkcjonowania obiektu port lodz.Aktywnosc innowacyjna polskich przedsebiorstw w
latach 2000-2006.Dzialania panstwa na rzecz aktywizacji zawodowej osob niepelnosprawnych na przykladzie
spoldzielni inwalidow inmet w kedzierzynie - kozlu..Podstawowe zagadnienia obrotu towarami na wspolnym
rynku i w handlu miedzynarodowym.Zwrot i kontrola pomocy publicznej.Analiza budzetu gminy na
przykladzie gminy miejskiej konin i gminy wiejskiej stare miasto w latach 2002-2006.Polityka spojnosci ue i
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fundusze europejskie.Podzial gospodarstwa rolnego - przeslanki- dopuszczalnosc i zasady.Analiza i ocena
gospodarki budzetowej na przykladzie gminy dzialoszyn w latach 2008-2010..praca licencjacka budzet gminy
.Utwor architektoniczny jako przedmiot ochrony prawa autorskiego.Umowa developerska..Deporre- james. zostan rekinem gieldowym czyli jak facet- ktory stracil sluch- prace i prawie caly zycio.Kursy walut w polsce w
latach 2006-2010.Zarzadzanie bezpieczenstwem w procesach zaopatrzenia w aspekcie terminowosci dostaw
i optymalizacji kosztow - na przykladzie polskiego kontyngentu wojskowego w czadzie.Podatek odroczony
jako przedmiot pomiaru.Odpowiedzialnosc porzadkowa pracownika.Outsourcing jako jedna z form
organizacji banku.Rola sprawozdan finansowych w procesie diagnozowania sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa x.Wplyw edukacji konsumenckiej na poziom swiadomosci polskiego konsumenta.Czynniki
public relations determinujace wizerunek przedsiebiorstwa na przykladzie branzy piwowarskiejkosmetycznej- spawalniczej..praca licencjacka budzet gminy .Jakosc uslug pocztowych w ocenie klientow
zewnetrznych..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Nowe formy promocji kultury
polskiej przez adaptacje obiektow zabytkowych na obiekty komercyjne na przykladzie palacu wezykow w
paszkowce..praca licencjacka budzet gminy .Analiza wspolpracy przedsiebiorstw z centrami
logistycznymi.Mediacja sadowa w polsce krytyczna ocena prawa i praktyki.Analiza dzialalnosci kredytowej
ing banu slaskiego spolka akcyjna 2000-2006.Efektywnosc ekonomiczna uruchomienia inwestycji.praca
licencjacka budzet gminy .Rachunkowosc srodkow trwalych - analiza porownawcza polskiego i
miedzynarodowego prawa bilansowego.Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw a fazy rozwoju
przedsiebiorstwa.Niekomercyjne systemy baz danych mysql i postgresql. Analiza porownawcza.praca
licencjacka budzet gminy .Metoda ilosciowa i jakosciowa w ocenie zdolnosci kredytowej
przedsiebiorstw..Analiza finansowa w ocenie potencjalu wzrostowego spolek gieldowych.Ocena zdolnosci
kredytowej na przykladzie banku spoldzielczego ziemi kaliskiej.Malecki- witold. Red. - globalizacja rynkow
finansowych - implikacje dla polski : praca zbiorowa .Podwojnego opodatkowaniamentarza do modelowej
konwencji oecd w procesie interpretacji umow o unkaniu.Badanie zaangazowania pracownikow na
przykladzie miedzynarodowej firmy z branzy fmcg.praca licencjacka budzet gminy .Kontrowersje dotyczace
ingerencji panstwa w gospodarke rozpatrywane w kontekscie historycznym (na przykladzie usa od czasow
kolonialnych do wybuchu i wojny swiatowej)..Niepoczytalnosc- poczytalnosc ograniczona w polskim prawie
karnym.praca licencjacka budzet gminy .Grupa kapitalowa ing jako przyklad organizacji..Microfinance in east
africa.Zarzadzanie budzetem na przykladzie gmin belchatow i pabianice - analiza porownawcza.praca
licencjacka budzet gminy .Plec a sprawnosc komunikacyjna.Wplyw restrukturyzacji technicznejna kondycje
finansowa przedsiebiorstwa x.Rozwoj mikrofirm na przykladzie opola..Zintegrowany program integracyjny
rozwoju regionalnego jako instrument wspierania rozwoju regionalnego.Pozyskiwanie i szkolenia personelu
w banku polskiej spoldzielczosci s.a..Koncepcja rozbudowy sieci komputerowej dla lodr - implementacja sieci
vpn.Atrakcyjnosc indywidualnych kont emerytalnych jako formy zabezpieczenia spolecznego.Wartosciowanie
stanowisk pracy.Sponsorowanie imprez kulturalnych jako jedna z form public relations.Plan zarzadzania
nieruchomosciami na przykladzie starego urzedu gminy w konopiskach.Ograniczenia w prawie do odliczania
podatku od towarow i uslug.Fundusze europejskie 2007-2013 w polsce.Przekroczenie granic obrony
koniecznej. Analiza doktryny prawa karnego i orzecznictwa sadu najwyzszego.Problematyka zakresu zasady
lex retro non agit w polskim prawie karnym.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w podmiotach nalezacych do
sektora msp na przykladzie odlewni mjm.Znaczenie zarzadzania strategicznego w rozwoju przedsiebiorstwa
agroturystycznego zacisze polozonego w gminie kluczewsko.Pomoc w pisaniu prac licencjackich.Gradziukartur. - rola panstwa w rozwoju potencjalu technologicznego chinskiej gospodarki : potencjal technolo.praca
licencjacka budzet gminy .Ryzyko zawodowe na podstawie procesow budowlanych domu jednorodzinnego
metoda tradycyjna..Amortyzacja w ujeciu bilansowym i podatkowym na przykladzie palacu sokolnik..Ofe
jako element polskiego systemu emerytalnego.Wspieranie rozwoju regionalnego w polsce z udzialem
funduszy strukturalnych na przykladzie wojewodztwa mazowieckiego i lodzkiego..Kobieta na rynku pracy.
Diagnoza sytuacji kobiet w zarzadzaniu..Etyczne i prawne granice eksperymentu medycznego.Bezrobocie
jako zjawisko spoleczno-ekonomicze na przykladzie powiatu ciechanowskiego.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kodyfikacje etyki w administracji publicznej. Wzorce postepowania i
odpowiedzialnosci pracownikow administracji publicznej.Promocja mix uslug turystycznych na przykladzie
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firmy travelplanet.pl s.a.praca licencjacka budzet gminy .Finanse w samorzadzie gminnym na przykladzie
gminy kleszczow.Przyczyny i skutki restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie pzu s. A..Uproszczone
formy zryczaltowanego podatku dochodowego od osob fizycznych.Postepowanie uproszczone w procesie
cywilnym przed sadem i instancji.Wykonanie kary pozbawienia wolnosci wobec mlodocianych na przykladzie
zakladu karnego krakow-nowa huta.Zarzadzanie strategiczne w przedsiebiorstwie..Outsourcing jako forma
restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie dalkii lodz s.a..Sposoby finansowania dzialalnosci
deweloperskiej.Gospodarka majatkiem trwalym w przedsiebiorstwie dystrybucji energii elektrycznej -x.Zastosowanie technologii rfid na przykladzie koncernu metro group.Plec- a predyspozycje do zawodu
inwestora gieldowego..Odstapienie od prawnoautorskiej umowy licencyjnej.Konsorcjum bankowe.Analiza
finansowa banku spoldzielczego na przykladzie banku spoldzielczego x.praca licencjacka budzet gminy
.Projekt orzekrycia placu targowego. Praca inzynierska budownictwo.Zareba- anna. Red. - studia
krajobrazowe jako podstawa wlasciwego gospodarowania przestrzenia = landscape studies.Strategia wejscia
polskiego biura podrozy na rynek turystyczny ukrainy..Wplyw wykorzystania nowoczesnych rozwiazan z
zakresu zarzadzania rozwojem firmy sektora msp na przykladzie firmy top mart.Stosunek sluzbowy
funkcjonariusza policji na tle innych stosunkow regulujacych zatrudnienie w strukturach publicznych.Analiza
systemu konstytucyjnego federacji rosyjskiej.Rekrutacja i selekcja w pkn orlen.Dzialalnosc inwestycyjna w
gminie pajeczno w latach 2000-2004.Dobre praktyki w budowaniu stron internetowych oraz charakterystyka
ich konsumpcji w generacji „y” na przykladzie strony operatora sieci komorkowej plus.praca licencjacka
budzet gminy .Kara pracyna cele spolecznie uzytecznie.Szlak architektury romanskiej w wojewodztwie
swietokrzyskim jako produkt turystyczny..Dzialalnosc placowki przedszkolnej w swietle nowych
uwarunkowan prawnych i zreformowanego systemu oswiaty..Technologia produkcji i kontrola jakosci
wybranej grupy sprzetu dla przemyslu mleczarskiego..Wylaczenie wspolnika ze spolki osobowej.Prezydent
rzeczypospolitej polskiej w swietle konstytucji z 1997 roku.Strategia eksportu jako element rozwoju
organizacji na przykladzie firmy kosmetycznej delia cosmetics sp. Z o.o..Jakosc obslugi klienta w
funkcjonowaniu przedsiebiorstwa uslugowego (na przykladzie miejskiego zakladu komunikacji spolka z o. O.
W ostrolece).Wykorzystanie funduszy unijnych w sektorze rolnym na przykladzie gminy
leczyca.Dostosowywanie polskich regulacji prawnych dotyczacych podatku vat do wymogow unii
europejskiej.Ograniczenia prawa do obnizenia kwoty naleznego podatku od towarow i uslug o podatek
naliczony w kontekscie zasady neutralnosci podatku od wartosci dodanej.Nieruchomosc jako jedna z form
zabezpieczenia kredytu hipotecznego na przykladzie pko bp.Wycena aktywow finansowych w banku.Granice
dozwolonego uzytku prywatnego w kontekscie eksploatacji utworow w sieci internetowej.Interwencja
humanitarna w swietle zasady nieinterwencji-zakazu uzycia sily-suwerennosci w prawie miedzynarodowym
publicznym..Zastosowanie koncepcji marketing mix w polskich klubach pilkarskich na przykladzie wisly
krakow.Sposob traktowania osob pozbawionych wolnosci w swietle orzeczen nowego europejskiego
trybunalu praw czlowieka..Oczekiwania absolwentow studiow wyzszych a oferty rynku pracy na przykladzie
opolszczyzny..Ochrona informacji niejawnych a prawo do informacji.Topiczna filozofia argumentacyjna..praca
licencjacka budzet gminy .Marketing uslug bankowych.Odpowiedzialnosc spolek dominujacych i zaleznych za
naruszenia unijnego prawa konkurencji.System ksztalcenia artystow baletu w polsce.Charakter prawny
umowy franchisingu.Rentschler- carrie a. - second wounds : victims’ rights and the media in the u.s. .praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw polityki monetarnej panstwa na decyzje inwestycyjne
przedsiebiorstw.Zarzadzanie bezpieczenstwem drogowym w aspekcie dzialan samorzadu terytorialnego w
latach 2000-2006.Podatek dochodowy od osob fizycznych jako zrodlo dochodu budzetu panstwa.Europejskie
centra logistyczne jako element lancucha dostaw.praca licencjacka budzet gminy .Wiedza nabywcow- a
zachowania finansowe w swietle badan empirycznych.Podejmowanie dzialan doskonalacych w systemie
zarzadzania jakoscia opartym na normie iso 9001:2008 w urzedzie miasta krakowa- jako metoda podnoszenia
satysfakcji klienta ze swiadczonych przez urzad uslug..Jakosc obslugi klientow w branzy
samochodowej.Powolanie jako podstawa nawiazania stosunku pracy pracownikow samorzadowych .Komisja
rewizyjna w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Organizacje wirtualne jako nowoczesna forma
kooperacji w spoleczenstwie informacyjnym.Nabycie prawa z wadliwej decyzji administracyjnej.Perspektywy
handlu detalicznego przez internet.Postawy wobec zmiany organizacyjnej na przykladzie laboratorium
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medycznego.Etiologia samobojstw z uwzglednieniem statystyk zgonow w powiecie brzeskim w latach 20092011.Podatek od towarow i uslug oraz jego ewidencja w praktyce gospodarczej.Satysfakcja klientow na
rynku uslug bankowych na przykladzie alior banku.Prawnospadkowe aspekty senatus consultum
silanianum.praca licencjacka budzet gminy .Biznesplan jako instrument efektywnego uruchomienia nowej
dzialalnosci gospodarczej o charakterze handlowym na przykladzie sklepu internetowego z
odzieza.Znaczenie systemu motywowania w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie badan
przeprowadzonych w urzedzie poczty polskiej w kedzierzynie - kozlu..Analiza finasowa grupy iti.Ocena
stopnia skutecznosci roznych procesow zidentyfikowanych w osrodku leczniczym kopalnia soli
wieliczka..Ksiegowe i prawne aspekty polaczen jednostek gospodarczych.Zastosowanie narzedzi rachunku
kosztow oraz analizy finansowej w przedsiebiorstwie wielobranzowym swietoszek sp. Z o.o. Z siedziba w
lodzi.Wykorzystanie reklamy spolecznej w kampaniach spolecznych na przykladzie kampanii spolecznych
poswieconych bezpieczenstwu w ruchu drogowym.Badanie efektywnosci wdrozonego w przedsiebiorstwie
przemyslu motoryzacyjnego systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy..Zastosowanie analizy
technicznej do podejmowania decyzji inwestycyjnych na warszawskiej gieldzie papierow
wartosciowych.Loteria jako alternatywne zrodlo finansowania kultury - projekt wlasny loterii.Podatkowa
hipoteka przymusowa.Niedzielski- piotr. Red. - nauka - innowacje - gospodarka : sooipp annual-2007
.Przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu.Zasada swobody umow jako zasada prawa.Analiza finansowa
jako podstawa oceny funkcjonowania przedsiebiorstwa (na przykladzie ccc s.a. w latach 20102012).Przedawnienie zobowiazan podatkowych - charakterystyka i problemy interpretacyjne.Dzialalnosc
osrodka pomocy spolecznej na przykladzie miejsko gminnego osrodka pomocy spolecznej w woznikach w
latach 2003-2005.Zakladanie dzialalnosci gospodarczej na przykladzie sklepu odziezowego modyfica.Cross
docking w dystrybucji przesylek kurierskich..Uwarunkowania organizacyjno prawne pozyskiwania srodkow
unijnych na finansowanie projektow inwestycyjnych na przykladzie regionu opolskiego..Marketingowe
metody budowania przewagi konkurencyjnej na rynku farmaceutycznym na przykladzie badanej
apteki.Analiza funkcjonowania wybranych produktow bankowych w banku pko bp w latach 20052009.Podatek dochodowy od osob prawnych w prawie bilansowym i podatkowym - studium przypadku.Stres
w zawodzie nauczyciela.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Czynniki warunkujace zastosowanie i skutecznosc stylow kierowania ludzmi w
przedsiebiorstwach.Prace magisterskie z fizjoterapii.Wzrost innowacyjnosci przedsiebiorstwa poprzez
wykorzystanie funduszy unijnych.Fair trade we wspolczesnej gospodarce swiatowej..Znaczenie systemow
marketingu relacji z klientem (crm) w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa na przykladzie
grupy telekomunikacja polska.Okresowa ocena pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa state street
s.a. w krakowie.Asortyment produktow jako element marketingu na przykladzie firmy drewbet sp. Jawna.Od
nauk o organizacji do organizacji przyszlosci: wplyw zmian w spoleczenstwie i kulturze na koncepcje
zarzadzania.Dojrzalosc szkolna praca magisterska.Bezrobocie oraz formy aktywizacji zawodowej ludzi
mlodych w powiecie kaliskim.Kompetencje i rola rady wierzycieli w polskim postepowaniu
upadlosciowym.Rewitalizacja miasta opola..Ocena zdolnosci kredytowej klienta banku na przykladzie pko
bp.Jakosc ksztalcenia a zarzadzanie szkolnictwem wyzszym.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku
komercyjnym (na przykladzie bankow pekao s.a. i pko bp s.a.).Zarzadzanie praca licencjacka.praca licencjacka
budzet gminy .Doskonalenie zawodowe nauczycieli jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w szkole
publicznej.Zarzadzanie strategiczne na przykladzie przedsiebiorstwa boryszew s.a. oddz. Maflow.Wplyw
sposobu doboru czlonkow zespolu na skutecznosc osiagania celow.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porownawczej (wap) do oceny
rozwoju ekonomicznego w regionach unii europejskiej..Sciagalnosc podatkow lokalnych na przykladzie gminy
nowa brzeznica.Inwentaryzacja wybranych mostow na terenie gminy wojewodztwa lubuskiego praca
inzynierska budownictwo.Starzynska- waclawa. Red. - macroeconomic and regional aspects of the european
integration .Programy motywacyjne w organizacji duzej klasy wielkosci (na przykladzie pkn
orlen)..Bezrobocie wsrod mlodziezy - absolwentow- przyczyny i skutki- metody jego zwalczania na
przykladzie pup w myszkowie w okresie 2003-2004.System zarzadzania reklamacjami a szansa
dlugofalowego pozyskania klienta..Psychologiczne konsekwencje opieki nad osobami
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niepelnosprawnymi.Polityka monetarna narodowego banku polskiego i europejskiego systemu bankow
centralnych.Marketingowe aspekty etykietowania produktu.Proces inwestowania w nieruchomosci na
przykladzie hotelu majestic w karpaczu.Ocena kondycji finansowej podmiotu gospodarczego na przykladzie
gminnej spoldzielni samopomoc chlopska w kleszczowie.Motywowanie pozamaterialne..praca licencjacka
budzet gminy .Rozwoj sektora prywatnych przedsiebiorstw w polsce w latach 1980-2010.Promocja uslug
bankowych na przykladzie ing bank slaski s.a..Pociecha- jozef (1947- ). Red. - a comparative analysis of the
socio-economic consequences of transition processes in central and.Zastosowanie sieci komercyjnych w
przedsiebiorstwie..Ubezpieczeniowe grupy kapitalowe.praca licencjacka budzet gminy .Stres w zawodzie
nauczyciela. Diagnoza stresu w szkole podstawowej nr 55 im. Jaroslawa iwaszkiewicza w
krakowie.Wykorzystanie serwisu spolecznosciowego do celow promocyjnych.Ksztaltowanie wizerunku
hotelu na rynku podkarpackim.Dzialalnosc spoldzielni mieszkaniowej --nowe zycie w tarnowie.Platnik w
zreformowanym systemie ubezpieczen spolecznych.Wycena nieruchomosci przy zastosowaniu metody
porownywania parami na przykladzie nieruchomosci zlokalizowanej w kozieglowach przy ul. Porajskiej
211.Marketingowe aspekty uwolnienia rynku energii elektrycznej w polsce.Stosunek pracy czlonkow korpusu
sluzby cywilnej..Obieg informacji w systemie logistycznym.Duraj- agnieszka natasza. Red. - paradygmaty i
instrumenty kreowania wartosci przedsiebiorstwa .zrodla finasowania malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.System opodatkowania dochodow spoldzielczosci rolniczej w polsce..Wykorzystanie srodkow
europejskiego funduszu regionalnego w powiecie czestochowskim.Formy zatrudniania i wynagradzania
pracownikow na przykladzie agencji rezerw materialowych.Interpretacje przepisow prawa podatkowego w
sprawach indywidualnych.Utwor architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego.Motywowanie
pozamaterialne..Bocian- andrzej f.. Red. - rozwoj regionalny a rozwoj spoleczny : praca zbiorowa .Ocena
dzialalnosci finansowej przedsiebiorstwa zlomrex s. A. W latach 2004-2006.praca licencjacka budzet gminy
.Wolnosci zwiazkowe i ich gwarancje.Wybrane formy ograniczania ryzyka kredtytowego w dzialalnosci
banku.Zadowolenie z pracy u prywatnego pracodawcy.Charakter postepowania dyscyplinarnego w relacji do
odpowiedzialnosci karnej w wymiarze przeslanek odpowiedzialnosci. Rozwazania w kontekscie
odpowiedzialnosci dyscyplinarnej sedziow sadow powszechnych w rzeczypospolitej polskiej..Zlota akcja
skarbu panstwa a swobody rynku wewnetrznego unii europejskiej..Wykorzystanie funduszy unijnych w
sektorze rolnym na przykladzie gminy leczyca.Controlling w przedsiebiorstwie przemyslu
wydobywczego.Europejski tytul egzakucyjny jako instrument wspolpracy sadowej w sprawach
cywilnych..Organizacja wirtualna jako nowe wyzwaniew zarzadzaniu firma na przykladzie sklepu
internetowego merlin.Zastosowanie rachunku kosztow dzialan dla potrzeb zarzadzania na przykladzie
przedsiebiorstwa mergie.Znaczenie motywacji zasobow ludzkich w realizacji reformy oswiaty z 1999 roku na
przykladzie gimnazjum panstwowego w pabianicach.Proba oceny uslug kulturalno - sportowo rekreacyjnych w miescie opole..Cywilnoprawna charakterystyka umowy najmu.Matysiuk- renata. - prawa
czlowieka - prawa dziecka : podstawy filozoficzno-aksjologiczne i pedagogiczne .Problematyka zawinionej
niepoczytalnosci.Ochrona danych osobowych na internetowych portalach spolecznosciowych w swietle
prawa unii europejskiej.Czynniki motywujace a ich skutecznosc w odniesieniu do roznych grup
pracowniczych w firmie x.Ocena zdolnosci kredytowej jako jedna z form zabezpieczenia zwrotnosci
kredytu.Zarzadzanie marketingiem w klubach sportowych na przykladzie wisla can - pack krakow.Stec- piotr.
Red. - wlasnosc intelektualna w przedsiebiorstwie : wybrane problemy prawne i ekonomiczne .Struktura
panstwa konstytucyjnego w europie w xix wieku.Analiza rozwoju malego przedsiebiorstwa na przykladzie
biura podrozy adept..Wzory prac licencjackich.Seminarium ii r.st. V r- kat. Postepowania
administracyjnego.Zachowania dewiacyjne kibicow sportowych..Malecki- witold (1948- ). Red. - globalny
kryzys finansowy a polska gospodarka : praca zbiorowa .Restauracja - przedsiebiorstwo w praktyce i
teorii.Dzialalnosc inwestycyjna gmin i zrodla finansowania inwestycji komunalnych na przykladzie gminy
limanowa w latach 2001-2005..Ocena strategii rozwoju turystyki w gminie wlodowice.Kierowanie konfliktami
w organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Swiadczenia majatkowe wynikajace z zawarcia umowy o
zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy (klauzuli konkurencyjnej).Kredyt bankowy i leasing
jako zrodla zasilen kapitalowych dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa x.Spolka cywilna - charakter prawny.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
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jako zrodlo prawa miejscowego.Dostosowanie systemu rachunku kosztow dla potrzeb procesow zarzadzania
w wydawnictwie uniwersytetu lodzkiego.Doskonalenie procesu magazynu w malych i srednich
przedsiebiorstwach.Postepowanie z nieletnimi w polsce.Zmiany w otoczeniu zewnetrznym a doskonalenie
zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacjach pozarzadowych..Szkolenia pracownicze w praktyce
przedsiebiorstwa go sport polska sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Prawo wlasciwe do stosunku
pracy.System zarzadzania jakoscia w administracji publicznej na przykladzie urzedu miejskiego w
leczycy.Potencjal techniczno- organizacyjny jako obszar wdrazania innowacji w warunkach przedsiebiorstwa
przemyslowego..Wydzial zarzadzania w mediach i rozrywce na nhtv hogeschool w bredzie jako przyklad
organizacji hybrydowej..The global strategy management. Ikea case study.Bezrobocie praca
magisterska.Charakterystyka walorow turystycznych gminy bialy dunajec i ocena mozliwosci ich
wykorzystania..Rekrutacja- selekcja- adaptacja pracownikow tymczasowych a etatowych - porownanie
zatrudnienia w przedstawionych procesach.praca licencjacka budzet gminy .Psychologiczne oddzialywanie
reklamy na wybranych przykladach kampanii marketingowych.Przekroczenie granic obrony koniecznej w
aspekcie strachu lub wzburzenia.Uprawnienia nabywcy rzeczy z tytulu wad przy umowie sprzedazy w obrocie
profesjonalnym.Kultura jako czynnik ksztaltujacy funkcjonowanie organizacji na przykladzie world trans
group ltd..System motywowania wolontariuszy na przykladzie malopolskiego hospicjum dla dzieci..praca
licencjacka budzet gminy .Marketing spoleczny a problemy rynku pracy.Pisanie prac licencjackich
lublin.Identyfikacja obszarow niezgodnosci i oceny ich struktury przy wytwarzania stali..Litwa na drodze do
euro.Pisanie prac katowice.Niedozwolone postanowienia umowne w umowach bankowych.Charakterystyka
i ocena kondycji finansowej na przykladzie gminnej spoldzielni --samopomoc chlopska w gminie wreczyca
wielka.Wplyw zroznicowania standardow rachunkowosci na ocene rentownosci przedsiebiorstwa.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza bezrobocia w powiecie radomszczanskim w latach 2000-2006.Turystyka
praca licencjacka.Problemy prawa elektronicznej administracji.Rasizm i dyskryminacja rasowa w aspekcie
doktrynalnym i mprawnym..Zwiazki zawodowe i ich dzialalnosc w enion s.a..Rola merchandisingu w procesie
sprzedazy na podstawie firmy masterfoods polska.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw inwestycji
rzeczowych na dzialalnosc przedsiebiorstwa.Public relations w administracji publicznej na przykladzie biura
prasowego urzedu marszalkowskiego w krakowie.zrodla finansowania mikro przedsiebiorstw na przykladzie
firmy transportowo-handlowej.Efekt komunikacji werbalnej na przykladzie firmy anders.Reprezentacja spolki
akcyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Polska polityka transportu drogowego w aspekcie europejskich
procesow integracyjnych.Zastosowanie spc do sterowania jakoscia pretow zebrowanych..Potencjal
turystyczny ziemi kluczborsko-oleskiej- a mozliwosci realizacji edukacji zajec terenowych..Ochrona interesow
konsumentow w umowach zawieranych przez internet.Zbywalnosc akcji w prawie polskim i jej
ograniczenia.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci w systemie programowanego oddzialywania.Problem
zarzadzania czasem w logistyce magazynowania na podstawie firmy eurofoam w zgierzu.Centrum malego
miasta - koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania rynku w swiebodzinie praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Pomiar kapitalu intelektualnego
przedsiebiorstwa.Prokura.Wplyw roznic kulturowych na negocjacje w biznesie..Szanse i trudnosci w rozwoju
gminy siewierz.praca licencjacka budzet gminy .Kontrowersje wokol procesu legalizacji eutanazji na swiecie.
Zagadnienia etyczne- prawne i prawnomiedzynarodowe.Wplyw lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej na
rozwoj miasta radomska.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw sugestii na zeznania naocznego swiadka aspekty procesowe- psychologiczne i kryminalistyczne.Przewaga konkurencyjna centrum logistycznego
zlokalizowanego na terenie portu morskiego ( na przykladzie zachodniopomorskiego centrum
logistycznego).Doswiadczenia z utrzymywania i doskonalenia haccp w przetworstwie
wedliniarskim.Leninowska koncepcja roli kobiet w spoleczenstwie.Wykorzystanie sprawozdania finansowego
w analizie finansowej przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Reklama internetowa w prawie wspolnotowym.Konkurencyjnosc bankow w zaleznosci od
wykorzystywanego modelu dystrybucji.Analiza i ocena dlugu publicznego polski w latach 1989-2010..Rola
analizy fundamentalnej i technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.Problemy wdrazania
systemow informatycznych klasy erp (enterprise resource planning) na wybranym przykladzie.Zasady
rozliczania podatku na podstawie ksiazki przychodow i rozchodow oraz podatku vat.praca licencjacka budzet
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gminy .Ochrona patentowa lekarstw: geneza- stan obecny- ograniczenia..Polityka finansowa jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy pieszyce w latach 2002-2006.Czynniki motywujace
studentow kierunkow ekonomicznych do podjecia pracy na wspolczesnym rynku.Zabojstwo w ujeciu artykulu
148 kodeksu karnego.Wplyw pozyskiwania i rozwoju wolontariuszy na realizacje celow organizacji
pozarzadowej na przykladzie harcerskiego osrodka wodnego w poraju.Bezpieczenstwo klientow
indywidualnych w bankowosci elektronicznej. Przeglad zabezpieczen wybranych bankow.Rozwoj i
doskonalenie pracownikow na przykladzie grupy electrolux..Rola mediow w kreowaniu wizerunku partii
politycznej na przykladzie platformy obywatelskiej.Dudzik- slawomir. Red. - prawo unii europejskiej a prawo
konstytucyjne panstw czlonkowskich .Tajemnica lekarza psychiatry na gruncie polskiego postepowania
karnego.System finansowy wspolnot europejskich. Istota i funkcjonowanie..Analiza porownawcza
sprawozdania jednostki dominujacej ze skonsolidowanym sprawozdaniem grupy kapitalowej.Analiza procesu
restrukturyzacji na przykladzie spolki pec w belchatowie.Prace mgr.Wykorzystanie i skutecznosc informacji
kontekstowej jako srodka marketingu internetowego..praca licencjacka budzet gminy .Finansowo-ksiegowe
aspekty restrukturyzacji przedsiebiorstw na przykladzie zakladu energetycznego plock spolka akcyjna.praca
licencjacka budzet gminy .Zintegrowany system zarzadzania oswiata w krakowie..Zarzadzanie sprzedaza i
kosztami przedsiebiorstwa na konkurencyjnym rynku.Organizacja procesu deweloperskiego na przykladzie
nieruchomosci biurowych w lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa przedsiebiorstwa
utrzymania infrastruktury kolejowej w katowicach sp. Z o.o. W latach 2003-2005.Analiza ryzyka kredytowego
klientow indywidualnych na podstawie bgz s.a..Makro i mikroekonomiczne aspekty kosztow pracy..praca
licencjacka budzet gminy .Przeklenstwo zwyciezcy - zamowienia publiczne.Systemy informatyczne w
przedsiebiorstwie na przykladzie kodow kreskowych..Program lojalnosciowy jako narzedzie budowania
trwalych relacji z klientem.Organizacja systemu logistycznej dystrybucji na przykladzie firmy action
s.a..Analiza i wykorzystanie wybranych programow pakietu ms office w dzialalnosci firmy wolters
kluwer.Pisanie prac opinie.Rynek pracy powiatu gostyninskiego.Analiza ergonomiczna przestrzeni pracy w
przemysle piekarniczym na terenie wielunia.Zarzadzanie kapitalem intelektualnym jako czynnik sukcesu
firmy na przykladzie pzu sa.Promocja produktow bankowych na przykladzie banku spoldzielczego ziemi
kaliskiej w kozminku.Von mises- ludwig - ludzkie dzialanie : traktat o ekonomii .Dostepnosc komunikacyjna
jako czynnik rozwoju centrow logistycznych.Ocena finansowania instytucji kulturalnych w czestochowie w
latach 2006-2011.Wynagradzanie pracownikow banku na przykladzie pko bp s.a..Rozwoj sektora malych i
srednich przedsiebiorstw na przestrzeni lat 2000-2009.Struktura- sklad i wybor czlonkow do kongresu
usa.Zasady prowadzenia dzialalnosci gospodarczej..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena oplacalnosci przedsiewziecia inwestycyjnego na przykladzie
budowy fabryki plyt pilsniowych porowatych w chojnicach.Oznakowaniece jako nowe wyzwanie dla
przedsiebiorcy.Zasady europejskiego prawa umow.Analiza porownawcza restrukturyzacji i prywatyzacji branz
produkcyjnych w polsce i kazachstanie na przykladzie firm: kghm polska miedz s.a. I zrzeszenie produkcyjne
balchaszcwetmet..E-biznes w internecie - wybrane zagadnienia..Sytuacja na rynku nieruchomosci
mieszkaniowych w czestochowie w latach 2007-2011 na przykladzie tbs-ow i zasobow
komunalnych..Wspolpraca banku z przedsiebiorstwem.Powodztwo wzajemne jako srodek obrony pozwanego
w procesie cywilnym.Zjawisko mobbingu jako patologia wewnatrzorganizacyjna.Badanie zdolnosci
kredytowej przedsiebiorstw..Kapital przedsiebiorstwa i sposoby jego inwestowania.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza budzetu gminy czarnozyly w latach 2004-2006.Prawnomaterialne i procesowe aspekty
konstrukcji czynow/przestepstw wspolukaranych na tle problematyki pojecia czynu w prawie
karnym.Ewidencja i wycena uslug budowlanych w ksiegach rachunkowych przedsiebiorstwa.Spis tresci pracy
magisterskiej.Ideologia panstwa totalitarnego na przykladzie faszyzmu wloskiego- charakterystyka i
krytyka..Rola informacji dostarczanych przez rachunek kosztow w zarzadzaniu przedsiebiorstwem
pryzmat.Teatr w zyciu dziecka..Konkurencja ustawodawcza w europejskim prawie spolek.Organizacja czasu
pracy menedzera na przykladzie szefow kuchni.Ryzyko finansowe w przedsiebiorstwie uslug transportowych
na przykladzie pkp cargo s.a..Formy ewidencji dzialalnosci gospodarczych malych i srednich
przedsiebiorstw.Dostosowanie technik motywacjnych do cech pracownika. Teoria i praktyka.Rodzaje
odpowiedzialnosci pracowniczej..Dochody i wydatki budzetowe podstawowej jednostki samorzadu
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terytorialnego na przykladzie miasta i gminy przysucha w latach 2001-2003.Marketing relacji. Studium
przypadku firmy profil..Czynniki i warunki uruchamiania dzialalnosci gospodarczej.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej spolki orbis s. A..Zatrudnienie kobiet na
lokalnym rynku pracy w czestochowie.Rola dochodow wlasnych w finansowaniu zadan gminy na przykladzie
gminy siewierz.Controlling jako innowacyjne narzedzie skutecznego zarzadzania.Partycypacja samorzadu
terytorialnego w finansowaniu pomocy spolecznej w oparciu o dom pomocy spolecznej zgromadzenia siostr
urszulanek w sieradzu.Ocena dzialalnosci finansowej spolki polkomtel s.a. poprzez analize finansowa w
okresie 2005-2007..Przedsiewziecia doskonalace proces produkcyjny i jakosci na podstawie przedsiebiorstwa
produkujacego meble..Galbraith- john kenneth - ekonomia w perspektywie : krytyka historyczna .Wzajemne
relacje ryzyka i jakosci w projektach informatycznych.Szkolenia jako narzedzie rozwoju kompetencji na
przykladzie firmy pliva krakow sa..Gospodarka budzetowa miasta ostroleka w latach 2006-2008.Pisanie prac
semestralnych.Strategia zarzadzania logistycznego na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego majkon
i..Problematyka aborcji w swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu praw czlowieka.Analiza poziomu i
struktury wplywow i wydatkow gminy wloszczowa w latach 2000 - 2003.Analiza rozwoju przedsiebiorczosci
regionalnej.Przykladowa praca magisterska.Systemy wynagrodzen w zarzadzaniu personelem.Umowa
cywilnoprawna jako forma dzialania administracji publicznej.Modele e-commerce w sektorze b2b.Plan pracy
licencjackiej wzor.Lada- piotr. - sztuka a prawo autorskie : wybrane zagadnienia .Koper- radoslaw. - jawnosc
rozprawy glownej a ochrona prawa do prywatnosci w procesie karnym .Ubezpieczenie spoleczne ludnosci
rolniczej na przykladzie placowki terenowej krus w tomaszowie mazowieckim.Instytucja burmistrza na
przykladzie krolewskiego miasta leczycy.praca licencjacka budzet gminy .Kredyt bankowy jako zrodlo
finansowania dzialalnosci malych i mikro przedsiebiorstw.Implementacja dyrektywy 2007/36/we w sprawie
wykonywania niektorych praw akcjonariuszy spolek notowanych na rynku regulowanym do kodeksu spolek
handlowych - nowelizacja z 5 grudnia 2008 r.Podjecie i wznowienie umorzonego postepowania
przygotowawczego na gruncie kodeksu postepowania karnego oraz kodeksu karnego skarbowego.Rola
systemow podatkowych w aktywizacji przedsiebiorczosci na przykladzie wybranych krajow transformacji
systemowej.Lipka- anna. Red. - koszty jakosci zarzadzania kapitalem ludzkim a ryzyko personalne : {q [hcm]}
<-> hc risk : pr.Zbieg nadzwyczajnych postepowan kontrolnych.Analiza dzialalnosci kredytowej banku pko bp
w latach 2007- 2011.Rola motywatorow w aparthotelu spatz w krakowie.Rozwoj i analiza funkcjonalna
poligraficznych urzadzen wielofunkcyjnych w przedsiebiorstwach..Wykorzystanie ankietowych badan
marketingowych w procesach decyzyjnych.Wspolczesne formy oszczedzania i inwestowania na przykladzie
poludniowo-zachodniej spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej..Blad w prawie karnym.Wzor planu
pracy magisterskiej.Wplyw technologii ict na ksztaltowanie modelu dzialalnosci i konkurencyjnosc malego
przedsiebiorstwa..Efektywnosc pozaplacowych czynnikow motywacyjnych w telekomunikacji polskiej
s.a..Konstytucyjne obowiazki organow wladzy publicznej wobec osob niepelnosprawnych.Przestepczosc
zorganizowana i prawne formy reakcji na nia.Prace dyplomowe tematy.Fundusz spojnosci szansa na
realizacje inwestycji z zakresu ochrony srodowiska w polsce na przykladzie projektu modernizacja i
rozbudowa systemu odbioru sciekow w ostrolece i gminie olszewo-borki.Ocena warunkow eksploatacji
maszyn i zasobow niematerialnych w przedsiebiorstwie produkujacym wode..Bukowski- slawomir (1956- ).
Red. - globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy .Bezwladnosc procesow sekurytyzacji
rozpatrywana w kontekscie amerykanskiego rynku kredytow hipotecznych..Budowa planu marketingowego
ptrzedsiebiorstwa w warunkach konkurencji rynkowej.Wybrane formy finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie firmy x.Perspektywa przystapienia polski do strefy euro w obliczu globalnego
kryzysu gospodarczego.Samorzad terytorialny w swietle koncepcji nowego zarzadzania publicznego.Aktywne
formy walki z bezrobociem wykorzystywane w powiecie kolskim.Przestepstwa o charakterze pedofilskim w
polskim kodeksie karnym.Srodki unii europejskiej jako zrodlo finansowania rozwoju turystyki w gminie
janow.Uzyczenie-a precarium.praca licencjacka budzet gminy .Szanse i bariery rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Wynik dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstwa
w ujeciu bilansowym i podatkowym.Tematy prac licencjackich rachunkowosc.Barcz- jan (1953- ). Red. - unia
europejska a obrot towarami strategicznymi : nowe regulacje- nowe wyzwania .Prawna problematyka
ochrony zwierzat ze szczegolnym uwzglednieniem zwierzat wykorzystywanych w procedurach
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doswiadczalnych.Wspolpraca banku z instytucja ubezpieczeniowa w obszarze kredytow hipotecznych.Analiza
funkcjonowania ubezpieczen na zycie na przykladzie wybranych towarzystw ubezpieczeniowych.praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw kryzysu finansowego na rynek nieruchomosci na przykladzie rynku
nieruchomosci w czestochowie.Szczegolne srodki zaskarzenia orzeczen w procesie cywilnym.Rachunek
kosztow rodzajowych na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego.Przyklad pracy magisterskiej.Wypalenie
zawodowe nauczycieli praca magisterska.Pisanie prac kontrolnych.Metodologia badan satysfakcji klienta. Na
przykladzie projektu badan w firmie logistycznej..praca licencjacka budzet gminy .Analiza rentownosci
przedsiebiorstwa donix.Instytucje wspierajace rolnictwo w procesie integracji gospodarki z ue w powiecie
czestochowskim.Nadzor autorski na budowie – przepisy i praktyka praca inzynierska
budownictwo.Marketing terytorialny jako element strategii rozwoju regionalnego na przykladzie
wojewodztwa lodzkiego.Wypalenie zawodowe a postawy funkcjonariuszy policji wobec pracy..Prewencja
kryminalna jako instrument walki z przestepczoscia nieletnich.Monitoring wizyjny a zapobieganie
przestepczosci.Reklama zakazana w wybranych obszarach rynku.Wybrane aspekty strategii marketingowej
firm ponadnarodowych.praca licencjacka budzet gminy .Budowa na cudzym gruncie.Analiza procesow
rekrutacji i selekcji w kontekscie strategii personalnej firmy na przykladzie makro cash and carry.Przykladowe
prace magisterskie.Metody wyceny bilansowej (na przykladzie msr/mssf oraz polskiej ustawy o
rachunkowosci).Restauracja burbonow i monarchia lipcowa z perspektywy przemian ustrojowych we
francji.Prawo do swiadczen zdrowotnych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dochodow i wydatkow
gminy wlodowice w latach 2006-2010.Rynek instrumentow pochodnych w polsce..Wprowadzanie systemow
zarzadzania jakoscia do administracji publicznej na przykladzie lodzkiego urzedu wojewodzkiego w
lodzi.Proba oceny doboru celow i osi priorytetowych wybranych rpo(na przykladzie rpo wo- rpo ws- rpo
wsl).Zarzadzanie nieruchomosciami w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie zasobow gminy
rudniki.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa handlowo-uslugowego.Prace licencjackie
tematy.Zjawisko wypalenia zawodowego wsrod pedagogow placowek socjalizacyjnych (na przykladzie
zespolu placowek opiekunczo-wychowawczych nr 2 w krakowie).Analiza i ocena dzialalnosci kredytowej pko
bp s.a. w segmencie klienta detalicznego.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc karna lekarza za
blad medyczny..Rola bieglego rewidenta w audytowaniu sprawozdan finansowych na przykladzie grupy
kapitalowej doradztwo gospodarcze.Reklama wprowadzajaca klienta w blad.Analiza mechanizmu
rozstrzygania sporow na forum wto na przykladzie wybranych sporow dotyczacych naruszen porozumienia w
sprawie subsydiow i srodkow wyrownawczych.Narzedzia komunikacji marketingowej na przykladzie firmy
dominata sp. Z o.o..Fundusze strukturalne unii europejskiej na przykladzie wojewodztwa
malopolskiego..Tendencje punitywne we wspolczesnych panstwach demokratycznych.Warunki i wyniki
dzialania biur obrotu nieruchomosciami na przykladzie miasta pabianic.Projekt posadzki przemyslowej w
hali parterowej o powierzchni 200 m2. Praca inzynierska budownictwo.Gospodarka budzetowa
powiatu.Wplyw komunikacji interpersonalnej w organizacji na motywacje pracownikow.Dowody ksiegowe w
rachunkowosci przedsiebiorstw produkcyjnych.Dzialalnosc miejskiego osrodka pomocy spolecznej w
radomsku w latach 2008-2011..Wyglad pracy licencjackiej.Wykorzystywanie zasobow turystycznych przez
dwa porownywane uzdrowiska: rabke-zdroj i ustron.Dzialalnosc efl w polsce w latach 2009-2014.Praca
licencjacka cena.Badanie przyczyn i skutkow wypadkow przy pracy na podstawie wybranego
przedsiebiorstwa przemyslu lekkiego..Biuro rachunkowe jako forma outsourcingu w msp..Analiza rynku
nieruchomosci na przykladzie miasta nysa.Ryzyko kredytowe w dzialalnosci banku spoldzielczego..Obsluga
malego przedsiebiorcy przez sluzby publiczne jako instrument rozwoju na przykladzie nathans villa
hostel.Metody podnoszenia jakosci i atrakcyjnosci transportu publicznego..Outsourcing i jego znaczenie w
zarzadzaniu sluzba zdrowia na przykladzie uniwersyteckiego szpitala dzieciecego w krakowieprokocimiu.System szkolen w procesie zarzadzania personelem na przykladzie kopalni x.Zarzadzanie
produkcja i jakoscia na podstawie wybranego przedsiebiorstwa produkcyjnego..Analiza ekonomiczno finansowa dzialalnosci przedsiebiorstwa mpk sp. Z o.o. W ostrolece w latach 2008 - 2010.Wybrane metody
pomiaru ryzyka kredytowego.Prawo podatkowe.Rola- znaczenie oraz wplyw patentow na ochrone
klimatu.Podstawy bezpieczenstwa rp.Psychologiczne i spoleczne aspekty kierowania zespolem
pracowniczym.Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne.Sposoby zabezpieczania przedsiebiorstw
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przed ryzykiem walutowym..Funkcjonowanie zakladow budzetowych oraz ich gospodarka finansowa na
przykladzie zakladu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w chorzelach w latach 2006-2008.Samowola
budowlana.Czynniki rozwoju przedsiebiorczosci na terenie gminy biala rawska na podstawie analizy
dzialalnosci grupy producentow owocow king fruit sp. Z o.o..Podejmowanie i prowadzenie dzialalnosci przez
instytucje kredytowe.praca licencjacka budzet gminy .Podatki jako glowne zrodlo dochodow budzetowych na
przykladzie gminy szczercow.Wynagrodzenia w unii europejskiej jako jeden z czynnikow matywujacych
europejczykow do pracy.Przyczyny i skutki konfliktow w miejscu pracy na przykladzie pizzerii.Proces
uzyskania pozwolenia na budowe w polskim systemie prawnym.Wplyw ocen pracowniczych na efektywnosc
pracy nauczycieli na przykladzie technicznych zakladow naukowych w czestochowie.Charakterystyka zawodu
posrednika na rynku nieruchomosci.Weryfikacja doboru zawodowego na przykladzie przedstawicieli
handlowych..Funkcjonowanie zarzadu nieruchomosciami na wybranych przykladach z miasta
lodzi.Postepowanie w sprawach o zlozenie przedmiotu swiadczenia do depozytu sadowego.Dochody gmin z
tytulu subwencji ogolnej.Materialnoprawne i procesowe aspekty postepowania przyspieszonego w polskim i
hiszpanskim prawie karnym. Wybrane zagadnienia.Dochody budzetu jednostek samorzadu terytorialnego
(na przykladzie budzetu miasta skierniewice w latach 2004-2011).Formy demokracji bezposredniej w polsce
oraz wybranych panstwach europejskich..Analiza marketingowa dzialan promocyjnych na przykladzie firmy z
branzy budowlanej.praca licencjacka budzet gminy .Grzeskowiak- alicja (1941- ). Red. - zagadnienia prawa
karnego na tle nauczania jana pawla ii .Przykladowe prace licencjackie.Wykorzystywanie funduszy unijnych
przez male i srednie przedsiebiorstwa w wojewodztwie swietokrzyskim.Telepraca jako nowoczesna forma
zatrudnienia (na podstawie ragnarson sp. Z o.o.).Metody okreslania czasu zgonu.Wplyw metod doboru
pracownikow w przedsiebiorstwie na wartosc kapitalu ludzkiego.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
finansowa dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie spolki mieszko.Wykorzystanie systemu crm w
procesie oceniania pracownikow..Bankowa analiza porownawcza kredytobiorcow na potrzeby oceny ryzyka
kredytowego (na przykladzie spolek abc i xyz).Wplyw dochodow wlasnych i zrodel obcych na gospodarke
finansowa gminy myszkow w latach 2004-2007.Zarzadzanie zasobami wodnymi w poludniowo wschodniej
polsce (na przykladzie regionalnego zarzadu gospodarki wodnej w krakowie).Ochrona mniejszosci
narodowych w polsce na tle rozwiazan unii europejskiej.Funkcje rzecznika praw obywatelskich w
konstytucyjnym systemie gwarancji wolnosci i praw jednostki.Miejsca o wartosci historycznej jako nowy
produkt turystyki biznesowej na przykladzie palacu w paszkowce.Golejewska- anna. - bezposrednie
inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki : aspekt teoretyczny .Analiza zdolnosci
kredytowej przedsiebiorstw na podstawie pamapol s.a..Rola reklamy w dzialalnosci marketingowej
przedsiebiorstwa.Bankowosc elektroniczna na polskim rynku bankowym.Dzialania regulacyjne panstwa
stanowiace srodki rownoznaczne z wywlaszczeniem w arbitrazu inwestycyjnym.Zarzadzanie strategiczne
firmami z sektora msp na przykladzie spolki jawnej beta.Transport w logistyce.Unia europejska jako przyklad
unii celnej.Pisanie prac naukowych.Madrzejowski- wieslaw. Red. - model wspolpracy pomiedzy zakladami
ubezpieczen a instytucjami panstwowymi w zakresie dzia.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .System i znaczenie transferow z budzetu panstwa do budzetu jednostek samorzadu
terytorialnego.Czynniki ksztaltujace plynnosc finansowa w malych i srednich przedsiebiorstwach na
przykladzie phu romaniuk krzysztof roma.praca licencjacka budzet gminy .Badanie satysfakcji klienta z
wykorzystaniem metody servqual na przykladzie anwa toyota.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie
arkusza kalkulacyjnego excel w planowaniu nowego przedsiewziecia biznesowego.Analiza ekonomicznofinansowa publicznych zakladow opieki zdrowotnej jako wazny etap ich restrukturyzacji.praca licencjacka
budzet gminy .Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.Planowanie- organizowanie i
kontrola dzialan jednostek odpowiedzialnych za marketing w przedsiebiorstwach-analiza rozwiazan
stosowanych w firmie jurajska.Ekonomiczne i ekologiczne aspekty swiatowej promocji cng jako
alternatywnego paliwa silnikowego..Strategia optymalizacji opodatkowania dochodu w polityce
inwestycyjnej i finansowej przedsiebiorstw miedzynarodowych.Pisanie prac ogloszenia.Zarzadzanie
podatkiem dochodowym a wynik finansowy.Analiza porownawcza kredytowania hipotecznego
nieruchomosci mieszkaniowych z doplata rzadowa na przykladzie wybranych bankow.Zarzadzanie procesami
logistycznymi na podstawie dzialalnosci przedsiebiorstwa x.Zwrot pisma procesowego i jego
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skutki.Wprowadzania nowej marki na rynek na przykladzie chello.praca licencjacka budzet gminy .Mlodziezkobiety- niepelnosprawni na rynku pracy w polsce w latach 2000-2004.Zarzadzanie przedsiewzieciem wg
koncepcji project management - studium przypadku. Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka
budzet gminy .Zlece napisanie pracy magisterskiej.Weryfikacja doboru zawodowego na przykladzie
malopolskiego urzedu wojewodzkiego w krakowie..Praca magisterska chomikuj.Ewolucja liberalnej teorii
sprawiedliwosci johna rawlsa.Tworzenie wizerunku miasta na przykladzie lodzi.Motywowanie pracownikow
jako warunek funkcjonowania nowoczesnej firmy.Prawne- polityczne i kulturowe wymiary legitymizacji unii
europejskiej.Daniluk- pawel. Red. - leksykon prawa karnego : czesc ogolna : 100 podstawowych pojec
.Jurkowska-gomulka- agata. Red. - orzecznictwo sadow wspolnotowych w sprawach konkurencji w latach
2004-2009 .Grupa rekonstrukcji historycznych jako przyklad organizacji non-profit.Dzialalnosc kredytowa na
przykladzie banku spoldzielczego w bialej.Ocena wplywu elementow zintegrowanego systemu zarzadzania
na efektywnosc dzialania przedsiebiorstwa..Decyzja administracyjna w swietle przepisow ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.Przywodztwo w czasach generacji milenium.Inwestycje finansowe na
rynku kapitalowym.Projekt konstrukcji motelu - 50 miejsc noclegowych praca inzynierska
budownictwo.Podmiotowy zakres swobody przeplywu pracownikow w prawie wspolnoty
europejskiej.Postrzeganie jakosci sprzedazy bezposredniej na przykladzie firmy zepter.Wybrane aspekty
zarzadzania finansami przedsiebiorstw na przykladzie ppuh kombinat budowlany sp. Z o.o..Pozyskiwanie i
wykorzystywanie funduszy strukturalnych na przykladzie gminy olszewo-borki.Technologia informacyjnokomunikacyjna jako narzedzie rozwoju wirtualnych lancuchow dostaw.Nowe instrumenty finansowe dla
przedsiebiorstw w pierwszej dekadzie xxi wieku.Tradycyjny rachunek kosztow a rachunek kosztow abc i tdabc
jako narzedzie wspierajace zarzadzanie w przedsiebiorstwie produkcyjnym magnum-metal sp. Z o.o..Duze
miasta polski - obraz spoleczno-demograficzny.Instytucja przepadku jako srodka karnego w swietle
uregulowan polskiego kodeksu karnego.Naleznosci w systemie bankowym.Bariery rozwoju ebankowosci.Wplyw migracji zarobkowej na jakosc zycia w wojewodztwie opolskim..Strategie marketingowe
a efektywnosc funkcjonowania banku..Prokurator w postepowaniu administracyjnym i
sadowoadministracyjnym.Wplyw kryzysu finansowego na rynek bankowosci prywatnej.Roszczenia
konsumenckie z tytulu rekojmi oraz niezgodnosci towaru z umowa w umowach sprzedazy rzeczy ruchomych
z udzialem konsumentow - wybrane zagadnienia..Szyfrowanie i kodowanie informacji w sieciach
komputerowych..Poziom efektywnosci pracy w przedsiebiorstwie x w kontekscie ocen
pracowniczych.Powstawanie klastrow i ich wplyw na konkurencyjnosc regionu na przykladzie wojewodztwa
lodzkiego.Aktywny wypoczynek w okresie letnim szansa rozwoju turystyki w powiecie
nowosadeckim.Pozycja konkurencyjna kopalni soli wieliczka na rynku uslug turystycznych.Podatek liniowy.
Doswiadczenia roznych krajow oraz perspektywy wprowadzenia go w polsce..Analiza kondycji finanswoej w
grupie kapitalowej bumar - na przykladzie spolki pso maskpol s.a..Regulacje prawne funkcjonowania gieldy
papierow wartosciowych na przykladzie gpw s.a. w warszawie.Logistyczna obsluga klienta w logistyce
dystrybucji na przykladzie firmy x..Zasoby techniczno- technologiczne przedsiebiorstwa jako zrodlo przewagi
konkurencyjnej..Dochody i wydatki budzetowe podstawowej jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie miasta i gminy przysucha w latach 2001-2003.Prace dyplomowe pisanie.Bariery funkcjonowania
sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po wejsciu do unii europejskiej.praca licencjacka budzet
gminy .Komornicki- tomasz - przemiany mobilnosci codziennej polakow na tle rozwoju motoryzacji =
transformations in the da.Lapownictwo czynne.Rola i funkcje podatku rolnego w dochodach budzetu gminy
na przykladzie gminy rozprza w latach 2003-2006.Fundusze unijne praca magisterska.Specyfika branzowa
rynku nieruchomosci komercyjnych.Wykorzystanie analizy finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na
przykladzie emerson polska sp.zo.o.Ochrona konsumenta w swietle obowiazujacych przepisow prawa oraz
rola miejskiego rzecznika konsumentow w procesie dochodzenia roszczen i realizacji praw
konsumentow..Metody zatrzymywania w firmie pracownikow sprzedazy.Motywowanie jako glowny element
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie pge s.a..Prawna i spoleczna pozycja kobiety w indiach:
zmagania systemu egalitarnego z systemem kastowym.Inwestycje gminne jako forma przezwyciezania
bezrobocia na przykladzie gminy niepolomice..Analiza realizacji budowy w aspekcie uwarunkowan bhp i
technologiczno-ekonomicznych praca inzynierska budownictwo.Zbrodnie ukrainskich nacjonalistow
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popelnione na polakach na wolyniu w okresie ii wojny swiatowej.Rola posrednictwa pracy i doradztwa
zawodowego na rynku pracy w powiecie czestochowskim.Budowa biznes planu.praca licencjacka budzet
gminy .Zasady wydawania wyroku lacznego.Wawrzyk- piotr (nauki prawne). Red. - przestrzen wolnoscibezpieczenstwa i sprawiedliwosci w unii europejskiej : slownik .Efektywnosc eksploatacji pakowarki pmg 2
wykorzystywanej w przemysle mleczarskim..Analiza finansowa na przykladzie wodociagow i kanalizacji
hydrokom sp. Z o. O. W kluczborku..Prac licencjackich.Ewolucja ustrojowa starozytnych aten.Zakres
zastrzezen patentowych w europejskich systemach prawnych.Ocena poziomu konkurencyjnosci gminy
gogolin i mozliwosci jego wzrostu.Przyszle swiadczenia emerytalne studentow w systemie ubezpieczen
spolecznych w polsce (stan na i kwartal 2011 r.).praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie systemu
wynagrodzen w przedsiebiorstwie (na przykladzie nutricia zaklady produkcyjne sp. Z o. O. W
opolu)..Rachunkowosc w postepowaniu upadlosciowym przedsiebiorstwa.Uwarunkowania procesow
rewitalizacji miasta na przykladzie poddebic.Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia podczas produkcji
okien pcv w firmie oknoplast-krakow sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Seminarium v r.kat.teorii i
filozofii prawa.Badania nad wykorzystaniem narzedzi zarzadzania jakoscia w firmie canson polska..Wplyw
mozliwosci korzystania z europejskiego funduszu spolecznego na zmiany w polityce rynku pracy na
przykladzie wojewodzkiego urzedu pracy w krakowie.Sprawozadnia finansowe jako podstawa oceny kondycji
finansowej przedsiebiorstwa (na przykladzie spolki prinplast.Motywowanie pracownikow w firmie
komunalnej na terenie krakowa miejskiego przedsiebiorstwa energetyki cieplnej s.a. ze szczegolnym
uwzglednieniem motywacji pozaplacowych.Seminarium ii r.niest. V r- katedra historii administracji i mysli
administracyjnej.Analiza kosztow jako narzedzie zarzadzania gospodarka transportowa..Wywieranie wplywu
na ludzi z zastosowaniem w biznesie.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna urzednikow w administracji
publicznej.Promocja uslug bankowych na przykladzie lukas banku s.a..Ocena dochodow i wydatkow budzetu
gminy konopiska w latach 2007-2011.Podstawowe instrumenty lokalizacji inwestycji.Podatek dochodowy od
osob fizycznych w przekroju grup spoleczno-zawodowych na przykladzie powiatu piotrkowskiego.Tworzenie
warunkow dla rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w gminie zdzieszowice..praca licencjacka budzet
gminy .Instytucja podatku dochodowego pobieranego u zrodla przychodu uzyskiwanego przez
nierezydentow.Zrodla finansowania zadan gminy na przykladzie gminy gielniow..praca licencjacka budzet
gminy .Dabek- jerzy. - wybrane zagadnienia wyceny nieruchomosci a problematyka prawna- ekonomiczna i
przestrzenna zwi.Style radzenia sobie oraz osobowosc w procesie zmagania sie ze stresem u managerow
wyzszych szczebli.Ksztaltowanie wizerunku gminy zarki przez urzad miasta i gminy w latach 20052010.Struktura dochodow budzetow lokalnych na przykladzie miasta radomska w latach 2003-2005.Poziom
kosztow logistycznych i przejawy ich racjonalizacji na swiecie.Hipoteka - zabezpieczenie
wierzytelnosci.Czynniki determinujace wybor miejsca podrozy w opinii klientow biura turystycznego
tui.praca licencjacka budzet gminy .Fudusze unijne jako jeden z determinantow rozwoju gminy
kozienice.Szkolenia jako element rozwoju zawodowego pracownikow.Policja i jej praca w opinii
spoleczenstwa wojewodztwa podlaskiego .Miedzynarodowa rola euro.Odpowiedzialnosc kontraktowa w
systemie generalnego wykonawstwa.Reklama uciazliwa- ingerujaca w sfere prywatnosci.Kolor w
reklamie.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze inwestycyjne na podstawie oferty kredyt banku s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Organizacja procesow w nowoczesnych magazynach wysokiego
skladowania.Przywrocenie terminu w postepowaniu przed sadem administracyjnym.Orientacja na klienta i
konkurentow na przykladzie zakladu energetycznego czestochowa spolka akcyjna.Zarzadzanie jakoscia i
produkcja przy wytwarzaniu konstrukcji z poliweglanu..Wycena nieruchomosci w podejsciu porownawczym
na przykladzie nieruchomosci lokalowej polozonej w czestochowie przy ul. Slonimskiego 3/9 m 46.Analiza
strategii produktu sektora malych i srednich przedsiebiorstw na rynku europejskim na przykladzie zep profel
w szydlowcu..Status prawny spolki komandytowo-akcyjnej na tle obowiazujacych regulacji
prawnych.Wartosc dowodowa opinii opartej na malej liczbie minucji.Administracyjno-prawne aspekty
dzialalnosci organizacji pozytku publicznego.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na
wybranych stanowiskach pracy wytworni wyposazen samochodow..Ankieta do pracy magisterskiej
wzor.Wplyw plynnosci finansowej w ocenie zdolnosci kontynuowania dzialalnosci na przykladzie spolki x w
latach 2009-2011..Restrukturyzacja zatrudnienia na przykladzie odlewni zeliwa s.a..Wanat- tomasz mieszko. .
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atrybuty produktu a konstruowanie preferencji przez nabywcow .Narkotyki i przestepczosc
nieletnich.Weryfikacja doboru zawodowego na przykladzie nauczycieli.Male przedsiebiorstwo- jako forma
przedsiebiorczosci pomyslodawcy..Wplyw kryzysu finansowego na rynek produktow i uslug bankowych na
przykladzie banku pko bp.Projekt konstrukcji podziemnego przejscia dla pieszych praca inzynierska
budownictwo.Ocena plynnosci finansowej przedsiebiorstwa transportowego x w latach 20062008.Technologia produkcji szyb zespolonych i badanie ich jakosci..Ocena uslug transportowych oferowanych
przez pbp sindbad..Europejska spolka akcyjna jako transnarodowa forma spolki prawa europejskiego w
prawie polskim.Prace magisterskie z turystyki.Franchising jako forma dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie multibanku.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie w sprawach o
uznanie postanowien wzorca umowy za niedozwolone.Uslugi internetowe w bankowosci
detalicznej.Organizacja sieci sprzedazy na przykladzie zagranicznej firmy w polsce.praca licencjacka budzet
gminy .Proces restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie banku spoldzielczego.Wplyw sposobu
dystrybucji na lojalnosc klientow.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie szkolnymi programami
edukacyjnymi finansowanymi ze srodkow unii europejskiej: korzysci spostrzegane przez nauczycieli a ich
zaangazowanie w realizacje programow.Terroryzm - wspolczesne formy zagrozenia i prawnokarne metody
przeciwdzialania w polskim ustawodawstwie.Analiza rentownosci przedsiebiorstwa donix.Osobliwosc
powodzenia i jego wplyw na efektywnosc kierowania oddzialem policji.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie przez jakosc w przedsiebiorstwie farmaceutycznym.Analiza rynku walutowego forez w latach
2006-2010.Pozyskiwanie i wynagradzanie pracownikow jako podstawowe elementy w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi na przykladzie drugiego urzedu skarbowego w tarnowie.Podstawy wobec zmian organizacyjnych na
przykladzie kredyt banku i tuir warta s.a..Badanie mozliwosci realizacji inwestycji w gminie
wielgomlyny.Finansowanie dzialalnosci podmiotow gospodarczych przez banki- na przykladzie bre
banku.Ocena pozycji rynkowej przedsiebiorstwa forte s.a. na tle branzy meblarskiej w polsce.Prace
licencjackie pielegniarstwo.praca licencjacka budzet gminy .Aktywne formy walk z bezrobociem w powiecie
tomaszowskim w latach 2005-2009.Zarzadzanie wiedza na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno handlowo - uslugowego delite.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w projektach
realizowanych przez powiatowy urzad pracy w brzesku.Realizacja outsorcingu it w irkucku.Dowod z zeznan
swiadka w postepowaniu cywilnym.Wybrane aspekty psychologii w organizacji – ujecie teoretycznoanalityczne.praca licencjacka budzet gminy .Przedawnienia jako szczegolna forma wygasania zobowiazan
podatkowych.Ekonomiczne koncepcje wyjasniania podejscia do przestepczosci.Kierunki polityki zarzadzania
zdrowiem w polsce.Mozliwosci eksportowe uslug budowlano-montazowych msp na rynki unii europejskiej
po akcesji polski.Promocja i inne dzialania marketingowe w hotelu senator.Pisanie prac magisterskich
lodz.Rozwoj bankowosci islamskiej na swiecie..Zarzadzanie logistyczne w jednostce samorzadu
terytorialnego (na przykladzie miasta i powiatu tomaszow mazowiecki).Procedura uchwalodawcza rady
gminy na przykladzie regulacji prawnych pracy rady miasta krakowa.Uwarunkowania przeksztalcen
samodzielnych zakladow opieki zdrowotnej w spolki prawa handlowego.Niezaleznosc i samorzadnosc
zwiazkow zawodowych.praca licencjacka budzet gminy .Rola promocji sprzedazy w polityce marketingowej
hipermarketu (na przykladzie tesco).Ujecie finansowo-prawne malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Regulacja wolnosci i praw politycznych w konstytucji rp i zasadach rozwijajacego je
ustawodawstwa..Zarzadzanie personelem a poziom stresu i relaksu pracownikow spoldzielni
mieszkaniowejlokator.Przestepstwa kobiet przeciwko zyciu i zdrowiu.Rola funduszy unii europejskiej we
wsparciu malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Koncepcja
racjonalnego prawodawcy w interpretacji prawniczej.Problematyka e-hazardu oraz pokera w zwiazku z
prawem wspolnotowym unii europejskiej.Wykorzystanie funduszy unijnych w latach 2007-2011 na
przykladzie gminy poczesna.Podatkowoprawne skutki umowy leasingu.Analiza budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie miasta i gminy polaniec w latach 2002-2006.Zwolnienia monitorowane analiza przypadku.Kanaly dystrybucji w branzy ubezpieczeniowej.Wydatki budzetow gmin w polsce na
przykladzie gminy wola krzysztoporska w latach 2006-2010.Regionalny program operacyjny jako instrument
polityki regionalnej w wojewodztwie opolskim.Projekt ukladu komunikacyjnego drog i szlakow rowerowych
w wybranym terenie euroregionu „sprewa-nysa-bobr” (realizacja we wspolpracy ze stowarzyszeniem gmin
.
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rp) praca inzynierska budownictwo.Pisanie pracy inzynierskiej.Kultura jako czynnik ksztaltujacy
funkcjonowanie organizacji na przykladzie world trans group ltd..praca licencjacka budzet gminy .Anliza
dzialalnosci przedsiebiorstwa na wybranym przykladzie..Handel bronia w ujeciu prawnokarnym i
kryminologicznym .Zarzadzanie kultura w polskich miastach- ktore ubiegaja sie o miano europejskiej stolicy
kultury 2016.praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania pracy zespolowej.Internet jako nosnik reklamy
na przykladzie biura podrozy itaka..Obrona konieczna praca magisterska.Ocena mozliwosci wsparcia systemu
oswiaty na poziomie gimnazjalnym z funduszy unii europejskiej.Koszty jako kluczowa kategoria ekonomiczna
- analiza polskich i miedzynarodowych regulacji rachunkowosci.Ocena ryzyka kredytowego i sposoby jego
ograniczania na podstawie dzialalnosci ing banku slaskiego s.a..Pedagogika prace
licencjackie.Administracyjno-prawne zagadnienia zamowien publicznych..Zelazny- rafal. Red. - koniunktura
gospodarcza a funkcjonowanie rynkow : praca zbiorowa .Budzetowanie jako instrument planowania i
kontroli dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow miesnych m&w sp. Zo.o..Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie mieszko s.a..Kierunki harmonizacji rachunkowosci polskiej z rozwiazaniami
swiatowymi w zakresie polaczen jednostek gospodarczych.Charakter prawny i istota umowy deweloperskiej
po wejsciu w zycie ustawy z dnia 16 wrzesnia 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw rozwiazan it na poprawe konkurencyjnosci
przedsiebiorstw na przykladzie wdrozenia systemu sap w okregowym urzedzie miar w katowicach.Znaczenie
prowadzenia dzialan z zakresu public relations w branzy uslug rekreacyjnych na przykladzie zalewu
kryspinow.Jak wyglada praca licencjacka.Przedmiot i tresc sluzebnosci drogi koniecznej.Czas popelnienia
przestepstwa.Zabojstwo kwalifikowane - art.148 paragraf 2 i 3 k.k.Dystrybucja produktow farmaceutycznych
na przykladzie przedsiebiorstwa aflofarm.Szkolenie oraz efektywnosc pracownicza na podstawie wybranego
przedsiebiorstwa.Analiza logistyki i lancucha dostaw w przedsiebiorstwie x..Prace licencjackie
informatyka.Leasing jako metoda finansowania rozwoju przedsiebiorstw.Leasing w regulacji prawa
bilansowego i podatkowego.Pomoc przy pisaniu pracy licencjackiej.Zus w systemie alokacji swiadczen
spolecznych.Nowoczesny marketing w branzy it na podstawie sklepu komputerowego x-kom.pl.praca
licencjacka budzet gminy .Identyfikacja i klasyfikacja barier ppp w projektach infrastukturalnych w polsce na
przykladzie budowy parkingu wielopoziomowego w nowym targu.Pinder- john - unia europejska
.Wspolpraca organizacji pozarzadowych z otoczeniem.Narodowy bank polski i jego oddzialywanie na
gospodarke..Dostosowywanie polskich regulacji prawnych dotyczacych podatku vat do wymogow unii
europejskiej.Bezposrednie inwestycje zagraniczne w malopolsce w latach 2004-2008..Lobbing korporacyjny
jako strategiczne narzedzie wplywu przedsiebiorstwa na jego otoczenie.praca licencjacka budzet gminy
.Pastisz i stereotypowe role zwiazane z plcia w internetowych kampaniach reklamowych.Ocena zdolnosci
kredytowej jako podstawa ograniczania ryzyka banku komercyjnego na przykladzie ing banku slaskiego w
latach 2005-2009..Analiza bezrobocia w powiecie sieradzkim w latach 2006-2010.Zakup energii elektrycznej
w ramach procedur zamowien publicznych na przykladzie postepowan prowadzonych w sadzie okregowym
w bielsku-bialej w latach 2009-2010..Wynagradzanie pracownikow w polskich przedsiebiorstwach na
przykladzie spolki skarbu panstwa.Utrata mocy wiazacej przez zgodna z prawem decyzje
administracyjna.Dzialalnosc spoleczna organizacji pozarzadowych na obszarze zaglebia dabrowskiego.praca
licencjacka budzet gminy .Ile kosztuje praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci
ubezpieczeniowej spolki allianz w zakresie ubezpieczenia nieruchomosci mieszkaniowych.Zarzadzanie
projektem pod nazwa uefa euro 2012 polska-ukraina.Dialog miedzykulturowy jako obszar dzialania dla
organizacji iii sektora.Produkt w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy
agropharm s.a..Finansowo-ksiegowe aspekty restrukturyzacji przedsiebiorstw na przykladzie zakladu
energetycznego plock spolka akcyjna.Analiza i ocena systemu bezpieczenstwa produktow haccp w
przedsiebiorstwie frutico..Aktywna polityka zwalczania bezrobocia i sposoby jej finansowania w powiecie
kutnowskim.Atrakcyjnosc inwestycyjna powiatu krapkowickiego..Wplyw bodzcow wzmacniajacych sugestie
na zapamietywanie reklamowanych produktow.Prawo i formy zawarcia malzenstwa.Ewidencja kosztow
reklamacji w predsiebiorstwie na przykladzie firmy produkcyjno-handlowej.Kompetencje pracodawcy a
postawy i zachowania pracownikow.Logistyczne zarzadzanie magazynem dystrybucyjnym na przykladzie
firmy ikea.Instrumenty prawne sluzace realizacji zasad prawa ochrony srodowiska (na przykladzie prawa
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gmo).Analiza dzialalnosci charytatywnej prowadzonej przez organizacje pozarzadowe na terenie miasta
czestochowy.Gotowe prace dyplomowe.Prawo pracy.praca licencjacka budzet gminy .Analiza sytuacji
finansowej i polityki inwestycyjnej gminy na przykladzie gminy lodz w latach 2002 - 2006.Poziom stresu
zawodowego wsrod kadry dydaktycznej wybranych katedr wydzialu zarzadzania uniwersytetu
lodzkiego.Rzeczywistosc na rynku pracy a aspiracje zawodowe absolwentow szkol.Test trojstopniowy w
prawie autorskim - w kierunku fair use?.Gestykulacja dloni oraz rak jako element modyfikujacy przebieg
wywiadu selekcyjnego..Malzenstwo konkordatowe..Ksztaltowanie strategii marketingowych w zarzadzaniu
produktem regionalnym i tradycyjnym na rynku ue..Ustroj sadow administracyjnych w polsce.Morawskiwitold (socjolog). Red. - powiazania zewnetrzne : modernizacja polski .Postepowanie odrebne w sprawach o
rozwod.Swiadczenie uslug droga elektroniczna..Obowiazki informacyjne spolek publicznych..Finansowa
ocena dzialalnosci zakladow tworzyw sztucznych zts zabkowice erg s.a. w latach 2001 2004.Odpowiedzialnosc wspolnikow za zobowiazania w spolkach osobowych.Zapewnienie jakosci procesu
wytwarzania okien pcv.Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadan
publicznych..Przestepstwo naduzycia zaufania w perspektywie badan aktowych - wybrane
zagadnienia.Zarzadzanie nieruchomoscia biurowa na przykladzie biurowego centrum biznesu w
lodzi.Zarzadzanie publiczna organizacja projektowa na przykladzie miedzynarodowego centrum kultury w
krakowie.Rola kredytow gospodarczych w dzialalnosci bankow (na przykladzie pko bp s.a.).praca licencjacka
budzet gminy .Zapewnienie jakosci w zintegrowanym rozwoju produktu..Struktura sadow powszechnych w
polsce.Odroczony podatek dochodowy.Praca magisterska pisanie.Migracje zagraniczne stale i czasowe z
wojewodztwa opolskiego w latach 1950-2010.Analiza kosztu kredytu hipotecznego w ramach programu
rodzina na swoim na przykladzie banku pko s.a..Uznanie miedzynarodowe - aspekty prawne i
polityczne.Prace magisterskie spis tresci.Badanie korzysci z partnerstwa miast na wybranym przykladzie
miasta weingarden..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie pracy magisterskiej cena.Analiza skutecznosci
metod walki z bezrobociem w powiecie ostroleckim w latach 2006-2008.praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie rachunku kosztow dzialan w procesie zarzadzania przedsiebiorstwem.Prace magisterskie
wzory.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pomoc w pisaniu prac
magisterskich.Szkolenia jako instrument aktywnej walki z bezrobociem w powiecie krapkowickim w latach
2004-2008..praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w
polsce - zwalczanie bezrobocia na przykladzie gminy kutno w latach 2007-2008.Ocena zasobow
technologicznych i poziom jakosci w produkcji szafki rtv..Efektywnosc sluzby przygotowawczej na podstawie
slaskiego urzedu wojewodzkiego.Ta nowa huta ani na chwile nie chce przestac rosnac - o potencjale
kulturalnym nowej huty.Koncepcja zabezpieczenia scianki szczelnej jazu stopnia wodnego wloclawek. Praca
inzynierska budownictwo.International tourism as a part of economic turnover (examples of ireland and
poland) (turystyka miedzynarodowa jako element obrotu gospodarczego. Przyklad irlandii i polski).Pomoc
strukturalna i jej znaczenie w szkolnictwie wyzszym - analiza na wybranym przykladzie.Analiza portfelowa i
jej wykorzystanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitalowym.Centra logistyczne a
konkurencyjnosc regionalna.Wykorzystanie instrumentow marketingowych w przedsiebiorstwie (na
wybranym przykladzie).Gotowe prace inzynierskie.Podpis elektroniczny w funkcjonowaniu zus.Handel
elektroniczny w polsce na przykladzie portalu allegro.Problemy ryzyka w zarzadzaniu firma
ubezpieczeniowa.Pozaplacowe formy motywacji pracownikow (na przykladzie firmy polkomtel
s.a.).Przywodztwo- wladza i style kierowania w zarzadzaniu organizacja sportowa ( na przykladzie wybranych
klubow sportowych zrzeszonych w polskim towarzystwie tanecznym )..Nyce- steven a. - ekonomiczne
konsekwencje starzenia sie spoleczenstw .Program rozwoju transportu publicznego w powiecie
zawiercianskim.Efektywnosc systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy w bot elektrowni
belchatow s.a..Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy konopiska w latach
2002-2005.Ocena stanu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach
na przykladzie firmy remontowo - budowlanej.Kredyt mieszkaniowy i hipoteczny w dzialalnosci
banku.Zastaw jako forma zabezpieczenia kredytu bankowego.Interwencja uboczna.praca licencjacka budzet
gminy .Duszak- anna. Red. - globalization- discourse- media : in a critical perspective = globalisierungdiskurse- medien :.Prace magisterskie chomikuj.Rola sprawnosci komunikacyjnych w reklamie
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miedzynarodowej.Wycena przedsiebiorstwa na przykladzie spolki gieldowej artman s.a..Rola marki w
procesie zakupu piwa przez studentow..Prace dyplomowe architektura.Cel pracy magisterskiej.Procedura
zaskarzania uchwal zgromadzen spolek kapitalowych.Wierzytelnosc jako szczegolny przedmiot wkladu do
spolek kapitalowych.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw logistycznej obslugi na satysfakcje i lojalnosc
klienta.Zarzadzanie zmiana w przedsiebiorstwie.Podopieczni i ich opiekunowie - malopolski rynek uslug
opiekunczych dla osob starszych..Reforma bankowosci spoldzielczej w polsce.Skutki prawne wystawiania
tzw. Pustych faktur vat.Macierzynstwo zastepcze. Dopuszczalnosc zawierania umow surogacyjnych w polsce
w swietle prawa i pogladow nauki.Znaczenie rachunkowosci w jednostkach sektora finansow publicznych na
przykladzie powiatowego urzedu pracy.Idea niezaleznego organu kontroli instancyjnej w postepowaniu
administracyjnym.Wniosek dowodowy w procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie kapitalem obrotowym w spolce akcyjnej.Wspoldzialanie jednostek samorzadu
terytorialnego.Transgraniczne polaczenia spolek kapitalowych w swietle przepisow prawa europejskiego i
prawa polskiego.Referendarz sadowy jako organ postepowania cywilnego.praca licencjacka budzet gminy
.Swobodny przeplyw towarow na granicy polsko-litewskiej z uwzglednieniem przestepstw przemytniczych
.praca licencjacka budzet gminy .Funkcje rzecznika praw obywatelskich w konstytucyjnym systemie gwarancji
wolnosci i praw jednostki.Reklama niekomercyjna jako narzedzie wplywu spolecznego.Spoleczne kampanie
reklamowe o charakterze ostrzegawczym.Organizacyjne i prawne problemy gospodarki odpadami na terenie
gminy dabrowa.Tworzenie koncepcji strategii it z uwzglednieniem systemu crm w organizacji.Mullin- bernard
james. - sport marketing .Wplyw przynaleznosci zawodowych na status pracownika.Dmochowska- halina.
Red. - polska w unii europejskiej = poland in the european union : 2004-2014 .Odpowiedzialnosc czlonkow
zarzadu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia na podstawie art. 299 kodeksu spolek
handlowych..Bartosik- krzysztof. - handel miedzynarodowy a zatrudnienie i place : te- oria i polskie
doswiadczenia .Listwan- tadeusz. Red. - menedzer w gospodarce opartej na wiedzy .Psychologiczne aspekty
oddzialywania reklamy na przykladzie kampanii reklamowej alior banku s.a..Zlote weto a zlota akcja w
kontekscie prawa polskiego i wspolnotowego.praca licencjacka budzet gminy .Poniewaz latwiej podrobic... niedozwolone nasladownictwo formy zewnetrznej produktu problemem wspolczesnego wzornictwa.Rola
kultury organizacyjnej szkoly w procesie wykorzystywania wynikow ewaluacji.Wplyw zintegrowanego
systemu zarzadzania na produkcje cementu.Technologia prefabrykacji i wznoszenie budynkow
jednorodzinnych praca inzynierska budownictwo.Mozliwosci wdrozenia koncepcji kompleksowego
zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie produkcyjnym..Rola kredytow hipotecznych w finansowaniu
budownictwa mieszkaniowego na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci banku polskiego s.a..Prawne
aspekty umow produkcji i koprodukcji filmowej.Seminarium ii nst. - prawo pracy i ubezpieczen
spolecznych.Analiza kondycji finansowej miasta i gminy czestochowa.Mechanizm miedzynarodowej
transmisji kryzysow na przykladzie ostatniego swiatowego kryzysu finansowego.Analiza zjawiska narkomanii
oraz ewolucja polityki narkotykowej w kontekscie spoleczno-prawnym w przekroju historycznym.praca
licencjacka budzet gminy .Niedozwolone klauzule umowne w umowach deweloperskich.Zasady pisania
pracy magisterskiej.Analiza porownawcza konkurencji - aspekt ekologiczny.Nowe formy promocji sprzedazy
na rynkach dobr i uslug konsumpcyjnych.Dzialania w warunkach stresu w kontekscie zmian
restrukturyzacyjnych przedsiebiorstwa pkp cargo s.s. w zakladzie x..Przenoszenie wlasnosci nieruchomosci
rolnych prywatnych.Ocena sytuacji finansowej spolki bakoma w kontekscie konkurencyjnosci
przedsiebiorstw..Zakaz dyskryminacji ze wzgledu na plec w zatrudnieniu ze szczegolnym uwzglednieniem
wynagradzania.Zakaz konkurencji w kodeksie pracy i prawie o szkolnictwie wyzszym..Poziom obslugi
klientow biur podrozy jako kluczowa determinanta dzialan marketingowych na rynku uslug turystycznych analiza porownawcza na wybranych przykladach.Ustawa o podatku od towarow i uslug a regulacje vi
dyrektywy ue: procedury rozliczania podatku w obszarze eksportu towarow na wybranym przykladzie.Wplyw
zarzadzania systemu bezpieczenstwa i higieny pracy na jakosc pracy na przykladzie firmy cemex polska sp. Z
o.o..Ocena systemow motywowania i wynagradzania w przedsiebiorstwie x.zrodla sukcesu gospodarki
finskiej w dziedzinie innowacji.Logistyka dystrybucji w aspekcie strategii obslugi klienta - na przykladzie firmy
astra mg.Obsluga klienta indywidualnego w salonie sprzedazy na przykladzie firmy telekomunikacyjnej w
czestochowie.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolki z o.o. Na gruncie art. 299 k.s.h..Technologia
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budownictwa pasywnego praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Marketing uslug stadium przypadku salon fryzjerski bordo.praca licencjacka budzet gminy .Urazy psychiczne ofiar przestepstw
seksualnych.Motywacja finansowa na przykladzie koniecpolskich zakladow plyt pilsniowych.Kreowanie
tozsamosci i zarzadzanie wizerunkiem przedsiebiorstwa na podstawie grupy nowy styl..Czynnosci kierownika
budowy – studium przypadku praca inzynierska budownictwo.Marketing relacji z klientem na rynku uslug
ubezpieczeniowych.Analiza gospodarki finansowej powiatu leczyckiego.Przesluchanie maloletniego w
polskiej procedurze karnej.zrodla finansowania samorzadow terytorialnych na przykladzie gminy
myszyniec.Instrumenty pochodne na rynku kapitalowym w polsce na przykladzie kontraktow terminowych i
opcji.Techniki manipulacyjne w procesie motywowania pracownikow.Odpowiedzialnosc osob trzecich za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania.praca licencjacka budzet gminy .Sadowski- adam.
Red. - fundusze europejskie a rozwoj gospodarczy : praca zbiorowa .Upadlosc w sektorze bankowym.
Przyczyny i zapobieganie.Zroznicowanie kapitalu ludzkiego w ukladzie regionalnym polski..Zarzad rzecza
wspolna.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc panstw za szkody wyrzadzone przez
wypuszczone obiekty kosmiczne.Systemy motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie diehl controls
polska.Ocena pracownika i jej wplyw na motywacje w instytucjach samorzadowych na przykladzie urzedu
gminy..Pozycja ustrojowa prezydenta w swietle konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku.Etyczne aspekty kontaktu
dzieci z reklama.Planowanie zatrudnienia na budowie z wykorzystaniem modelu sieciowego przedsiewziecia
praca inzynierska budownictwo.Rola i zadania pracownika socjalnego w instytucjonalnej pomocy spolecznej
na przykladzie miejsko gminnego osrodka pomocy spolecznej w wieliczce.Bariery rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie branzy kosmetycznej w bialymstoku.praca licencjacka budzet gminy .Prace
licencjackie pedagogika.Stosowanie umow cywilno-prawnych w miejsce zatrudnienia
prawniczego..Sluzebnosc przesylu i inne instrumenty prawne pozwalajace na korzystanie przez
przedsiebiorce przesylowego z cudzej nieruchomosci.Analiza efektywnosci transakcji leasingowych na
przykladzie firmy transportowej trans - dom.Analiza dzialalnosci banku gospodarki zywnosciowej s.a. w
zakresie kredytow hipotecznych w latach 2003-2007.Sytuacja kobiet na rynku pracy w polsce na tle krajow
unii europejskiej.Pozycja ustrojowa prezesa rady ministrow.Ryzyko inwestowania w nieruchomosci na
przykladzie przedsiebiorstwa deweloperskiego.Perspektywy rozwoju miast na przykladzie lodzi.Znaczenie
motywowania w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych oddzial w piotrkowie trybunalskim.Wplyw ogloszenia upadlosci na inne postepowania cywilne.Zwalczanie
miedzynarodowej przestepczosci zorganizowanej w ramach ue.Ekspertyza palinologiczna i jej wartosc
dowodowa.Status administracyjno-prawny cudzoziemca w polsce..Identyfikacja osoby na podstawie mowy i
pisma.Kradzieze dziel sztuki z muzeow.Sledzinska-simon- anna. Red. - prawa osob transseksualnych :
rozwiazania modelowe a sytuacja w polsce .Specyfika odwolan wniesionych od decyzji wydawanych w
powiatowym urzedzie pracy w tarnowie w latach 2006-2007..Motywacja pracownikow spoldzielni spolem
pss jednosc w czestochowie..Aspekt kulturowy w negocjacjach miedzynarodowych.Rola zasobow ludzkich w
procesie rozwoju przedsiebiorstwa spoldzielczego (na przykladzie spoldzielni kolek rolniczych w
dmosinie).Analiza dzialalnosci kredytowej banku pko bp s.a. w latach 2004-2007.Zarzadzanie i organizacja
dzialalnoscia specjalistycznych placowek opieki zdrowotnej zgodnie z wymogami unii
europejskiej..Monopole rynkowe na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a..Rola strazy granicznej w
zapewnieniu bezpieczenstwa i porzadku publicznego .Ochrona uchodzcow w prawie i praktyce - perspektywa
regionalna.Audyt wewnetrzny w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu miasta
czestochowy.Polityka monetarna nbp w procesie integracji europejskiej.praca licencjacka budzet gminy
.Agresja wsrod rowiesnikow na przykladzie uczniow gimnazjum sportowego i gimnazjum specjalnego w
krapkowicach.Culbert- samuel a. - skoncz z okresowa ocena pracownikow! : jak firmy moga przestac
zastraszac- zaczac zarz.Pozbawienie praw publicznych oraz podanie wyroku do publicznej wiadomosci jako
srodki karne.Karac czy leczyc - proba ujecia zjawiska pedofilii.Ocenianie kadr w malej firmie.Instrumenty
karnoprawnej reakcji na przykladzie leczniczych srodkow zabezpieczajacych.Proces informacji sadownicwa w
polsce..Rozwoj funkcji logistycznych w regionie (na przykladzie regionu lodzkiego).Pozyskiwanie kapitalu
akcyjnego przez spolke gieldowa na przykladzie spolki euromark polska s.a..Wplyw wykorzystania
programow pomocowych na proces zakladania i rozwoju wlasnej dzialalnosci gospodarczej.Strategie i
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motywy internacjonalizacji przedsiebiorstw.Pozycja konkurencyjna bankow spoldzielczych w polskim
sektorze bankowym.Praca magisterska przyklad.Specjalne strefy ekonomiczne w polsce ze szczegolnym
uwzglednieniem lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.praca licencjacka budzet gminy
.Kryminalistyka.Ustanowienie swiadka koronnego i procesowe konsekwencje nadania mu takiego statusu.Ecommerce w internecie na przykladzie allegro.pl.Wybrane ekonomiczne aspekty funkcjonowania specjalnych
stref ekonomicznych na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Stany zjednoczone
europy?.Koncesje i zezwolenia w wybranych obszarach dzialalnosci gospodarczej.Zarzuty apelacji a podstawy
rewizji.Wykorzystanie komunikacji interpersonalnej w procesie pozyskiwania klientow na przykladzie firmy
underground.Pomoc prawna z urzedu w postepowaniu cywilym..Analiza strategiczna przedsiebiorstwa
rehabmed sp. Zo.o..Systemy ocen pracownikow. Analiza teoretyczno-praktyczna.Polska w globalnym
spoleczenstwie informacyjnym i gospodarce elektronicznej.Dwuinstancyjnosc postepowania
administracyjnego w swietle konstytucji rzeczpospolitej polskiej z 1997 roku oraz innych ustaw.Analiza uslug
bankowych dla ludnosci na przykladzie banku eurobank w latach 2004 -2008.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego - studium przypadku.Promocja miasta praca
magisterska.Zmiana trybu upadlosci z mozliwoscia zawarcia ukladu na tryb likwidacyjny.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Podatki i oplaty lokalne w miescie gostynin w latach 20052006.praca licencjacka budzet gminy .Fluktuacja personelu w firmie farmaceutycznej.Rynek pracy w
wojewodztwie kujawsko-pomorskim (lata 2000-2007).Wolnosc jednostki w mysli politycznej johna stuarta
milla.Logistyka zwrotna w przedsiebiorstwie.Jakosc obslugi klienta jako przewaga marketingowa
firm.Zamowienia publiczne a wydatki jednostek samorzadu terytorianego na przykladzie gminy
kodrabp.praca licencjacka budzet gminy .Paluszkiewicz- magdalena. - zatrudnienie tymczasowe w polskim
prawie pracy : konstrukcja i charakter prawny .Zasada swobodnej oceny dowodow w procesie
karnym.Wypadek komunikacyjny w ruchu ladowym.Wolnosc wypowiedzi prasowej a ochrona dobr
osobistych.Umowa sponsoringu.Wplyw szkolen na kariere zawodowa na przykladzie firmy leroy
merlin.Wykorzystanie platform komunikacyjnych w zarzadzaniu wirtualnymi zespolami
projektowymi.Kontrola skarbowa a system rachunkowosci.Ryzyko w dzialalnosci deweloperskiej..Dzialalnosc
marketingowa w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy olsztyn k/ czestochowy.Ile
kosztuje napisanie pracy licencjackiej.Uprawnienia do gruntu przedsiebiorstw przesylowych.Strzepka- janusz.
- prawo umow budowlanych .Franczyza jako zrodlo finansowania przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Sposoby zakonczenia postepowania kasacyjnego w polskim procesie
cywilnym.Wplyw korporacji transnarodowych na rozwoj zjawiska „paradoksu obfitosci” – na przykladzie
wybranych panstw.Nowoczesne metody finansowania - fundusze venture capital i rynek newconnect..praca
licencjacka budzet gminy .Umorzenie postepowania karnego z powodu niepoczytalnosci sprawcy w chwili
czynu zabronionego.Regulamin wynagradzania jako zrodlo prawa pracy.Praca licencjacka
kosmetologia.Teoretycznoprawne aspekty swobody umow.Outsourcing- jako metoda nowego zarzadzania
publicznego na przykladzie wojewodzkiego szpitala specjalistycznego im. L. Rydygiera w krakowie.Bojka i
pobicie - wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne.Prawo do dobrej smierci w polskim prawie
karnym.Ochrona przed nieuczciwa konkurencja we francuskim systemie prawnym.Nadzwyczajne zlagodzenie
kary w ujeciu artykulu 60 i paragrafu 4 kodeksu karnego.Stany nadzwyczajne w konstytucji rzeczypospolitej
polskiej.System zarzadzania uslugami na przykladzie inspektoratu zus w lublincu.Metody doboru personelu a
wzrost i rozwoj organizacji.Uregulowania prawne dotyczace bankowych uslug elektronicznych.Wybrane
aspekty oddzialywania penitencjarnego a resocjalizacja skazanych.Wspieranie sektora malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce po przystapieniu do unii europejskiej.Rola kredytow preferencyjnych w
finansowaniu gospodarstw rolnych na podstawie banku spoldzielczego w blaszkach o/sieradz w okresie
ostatnich czterech lat.Umowa sponsoringu.Skutecznosc i efektywnosc dzialan promocyjnych stowarzyszenia
dolina karpia.Dzialania promocyjne w gminie na przykladzie gminy osjakow.Powiazania miedzy podatnikami
jako przeslanka stosowania przepisow o cenach transferowych.Etyka w biznesie.Wplyw systemu zarzadzania
jakoscia zgodnym z norma pn-en iso 9001:2009 na jakosc obslugi klienta w firmie szkoleniowej..Komunikacja
jako element kultury organizacyjnej.Pozadane skladniki kwalifikacji wspolczesnego menedzera w opiniach
studentow wydzialu zarzadzania ul.praca licencjacka budzet gminy .Srodki z funduszy unii europejskiej jako
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zrodlo finansowania zadan gminy olesno w latach 2007-2010.Rola automatyzacji w procesie magazynowania
na przykladzie firmy porcelanosa s.a..Ocena oferty produktowej wybranych bankow.praca licencjacka budzet
gminy .Prawo wlasnosci intelektualnej- mediow i reklamy.Strategie konkurowania w sektorze sieciowych kin
wieloekranowych.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw podatkow lokalnych na budzet gminy dzialoszyn w
latach 2007-2011..zrodla dochodow samorzadow terytorialnych i ich ksztaltowanie sie w latach 2003-2005
na przykladzie gminy koniecpol.Prace licencjackie turystyka.Faszyzm niemiecki przykladem ustroju
totalitarnego.Ubezpieczenie kredytu studenckiego.Rola i zadania zarzadcy nieruchomosci na przykladzie
robotniczej spoldzielni mieszkaniowej hutnik.Fotografia kryminalistyczna elementem skladowym
dokumentacji sledczych ogledzin miejsca przestepstwa.Strategie konkurowania w sektorze sieciowych kin
wieloekranowych.praca licencjacka budzet gminy .Prawne i etyczne aspekty reklamy masowej.Zarzadzanie
funduszami unijnymi w rozwoju turystyki na przykladzie gminy janow oraz gminy olsztyn..Ocena dzialalnosci
inwestycyjnej gminy (na przykladzie gminy mykanow).Pozyskiwanie funduszy strukturalnych dla rozwoju
gminy boronow.Przygotowanie skazanego do zycia na wolnosci. Pomoc postpenitencjarna..Organizacja
oddzialu koncernu miedzynarodowego ( na przykladzie abb elta sp. Z o.o.).Prawo do informacji a monopol
prawnoautorski.Normatywna klauzula obejscia prawa podatkowego.Systemy motywacyjne i ich rola w
sposobie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie oriflame polska spolka z o.o..Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie united technologies corporation..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Wzor przemyslowy jako przedmiot prawa autorskiego.Naduzycie zaufania jako
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.Rozwoj e-logistyki a wspolczesne uwarunkowania
integracji procesow logistycznych..Bankowosc internetowa jako forma swiadczenia uslug bankowych na
przykladzie banku bph s.a..Zarzadzanie jakoscia i produkcja lozysk samochodowych.Ochrona pracy kobiet w
swietle uwarunkowan europejskich. Analiza dotyczaca ochrony pracy kobiet w ciazy..Pomoc w pisaniu
pracy.Wycena kapitalu intelektualnego metoda vaic™ dla colian s.a.- zakladow przemyslu cukierniczego
mieszko s.a. oraz wawel s.a.praca licencjacka budzet gminy .Swiadek koronny - instytucja bedaca wyjatkiem
od zasad legalizmu na rzecz oportunizmu prawnego.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie
lentex s.a..Sedzia w postepowaniu cywilnym.Rola pracownikow w dzialalnosci marketingowej
przedsiebiorstwa turystycznego.praca licencjacka budzet gminy .Zasada trwalosci prawniczych aktow
administracyjnych..Poziom i struktura uzdolnien zawodowych w planowaniu kariery
studentow.Ubezpieczenia komunikacyjne na przykladzie dzialalnosci towarzystw
ubezpieczeniowych.Customer relationship management (crm) a marketing tradycyjny.Wplyw organizacji
przestrzeni magazynowej na sprawnosc funkcjonowania magazynu.Zlece napisanie pracy magisterskiej.Ceny
prac licencjackich.Infrastruktura dla rekreacji i wypoczynku na terenie opola..Dzialalnosc domow pomocy
spolecznej dla doroslych w lodzi.Wplyw funduszy unijnych na gospodarke budzetowa jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie miasta czestochowy w latach 2002-2006.praca licencjacka budzet gminy
.Wypadki przy pracy i przyslugujace z tego tytulu swiadczenia..Pisanie prac kontrolnych.Analiza budzetowa
na przykladzie gminy irzadze w latach 2003-2005.Ocena materialnych warunkow pracy na wybranych
stanowiskach roboczych na przykladzie przedsiebiorstwa przemyslu spozywczego..Motywacyjny system
wynagrodzen.Euroregiony jako forma wspolpracy regionalnej na przykladzie euroregionu beskidy..Analiza
plynnosci finansowej przedsiebiorstwa na wybranych przykladach z polskiej praktyki gospodarczej.Pozycja
prawna duszpasterstwa w polskiej policji.Struktura organizacyjna i formy dzialania policji w polsce..Grupa i
role grupowe a efektywnosc zespolu na przykladzie zespolu projektowego niezaleznego zrzeszenia
studentow uniwersytetu jagiellonskiego..Zukowska- helena. Red. - audyt zewnetrzny sprawozdania
finansowego a wiarygodnosc przedsiebiorstwa .praca licencjacka budzet gminy .Planowanie marketingowe
w przedsiebiorstwie uslugowym na podstawie firmy plus gsm..praca licencjacka budzet gminy .Samorzad
terytorialny praca licencjacka.Poziom i struktura zadluzenia gospodarstw domowych w polsce w latach 20042011..Zjawisko przestepczosci wsrod nieletnich.praca licencjacka budzet gminy .Marketing w organizacjach
non-profit na przykladach wybranych instytucji.Rola ocen pracowniczych w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi.Wybor i odpowiedzialnosc prezydenta rzeczypospolitej polskiej w latach 1989 do wspolczesnosci na
tle rozwiazan ustrojowych krajow grupy wyszehradzkiej.Open texture. Zarys zagadnienia..Rola kontaktu
wzrokowego w negocjacjach.System motywowania do pracy na przykladzie komendy powiatowej policji w
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miechowie.Wyzykowska anna. - wolnosc wyrazania pogladow w kontrowersyjnej reklamie zewnetrznej a
prawa czlowieka .Prace magisterskie licencjackie.Organizacja i funkcjonowanie urzedu
gminy..Odpowiedzialnosc odszkodowawcza wladzy publicznej za bezprawie legislacyjne.Analiza polityki
cenowej prowadzonej przez przedsiebiorstwo uslug hotelarskich i turystycznych s. A. W polsce w latach
2008-2010.Produkty i uslugi bankowosci elektronicznej dla przedsiebiorstw.Ochrona domen internetowych
w polsce.Polityka spojnosci ue i fundusze europejskie.Projekt budynku jednorodzinnego o konstrukcji
szkieletowej praca inzynierska budownictwo.Ocena dzialalnosci miejskiego osrodka pomocy spolecznej w
zawierciu w realizacji zadan gminy z zakresu pomocy spolecznej.Mozliwosci rozwojowe polskiego przewozu
kombinowanego na tle panstw unii europejskiej.Gruszewska- ewa. - instytucje a proces tworzenia kapitalu w
polsce .Programy zorientowane na male i srednie przedsiebiorstwa w strategii pko bp s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Miejsce samorzadowego kolegium odwolawczego w systemie organow
panstwowych.Zarzadzanie terenami zielonymi na przykladzie miasta lodzi.Analiza dzialalnosci depozytowej
banku zachodniego wbk sa w latach 2003 - 2007.Integracja gospodarcza polski z unia europejska - bilans
korzysci i kosztow.Pisanie prac mgr.Wplyw polityki dywidendy na stopy zwrotu uzyskiwane z akcji
notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie w latach 2000-2009.System wynagrodzen
wyzszej kadry kierowniczej w sektorze bankowym..Rezerwy jako zrodlo finansowania dzialalnosci
przedsiebiorstw i instytucji finansowych - analiza porownawcza.System kontroli jakosci i analiza wad
wyrobow walcowanych na przykladzie walcowni blach grubych..Wplyw promotora adhezji na wybrane cechy
mechaniczne betonow poliestrowych praca inzynierska budownictwo.Modernizacja systemu produkcyjnego
w odlewni zeliwa firmy wielobranzowej almet.Gospodarka materialowa i magazynowa w przedsiebiorstwie
produkcyjnym x..Zatrzymanie osoby w prawie polskim .Rola fed w lagodzeniu procesow recesji
gospodarczych w usa..Problematyka i kierunki zmian indywidualnej interpretacji podatkowej.Fundusze unii
europejskiej jako zrodla rozwoju jednostek samorzadow terytorialnych na przykladzie miasta
bytom..Roubini- nouriel. - ekonomia kryzysu .Proces prania pieniedzy w oparciu o rynek
nieruchomosci.Przedszkole w zielonej gorze na os. Slaskim praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka
budzet gminy .Stosunki polsko-rozsyjskie a bezpieczenstwo energetyczne polski.praca licencjacka budzet
gminy .Decentralizacja zadan gmin a ich dochody wlasne.Rozwoj marketingu terytorialnego (na przykladzie
miasta lodzi).Formy finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy glomax.Budzet
zadaniowy a efektywnosc procesow inwestycyjnych na przykladzie gminy zgierz.Blachucki- mateusz. Red. zrodla prawa administracyjnego a ochrona wolnosci i praw obywateli .Dochody i wydatki budzetowe
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy moszczenica.Pisanie prac licencjackich lublin.Tarankoteresa. - procesy konkurencyjne a strategie produktowo-rynkowe przedsiebiorstw produkcyjnych
.Budzetowanie w jednostkach samorzadu terytorialnego (na przykladzie powiatu
skierniewickiego).Filozoficzne uwiklania modelu rodziny w polskim prawie rodzinnym i
opiekunczym.Pozaukladowe porozumienia zbiorowe.Prace magisterskie wroclaw.Wykorzystanie zabytkow
architektury obronnej dla potrzeb turystyki na przykladzie twierdzy przemysl.zrodla finansowania
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy one-plast..Monitoring wywiazywania sie urzedow gmin wiejskich
wojewodztwa opolskiego z prowadzenia biuletynu informacji publicznej..praca licencjacka budzet gminy
.Biznes plan jako narzedzie rozwoju przedsiebiorstwa.Zasada prawa do sadu jako fundamentalne prawo
jednostki w mysl konstytucji rp z 2 kwietnia 1997r..Ambroziak- emilia. [aut. - vabanque 2006 : bankowosc
elektroniczna a rozwoj bankow w polsce : materialy konferencyjne.Wynagrodzenie pracownikow jako
element systemu motywacyjnego.Zalozenia strategii gminy kleszczow na lata 2000 - 2013.Zarzadzanie
plynnoscia finansowa w przedsiebiorstwie sprzetu ochronnego maskpol s.a..Sprawcze formy popelniania
przestepstwa.Ewidencja podatkowa malych i srednich przedsiebiorstw ..Struktura organizacyjna
przedsiebiorstwa na podstawie firmy polimex mostostal s.a..K o n o s a m e n t.Plany prac magisterskich.Trías
de bes mingot- fernando. - innowacyjnosc : przepis na sukces : model od a do f .Wplyw wypalenia
zawodowego na postawy do pracy na przykladzie nauczycieli..Znaczenie srodkow finansowych
pozyskiwanych z funduszy strukturalnych unii europejskiej w finansowaniu zadan realizowanych przez gmine
przyrow oaz gmine koniecpol.Alternatywne metody rozstrzygania sporow.Efektywna ekspoatacja maszyn do
produkcji parkietu..Digital marketing na przykladzie marki odziezowej h&m..Firma w spolkach
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osobowych.Znaczenie motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Bezpieczenstwo transakcji biznesowych
realizowanych za pomoca internetu..System rolniczych swiadczen dlugoterminowych realizowanych przez
instytucje publiczna na przykladzie oddzialu regionalnego krus w krakowie..Odpowiedzialnosc
odszkodowawcza biur podrozy 1997-2005..Analiza gospodarki finansowej gminy koniecpol w latach 20062010.Status strony w postepowaniu w sprawie pozwolenia na budowe.Finansowanie osrodkow kultury na
przykladzie filharmonii lodzkiej im. Artura rubinsteina.praca licencjacka budzet gminy .Stres organizacyjny w
grupie gimnazjum i liceum.Wyrok umarzajacy w postepowaniu karnym.Temat pracy licencjackiej
rachunkowosc.Rola wspolpracy z mediami w klubie sportowym.Prace licencjackie rachunkowosc.Trybunal
konstytucyjny - pozycja ustrojowa i zasady dzialania..Przykladowa praca licencjacka.Bariery w
komunikowaniu sie w procesie dydaktycznym na przykladzie wydzialu zarzadzania ul.Jak zaczac prace
licencjacka.Jakosc jako element profesjonalnej obslugi klienta w zarzadzaniu sektorem uslug finansowych na
przykladzie pko banku polskiego s.a..Akcje nieme.Dzialanie polskiego rynku kapitalowego na przykladzie
funduszu budownictwa i nieruchomosci w banku ing.Leasing jako forma finansowania dzialalnosci
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Polska regulacja niedozwolonych klauzul umownych w
obrocie konsumenckim na tle prawodawstwa wspolnotowego.Badania marketingowe uslug bankowych
malych i srednich firm na przykladzie ing bank slaski.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ryzyka
kredytowego osob indywidualnych w ing banku slaskim.Czy czlowiek moze byc utworem w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku? Rozwazania na przykladzie evy i
adele – zyjacej rzezby.Przelew wierzytelnosci a umowa poreczenia.Znaczenie systemu motywacji w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie komendy wojewodzkiej policji w opolu.Ocena kondycji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie korona s.a. w wieluniu..Znaczenie podatkow lokalnych
regulowanych ustawa o podatkach i oplatach lokalnych w dochodach gminy na przykladzie gminy
konstantynow lodzki..Analiza finansowo-ekonomiczna- jako instrument wspomagania decyzji na przykladzie
f.p.u.h. victoria.Zmiana systemu zarzadzania po przejeciu przez zagranicznego wlasciciela - casus firmy hager
polo.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw obrazow przemocy w srodkach masowego przekazu na
zachowania agresywne i przestepcze dzieci i mlodziezy.Kobiety i mezczyzni na rynku pracy - bezrobocie i
dyskryminacja w miejscu pracy..Weryfikacja wadliwych decyzji administracyjnych.Logistyczna obsluga klienta
w dobie wirtualnej gospodarki - na przykladzie wybranych sklepow inernetowych.Development of new- own
product as the element of growth strategy in small b2b company on the example of emko
s.c..Odpowiedzialnosc skarbu panstwa za naruszenia dobr osobistych osob osadzonych w zakladach karnych
– na tle wybranych orzeczen trybunalu konstytucyjnego- europejskiego trybunalu praw czlowieka- sadu
najwyzszego oraz sadow powszechnych.Rola uslugodawcow logistycznych w podnoszeniu konkurencyjnosci
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona wzoru przemyslowego w prawie polskim.Struktura
bezrobocia na przykladzie powiatu olesno w latach 2000 - 2004.Model wywiadu skarbowego w polskim
ustawodawstwie.Zarzadzanie wiedza wyzwaniem wspolczesnych gospodarek.Dynamika zmian roznic
pomiedzy kontraktem terminowym a instrumentem bazowym na przykladzie wig20.Oferta produktow
inernetowych na przykladzie multibanku.Wykorzystanie serwisu spolecznosciowego do celow
promocyjnych.Controlling w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie gorazdze kruszywa sp. Z
o.o..Analiza programow i form wsparcia realizowanych przez powiatowy urzad pracy w
wieliczce..Identyfikacja krytycznych punktow kontroli w systemie produkcyjnym chleba.Urlopy pracownicze
zwiazane z wypelnianiem obowiazkow rodzicielskich.Sposoby redukcji kosztow logistyki w wyniku
testowania transportu intermodalnego.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa marex w latach
2000-2006.Innowacje w dziedzinie opakowan z tworzyw sztucznych..Zjawisko przestepczosci kobiet w polsce
i karno-prawna reakcja na nia..Tematy pracy licencjackiej.Dyzur medyczny.System zaopatrzenia i dysrybucji
na przykladzie zakladu produkcyjnego victus s.c. W dzialoszynie.Uwarunkowania ryzyka ponoszonego przez
osoby prywatne podczas lokowania oszczednosci w otwarte fundusze inwestycyjne.Procesy transformacyjne
spolek prawa handlowego.praca licencjacka budzet gminy .Instytucjonalne srodki ochrony konstytucyjnych
praw i wolnosci w polsce.Analiza metod w budowaniu pozycji konkurencyjnej supermarketu „stop”.Temat
pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Kara bezwzglednego pozbawienia
wolnosci.Niepoczytalnosc jako okolicznosc wylaczajaca wine sprawcy.Prawo do odprawy pienieznej w
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przypadku rozwiazania stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow.Restrukturyzacja
przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow chemicznych rudniki s.a..praca licencjacka budzet gminy .Sposoby
pozyskiwania zasobow finansowych na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej.Rozwoj budownictwa
mieszkaniowego w latach 1991-2011.Rzad i szef rzadu w wybranych systemach parlamentarnych - holandiaszwecja- wlochy.Franchising i jego zastosowanie w przedsiebiorstwie na podstawie pkn orlen s.
A..Efektywnosc szkolen na przykladzie urzedu miasta i gminy w wolbromiu..Satysfakcja klientow
korzystajacych z uslug bankowych na przykladzie rynku polskiego i angielskiego.Zasada samostanowienia
narodow na przykladzie katalonii i kraju baskow.Doskonalenie jakosci produktu metoda wcm w firmie
magneti marelli suspension systems bielsko-biala..Sluzba cywilna w polsce..Teoretyczne i praktyczne aspekty
zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwach.Inflacja a bezrobocie w polskiej gospodarce w latach 19952008.Leasing jako forma finansowania inwestycji przez male i srednie przedsiebiorstwa na przykladzie p.p.h.
emix.Przepisywanie prac magisterskich.Wplyw promieniowania jonizujacego na choroby zawodowe.Funkcja
zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie sektora uslug budowlanych.praca licencjacka budzet gminy
.Smiszek- krzysztof. Red. - zwiazki zawodowe a przeciwdzialanie dyskryminacji : podrecznik dobrych praktyk
.Komputerowe wspomaganie zarzadzania logistycznego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy zenithmonami sp.zo.o..Pisanie prac magisterskich cennik.Nowe uslugi bankowe na tle tradycyjnych uslug
bankowych.Stres- wypalenie zawodowe i zaangazowanie w pracy nauczyciela.Skarga o stwierdzenie
niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia - charakterystyka instytucji..Analiza kondycji finansowej
na przykladzie pks czestochowa s.a..Sytuacja kobiet na rynku pracy w polsce w swietle polityki spolecznej i
zatrudnienia unii europejskiej..Baczkowski- andrzej (1955-1996). - historia studenckiego kola naukowego
prawnikow umcs .Ksztaltowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Rola rekrutacji w
procesie zarzadzania personelem w malym i srednim przedsiebiorstwie.Kredyty mieszkaniowe w banku
uniwersalnym i hipotecznym..Rachunkowosc praca licencjacka.Kacalak- wojciech (1945- ). Red. - edukacja
techniczna dla rynku pracy 2013 .Wierzytelnosc jako szczegolny przedmiot wkladu do spolek
kapitalowych.praca licencjacka budzet gminy .Zatrudnianie pracownikow w formie telepracy..Ryzyko
kredytowe w dzialalnosci bankowej oraz stosowane zabezpieczenia kredytu..praca licencjacka budzet gminy
.System bankowy a wybrane uslugi bankowe dla studentow.praca licencjacka budzet gminy .Prace
licencjackie tematy.Apteka jako przedsiebiorstwo- tworzenie i funkcjonowanie apteki..Eutanazja.
Problematyka prawno-spoleczna.Marketing na rynku nowych produktow na przykladzie firmy ford polska sp.
Z o.o..Kultura organizacyjna instytucji edukacyjnej- na przykladzie przedszkola nr 36 w krakowie.Analiza
sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie grupy polskie sklady budowlane
s.a..Rachunkowosc rzeczowych aktywow trwalych.Dochody i wydatki jednostek samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy bolimow w latach 2004-2007.Zasady doboru jakosciowego materialow przy
projektowaniu skladu betonu zwyklego. Praca inzynierska budownictwo.Analiza realizacji budzetu
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy praszka w latach 2004-2008.Zarzadzanie wspolpraca szkoly
ze srodowiskiem lokalnym: opinie nauczycieli na temat wartosci wspolpracy dla edukacji uczniow..Wplyw
inwestycji wladz lokalnych na rozwoj gminy rozan.Wykorzystanie analizy portfelowej do podejmowania
decyzji inwestycyjnych na rynku kapitalowym (na przykladzie warszawskiej gieldy papierow
wartosciowych).Specyfika prawna i organizacyjna systemu narodow zjednoczonych.Analiza kosztow w
zakladzie kredytowym mineral sp. Z o.o..Polityka produktu realizowana przez przedsiebiorstwo na
przykladzie firmy wielton s.a..Formy przeciwdzialania bezrobociu oraz zrodla ich finansowania na przykladzie
powiatu zawiercianskiego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Struktura budowy
dzialu marketingu w agencji ochrony konsensus.Instrumenty promocji w zarzadzaniu turystyczna marka
miasta krakow.praca licencjacka budzet gminy .Odstapienie konsumenta od umowy.Korzystanie i przyszlosc
zakupow przez internet w swietle opinii studentow uniwersytetu jagiellonskiego.Istota i zadania kapitalu
zakladowego w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Plan pracy licencjackiej przyklady.Bankowosc
elektroniczna jako korzystna forma swiadczenia uslug bankowych na przykladzie mbanku.Brozek- bartosz rationality and discourse : towards a normative model of applying law .praca licencjacka budzet gminy
.Sprostowanie i odpowiedz jako alternatywne wobec uregulowan przepisow kodeksu cywilnego srodki
ochrony.Ocena funkcjonowania podatku od towarow i uslug w polskim systemie podatkowym.praca
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licencjacka budzet gminy .Kontrola skarbowa na tle orzecznictwa sadowego i doktryny.Marketing w
organizacjach niedochodowych na przykladzie fundacji wspolna droga.Motywacja jako element zarzadzania
zasobami ludzkimi w 5 wojskowym szpitalu klinicznym w krakowie.Formy opodatkowania a wplyw z tytulu
podatku dochodowego od osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza (na przykladzie urzedu
skarbowego w ostrolece).Pomoc dla polski w ramach funduszy strukturalnych.Pierwsza strona pracy
licencjackiej.Bednárik- jaroslav. - personálny manažment v kontexte trvalo udržatel’ného rozvoja : vedecká
monografia .Analiza wymagan kompetencyjnych pracodawcow w roku 2011 wzgledem przyszlych
pracownikow branzy hr.Rola zapasow w polityce rachunkowosci przedsiebiorstwa na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjnego lubawa s. A. .Dzialanie ze wzgledu na uzasadniony interes spoleczny lub
indywidualny jako przeslanka wylaczenia bezprawnosci naruszenia dobr osobistych.Rynek pracy i problem
bezrobocia na przykladzie powiatu opolskiego w latach 2000-2006.Przedsiewziecia innowacyjne w
budownictwie.Szanse i bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie branzy meblarskiej
wojewodztwa opolskiego..Innowacje-wspolczesna droga do rozwoju przedsiebiorstwa.Zachowania
dewiacyjne kibicow sportowych..Minimalizacja ryzyka kredytowego na przykladzie kredytu mieszkaniowego
w nordea bp s.a..Zarzadzanie jednostka oswiatowa na przykladzie liceum x.Benchmarking w strategii
rozwojowej firmy..Rzecznictwo osob niepelnosprawnych w wybranych organizacjach pozarzadowych w latach
2007-2011 w wojewodztwie opolskim.Pisanie pracy magisterskiej.Osoba prawna jako uczestnik obrotu
prawnego - wybrane aspekty..Rozwoj sieci komputerowych- ich zastosowania i bezpieczenstwo.System
zarzadzania jakoscia wg normy iso 9001:2008 na podstawie przedsiebiorstwa xyz..Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa za pomoca metod finansowych na przykladzie firmy pronox technology s.a..Zastosowanie
analizy finansowej w zarzadzaniu spolka akcyjna na przykladzie techmex s.a..Przebieg postepowania
kasacyjnego.Plan zarzadzania nieruchomoscia specjalnego przeznaczenia na przykladzie boiska typu orlik z
programu moje boisko-orlik 2012 w powiecie tomaszowskim.Przykladowe tematy prac
licencjackich.Reklama sprzedazy w przedsiebiorstwie produkcyjnym branzy gorniczej na przykladzie fabryki
maszyn famur w katowicach.praca licencjacka budzet gminy .Zrownowazona karta wynikow na przykladzie
lokalnej rozglosni radiowej.Obowiazki pracodawcy zwiazane z wypadkami przy pracy i chorobami
zawodowymi..Rola public relations w szkole wyzszej w sytuacji kryzysowej.Strategia jakosci w bankach na
rynku polskim.Proces rekrutacji i selekcji w przedsiebiorstwach typu msp na przykladzie szkol nauki jazdy w
lodzi.Rachunkowe konsekwencje roznic miedzy prawem bilansowym a prawem podatkowym.Wybrane
aspekty zarzadzania zapasami na przykladach.praca licencjacka budzet gminy .Dochody uzyskane za granica
przez osoby prawne a problem miedzynarodowego podwojnego opodatkowania..Uniewaznienie malzenstwa
w prawie materialnym i prywatnym miedzynarodowym polski i wloch.Ochrona prywatnosci w
internecie.Kompleksowa analiza systemow wczesnego ostrzegania.Ocena rynku uslug malych
przedsiebiorstw..Wypalenie zawodowe pracownikow domow opieki spolecznej-analiza
problemowa.Dochody i wydatki budzetowe samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
moszczenica.Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie grupy polskie sklady
budowlane s.a..Pojecie przedsiebiorstwa a zastaw rejestrowy na przedsiebiorstwie.Wydatki na reklame a
podatki dochodowe i podatek od towarow i uslug.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Rozwoj gospodarczy gminy kruszyna w latach 1999 - 2004.Analiza finansowa na przykladzie
przedsiebiorstwa gospodarki mieszkaniowej pgm sp. Z o.o.- w latach 2004-2006.Leasing jako forma
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