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Sales promotion jako narzedzie aktywizacji sprzedazy na przykladzie firmy bella.Status prawny
samorzadowego kolegium odwolawczego.Wiszowaty- edward (1949- ). Red. - panstwa- koscioly- policje w
integrujacej sie europie .Pisanie prac dyplomowych.praca licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie
dzialalnosci deweloperskiej na gruncie podatku dochodowego od osob prawnych oraz podatku od towarow i
uslug.Zarzadzanie zmianami techniczno- organizacyjnymi w sektorze energetycznym na przykladzie spolki
enion s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza procesow zapewnienia
jakosci produkcji w przedsiebiorstwie..Factoring jako niekonwencjonalne zrodlo finansowania
przedsiebiorstwa..Wplyw wspolczesnej polityki kulturalnej irlandii na zycie kulturalne kraju w roku 2009- z
uwzglednieniem kultury polskiej. Przyklad artpolonii..Srodki przymusu procesowego w k.p.k.Wplyw
otoczenia na rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie hotelu wodnik.Konstrukcja podatku dochodowego od
osob fizycznych w polsce i jego ewolucja.Rola rachunkowosci zarzadczej w podejmowaniu decyzji
zarzadczych w przedsiebiorstwie x.Wybrane zagadnienia zachowan konsumenckich na przykladzie wielkich
sieci handlowych.Udzial agencji bezpieczenstwa wewnetrznego w procesie karnym.Koncepcja pracy
licencjackiej.Przeslanki i warunki rozwoju bankowosci elektronicznej w polsce.Przeslanki zawiazania spolki
akcyjnej..Zwiekszenie efektywnosci procesow zarzadzania poprzez integrowanie narzedzi promocji z
dzialalnoscia operacyjna na przykladzie przedsiebiorstwa tp s.a..Organizacja systemu oswiaty w polsce
.Logistyka e-sprzedazy jako forma tworzenia dlugookresowych relacji z klientem.Umorzenie postepowania
karnego z powodu niepoczytalnosci sprawcy w chwili czynu zabronionego.praca licencjacka budzet gminy
.Fundusze strukturalne w dzialalnosci organizacji pozarzadowych na przykladzie wybranych
organizacji..Obrona w postepowaniu karnym wykonawczym.Odpowiedzialnosc panstwa wobec inwestora
zagranicznego za wywlaszczenie jego inwestycji.Kompetencje sejmu rzeczypospolitej polskiej na tle
konstytucji z 1997 roku.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Zaawansowanie procesow urbanizacji wsi na przykladzie dobrzenia wielkiego..Pisanie prac
olsztyn.Wplyw procesu rekrutacji i selekcji nauczycieli na efektywnosc ksztalcenia uczniow..Nieruchomosc
jako zrodlo dochodow gminy.Rezerwy jako szczegolna kategoria sprawozdawcza – regulacje a praktyka
polskich spolek gieldowych.Uklad w postepowaniu upadlosciowym.Zastosowanie i efektywnosc internet
marketingu w instytucji non-profit na przykladzie galicia jewish heritage institute.Wycena przedsiebiorstwa
na przykladzie spolki gieldowej polish energy partners s.a..Leasing jako alternatywna forma finansowania
dzialalnosci gospodarczej.Marketing wirtualny w dobie spoleczenstwa informacyjnego.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza finansowa na przykladzie rawskiego towarzystwa budownictwa spolecznego spolka z
o.o..Projakosciowa strategia rozwoju cementowni rudniki s.a.- cemex..Strategia i narzedzia promocji na
rynku uslug finansowych na przykladzie pzu s.a..Wprowadzenie nowego produktu na rynek na przykladzie
mercedesa klasy - e przez przedsiebiorstwo daimler ag - mercedes benz..Naruszenie dobr osobistych poprzez
tresci zamieszczane na stronach www. Zagadnienia wybrane..Zarzadzanie relacjami z klientami
banku.Reklama uchybiajaca godnosci czlowieka i wykorzystujaca latwowiernosc dzieci.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rola zasady subsydiarnosci w
funkcjonowaniu wspolnoty europejskiej.Konkurencja na rynku ubezpieczen komunikacyjnych..Znaczenie
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systemu zarzadzania bhp dla poprawy bezpieczenstwa pracy na przykladzie walcowni blach grubych isd huty
czestochowa sp.zo.o..Zarzadzanie produkcja wytwarzania wkretow metalowych do drewna..Koncepcja
systemu prawa h. Kelsena w dobie globalizacji.Wplyw zagrozen naturalnych na ruch turystyczny na
przykladzie tajlandii.Zasady prawidlowej legislacji w orzecznictwie trybunalu konstytucyjnego.Instrumenty
przeciwdzialaniu korupcji.Sytuacja administracyjnoprawna cudzoziemcow w polsce.Zasady prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej.Motywacja jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
telekomunikacji polskiej s. A..Przyczynowa analiza rentownosci na przykladzie przedsiebiorstwa wawel s.a. w
latach 2005-2007.Projekt biznes planu w ocenie atrakcyjnosci inwestycji (na przykladzie osrodka
wypoczynkowego otium)..Rola kultury organizacyjnej w marketingu partnerskim na przykladzie firmy
uslugowej.Bezskutecznosc zgromadzenia wspolnikow w sp. Z o.o.- a waznosc uchwal.Controlling personalny
w przedsiebiorstwie na przykladzie hotelu park villa..Marketingowe i finansowe determinanty spolecznej
odpowiedzialnosci biznesu na przykladzie firmy l’oreal.praca licencjacka budzet gminy .Opakowania
produktow cukierniczych - analiza i ocena na podstawie cadbury wedel.Rola szkolen w procesie rozwoju
zasobow ludzkich na przykladzie firmy handlowej.Zamowienia publiczne jako instrument realizacji inwestycji
miejskich.Plany prac magisterskich.Przeslanki i kierunki rozwoju rynku uslug logistycznych..praca licencjacka
budzet gminy .Szkolenia zawodowe jako instrument rozwoju personelu.Instytucja przepadku jako srodka
karnego w swietle uregulowan polskiego kodeksu karnego.praca licencjacka budzet gminy .Formy
demokracji bezposredniej w wybranych panstwach europejskich - analiza porownawcza.Sezonowosc
produkcji i sprzedazy a rentownosc przedsiebiorstwa na przykladzie kopalni odkrywkowych surowcow
drogowych s.a. w niemodlinie..Fisher- philip a. - zwykle akcje- niezwykle zyski oraz inne dziela .praca
licencjacka budzet gminy .Fakultatywne i subsydiarne tryby wzruszenia decyzji..praca licencjacka budzet
gminy .Szkolenia pracownikow w kontekscie rozwoju organizacji..Facebook jako narzedzie komunikacji
marketingowej w mediach spolecznosciowych.Udzial w targach jako forma komunikacji marketingowej firmy
z rynkiem.Wykorzystanie symboliki w reklamie i znakach towarowych.Zakaz reklamy w wybranych zawodach
na przykladzie zawodow prawniczych.Etyka w biznesie na przykladzie zaglebiowskich laureatow nagrody fair
play.Oddzialywanie kampanii spolecznych promujacych bezpieczenstwo drogowe w polsce w xxi
wieku..Motywowanie pracownikow jako element zarzadzania w organizacjach publicznych na przykladzie
domu pomocy spolecznej w bransku.Ceny prac magisterskich.Wplyw zmiany wysokosci udzialow w pit oraz
w cit na realizacje dochodow powiatu.Prawne srodki przeciwdzialania przestepczosci
zorganizowanej.Przyczyny odmowy udzielenia akcjonariuszowi informacji dotyczacych spolki w spolce
akcyjnej niepublicznej w swietle art. 428 ksh.Wdrozenie normy iso 9001-2008 w zakladach sprzetu
precyzyjnego niewiadow s.a..Praca licencjacka kosmetologia.Niezgodnosci w produkcji walcow
hutniczych.Przeciwdzialanie bezrobociu osob do 25 roku zycia wybrane problemy prawne i spoleczne.praca
licencjacka budzet gminy .Skarga kasacyjna jako instytucja zreformowanego sadownictwa administracyjnego
realizujaca zasade dwuinstancyjnosci postepowania i prawa do sadu.Przestepczosc zwiazana z narkotykami i
narkomania..Wykladnia gospodarcza na tle pozostalych zasad wykladni prawa.Gotowe prace
zaliczeniowe.Analiza i ocena efektywnosci zarzadzania srodkami trwalymi na przykladzie pkp s.a. oddzial
gospodarowania nieruchomosciami w katowicach.Wizerunek kobiety w reklamie.Rynek pasz dla bydla na
przykladzie mieszanek uzupelniajacych spolki dolfos.praca licencjacka budzet gminy .Rozrachunki z
kontrahentami zagranicznymi na podstawie przedsiebiorstwa alfa.praca licencjacka budzet gminy
.Finansowanie dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw.Technologia i ekonomika budowy
wielokondygnacyjnych piwnic oraz czesci nadziemnych budynkow niskich i wysokich na terenach centrow
miast praca inzynierska budownictwo.Ocena skutecznosci zarzadzania kadrami w przedsiebiorstwie..Banki
spoldzielcze w polsce i i ich dzialalnosc kredytowa na przykladzie bs strykow.Innowacje w dzialalnosci
logistycznej.Wplyw zmian opodatkowania dochodu na wynik finansowy msp.Lad korporacyjny - istotaznaczenie- zwiazki z rachunkowoscia.Zaopatrzenie jako zrodlo ryzyka dla ciaglosci procesow w lancuchu
dostaw na przykladzie wybranych studiow przypadkow.Funkcjonowanie domu pomocy spolecznej nr 1 w
wadowicach..Zarzadzanie terenami zielonymi na przykladzie miasta lodzi.Miedzynarodowe standardy
ochrony praw wieznia a ich respektowanie w polskim systemie penitencjarnym.Proces rekrutacji i selekcji
pracownikow w przedsiebiorstwie cemex polska oddzial cementownia rudniki.Jak pisac prace
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magisterska.Projekt i budowa platformy szkoleniowej dla przedsiebiorstw- z wykorzystaniem technologii
internetowych.Dziedziczenie przedsiebiorstwa oraz wejscie spadkobiercow w prawa i obowiazku zmarlego
wspolnika spolki cywilnej oraz spolek osobowych prawa handlowego z wylaczeniem spolki
akcyjnej.Zarzadzanie strategiczne zakladem komunalnym sp. Z o.o. w opolu.Audyt finansowy na podstawie
wybranego przedsiebiorstwa.Hejduk- irena k. (1949- ). Red. - global economics : past- present & future
.Efektywnosc metod zwalczania bezrobocia w powiecie czestochowskim i w miescie czestochowa przez
powiatowy urzad pracy..Analiza finansowa jednostek samorzadowych na przykladzie gminy tarnow
opolski.Bednarczyk- jan l.. Red. - stopy procentowe a gospodarka : dylematy unii gospodarczej i walutowej
.System ocen pracowniczych i ich wplyw na kulture organizacyjna hipermarketu.Wykorzystanie funduszy
unijnych w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy poraj.praca licencjacka budzet gminy
.Zbieg uprawnien wierzyciela z tytulu rekojmi za wady fizyczne rzeczy oraz z tytulu rezimu odpowiedzialnosci
kontraktowej na przykladzie umowy sprzedazy.praca licencjacka budzet gminy .Katalog prac
magisterskich.Ochrona zabytkow i opieka nad nimi.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw systemu
okresowej oceny pracownika na przebieg jego kariery zawodowej w organizacji..Pozycjonowanie biur
podrozy na rynku turystycznym.Rola instrumentow komunikacji marketingowej w ksztaltowaniu potrzeb i
stylu zycia konsumentow (na przykladzie product placement).Wprowadzenie euro jako podstawowego
srodka platniczego w polsce..Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie wedlug normy iso 9001:2000 na
przykladzie wroclawskiej drukarni kea..Systemy motywacyjne w bankach.Analiza skutecznosci zabezpieczen
przed ryzykiem kredytowym na przykladzie ing banku slaskiego s.a. w czestochowie.Marka jako narzedzie
konkurowania na rynku prasowym na przykladzie gazety wyborczej.Ankieta do pracy
licencjackiej.Odpowiedzialnosc nastepcow prawnych - spadkobiercow za zobowiazania podatkowe- na
podstawie art 97 - 106 ordynacji podatkowej oraz na gruncie ustawy o podatku od spadkow i
darowizn.Dziubek- ireneusz. Red. - bezpieczenstwo publiczne w rejonie zurbanizowanym .praca licencjacka
budzet gminy .Stosunek pracy czlonkow korpusu sluzby cywilnej..Zarzadzanie jakoscia i eksploatacja maszyn
przy wytwarzaniu mebli..Znaczenie doboru strategii oraz procesu planowania w czasie tworzenia nowego
przedsiebiorstwa na podstawie firmy phu frezor.Rola komunikacji niewerbalnej w kierowaniu zespolem
pracowniczym na przykladzie przedsiebiorstwa x.Podpis elektroniczny w polsce - teoria a praktyka..Analiza i
ocena obciazen podatkowych z tytulu podatku vat na przykladzie przedsiebiortwie master ltd sp. Zo.o. W
latach 2007 - 2010.Wykorzystanie lecznictwa uzdrowiskowego w wojewodztwie maloposkim.Prywatyzacja
przedsiebiorstwa panstwowego w oparciu o leasing pracowniczy.Rozwoj rynku leasingowego maszyn i
urzadzen w polsce-stan obecny i perspektywy- na przykladzie bz wbk finanse & leasing.Wplyw amortyzacji na
wynik finansowy na przykladzie firmy max sp. Z o.o..Zdolnosc kredytowa firmy kost - bet analizowana w ing
banku slaskim w czestochowie.Ocena funkcjonowania kredytow mieszkaniowych w dzialalnosci kredytowej
pko bp s.a.Wizerunek miasta i elementy procesu jego ksztaltowania na przykladzie czestochowy.Szkolenie i
doskonalenie nauczycieli jako etap zarzadzania zasobami ludzkimi w zespole szkol im. Jana pawla ii w
lapanowie..Ochrona srodowiska a rozwoj spoleczno-gospodarczy jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy kedzierzyn-kozle..Unikanie opodatkowania jako zagadnienie etyczne w nauczaniu
spolecznym kosciola katolickiego.Problem bezrobocia na przykladzie powiatu krapkowickiego w latach 20052011.Charakterystyka dzialalnosci kulturalnych organizacji pozarzadowych na przykladzie wybranych fundacji
warszawskich..Uslugi logistyczne w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy dhl i gillette.Wplyw polityki
rozwoju powiatu strzelecko-drezdenckiego w wojewodztwie lubuskim na rozwoj turystyki.Prawo do sadu na
podstawie traktatu z lizbony.Ocena realizowanych zadan pomocy spolecznej miejsko - gminnego osrodka
pomocy spolecznej w dobrodzieniu.Analiza mozliwosci realizacji turystyki rowerowej w nowym targu i
okolicach.Ustrojowo-prawna pozycja prezydenta rp w procesie ustawodawczym na podstawie konstytucji rp
z 1997 r..Analiza skutecznosci zarzadzania ryzykiem kredytowym w banku pko bp s.a..Pozabankowe
instrumenty finansowe wspomagajace male i srednie przedsiebiorstwa.Ankieta wzor praca
magisterska.Wartosc zamowienia publicznego – zasady ustalania i jego znaczenie..Inido i unctad jako formy
wspolpracy narodow zjednoczonych w dziedzinie gospodarczej..Zarzadznie profilaktycznymi zadaniami
szkoly.Status prawny panstwowej inspekcji pracy.Magisterska praca.Godlewska- hanna (1960- ). Red. atrakcyjnosc inwestycyjna a przedsiebiorczosc regionalna w polsce .Karkowski- tomasz. - restrukturyzacja
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szpitali .Polityka personalna jako wyraz zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na przykladzie
frito lay poland.Zarzadzanie poprzez wartosci w teorii i praktyce.Analiza jakosci uslug hotelarskich ( na
przykladzie hotelu radisson sas w krakowie).Podatki i oplaty jako zrodlo finansowania jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy poraj.Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznychw swietle integracji z unia europejska.Ocena atrakcyjnosci infrastruktury zwiazanej z uprawianiem
narciarstwa biegowego w polskiej czesci tatr.Wplyw kultury organizacyjnej na motywacje.Afis jako metoda
identyfikacji daktyloskopijnej w wojewodztwie opolskim w latach 2009-2010.Postrzeganie jakosci uslug
bankowych przez klientow indywidualnych na przykladzie placowek bankowych w radomsku.praca
licencjacka budzet gminy .Umiejetnosci przywodcze jako podstawa rozwoju kadr w administracji
publicznej.Lojalnosc klienta firmy avon.Wplyw formy opodatkowania na dochod jednostki na przykladzie
przedsiebiorstwa x w latach 2006-2009.Konflikty w zespole pracowniczym.Rola zespolowa- a poczucie
dopasiowania do organizacji.Ocena wizerunku marki na przykladzie przedsiebiorstwa vistula & wolczanka
s.a..Transformacja logistyczna w aspekcie tworzenia wartosci w procesie produkcji na przykladzie duzych
przedsiebiorstw przemyslowych..Fuzje i przejecia w przemysle motoryzacyjnym na przykladzie inter cars i jc
auto..Outsourcing w dzialalnosci bankowej.Skutki integracji polski z unia europejska dla sektora
rolnego.Ksztaltowanie systemu wynagrodzen pracownikow sadow na przykladzie sadu rejonowego w
kutnie.praca licencjacka budzet gminy .Proces produkcyjny zunifikowanego kraznika nosnego weryfikacja i
regeneracja czesci.Pomoc w pisaniu prac licencjackich.Modele autoregresyjne z warunkowa
heteroskedastycznoscia w budowaniu strategii inwestycyjnych- na wybranych przykladach.Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej wolontariuszy..Wplyw dzialania powiatowego urzedu pracy w zawierciu na
polityke rynku pracy w powiecie zawiercianskim.System zarzadzania jakoscia na przykladzie urzedu miasta w
zorach.Marketing farmaceutyczny jako podstawa budowania i umacniania pozycji firmy na rynku.Zasada vim
vi repellere licet w polskim systemie karnym.Homoseksualizm w dyskursie dyrektora- nauczycieli i uczniow
na przykladzie studium przypadku iii liceum ogolnoksztalcacego im. Jana kochanowskiego w
krakowie.Przestepczosc narkotykowa w polsce .Placowy i pozaplacowy system motywowania jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi w urzedzie gminy x.Zarzadzanie produkcja i jakoscia przy wytwarzaniu
kruszyw i nawozow..praca licencjacka budzet gminy .Wspoldzialanie policji z innymi instytucjami panstwa w
systemie bezpieczenstwa.Wykorzystanie kompetencji w ramach realizacji funkcji personalnej
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Promocja mlodych artystow sceny muzycznej w
krakowie.Mcafee- andrew. - firma 2.0 : sukces dzieki nowym narzedziom internetowym .E-biznes w
internecie - wybrane zagadnienia..Kluczowe czynniki sukcesu w zarzadzaniu projektami.Pancer-cybulskaewa. - transport lotniczy a regionalne rynki pracy w polsce = the impact of air transport on regional l.Analiza
finansowa jako narzedzie zarzadzania zasobami jednostki gospodarczej w spolce yawal s.a. w latach 20072011.Zmiany w systemie podatku vat w polskiej gospodarce.Ogolny profil i rozwoj tanich linii lotniczych na
przykladzie skyeurope airlines..Wplyw innowacji produktowej na satysfakcje konsumenta..Strategie
finansowania dzialalnosci gospodrczej przedsiebiorstwa.Wplyw typu gminy na finansowanie zadan
oswiatowych na przykladzie gminy miejsko-wiejskiej prudnik i gminy wiejskiej lubrza.Prawo do informacji a
monopol prawnoautorski.Wplyw jakosci produkcji na koszty przedsiebiorstwa na przykladzie dantex sp. Z
o.o..Metody strategicznej rachunkowosci zarzadczej w zarzadzaniu cyklem zycia produktu.Systemy
motywacyjne przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw rynku kapitalowego na rozwoj firmy
turystycznej na przykladzie rainbow tours s.a.Sytuacja spoleczno -gospodarcza miasta lowicza.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie produkcja wyrobow szklanych..Zarzadzanie procesem zaopatrzenia w
przedsiebiorstwie.Badanie hipotezy efektywnosci rynku kapitalowego w polsce w swietle anomalii
kalendarzowych wystepujacych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Jakosc pracy a jakosc
zycia.Tomkiewicz- jacek. - polityka fiskalna a inwestycje w gospodarce posocjalistycznej .Analiza finansowa
przedsiebiorstwa energa elektrownie ostroleka s.a. w latach 2006-2008.Analiza konkurencyjnosci
przedsiebiorstwa branzy drewnianej w latach 2007 - 2009.Czynniki sukcesu przedsiebiorstwa
agat.Wykorzystanie public relations przez jednostki samorzadu terytorialnego do promocji
lokalnej..Prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiebiorstwa w branzy farmaceutycznej.Strategia zarzadzania
zasobami ludzkimi w banku spoldzielczym w kroscienku n/d.Rozwoj rynku kart platniczych i kredytoych (na
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podstawie kredyt banku o/belchatow w latach 2002-2006).Marketing uslug turystycznych na przykladzie
biura podrozy almatur-czestochowa.Kryminologia.Status prawny inzyniera kontraktu fidic.Strategia rozwoju
na przykladzie gminy skoroszyce..Grosse- tomasz grzegorz. Red. - miedzy polityka a rynkiem : kryzys unii
europejskiej w analizie ekonomistow i politologow .Rola systemu zarzadzania jakoscia w malych i srednich
przedsiebiorstwach.Rola sekurytyzacji w finansowaniu dzialalnosci bankowej.Rola kadry kierowniczej w
zarzadzaniu zmianami w organizacji.Egzekucja z papierow wartosciowych.System transportu miejskiego w
aglomeracji lodzkiej.praca licencjacka budzet gminy .Ocena stanu technicznego obiektu kubaturowego. Praca
inzynierska budownictwo.Praktyczne aspekty bankructwa wielkich korporacji..Rola ogniwa posrednictwa w
kanale rynku na przykladzie firmy artglob.Przeslanki wyboru sciezki wejscia na rynki zagraniczne.Analiza
efektywnosci ekonomicznej inwestycji (na przykl.budowy stacji elektroenergetycznej).praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie bezpieczenstwem bankowych baz danych.Funkcja motywacji w procesie
zarzadzania.Biznes plan na podstawie firmy handlowo-uslugowo-produkcyjnej ogrod.Bezpieczenstwo
panstwa.Seminarium ii r.st. V r- kat.prawa pracy i polityki spolecznej.Przeplyw dowodow w transgranicznym
postepowaniu karnym.Zarzadzanie nieruchomosciami na przykladzie nieruchomosci w blachowni w okresie
2007-2010.praca licencjacka budzet gminy .Niepelnosprawnosc jako przeslanka udzielania pomocy
spolecznej.Korupcja a prawo karne.Inicjatywa prawodawcza w unii europejskiej.Promocja jako instrument
marketingu na przykladzie panstwowego przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej poczta
polska.Postrzeganie jakosci zabawek przez pryzmat ich opakowania.Postrzeganie jakosci uslug bankowych na
przykladzie banku polska kasa opieki s.a..Leasing jako forma finansowania dzialalnosci gospodarczej
przedsiebiorstw..Pracoholizm i zachowanie rownowagi miedzy praca zawodowa a zyciem osobistym wsrod
pracownikow banku..Planowanie karier nauczycieli na przykladzie szkoly podstawowej.Zarzadanie szkola dla
rozwoju psychofizycznego uczniow: znaczenie koncepcji wlasnej roli zawodowej nauczycieli..Relacje z
klientem na rynku ubezpieczen na przykladzie hdi samopomoc tu s.a..Warunki i perspektywy rozwoju
turystyki w gminie byczyna..Poziom i uwarunkowania popytu na instrumenty finansowe na podstawie badan
ankietowych studentow..Sprawozdania finansowe w ocenie kondycji przedsiebiorstwa.Status prawny
obywatela panstwa trzeciego w unii europejskiej. Zakres przedmiotowy i podmiotowy.Zarzadzanie
osrodkami sportu i rekreacji na przykladzie osrodka sportu i rekreacji w zawierciu.Kompetencje parlamentu
europejskiego w tworzeniu prawa unii europejskiej.Prezydent v republiki francuskiej - pozycja ustrojowa i
kompetencje.Marketing terytorialny jako element strategii rozwoju regionalnego na przykladzie
wojewodztwa lodzkiego.Analiza metod w budowaniu pozycji konkurencyjnej supermarketu „stop”.Instytucja
ugody sadowej w polskim postepowaniu cywilnym.Ustrojowa zasada demokracji bezposredniej.Crimen
laesae maiestatis w rzeczpospolitej szlacheckiej. Droga do humanitaryzacji polskiego prawa
karnego..Rentownosc jako kryterium oceny efektywnosci gospodarowania w przedsiebiorstwie.Postawy
etyczne pracownikow w przedsiebiorstwie x.Analiza sprawozdan finansowych na przykladzie f.h. ba&c w
lodzi.Podatek dochodowy od osob fizycznych jako instrument regulacji dochodow ludnosci.Audit
wewnetrzny jako narzedzie doskonalenia systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie.praca licencjacka
budzet gminy .O pojeciu prawa represyjnego.Wymuszenie obcowania plciowego art. 199 k.k..Analiza
wykorzystania i skutecznosc marketingu w uslugach ubezpieczeniowych (na przykladzie polskiego
towarzystwa ubezpieczen s.a. oddzial w ostrolece).Tworzenie spolki europejskiej w polsce..Teoria prawa i
filozofia prawa.Planowanie zatrudnienia- rekrutacji i dobor pracownikow jako czynniki wplywajace na sukces
firmy na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Postepowanie odwolawcze w sprawach zagospodarowania
przestrzennego.Kosciol rzymskokatolicki i osoby duchowne jako podatnicy podatkow dochodowych w polsce
i wybranych panstwach europy.Badanie kondycji finansowej przedsiebiorstw przy wykorzystaniu metod
taksonomicznych na przykladzie spolek branzy transportowo- spedycyjno-logistycznej.praca licencjacka
budzet gminy .Opodatkowanie zakladu w swietle modelu konwencji oecd i umowy o unikaniu podwojnego
opodatkowania z niemcami.Nowa wizja zespolu piesni i tanca slask im.s.hadyny w koszecinie.Jaxa debickaanetta. - sprawne panstwo : wspolczesne koncepcje i instrumenty zarzadzania publicznego a
administracj.Lapownictwo bierne-analiza dogmatyczna.Marketing bezposredni w kreowaniu lojalnosci
nabywcow.Bankowosc elektroniczna - zagrozenia i szanse rozwoju..Korzysci i koszty wynikajace z
funkcjonowania systemu zarzadznia jakoscia zespolu norm iso 9000 na przykladzie tele-foniki kable s.a.
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zaklad krakow - wielicka.Mccormick- john - zrozumiec unie europejska .Zarzadzanie ryzykiem inwestycji w
akcje..Administracja wojskowa w czasach stanislawowskich..Status prawny radnego a posla..Specyfika
przesluchan osob chorych psychicznie.praca licencjacka budzet gminy .Wdrozenie controllingu personalnego
w jurajskiej spoldzielni pracy.Pozyskiwanie srodkow unijnych na realizacje przedsiewziec inwestycyjnych na
przykladzie gminy szczytna..Karta platnicza jako element krajowego systemu platniczego..Prywatyzacja i
restrukturyzacja jako elementy przeksztalcen w sektorze gornictwa wegla kamiennego oraz
przedsiebiorstwie robot gorniczych.Cascio- wayne f. - inwestowanie w ludzi : wplyw inicjatyw z zakresu zzl na
wyniki finansowe przedsiebiorstwa .Etyka w biznesie na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Szarekstanislaw. - ekonomiczne aspekty zastosowania efektu hormetycznego w rolnictwie .Analiza rozwiazan
materialowo-konstrukcyjnych obiektow sportowych programu „orlik 2012”. Praca inzynierska
budownictwo.Cechy przywodcze lidera skutecznie wprowadzajacego nowe przedsiebiorstwo na rynek.Srodki
ochrony o charakterze niemajatkowym prawa ochronnego na znak towarowy.Analiza budzetu lokalnego na
przykladzie gminy warta..Analiza finansowa i wskaznikowa przedsiebiorstwa.Sposoby optymalizacji kosztow
organizacji w wyniku wykorzystania systemu logistyki miejskiej na przykladzie firmy x.praca licencjacka
budzet gminy .Controlling- jako filozofia zarzadzania przedsiebiorstwem handlowym na przykladzie robelit
sp. Z o.o..Wspolpraca marketigowa miedzy polska a zagranicznymi na podstawie przedsiebiorstwa
produkcyjnego.Organizacja miedzynarodowych imprez sportowych w polsce na przykladzie uefa euro
2012..Organizacja panstwowego ratownictwa medycznego w polsce.Jakosc obslugi klienta w administracji
podatkowej na przykladzie urzedow skarbowych krakow - krowodrza i krakow - stare miasto.Coachingowy
styl zarzadzania - w opinii przyszlych menedzerow..Realizacja celow spolecznych przez organizacje pozytku
publicznego na przykladzie stowarzyszenia dzieci- mlodziezy i osob niepelnosprawnych gminy tarnow
opolski..Tendencje zmian w strukturze dochodow budzetu w latach 1994-2004..praca licencjacka budzet
gminy .Wizerunek pakistanu jako destynacji turystycznej.praca licencjacka budzet gminy .Wdrazanie
systemow automatycznej identyfikacji na przykladzie biblioteki uniwersytetu lodzkiego.Dzialalnosc
marketingowo-logistyczna firmy dajar.Praca tymczasowa jako elastyczna forma zatrudnienia.Szkolenia
elementem polityki personalnej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza czynnikow majacych wplyw na
lokalizacje centrow logistycznych.Analiza budzetu gminy wiejskiej na przykladzie gminy kolno.Finanse
publiczne unii europejskiej.Ocena wyniku finansowego w piekarni - ciastkarni nowak s.c. W latach 20042008..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw procesu motywacji na wynik ekonomiczny przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy frutis.Teoretyczne i praktyczne aspekty rekrutacji i selekcji kandydatow do pracy w
firmach.System przeciwdzialania zjawisku prania pieniedzy - ze szczegolnym uwzglednieniem roli
bankow.Narzedzia i techniki marketingu wirusowego oraz jego postrzeganie wsrod konsumentow.Wplyw
podatku dochodowego od osob fizycznych na dochody budzetu panstwa.Postepowanie rejestrowe w prawie
morskim..Umowa leasingu w swietle przepisow kodeksu cywilnego.Powolanie do dziedziczenia gospodarstw
rolnych.zrodla finansowania gospodarki komunalnej..Wizerunek przedsiebiorstwa jako element dzialan
marketingowych na przykladzie polkomtel s. A..Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec
kobiet.Bezwzgledne przyczyny odwolawcze w orzecznictwie sadu najwyzszego.Instrumenty motywowania
pracownikow sluzby cywilnej na przykladzie urzedu skarbowego w sieradzu.Bezrobocie w polsce w latach
1999-2004 na przykladzie powiatu pajeczanskiego oraz sposoby jego ograniczania..Zawarcie malzenstwa w
polsce .Uzycie srodkow przymusu bezposredniego i broni palnej przez policje.Prace dyplomowe
logistyka.Bankowosc inwestycyjna w polsce. Proba diagnozy zjawiska..Ograniczenia swobody swiadczenia
uslug i swobody przedsiebiorczosci w unii europejskiej..Dzialania panstwa na rzecz aktywizacji zawodowej
osob niepelnosprawnych na przykladzie spoldzielni inwalidow inmet w kedzierzynie - kozlu..Zarzadzanie
stosunkami pracy w ustawodawstwie polskim i unii europejskij.Zarzadzanie wplywami i wydatkami w gminie
szczekociny na przestrzeni lat 2007 - 2009.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych
stanowiskach pracy w firmie x..Instytucja warunkowego umorzenia postepowania karnego w polskim prawie
karnym.Dzialania rozpoznawcze wojsk ladowych sil zbrojnych rp.Ustalenie wyniku finansowego wedlug
prawa bilansowego i finansowego.Prawa mniejszosci w spolkach kapitalowych.Prognoza rozwoju turystyki
kwalifikowanej w bieszczadach..Spolka cywilna - charakter prawny.Mosný- peter. Red. - reformná
optimalizácia výuèby dejín štátu a práva - nové výzvy pre 21. Storoèie : (zb.Poglady wladyslawa
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sobolewskiego /1890-1937/ na balistyke w swietle obecnych osiagniec.Analiza efektywnosci finansowej w
firmie scrapena s.a. jako element analizy ekonomicznej.Regionalne strategie innowacji jako element strategii
rozwoju wojewodztw w okresie programowania 2004-2006..Pisanie prac licencjackich ogloszenia.Polityka
windykacyjna jako narzedzie zarzadzania plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa..Pozbawienie praw
publicznych oraz podanie wyroku do publicznej wiadomosci jako srodki karne.Profil ksztalcenia a
zroznicowanie w poziomie kompetencji i preferencji zawodowych.Wykorzystanie funduszy strukturalnych
unii europejskiej w polskim rolnictwie na przykladzie agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.Pomiar
satysfakcji z pracy w organizacji sektora bankowego.Harmonizacja podatku od dochodow korporacyjnych w
unii europejskiej.Preferencje zawodowe i kompetencje spoleczne w planowaniu kariery zawodowej..praca
licencjacka budzet gminy .Rola badan kwestionariuszowych w procesie pozyskiwania i utrzymania
klienta..Przestepstwo korupcji w polskiej pilce noznej.Formy promocji stosowane w multibanku.Winiarstwo i
turystyka - doswiadczenia austriackie jako benchmark dla polski.Marketing szeptany jako skuteczna forma
marketingu bezposredniego.Prace magisterskie logistyka.Finanse samorzadow terytorialnych na przykladzie
gminy slawno w latach 2003 - 2005..Odpowiedzialnosc malzonkow za zobowiazania cywilnoprawne jednego
z nich.Analiza dystrybucji i jej kanalow na przykladzie huty szkla..Strategia marketingowa firmy tkaniny
techniczne sa w pabianicach.Rynkowe konsekwencje rozwoju bankowosci elektronicznej..Kontrola
bankowych wzorcow umownych.Eksmisja w postepowaniu cywilnym sadowym..Funkcjonowanie polskich
przedsiebiorstw rodzinnych na rynku kapitalowym.Ryzyko w dzialalnosci logistycznej na przykladzie
przedsiebiorstwa transbud sp. Z o.o. W gostyninie.praca licencjacka budzet gminy .Asymetria praw i
obowiazkow w relacjach klient-bank na przykladzie umow bankowych..Srodki prawne w postepowaniu
egzekucyjnym..Ocena funkcjonalnosci modulu gospodarka magazynowa i zaopatrzenie aplikacji oracle
funkcjonujacej w przedsiebiorstwie huta stali czestochowa sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Sposoby przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie gminnego centrum pracy w
koniecpolu po wejsciu do unii europejskiej.Technologia jako przedmiot analizy strategicznej na przykladzie
przedsiebiorstwa przemyslu mleczarskiego obory kozienice..Ksztaltowanie sie cen budynkow mieszkalnych
wedlug notowan systemu sekocenbud i orgbud-serwis poznan.Marketing bezposredni w dzialalnosci
wytworcy dobr przemyslowych.Rola programow lojalnosciowych w umacnianiu pozycji przedsiebiorstw na
rynku..Analiza budzetu gminy czarnozyly w latach 2004-2006.Kistowski- mariusz - wplyw transformacji
modelu zarzadzania parkami krajobrazowymi na skutecznosc realizacji ich.Tematy prac licencjackich z
rachunkowosci.Motywacyjne aspekty pracy w szkole integracyjnej na przykladzie szkoly podstawowej z
oddzialami integracyjnymi nr 17 w czestochowie.Integracja polski z unia europejska- a dzialalnosc
importowa i eksportowa malych przedsiebiorstw.Koncepcja racjonalnego prawodawcy w interpretacji
prawniczej.Wplyw sekurytyzacji na kryzys finansowy 2007-2009.Zarzadzanie w sektorze publicznym - nowe
podejscie na przykladzie zastosowania strategicznej karty wynikow w urzedzie miasta tarnowa i
hrubieszowa..Analiza efektywnosci linii produkcyjnych bebnow 20- 30- 40..Parszewski- kazimierz. Red. innowacyjnosc- a kultura w gospodarce opartej na wiedzy : praca zbiorowa .Analiza organizacji pracy w
administracji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta i gminy w strykowie.Projekt wiezy kratowej o
wysokosci 30 m praca inzynierska budownictwo.Pisanie prac magisterskich bialystok.Rola i znaczenie
funduszy unijnych dla gospodarki polski na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Majatek trwaly w
jednostkach sektora finansow publicznych na przykladzie panstwowej szkoly muzycznej i i ii st. W
gliwicach.Kozak- artur - myslenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej .Projekt architektonicznobudowlany budynku wielorodzinnego z wykorzystaniem materialow energooszczednych. Praca inzynierska
budownictwo.Analiza wartosci spolki tvn s.a. w latach 2008-2011 z wykorzystaniem wskaznika
sharpa.Zarzadzanie sprzedaza i kosztami przedsiebiorstwa na konkurencyjnym rynku.praca licencjacka budzet
gminy .Wykorzystanie srodkow unijnych na zwalczanie bezrobocia w powiecie wielunskim w latach 20062009.Polityka podatkowa gminy klomnice i mstow w zakresie podatkow lokalnych.Uwarunkowania
wdrazania systemu zarzadzania jakoscia w piekarni.Zasady sadowego wymiaru sprawiedliwosci w aspekcie
porownawczym.Regulacja srodkow trwalych w polskim prawie bilansowym i podatkowym..Tematy prac
licencjackich z administracji.System motywowania pracownikow jako element wizerunku firmy (na
przykladzie leroy merlin polska- sp. Z o.o.).Znaczenie kontroli podatkowej i skarbowej a powstanie
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obowiazku podatkowego.Miejsce szkolen w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na podstawie firmy dms
sprzedajacej i przeprowadzajacej szkolenia pracownicze.Skarga na bezczynnosc organow
administracji..Podwyzszenie kapitalu zakladowego w spolce z o.o..Prawo do opieki zdrowotnej a swoboda
przeplywu uslug w unii europejskiej.Analiza finansowa budzetu gminy olsztyn w latach 20072009.Finansowe ujecie problematyki ochrony srodowiska (na przykladzie dzialan podejmowanych w gminie
rozprza).Promocja uslug bankowych na przykladzie banku zachodniego wbk oraz pekao sa.Style zarzadzania
konfliktem a innowacynosc organizacji.Zarzadzanie ryzykiem w przedsiebiorstwie
miedzynarodowym.Ujmowanie i wycena rezerw w miedzynarodowych standardach sprawozdawczosci
finansowej.Analiza sytuacji majatkowo-kapitalowej przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu
czestochowskiego s.a. w latach 2007-2011..Specyfikacja dochodow podatkowych w jednostce budzetowej na
przykladzie gminy miedzno..Pomiar i ocena rentownosci przedsiebiorstwa na podstawie spolki akcyjnej
wolczanka.Mazur-wierzbicka- ewa. - ochrona srodowiska a integracja europejska : doswiadczenia polskie
.Ocena mozliwosci wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia zgodnego z norma iso 9001:2000 w malej firmie
na podstawie przedsiebiorstwa x.Analiza ekonomiczna niepublicznego zakladu analiz
medycznych.Odpowiedzialnosc majatkowa za naruszenie prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego
w polskim systemie prawnym.Analiza finansowa na przykladzie artman s.a..Podatkowa grupa kapitalowa w
europejskim i polskim prawie podatkowym.Systemy zarzadzania logistycznego na przykladzie firmy
kurierskiej.Bartkowiak- piotr. Red. - zrownowazony rozwoj organizacji a relacje z interesariuszami .Systemy
produkcyjne w polskich kopalniach wegla brunatnego - analiza efektywnosci funkcjonowania.Zarzadznie
relacjami z klientem na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a..Skarga na przewleklosc postepowania
sadowego jako srodek ochrony prawa do sadu w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Analiza finansowa
efektow dzialania spoldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej.praca licencjacka budzet gminy .Prawo
handlowe.Dobor mediow reklamowych w aspekcie dotarcia do konkretnej grupy konsumentow.Status osob
przetrzymywanych w guantanamo bay w swietle miedzynarodowego prawa humanitarnego i prawa
czlowieka..Budzetowanie kapitalowe jako narzedzie strategicznego controllingu.Zarzadzanie wizerunkiem
instytucji publicznej. Studium przypadku: urzad miasta piotrkowa trybunalskiego;.praca licencjacka budzet
gminy .Pozwolenia na budowe.Problematyka prawna i kryminologiczna ustalenia sprawcy wypadku
drogowego..Motywowanie pozafinansowe na przykladzie malej firmy.Wspieranie dzialan marketingowych
nowymi instrumentami pomocy dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Gospodarka magazynowa na
przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego xyz.praca licencjacka budzet gminy .Aktywnosc europejskiego
funduszu spolecznego w polsce po akcesji - przyklad wielkich kampanii reklamowych.Kredyt jako produkt
marketingowy banku na przykladzie invest-banku.Podniesienie poziomu zycia ludnosci poprzez realizacje
projektow z zakresu infrastruktury spolecznej na przykladzie powiatu pajeczno.praca licencjacka budzet
gminy .Ochrona rodzicielstwa w prawie pracy i zabezpieczenia spolecznego.praca licencjacka budzet gminy
.Sektorowy program operacyjny rozwoj zasobow ludzkich w latach 2004-2006.Czynniki wplywajace na
motywacje do pracy w organizacji..Analiza wniosku kredytowego na przykladzie banku ochrony srodowiska
s.a..Leasing w rachunkowosci przedsiebiorstw na przykladzie spolki akcyjnej emex s.a..Konkurencyjnosc
niemieckiego podatku od osob prawnych w rozszerzonej unii europejskiej.Proces wdrazania zintegrowanego
systemu zarzadzania jakoscia iso 9001:2000 na przykladzie cementowni malogoszcz.Rola analizy due
diligence w procesach fuzji i przejec przedsiebiorstw.Patologie spoleczne w organizacji.Reglamentacja
dzialalnosci gospodarczej w obrocie napojami alkoholowymi na terenie rzeczypospolitej polskiej.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi prace magisterskie.Swoboda przeplywu pracownikow i zasada rownego ich traktowania
na obszarze unii europejskiej.Potwierdzenie gwarancji bankowej ze szczegolnym uwzglednieniem umowy o
kumulatywne przystapienie do dlugu.Przeciwdzialanie bezrobociu na regionalnym rynku pracy. Studium
przypadku wojewodztwa lodzkiego.Praca licencjacka pedagogika wczesnoszkolna.Udzielanie kredytu
bankowego jako czynnosc bankowa.Teoretyczno-praktyczno aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwach.praca licencjacka budzet gminy .Roszczenia z tytulu rozwiazania umownego stosunku
pracy przez pracodawce..Ocena jakosci uslug swiadczonych przez towarzystwo ubezpieczen i reasekuracji
warta s.a. na przykladzie regionu w czestochowie..Odpowiedzialnosc materialna pracownika za szkode
wyrzadzona pracodawcy w mieniu niepowierzonym.Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa.Elementy
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polityki personalnej w systemie zarzadzania jakoscia zgodnym z norma iso 9001:2000 na przykladzie rafinerii
nafty glimar s.a. w gorlicach.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie relacjami z klientem na przykladzie
przedsiebiorstwa new generation gsm..Zarzadzanie przedsiebiorstwem a jego polityka
amortyzacyjna.Tematy licencjackie pedagogika.Postepowanie uproszczone jako rodzaj postepowania
szczegolnego.Pomiar i zarzadzanie kapitalem intelektualnym.Zarzadzanie relacjami z klientem crm jako
element przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa.Podatek od towarow i uslug w wymianie
miedzynarodowej w swietle nowej ustawy o vat na przykladzie firmy biuro uslug inwestycyjnych sp. Z
o.o..Szanse oraz bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy .Projekt
pracy magisterskiej.Ocena realizacji programu rzadowego orlik na przykladzie wojewodztwa
malopolskiego..praca licencjacka budzet gminy .Miejsce zamieszkania a sytuacja mlodziezy na rynku
pracy.Prace licencjackie europeistyka.Mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy.Uprawnienia
urzednika sluzby cywilnej .Wplyw stosowanych narzedzi motywowania na poziom satysfakcji pracownikow w
firmie x.Szkolenia pracownicze w procesie uczenia sie doroslych.System organizacji pracy w
przedsiebiorstwie zlomex.Analiza wybranych dzialan marketingowych w banku komercyjnym na
przykladzie.Outplacement w procesie restrukturyzacji zwolnienia..Struktura holdingowa - transfer srodkow
pomiedzy podmiotami powiazanymi.Przesluchanie maloletniej ofiary przestepstwa w polsce i wybranych
krajach europejskich.Zmiany kondycji finansowej spolek po ich wejsciu na gielde papierow wartosciowych w
warszawie w 2003 roku..Wstep do pracy licencjackiej.System bankowy a wybrane uslugi bankowe dla
studentow.Podstawa opodatkowania vat w ramach unii europejskiej.Przeslanki i tryb rozwiazania umowy o
prace bez wypowiedzenia..Wplyw tworzenia grup producentow rolnych na rozwoj infrastruktury technicznej
obszarow wiejskich..Rola podatkow posrdnich w systemie podatkowym panstwa.Obligatoryjne i dobrowolne
fundusze kapitalowe w systemie emerytalnym w polsce..Aktywizacja i wspolpraca wladz lokalnych kluczem
do realizacji polityki regionalnej unii europejskiej- na przykladzie dzialalnosci zwiazku gmin regionu
kutnowskiego.praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja prawna tymczasowo aresztowanego.Ocena zdolnosci
kredytowej i procedury udzielania kredytow konsumpcyjnych.Ocena sytuacji majatkowo finansowej
przedsiebiorstwa x.Specyfikacja zarzadzania zasobami ludzkimi w sektorze bankowym na przykladzie banku
millennium s.a..Wielofunkcyjne obiekty uslugowe jako czynnik zwiekszajacy atrakcyjnosc gospodarcza
miasta.Zmiany strukturalne w przemysle woj. Slaskiego dla utrzymania miejsc pracy.Analiza zarzadzania
zapasami przedsiebiorstwa przemyslowego.Instytucja referendum w polsce.Motywy zakupu mieszkan w
swietle badan nabywcow na rynku czestochowskim.Analiza systemow logistycznych na wybranym
przykladzie.praca licencjacka budzet gminy .Wykonanie zobowiazan z umow wzajemnych.Aplikacja obslugi
antykwariatu w oparciu o narzedzie microsft visual foxpro.Kredyt hipoteczny jako forma finansowania rynku
mieszkaniowego.Zarzadzanie personelem a poziom otwartosci pracownikow jurajskiego banku
spoldzielczego.Funkcjonowanie i zarzadzanie niepublicznym zakladem opieki zdrowotnej. Analiza na
wybranym przykladzie.Wplyw promotora adhezji na wybrane cechy mechaniczne betonow poliestrowych
praca inzynierska budownictwo.Wspomaganie finansowania zadan z zakresu polityki spolecznej w polsce
przed akcesja do unii europejskiej (lata 1990-2004).Konflikt interpersonalny w relacjach przelozonypodwladny w organizacji..Aspekt spoleczny i ekonomiczny efektywnosci inwestycji podejmowanych na
szczeblu samorzadu gminnego.Miejskie public relations - promocja miasta przy uzyciu narzedzi public
relations na przykladzie krakowa.Tutorat dexcellence a lem strasbourg..Przestepstwo zgwalcenia w polskim
kodeksie karnym (art.197 k.k).Ocena kredytu hipotecznego- jako narzedzia nabywania nieruchomosci
mieszkaniowych.Procesy magazynowania na przykladzie firmy aves.Reklama wprowadzajaca klienta w
blad.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja wewnetrzna w firmie odziezowej.Szkolenia pracownikow
jako podstawowy element zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacji publicznej..Polityka zadluzenia
dlugoterminowego spolek informatycznych notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie..Zakres prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku umieszczenia go na modelach
pojazdow..Wizerunek powszechnego towarzystwa emerytalnego jako zrodlo przewagi konkurencyjnej
otwartego funduszu emerytalnego.Wybrane aspekty rozliczania polaczen jednostek gospodarczych w
regulacjach polskich i msr.praca licencjacka budzet gminy .Przyczyny i skutki zagrozen wystepujacych w
procesach pracy na przykladzie przedsiebiorstwa przemyslu drzewnego..Doktryna urzadzen kluczowych
..
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(essential facilities) w europejskim i amerykanskim prawie konkurencji.Region lodzki jako beneficjent
srodkow unijnych - mozliwosci i szanse rozwojowe.Alternatywne systemy obrotu.Pierwsza strona pracy
licencjackiej.Fundusze strukturalne i ich znaczenie dla miasta lodzi.Rola informatyzacji procesow w
systemach gospodarki magazynowej.Pedofilia i pornografia dziecieca.Make hay while the sun shines. New
insight into polish hotel industry (kuc zelazo poki gorace. Nowe spojrzenie na polskie hotelarstwo).praca
licencjacka budzet gminy .Kara grzywny w kodeksie karnym z 1997 roku.Gielda papierow wartosciowych jako
posrednik w pozyskiwaniu kapitalu na przykladzie pko bp.Ustroj polityczno-prawny ghany i rpa w okresie xixxx wieku.Udzial wspolnika w zysku spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Ocena mikroekonomicznych
kosztow aktywnosci informacyjnej organizacji.Rola dystrybutora w lancuchu dostaw na przykladzie firmy
x.Wplyw ocen okresowych na postawy i zachowania funkcjonariuszy sluzby wieziennej.Identyfikacja zagrozen
i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach w przedsiebiorstwie przemyslu
motoryzacyjnego..Uzgodnienie tresci ksiegi wieczystej z jej rzeczywistym stanem prawnym.Strona i uczestnik
postepowania sadowoadministracyjnego.Skutki prawne polaczenia spolek a pozycja wierzyciela.Marketing mix w malym przedsiebiorstwie na podstawie z.p.u. olmar..Wykorzystanie internetu jako medium reklamy w
przedsiebiorstwie handlowo - uslugowym ave katowice.Organizowanie procesu finansowania dzialalnosci
gospodarczej w instytucji factoringowej handlowy - heller s.a..Czynnosci operacyjnorozpoznawcze.Prezydent jako organ wladzy wykonawczej w roznych modelach ustroju demokratycznego
panstw wspolczesnych na przykladzie stanow zjednoczonych ameryki- v republiki francuskiej oraz republiki
federalnej niemiec.Logistyka praca magisterska.Model odpowiedzialnosci administracyjno-karnej w polsce a
jego konstytucyjne i prawnomiedzynarodowe standardy.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie
- ujecie teoretyczne.Uznanie ojcostwa.Analiza nakladow i efektywnosc wybranych systemow termoizolacji
budynkow praca inzynierska budownictwo.Kierowanie zespolem reagowania kryzysowego na podstawie
gminy opatow.Rola udzialowca w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia na przykladzie spolki
polanik.Prace mgr.Prace licencjacka.Zarzadzenie personelem - zatrudnianie pracownikow przez agencje
pracy tymczasowej..Ocena pozycji przedsiebiorstwa na rynku kapitalowym na przykladzie inter cars
s.a..Metody i techniki kreatywnej rachunkowosci.Przywrocenie do pracy..Marketing uslug w ubezpieczeniach
naleznosci (na przykladzie grupy euler hermes).Problemy polskich przedsiebiorstw w pozyskiwaniu funduszy
strukturalnych unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci inwestycyjnej gminy
kleszczow w latach 2005-2009.Rozwiazanie spolek osobowych.Charakterystyka i zasady zagospodarowania
obiektow magazynowych na przykladzie firm logistic city i kaufland.Optymalizacja obciazen podatkowych z
tytulu opodatkowania dochodu osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza (na przykladzie
zawodu lekarza).System oceniania pracownikow jako narzedzie zarzadzania kompetencjami na przykladzie
lukas banku s.a.. zasada pisanie.Franchising jako sposob prowadzenia dzialalnosci gospodarczej. Perspektywy
rozwoju systemow franczyzowych w polsce..Rynki nieruchomosci mieszkaniowych w polsce i hiszpanii.
Analiza porownawcza.Strategia rozwoju firmy rodzinnej (na przykladzie firm ferma niosek prawda oraz
ovovita a. Kurasik).Dostosowanie spolki pkp cargo s.a. do wymogow unii europejskiej .strategia i jej
rozwoj..praca licencjacka budzet gminy .Regionalny produkt turystyczny i jego promocja na przykladzie
miasta zakopane.Kontrola koncentracji przedsiebiorstw na gruncie rozporzadzenia rady nr 139/2004/we i w
orzecznictwie sadow wspolnotowych.Wplyw rozwiazan prawnych na dzialalnosc organizacji pozarzadowych
na przykladzie fundacji mam marzenie .Analiza przygotowan polski do przewodnictwa w radzie unii
europejskij w drugiej polowie 2011 r..Pokrzywdzony w polskiej procedurze karnej - wybrane
zagadnienia.Efektywnosc gospodarowania srodkami trwalymi na przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i
kanalizacji sp.zo.o. W tarnowskich gorach.Projekcja koncepcji polityki spoleczno-edukacyjnej unii
europejskiej w szkolach malopolski na podstawie przebiegu programu socrates comenius w latach 20012004..Uzycie sily w celu ochrony ludnosci przed masowymi naruszeniami praw czlowieka.Szczegolna ochrona
trwalosci stosunku pracy.Zabojstwo pod wplywem silnego wzburzenia jako typ uprzywilejowany
zabojstwa.Status prawny osoby zatrudnionej na podstawie umowy o praktyke absolwencka.Uwarunkowania
podazy sily roboczej na rynku pracy na podstawie powiatu krapkowickiego..Prohibicja narkotykowa nieudany eksperyment.Globalizacja - korzysci o zagrozenia. Rola polski rynku swiatowym.Niedozwolone
klauzule umowne.Analiza ryzyka kredytowego z wykorzystaniem credit scoring w rejonowym banku
..
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spoldzielczym w lututowie.praca licencjacka budzet gminy .Srodki zabezpieczajace.Ocena dzialalnosci banku
polbank efg w zakresie kredytow konsumpcyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza warunkow
finansowania nieruchomosci mieszkaniowych kredytem hipotecznym na przykladzie banku pko
bp.Narodowy bank polski i europejski bank centralny - analiza porownawcza.Analiza budzetu gminy gostynin
w latach 2001-2005.Odpowiedzialnosc czlonkow rodziny podatnika za jego zobowiazania..praca licencjacka
budzet gminy .Opodatkowanie podmiotow powiazanych podatkiem dochodowym od osob prawnych.Kapital
przedsiebiorstwa i sposoby jego inwestowania.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci
kredytowej w zakresie kredytow hipotecznych w banku pekao s.a. w latach 2006-2011.Rola i organizacja
stowarzyszen samorzadowych w prawie polskim na przykladzie slaskiego zwiazku gmin i
powiatow.Wspolfinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego ze srodkow
publicznych unii europejskiej na przykladzie gminy radoszyce.Pomoc publiczna i pomoc de minimis w
aspekcie podatkowym jako forma pomocy horyzontalnej po akcesji polski do unii europejskiej na przykladzie
powiatu kutnowskiego.Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie procesu dystrybucji na
przykladzie firmy x.Oleksiuk- adam. - konkurencyjnosc regionow a parki technologiczne i klastry
przemyslowe .Zroznicowanie prawa bilansowego i podatkowego na przykladzie wyceny srodkow trwalych
oraz wartosci niematerialnych i prawnych.Rola motywowania w zarzadzaniu zasobami ludzkimi
organizacji.Analiza informacji dodatkowej jako element sprawozdania finansowego na przykladzie banku
spoldzielczego w krzepicach w latach 2005-2010.Analiza finansowa sprawozdania finansowego banku na
przykladzie banku ochrony srodowiska s.a..Ochrona praw konsumenta w handlu elektronicznym.Analiza
finansowa spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia lirma za lata 2002 - 2004.Procedury wykorzystywane w
ksztaltowaniu polityki kadrowej w jednostkach administracji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy
mykanow.Przedsiebiorstwa spoleczne na poczatku xxi wieku.Wiktymizacja w zakladach karnych.Budowanie
wizerunku firmy na przykladzie lukas bank s.a..Analiza porownawcza zasad prowadzenia rachunkowosci na
przykladzie banku pko s.a. oraz przedsiebiorstwa produkcyjnego wigolen s.a..Zakazy dowodowe w polskim
kodeksie postepowania karnego.Formy pomocy dla bezdomnych w czestochowie.Kapital ludzki a wzrost
gospodarczy w krajach transformacji gospodarczej.Segmentacja rynku nieruchomosci mieszkaniowych w
polsce w ujeciu terytorialnym.Zarzadzanie kryzysowe praca licencjacka.Marketingowe strategie produktow
przemyslowych.Fluktuacja pracownikow jako problem zarzadzania zasobami ludzkimi..Rola wolontariatu w
dzialalnosci organizacji pozarzadowych na przykladzie fundacji dla uniwersytetu jagiellonskiego..Analiza i
ocena mozliwosci wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy iso serii 9000 w urzedzie gminy
tomice..Wykorzystanie marki w oddzialywaniu produktu na rynek.Dzialalnosc organizacji pozarzadowych na
rzecz walki z bezrobociem.Zajecie nieruchomosci w toku egzekucji i jego skutki.zrodla finansowania
samorzadow terytorialnych na przykladzie gminy myszyniec.Sluzby- inspekcje- straze.praca licencjacka
budzet gminy .Wolnosc wypowiedzi prasowej.Rozwoj sieci hoteli sheraton w polsce.Magazynowanie jako
podsystem logistyczny w przedsiebiorstwie branzy przemyslowej..Zarzadzanie public relations jako narzedzie
ksztaltowania wizerunku firmy atlas.Zastosowanie technologii rfid na przykladzie koncernu metro
group.Perspektywy rozwoju polskiej przedsiebiorczosci po wejsciu do unii europejskiej..Motywacyjna funkcja
planowania karier na przykladzie zolnierzy zawodowych.System wynagrodzen wyzszej kadry kierowniczej w
sektorze bankowym..Przybylska-mazur- agnieszka. - metody prognozowania inflacji a decyzje polityki
pienieznej .Produkty bankowe dla klientow instytucjonalnych na przykladzie banku pko bp s.a..Zbieg
przepisow kryminalizujacych naduzycie wladzy funkcjonariusz publicznego i naduzycie zaufania w obrocie
gospodarczym oraz oszustwo gospodarcze na stanowisku kierowniczym..praca licencjacka budzet gminy
.Prawne gwarancje swobodnego dostepu do informacji o srodowisku w prawie wspolnoty
europejskiej.Ocena skutecznosci sponsoringu organizacji sportowych jako narzedzia marketingu..Kara
ograniczenia wolnosci w polskich kodeksach karnych.Analiza porownawcza polskich i niemieckich zwiazkow
zawodowych..Instytucja obrony koniecznej w polskim systemie prawa karnego.Metody oceny zdolnosci
kredytowej w bankach komercyjnych.Wplyw wyzszego wyksztalcenia na przebieg sciezki kariery
zawodowej.Mediacja w polskim postepowaniu karnym.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena
systemu zarzadzania logistycznego w przedsiebiorstwie x.Harmonizacja prawa prywatnego w ramach unii
europejskiej.Ocena sytuacji finansowej gminy na przykladzie gminy burzenin.Wprowadzenie struktury
..
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sieciowej jako narzedzie wspierajace dzialania policji..Umowy otwartego nieba zawierane przez wspolnote
europejska jako proces zmierzajacy w kierunku liberalizacji transportu lotniczego..Finansowanie
budownictwa mieszkaniowego po 1989 roku w oparciu o doswiadczenia banku pko bp s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie ryzykiem kredytowym banku komercyjnego..Zarzadzanie przez motywacje na
wybranym przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego x.Dzalalnosc kredytowa banku na przykladzie banku
spoldzielczego w przedborzu.Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji wobec kobiet i
rozwoj ochrony praw kobiet w ramach organizacji narodow zjednoczonych.Borkiewicz-liszka- malgorzata. ryczalt z podatkiem vat : moment powstania przychodu- nowe zasady ksiegowania w ewidencji
przy.Bankowosc elektroniczna i rozwoj technologii bankowosci na przykladzie pko bp.Ubezpieczenia na zycie
jako czynnik planowania finansowego rodziny na przykladzie pzu zycie sa.Umowy cywilnoprawne a
zatrudnienie w stosunku pracy.Proces wprowadzania na rynek polski innowacyjnych produktow hight-tech w
ujeciu marketingowym.Blad w prawie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac wroclaw.Jajugakrzysztof (1956- ). Red. - inwestycje finansowe i ubezpieczenia : tendencje swiatowe a rynek polski
.Organizacja krajowego systemu ratowniczo - gasniczego w powiecie myszkowskim.Mozliwosci finansowania
inwestycji gminnych ze srodkow pomocowych z unii europejskiej na przykladzie gminy kluki w powiecie
belchatowskim.praca licencjacka budzet gminy .Dowod skladowy.Przemiany strukturalne na czestochowskim
rynku pracy w latach 2000-2004 i ich ocena spoleczno-ekonomiczna.Sobiesiak- paulina. Red. - prawo a
partycypacja publiczna .Outsourcing jako forma restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie dalkii lodz
s.a..Transport intermodalny w europie i w polsce.Perspektywy rozwoju bankowosci elektronicznej.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Assessment center jako metoda rekrutacji
pracownikow..Tematy prac magisterskich ekonomia.Sytuacja prawna urzadzen przesylowych.Ocena zdolnosci
kredytowej konsumentow przy kredytach hipotecznych na przykladzie wybranych bankow.Prace
inzynierskie.Zarzadzanie wspolczesnymi przedsiebiorstwami w miescie lomzy.praca licencjacka budzet gminy
.Dzialania marketingowe sluzace rozpoznaniu sytuacji w skali mikro i makrootoczenia i wprowadzeniu
nowego biura podrozy na rynek uslug turystycznych.Turystyka i mozliwosci jej rozwoju w gminach powiatu
chrzanowskiego..praca licencjacka budzet gminy .Zagadnienie eutanazji w legislacji miedzynarodowej oraz w
polskim porzadku prawnym..Tajemnica dziennikarska.Zarzadzanie zadaniami publicznymi
wspolfinansowanymi z funduszy strukturalnych na przykladzie miasta czestochowy.Zasady tayoty jako
instrument oceny funkcjonowania zintegrowanego systemu wedlug norm iso 9001:2000- iso 14001- iso
18001.Daktyloskopia jako jeden z dzialow techniki kryminalistycznej w identyfikacji sprawcow
wlaman.Struktura funkcjonalna raciborza i jej przeobrazenia w latach 1995-2008..Rapkiewicz- maciej (1972). Red. - budowa wspolnoty finansowej : ubezpieczenia wzajemne a ubezpieczenia komercyjne .Nadzor nad
wyrobem niezgodnym. Dzialania korygujace i zapobiegawcze..Pisanie prezentacji maturalnych.Polityka
panstwa na rynku pracy w polsce w warunkach integracji z unia europejska.Uwarunkowania zalozenia
dzialalnosci gospodarczej w branzy kosmetykow naturalnych w wojewodztwie warmijskomazurskim..Postawy wobec przedsiebiorczosci w spolecznosci studentow.Rola i zadania kierownika w
procesie motywacji pracownikow na podstawie badan wlasnych.praca licencjacka budzet gminy .Planowanie
i organizacja dostaw produktow naftowych transportem samochodowym na przykladzie pkn orlen s.a..Ocena
oferty kulturalnej miasta opola w opinii studentow uniwersytetu opolskiego..praca licencjacka budzet gminy
.Firma na rynku globalnym. zrodla sukcesu.Niekonwencjonalne zrodla pozyskiwania energii ze szczegolnym
uwzglednieniem elektrowni wiatrowych.Analiza systemu motywacyjnego w organizacji na przykladzie
przedsiebiorstwa uslugowego.Efektywnosc pracy strazy miejskiej w krakowie..Polityka podatkowa gminna
przykladzie gmin powiatow: belchatowskiego- pabianickiego i zdunskowolskiego.Instalacje odsiarczania
spalin a cena energii w elektrowni belchatow s.a..Wybrane aspekty ulg w zaplacie podatku w ordynacji
podatkowej oraz w ustawach o podatkach dochodowych.Nowoczesne metody zarzadzania kapitalem ludzkim
w przedsiebiorstwach hotelarskich..Opodatkowanie dochodow z transakcji na rynku kapitalowym.Ulgi w
podatku dochodowym od osob prawnych okregowej spoldzielni mleczarskiej rokitnianka w szczekocinach w
latach 2003 - 2005.Rola kredytu hipotecznego w finansowaniu nieruchomosci.Metody badania efektywnosci
reklamy zewnetrznej na przykladzie przedsiebiorstwa powiatu oleskiego.Ceny prac licencjackich.Znaczenie
systemu motywacyjnego w zarzadzaniu zasobami ludzkimi (na przykladzie badan w spoldzielni handlowej
..
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rolnik w olesnie)..Wyjawienie majatku w postepowaniu cywilnym.Ocena kondycji finansowej na przykladzie
gminnej spoldzielni --samopomoc chlopska w latach 2005-2007..Wybrane aspekty strategii marketingowej
firm ponadnarodowych.Innowacyjne zarzadzanie firma turystyczna poprzez role osobowosci czlowieka w
doborze systemow motywacyjnych..Wspomaganie finansowania zadan z zakresu polityki spolecznej w polsce
przed akcesja do unii europejskiej (lata 1990-2004).Skarga konstytucyjna jako srodek ochrony
konstytucyjnych wolnosci i praw jednostki.Prace licencjackie tanio.Napisze prace licencjacka.Czynniki
szkodliwe- niebezpieczne i uciazliwe na wybranych stanowiskach walcowni blach grubych huty
czestochowa..Pisanie prac magisterskich krakow.Strategie zarzadzania kapitalem obrotowym na przykladzie
spolek pbg s.a.- tell s.a. i eurocash s.a..Analiza finansowa kosztow i przychodow na przykladzie nadlesnictwa
kalisz za lata 2005-2008.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
gospodarka materialowa na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego xyz.Ustawa o ksztaltowaniu ustroju
rolnego jako wyraz harmonizacji polskiego prawa rolnego z ustawodawstwem unii europejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw akcesji polski do unii europejskiej na gospodarke
magazynowa.Sprostowanie- uzupelnienie i wykladnia orzeczen o charakterze merytorycznym..Instrumenty
nadzoru nad rynkiem finansowym.Jednostka administracji publicznej jako inwestor na rynku
nieruchomosci.Zmiany w zrodlach finansowania sektora msp w polsce w xxi w..Ochrona interesow
konsumentow przed nieuczciwymi praktykami handlowymi przedsiebiorcow..Zjawisko bezrobocia na
przykladzie gminy i miasta pajeczno.Pozytywny wplyw szkolen e-lerningowych i blogow firmowych na kapital
intelektualny przedsiebiorstwa.Podatek liniowy jako alternatywa wobec opodatkowania
progresywnego..Budowanie wizerunku firmy jako czynnik jej sukcesu rynkowego na przykladzie biura
podrozy lexan.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie ludzmi w procesie zmian.Rola i funkcjonowanie
malych i srednich przedsiebiorstw.Uwarunkowania rozwoju struktur klastrowych w polsce..praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw kultury narodowej na zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji.Analiza poziomu
bezrobocia na lokalnym rynku pracy powiatu prudnickiego w latach 2000-2006.Kontrola panstwowa w polsce
po drugiej wojnie swiatowej..Problematyka prawna zamknietych funduszy inwestycyjnych.Ubezpieczenia od
skutkow awarii przemyslowych w polsce.Rekrutacja i selekcja pracownikow jako element zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie pracownikow bankow..Innowacyjne procesy magazynowania w systemie
logistycznym.Szymanek- jaroslaw. Red. - panstwo wyznaniowe : doktryna- prawo i praktyka .Broker na rynku
ubezpieczeniowym w polsce.Powstanie- dzialalnosc i wplyw na bezpieczenstwo wewnetrzne odrodzonej
polski 10 pulku ulanow litewskich do zakonczenia kampanii wrzesniowej.Polityka finansowa jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy pieszyce w latach 2002-2006.Mitrega-niestroj- krystyna. globalny kryzys finansowy a kraje bric .Modelowanie i prognozowanie poziomu stopy inflacji w polsce w
latach 2000 - 2011 na podstawie modelu arima..Cena pracy magisterskiej.Instrumenty motywowania
pracownikow w jednostkach samorzadowych na przykladzie urzedu gminy w lubnicach.System szkolen
pracownikow jako czynnik motywacyjny w malym przedsiebiorstwie.Ocena dzialalnosci banku ochrony
srodowiska s.a. na podstawie udzielonych kredytow proekologicznych..Praca magisterska
licencjacka.Wykorzystanie systemu finansowo-ksiegowego sap w zarzadzaniu firma knauf sp z
o.o.Ruszkowski- pawel. Red. - grupy interesow a prywatyzacja elektroenergetyki .Preferencje studentow na
rynku turystycznym.Analiza systemu zarzadzania gmina kaweczyn.Ksztaltowanie wizerunku miasta oswiecim
jako element strategii rozwoju..Klauzule abuzywne w umowie o wycieczke turystyczna zawieranej w obrocie
jednostronnie profesjonalnym.Analiza dzialalnosci kredytowej bankow komercyjnych na przykladzie banku
pocztowego w latach 2007 - 2009.Wykonywanie postanowien w przedmiocie warunkowego
przedterminowego zwolnienia.praca licencjacka budzet gminy .Motywacyjne aspekty zarzadzania zasobami
ludzkimi.Wizerunek miasta lodzi w opiniach mieszkancow.praca licencjacka budzet gminy .Gourdin- kent n. global logistics management : a competitive advantage for the 21st century .Ochrona finansow publicznych
w zakresie podatku od towarow i uslug metodami prawa karnego - wybrane zagadnienia..Psychologiczne
cechy dobrego menedzera.Analiza zobowiazan pracodawcy z tytulu skladek ubezpieczenia spolecznego i
obciazen podatkowych od osob fizycznych na przykladzie urzedu skarbowego x w latach 20012005.Karnoprawna ochrona informacji w zakresie przestepczosci komputerowej na gruncie polskiego
kodeksu karnego z 1997 roku.Analiza dochodow i wydatkow jednostek samorzadu terytorialnego na
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przykladzie gminy klomnice..Wplyw odleglosci pomiedzy siedzibami spolek na korelacje stop zwrotu z
akcji.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie finansami jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy rzasnia.Przejscie zakladu pracy lub jego czesci na innego pracodawce.Pisanie pracy
magisterskiej cena.Aspekty ekonomiczno-spoleczne funkcjonowania gospodarstw ekologicznych w polsce. Ze
szczegolnym uwzglednieniem powiatu wloszczowskiego.Slask cieszynski jako teren pogranicza. Rys
historyczny- stosunki wyznaniowe i kwestia tozsamosci narodowej mieszkancow zaolzia..praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Realizacja modelu zatrudnienia tymczasowego w polskim
prawie pracy.Analiza wykorzystania i skutecznosc marketingu w uslugach ubezpieczeniowych (na przykladzie
polskiego towarzystwa ubezpieczen s.a. oddzial w ostrolece).Nowe uslugi bankowe na tle tradycyjnych uslug
bankowych.Prace magisterskie rachunkowosc.Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej na
przykladzie irlandii i grecji..Czynniki sukcesu na polskim rynku bankowosci detalicznej na przykladzie ge
money banku- lukas banku oraz getin banku.Rola operatora logistycznego w lancuchu dostaw.praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw opodatkowania na dzialalnosc spolki z o.o. Na przykladzie nyskiej
energetyki cieplnej w nysie..Filmowy model policjanta w konfrontacji z rzeczywistoscia.Ocena i diagnoza
kultury organizacji oraz kultury bezpieczenstwa pracy na przykladzie kopalni wegla kamiennego bobrek centrum.Rola systemu podatkowego w gospodarce rynkowej.Manipulacje w negocjacjach.Ocena pracownika
i jej wplyw na motywacje w instytucjach samorzadowych na przykladzie urzedu gminy..Problematyka
srodkow obrony przed wrogim przejeciem spolki akcyjnej w prawie wspolnotowym i polskim.praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw zaopatrzenia na efektywnosc przedsiebiorstwa w kontekscie zarzadzania
zapasami.Sposoby zwalczania przestepczosci zorganizowanej w polsce .praca licencjacka budzet gminy .Rfid
jako alternatywa kodow kreskowych.Orlowski- wojciech - zmiany w konstytucjach zwiazane z czlonkostwem
w unii europejskiej .Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadan publicznych..Analiza
fundamentalna jako narzedzie wspomagajace podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynku kapitalowym
na przykladzie spolki pgnig s.a.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona konsumenta w unii europejskiej.
Odpowiedzialnosc za produkt niebezpieczny na tle prawa ochrony konsumenta w ue.Analiza budzetu
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy konopiska w latach 2002-2005.Pomoc ue dla
polskiego rolnictwa i obszarow wiejskich w ramach programu sapard na przykladzie wojewodztwa
mazowieckiego.Separacja w postepowaniu cywilnym.Odpowiedzialnosc z majatku wspolnego za
zobowiazania jednego z malzonkow.Zmiany w podatku vat w latach 2006-2008..Powiazania miedzy
przedsiebiorstwami transportu lotniczego. Koncentracja- alianse i szczegolne porozumienia kooperacyjne
miedzy przewoznikami lotniczymi .Administracyjnoprawne instytucje ochrony zabytkow.praca licencjacka
budzet gminy .Istota motywacji w zarzadzaniu zespolami pracowniczymi..Komunikacja glosowa voip aspekty technologiczne i ekonomiczne.Przeplywy pieniezne w zarzadzaniu finansami jednostki gospodarczej
w krotkim okresie.Budowanie i komunikowanie marki malopolski. Porownawcze studium przypadku
wojewodztwa malopolskiego i regionu wallonii.System motywacji pracownikow w procesie zarzadzania
wspolczesnej organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa kesmet..Analiza budzetu gminy kobiele wielkie w
latach 2003-2007.Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie serwisowo - remontowym na terenie
huty..Postepowanie nakazowe w polskim procesie karnym.Utwory powstale w wyniku wykonywania
obowiazkow ze stosunku pracy.praca licencjacka budzet gminy .Stosunki wewnetrzne i zewnetrzne spolki
cywilnej na tle polskiego kodeksu cywilnego.Pomoc przy pisaniu pracy magisterskiej.Rola zwiazkow
zawodowych w rozwiazywaniu konfliktow w zakladzie przewozow towarowych w tarnowskich gorach.Rola
menedzera w ksztaltowaniu wyniku finansowego przedsiebiorstwa.Zarzadzanie jakoscia w
turystyce..Koncentracja spolek kapitalowych ze szczegolnym uwzglednieniem laczenia sie spolek.Analiza
porownawcza stron www wybranych teatrow w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Mobile crm as the
answer to managing the customer relationship in the fast changing business environment of the xxi
century.Eksperyment medyczny w swietle prawa karnego.Produkcja szyny tramwajowej w swietle
obowiazujacych norm.Ocena zagrozen i ryzyka zawodowego w zakladach sluzby zdrowia (na przykladzie
samodzielnego- publicznego zakladu opieki zdrowotnej w czestochowie)..Wykorzystanie badan
marketingowych do oceny skutecznosci reklamy.Integracja w unii europejskiej.Technologia wznoszenia
budynkow monolitycznych praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Logistyka
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dystrybucji na przykladzie intersilesia mcbride polska sp. Z o.o. W strzelcach opolskich..Teoria panstwa i
prawa.Rola motywatorow w aparthotelu spatz w krakowie.Europejski trybunal sprawiedliwosci i sad
najwyzszy stanow zjednoczonych jako sady orzekajace w sprawie konstytucyjnosci prawa.Budzet miasta i
gminy lazy w latach 2001-2003.Identyfikacja pozaplacowych czynnikow motywacyjnych w zpow hortex
o/przysucha.Ochrona danych osobowych w prawie pracy..Mediacja - alternatywne rozwiazywanie sporow na
gruncie polskiego postepowania cywilnego.Prawo rodzicow do posiadania potomstwa w swietle polskich
regulacji prawnych i projektow ustaw bioetycznych.Przykladowe tematy prac licencjackich.Ryzyko kredytowe
w dzialalnosci banku.Fuchs- bernadetta. - prawo kartelowe a prawo prywatne miedzynarodowe .Logistyka
sfery gospodarki magazynowej w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie firmy abc.Wykorzystanie
nowoczesnych technologii teleinformatycznych w bankowosci elektronicznej..Opodatkowanie dochodow z
dzialalnosci gospodarczej osob fizycznych.Wawrzyk- piotr (nauki prawne). Red. - przestrzen wolnoscibezpieczenstwa i sprawiedliwosci w unii europejskiej : slownik .Podatek dochodowy biezacy w ksiegach
rachunkowych osob prawnych.Rola planowania strategicznego w rozwoju jst na przykladzie gminy
suprasl.Prace magisterskie z administracji.Karasinska- wanda. - samochod a podatki 2009 : aktualne stawki za
1 km przebiegu pojazdu- definicja samochodu osobow.Deficyt budzetowy i dlug publiczny w polsce.Kredyty
hipoteczne na finansowanie potrzeb mieszkaniowych osob fizycznych w ofercie bankow dzialajacych na
polskim rynku.Zarzadzanie utrzymaniem maszyn i jakoscia przy produkcji wyrobow z tworzyw
sztucznych..praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie ze skazanymi uzaleznionymi od alkoholunarkotykow- srodkow psychotropowych oraz niepelnosprawnymi fizycznie i psychicznie..Fundusze
inwestycyjne - zagadnienia administracyjno-prawne.Szkolenia jako narzedzie zarzadzania wiedza w spolkach
skarbu panstwa..Instytucja dziedziczenia w europejskim i polskim ustawodawstwie do xx wieku.Analiza
finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie grupy polskie sklady budowlane s.a..Pisanie pracy
dyplomowej.Funkcjonowanie zarzadu drog powiatowych jako jednostki organizacyjnej starostwa
powiatowego w piotrkowie trybunalskim.Optymalne zrodla finansowania inwestycji na przykladzie
firmy..Analiza sytuacji osob bezrobotnych z wyzszym wyksztalceniem w wojewodztwie mazowieckim w
latach 2005-2008.Program naprawczy oparty na systemie motywacyjnym na przykladzie mpk lodz.Wplyw
infrastruktury transportowej na atrakcyjnosc wojewodztwa opolskiego..Przedstawiciele pracownikow w
swietle dyrektywy 2002/14 i ustawy o informowaniu pracownikow i przeprowadzaniu z nimi
konsultacji.Zakres przedmiotowy nadzoru budowlanego..Problematyka reprezentacji spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia przez zarzad.Wplyw funduszy unijnych na postawy polskich rolnikow wobec integracji
europejskiej.Skonsolidowane sprawozdania finansowe w organizacjach wielopodmiotowych na przykladzie
grupy kapitalowej polskie gornictwo naftowe i gazownictwo s.a.Ocena efektywnosci funkcjonowania indeksu
wig-20 w latach 2005-2010 na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie..Analiza porownawcza
warunkow kredytow hipotecznych udzielanych przez banki uniwersalne i banki hipoteczne w
polsce.Negocjacje jako proces komunikowania sie.Ocena zdolnosci podwyzszenia kapitalu zakladowego na
przykladzie sp. Z o. O..Bezpieczenstwo w szkole.Logistyka dystrybucji produktow w przedsiebiorstwie
x.Ewolucja systemu gospodarczego na ukrainie..Prace zaliczeniowe.Efekty sterowania outsourcingu w
logistyce na przykladzie przedsiebiorstwa wz branzy motoryzacyjnej.Kierunki harmonizacji rachunkowosci
polskiej z rozwiazaniami swiatowymi w zakresie polaczen jednostek gospodarczych.Corporate social
responsibility a wyniki finansowe bankow.Problem zwalczania bezrobocia na lokalnym rynku pracy.Sytuacja
sektora msp po przystapieniu polski do unii europejskiej (na przykladzie regionu lodzkiego).Jakosc uslug
gastronomicznych w ocenie uslugobiorcy (na przykladzie wybranej restauracji).Daktyloskopia jako jeden z
dzialow techniki kryminalistycznej w identyfikacji sprawcow wlaman.Indeksy gieldowe jako syntetyczne
mierniki koniunktury gieldowej.Wladza rodzicielska.Ocena prorodzinnych aspektow opodatkowania
dochodow osob fizycznych w polsce.Oplacalnosc leasingu w stosunku do alternatywnych form finasowania
inwestycji w wybranym przedsiebiorstwie..Co czyni krola krolem- czyli o pozycji krola w ustroju panstwowym
na przykladzie angli od poczatku panstwowosci do konca epoki pierwszych plantagenetow.Haracze- aspekt
kryminalistyczny i kryminologiczny.Naczelne organy administracji panstwowej drugiej
rzeczypospolitej..Polscy wolnomularze w walce o niepodleglosc w okresie od konca xviii do poczatku xx
wieku oraz postawa kosciola katolickiego wobec ich dazen.Zasady nabywania nieruchomosci na cele budowy
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drog publicznych.Pisanie prac poznan.Lason- marcin (1978- ). Red. - miedzy kryzysem a wspolpraca
gospodarcza : przyklady wyzwan i problemow w stosunkach mi.Zastosowanie systemow informatycznych w
procesie zarzadzania malym przedsiebiorstwem na przykladzie zakladu produkcyjno-handlowego
kasbut.Funkcjonowanie i ewidencja podatku od towarow i uslug - vat na przykladzie spolki meg w latach
2005-2007.Rola jakosci w ksztaltowaniu wizerunku - na przykladzie zakladu przetworstwa zbozowego mlyn
laznow.Zmiana systemu zamowien publicznych po wejsciu polski do unii europejskiej i jej wplyw na
przedsiebiorstwa gospodarujace na rynku na przykladzie euro-gaz technika grzewcza i gazowa sp. Z
o.o..Wplyw promotora adhezji na wybrane cechy mechaniczne betonow poliestrowych praca inzynierska
budownictwo.Rola bezposrednich inwestycji zagranicznych w procesach fuzji i przejec w sektorze bankowym
w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Znakowanie ekologiczne jako instrument sluzacy ograniczaniu
negatywnego wplywu produktow na srodowisko (na wybranych przykladach znakowania i etykietowania
produktow).Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie przedsiebiorstwa serdeczna troska sp.
Z o.o..Prace dyplomowe logistyka.Zagadnienie dyskrecjonalnosci w stosowaniu prawa.Miedzy liberalizmem
a konserwatyzmem. Zarys doktryny politycznej miroslawa dzielskiego.Koszt pracy licencjackiej.Wplyw
reklamy na podstawy i decyzje konsumentow.Srodki trwale w aspekcie bilansowym i podatkowym na
przykladzie przedsiebiorstwa sentinel sp. Z o.o. W latach 2005-2007.Samobojstwo czy zabojstwo? - rola
prokuratora.Profil ksztalcenia a zroznicowanie w poziomie kompetencji i preferencji
zawodowych.Rozpoznanie potrzeb klienta na przykladzie dzialalnosci zakladu optycznego.praca licencjacka
budzet gminy .Pozycja konkurencyja przedsiebiorstwa( na przykladzie spolki z.o.o --polokna we
wloclawku)..Pozycja prezydenta w panstwach nadbaltyckich.Rachunkowosc w ocenie plynnosci
przedsiebiorstw w dobie kryzysu na rynkach finansowych i gospodarczych.Motywacja materialna na
przykladzie firmy sektora ubezpieczeniowego.Dzialalnosc gminy w zakresie bezpieczenstwa obywateli na
przykladzie strazy gminnej w mykanowie.Obciazenie obrotow przedsiebiorcow podatkiem od towarow i
uslug (ewidencja i obowiazki podatnika).Przekroczenie granic obrony koniecznej. Eksces intensywny oraz
eksces ekstensywny w polskim prawie karnym..Zarzadzanie jakoscia w procesie produkcji w latach 2002 2007 w hucie szkla jedlice s.a..Polityka spojnosci ue i fundusze europejskie.Lapownictwo bierne-analiza
dogmatyczna.Zatrudnianie pracownikow niepelnosprawnych .Wydatki samorzadow terytorialnych na
ochrone glownych zbiornikow wod podziemnych na przykladzie gminy turawa.Rola firmy grupa lew sp. Z o.o.
w globalnej sieci przedsiebiorstw swiadczacych uslugi telefonii mobilnej..Formy ewidencji a obciazenie
podatkowe na przykladzie wybranych przedsiebiorstw.Ustroj konstytucyjny stanow zjednoczonych ameryki w
ujeciu historycznym.Uchodzcy klimatyczni w aspekcie prawnomiedzynarodowym.Style kierowania zespolem
i ich odniesienie do ksztaltowania relacji pracowniczych na przykladzie firmy x.Wybrane aspekty prawne
stosunku pracy tymczasowej.atypowosc i podzial kompetencji..praca licencjacka budzet gminy
.Wynagrodzenie adwokata- radcy prawnego- doradcy podatkowego- rzecznika patentowego w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Dotacje z unii europejskiej dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw jako
zrodlo poprawy ich konkurencyjnosci.System finansowy jednostek samorzadu terytorialnego a funkcje gminy
na przykladzie gminy gliwice..Kampanie spoleczne jako narzedzie ksztaltowania postaw klientow na
podstawie mlodych kierowcow.Praktyki ograniczajace konkurencje w swietle porozumien
antykonkurencyjnych. Wspolnotowe prawo konkurencji..Reklama internetowa. Znaczenie i trendy
rozwoju..Ocena pracownicza sluzby cywilnej na przykladzie komendy wojewodzkiej policji w
lodzi.Planowanie jako instrument zarzadzania w przedsiebiorstwie komunalnym na przykladzie zgm tbs w
czestochowie.System ubezpieczen spolecznych w polsce po 1998 r..praca licencjacka budzet gminy .Venture
capital i jego wplyw na dzialalnosc msp w polsce.Korycka-zirk- milena. - teorie zasad prawa a zasada
proporcjonalnosci .Odrebna wlasnosc obiektow budowlanych w swietle rzadowego projektu zalozen
projektu ustawy o odrebnej wlasnosci obiektow budowlanych z dnia 3 listopada 2010 r..Odpowiedzialnosc
dyscyplinarna pracownikow administracji publicznej.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie pracy
magisterskiej.Wplyw finansowych i pozafinansowych czynnikow motywacji na poziom satysfakcji
pracownikow banku spoldzielczego w zgierzu.praca licencjacka budzet gminy .Usluga turystyczna jako czesc
marketingu na przykladzie firmy turystycznej reisebus.Urzad patentowy rzeczypospolitej i europejski urzad
patentowy a ochrona praw uprawnonych z patentu.Procesy magazynowania - problemy i sposoby ich
..
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rozwiazywania.Wplyw kosztow magazynowania na zarzadzanie firma.praca licencjacka budzet gminy
.Zwiazek logistyki z marketingiem na przykladzie przedsiebiorstwa ab s.a..Niedobor snu a chroniczne
zmeczenie w grupie zawodowej nauczycieli..praca licencjacka budzet gminy .Inwestycje rozwojowe w gminie
piatek i ich finansowanie.Kontrola jako element zarzadzania w przedsiebiorstwie handlowo-uslugowym
szron sp. Z o.o..Metodologia pracy magisterskiej.Nadolska- aleksandra. - komisja nadzoru finansowego w
nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finanso.Prace licencjackie z pielegniarstwa.praca
licencjacka budzet gminy .Rola kontroli w zarzadzaniu instytucja publiczna na przykladzie starostwa
powiatowego w myszkowie.Skutki prawne niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania
podatkowego..System motywowania pracownikow na przykladzie wybranej jednostki wojska polskiego w
wojewodztwie opolskim.Dzialalnosc kredytowa banku spoldzielczego - analiza na podstawie banku „esbank”
w radomsku w latach 2008-2010.Przemiany spoleczno - demograficzne tarnowskich gor w latach 1990 2000.Zatrudnianie cudzoziemcow w polsce.Przestepstwa kobiet przeciwko zyciu i zdrowiu.Leasing i jego
ujecie w rachunkowosci leasingobiorcy.Postepowanie w sprawie praktyk naruszajacych zbiorowe interesy
konsumentow jako przyklad postepowania przed prezesem urzedu ochrony konkurencji i
konsumentow.praca licencjacka budzet gminy .Zwolnienia grupowe..praca licencjacka budzet gminy .Rytm
kondycji psychofizycznej a zarzadzanie pracownikow kontroli jakosci.Logistyczna obsluga klienta na
podstawie firm swiadczacych uslugi kurierskie.Szkolenia jako forma inwestowania w pracownika i ich funkcja
motywacyjna..Wplyw logistyki msp na wysokosc kosztow logistycznych oraz sposoby ich
finansowania.Challenges in managing multicultural team.Ewolucja polityki bezpieczenstwa unii europejskiej
a aktualne wyzwania stojace przed unia..praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska cena.Praktyczne
problemy zastosowania metody bezposredniej w rachunku przeplywow pienieznych.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi jako czynnik poprawy konkurencyjnosci organizacji.(wybrane aspekty
teoretyczne i praktyczne).Strategia marketingowa dla firmy branzy meblarskiej stollido.Istota transportu
samochodowego i kolejowego na przykladzie zakladu transportu isd huty czestochowa..praca licencjacka
budzet gminy .Determinanty jakosci przy wytwarzaniu pasz..Kontrola podatkowa jako narzedzie skutecznej
polityki fiskalnej.praca licencjacka budzet gminy .Zrodla dochodow miasta na prawach powiatu na
przykladzie miasta piotrkowa trybunlaskiego.Kontratyp dzialania w ramach uprawnien i obowiazkow na
przykladzie funkcjonariuszy policji.Procedury kontroli podatkowej w polskim prawie podatkowym i ich
skutecznosc.praca licencjacka budzet gminy .Proces zwalniania pracownikow.Hostessy w dzialalnosci
promocyjnej przedsiebiorstw.Plan promocyjny dla teatru polskiego w bielsku - bialej.Projektowanie strategii
przedsiebiorstw.Polska kultura organizacyjna w swietle preferencji pracowniczych.Dysfunkcje i patologie
zarzadzania zasobami ludzkimi w placowce bankowej.Outsourcing-metoda strategicznego ksztaltowania
dzialalnosci na przykladzie fujitsu services sp.zo.o. I p4 sp.zo.o..Kreowanie wizerunku firmy w
internecie.Ocena gospodarki finansowej gminy kamien w latach 2000-2004.Dzialalnosc gminnego osrodka
pomocy spolecznej na terenie gminy kamienica polska w latach 2008-2010.Wykorzystanie funduszy unijnych
w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w radomsku.Ocena
porownawcza polityki inwestycyjnej gmin olsztyn i mstow w zakresie turystyki..Bariery i uwarunkowania
procesu wdrazania systemu zarzadzania jakoscia zgodnego z norma iso 9001:2001 na przykladzie firmy
plastpol.System wozkow automated guided vehicle jako narzedzie optymalizacji transportu wewnetrznego w
gospodarce magazynowej.Efektywnosc gospodarowania srodkami trwalymi na podstawie przedsiebiorstwa
gospodarki komunalnej sp.zo.o. W olkuszu.Zagraniczne operacje rozliczeniowe na przykladzie banku
zachodniego wbk s.a..Decyzja administracyjna jako przedmiot skargi do sadu administracyjnego..Wspolpraca
organizacji pozarzadowych z samorzadem lokalnym w zakresie realizacji zadan publicznych na przykladzie
czestochowy.Rynek nieruchomosci mieszkaniowych a ryzyko kredytobiorcy..Hipoteka bankowa jako
szczegolny rodzaj hipoteki umownej.praca licencjacka budzet gminy .Charakterystyka instytucji zazalenia jako
zwyklego srodka odwolawczego.Wplyw procesow rynkowych i szarej strefy na realizacje funkcjii podatku
akcyzowego.Znaczenie jakosci przy produkcji profila okiennego typu aura..Rachunek kosztow w
samodzielnym zakladzie opieki zdrowotnej opolskie centrum onkologii..Struktura kapitalu i wartosc rynkowa
publicznych spolek kapitalowych na przykladzie glaxosmithkline plc.Znaczenie podatku akcyzowego w
polsce..Analiza potencjalu strategicznego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy geppe group sp. Z o.
..
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O..Warunki kredytu zabezpieczonego hipotecznie - miedzybankowa analiza porownawcza.Metody pracy
prywatnego detektywa na podstawie ustawy o uslugach detektywistycznych i badan wlasnych.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie naleznosciami jako integralna czesc zarzadzania plynnoscia finansowa
przedsiebiorstwa.Jak zalozyc male przedsiebiorstwo gastronomiczne?.Miejsce i rola malych i srednich
przedsiebiorstw w gospodarce polskiej.Motywacja do pracy wsrod studentow podczas toku
studiow.Instytucje i instrumenty wspomagajace przemiany strukturalne wsi i rolnictwa w polsce (na
przykladzie powiatu pajeczanskiego).Spory o wlasciwosc miedzy organami administracji
publicznej.Umieszczenie sprawcy niepoczytalnego w odpowiednim zakladzie psychiatrycznym.Syntetyczne
metody oceny kondycji finansowej przedsiebiorstw..Famulska- teresa (1958- ). Red. - interpretacje
podatkowe a finanse przedsiebiorstw .praca licencjacka budzet gminy .Instytucja prezydenta stanow
zjednoczonych.Diagnoza kultury organizacyjnej w jednostce oswiatowej na przykladzie szkoly
podstawowej.Syndyk jako organ postepowania upadlosciowego.Spoldzielnie mieszkaniowe i ich rola w
rozwoju rynku nieruchomosci.Rozwoj rynku kart platniczych w polsce.System finansowania bezpieczenstwa i
porzadku publicznego na terenie gminy krakow..Seminarium ii nst. - prawo pracy i ubezpieczen
spolecznych.Reklama audiowizualna w swietle prawa unii europejskiej.Prawo pierwokupu.Srodki
egzekucyjne zobowiazan pienieznych w postepowaniu egzekucyjnym w administracji..praca licencjacka
budzet gminy .Otwarte fundusze emerytalne jako element systemu zabezpieczenia
emerytalnego.Identyfikacja uzytkownika systemu komputerowego.Rola marketingu mix w dzialalnosci
przedsiebiorstwa bomix.Analiza produktow bankowych na przykladzie trzech bankow komercyjnych
eurobanku lukas banku oraz polbanku..praca licencjacka budzet gminy .Dywersyfikacja oferty depozytowo kredytowej dla ludnosci jako element strategii rynkowej banku (na przykladzie banku pko bp s.a.).Promocja
polskiej edukacji wyzszej za granica na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego.Wplyw podatku od
nieruchomosci na wynik finansowy przedsiebiorstwa.Miejsce banku w funkcjonowaniu posrednictwa
finansowego..Wzory prac magisterskich.zrodla dochodow w jednostkach samorzadu terytorialnego- analiza
ich struktury w gminie wisniowa w latach 2007- 2011..Rady pracownikow jako instrument dialogu
spolecznego.Sciezki kariery zawodowej - studium przypadku przedsiebiorstwa transfer multisort
elektronik.Ocena kondycji finansowej spolki x w latach 2002-2006.Przestepstwo paserstwa nieumyslnego w
kodeksie karnym z 1997 roku.Specyfika procesu inwestycyjnego na rynku nieruchomosci na przykladzie
spoldzielni mieszkaniowej metalurg.Ocena efektywnosci systemu logistycznego w przedsiebiorstwie
transportowym artex transport.Analiza i ocena sytuacji finansowej spolki opoczno s.a. w latach 20012004.Badanie jakosci uslug swiadczonych przez obiekt hotelarski - motel morawica.Komisje wojskowe i
departamenty czasow stanislawowski.Zarzadzanie procesami logistycznymi na podstawie przedsiebiorstwa
mp alamentti sp.zo.o..Ocena finansowa dochodow i wydatkow budzetowych gminy ostrowiec swietokrzyski
w latach 2005 - 2009.Uwarunkowania negocjacji z partnerami rosyjskimi na przykladzie firmy boruta soft sp.
Z o.o..Efekty zmian w polityce karnej na bezpieczenstwo w ruchu drogowym w latach 1999 - 2008.Marketing
mobilny jako jeden z kanalow komunikacji z klientem.Finansowanie tworzenia nowego
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Dozor jako istotny element probacji.Zroznicowaniepoziom oraz struktura wynagrodzen w polsce..Budzet gminy jako zrodlo informacji w zarzadzaniu jednostka
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wolbrom w latach 2008-2010.Wladza rodzicielska w swietle
prawa rzymskiego i polskiego prawa wspolczesnego.Europejskie postepowanie w sprawach
transgranicznych.Sprostowanie- uzupelnienie i wykladnia wyrokow.Narzedzia stabilizacji systemu
finansowego europejskiego banku centralnego oraz szwajcarskiego banku centralnego.Rola i znaczenie
funduszy unijnych dla gospodarki polski na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Koncepcja partnerstwa
publiczno-pywatnego i jej realizacja w warunkach polskich na tle doswiadczen innych krajow.Finansowanie
oswiaty powiatu piotrkowskiego na przykladzie liceow ogolnoksztalcacych w piotrkowie
trybunalskim.Zaangazowanie pracownika we wspolczesnym przedsiebiorstwie .Analiza plynnosci finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie comarch s.a..Analiza porownawcza sprawozdan finansowych na przykladzie
p.f. terpol s.a. w sieradzu oraz p.z.f. polfa s.a. w pabianicach.Ocena dowodow w procesie cywilnym.praca
licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich wroclaw.Preferencyjne kredyty inwestycyjne na
podstawie banku spoldzielczego w zambrowie.praca licencjacka budzet gminy .Leasing finansowy i
..
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operacyjny jako forma finansowania przedsiebiorstw.Ocena zarzadzania w powiatowym urzedzie pracy w
myszkowie na podstawie zasad systemu toyota.Dzialalnosc agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa
na przykladzie biura powiatowego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w polskiej
cerekwi.Analiza produktow bankowych na przykladzie raiffeisen bank polska w latach 2007-2011..Przyznanie
sie oskarzonego a przebieg postepowania karnego..Wplyw wydatkow lokalnych na ksztaltowanie sie
dochodow budzetowych na przykladzie budzetu gminy wozniki w latach 2001-2005.Zasada pisemnosci a
informatyzacja administracji publicznej.Charakterystyka tworzenia spolki europejskiej w drodze polaczenia
spolek i w drodze utworzenia holdingu-se.Zastaw na udziale w spolce z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Logistyka i obsluga klienta na przykladzie przedsiebiorstwa miedzynarodowego limar sp.
Z o.o..Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa produkcyjnego w obliczu wzmozonej ekspansji
chin na polski rynek tekstylno-odziezowy - na przykladzie firmy 2x2.Ochrona dobra dziecka a wykonywanie
wladzy rodzicielskiej przez rodzicow zyjacych w rozlaczeniu.Umowa timershaingu.Perspektywy rozwoju
turystycznego tatrzanskiego parku narodowego.Bankowosc elektroniczna na polskim rynku bankowym.Rola
menadzera szkoly w warunkach wytycznych systemu oswiaty w polsce..Praca licencjacka
ekonomia.Wykorzystanie cyklu konwersji gotowki w efektywnym zarzadzaniu plynnoscia finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy roan..praca licencjacka budzet gminy .Jakosc swiadczenia uslug przez
jednostki samorzadowe - analiza i ocena na przykladzie urzedu miasta lubliniec.Rewitalizacja terenow
poprzemyslowych na przykladzie krakowa..Strategia marketingowa uslug turystycznych na przykladzie biura
podrozy sun paradise travel.Zygmunt balicki jako ideolog polskiej mysli narodowej.Specyfika zarzadzania
zasobami ludzkimi w malym przedsiebiorstwie.Aspekty marketingowe w dzialalnosci depozytowej
bankow.Istotnosc informacji o przeplywach pienieznych w sprawozdawczosci finansowej xxi wieku.praca
licencjacka budzet gminy .Zastaw na prawach jako zabezpieczenie wierzytelnosci bankowych w prawie
polskim i niemieckim.Instytucjonalna teoria prawa w ujeciu neila maccormicka.Zmiany w organizacji na
przykladzie oddzialu regionalnego poczty polskiej s.a. w piotrkowie trybunalskim.Marketing bezposredni
jako narzedzie ksztaltowania relacji z klientem wspolczesnej firmy na przykladzie wydawnictwa nowa
era.Finansowanie oswiaty na przykladzie urzedu gminy oraz urzedu miasta zdunska wola.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza budzetowa gminy garbatka letnisko w latach 2002-2014..praca licencjacka budzet
gminy .Badania satysfakcji klienta widowiska sportowego na przykladzie meczu pilki noznej ks rakow
czestochowa..Satysfakcja klientow sklepu ze sprzetem jezdzieckim equitom.Ochrona uczuc religijnych w
rzeczypospolitej polskiej.Koncepcja prawa do prywatnosci w swietle konstytucji stanow zjednoczonych oraz
orzecznictwa sadu najwyzszego.Ocena efektywnosci dzialan promocyjnych ( na przykladzie tetley polska sp.
Z o. O. ).Personel marketingowy w strukturze organizacyjnej banku - analiza i ocena na przykladzie pko banku
polskiego s.a..Przysposobienie dziecka..Kontrola zewnetrzna i wewnetrzna instytucji publicznej kasy
rolniczego ubezpieczenia spolecznego.Problemy definiowania tortur- nieludzkiego i ponizajacego
traktowania w prawie miedzynarodowym.Senat jako organ centralnego zarzadu wolnego miasta
krakowa..Rezim prawny parku narodowego w swietle prawa polskiego.Analiza i ocena procesu
komunikowania w urzedzie miejskim w leczycy.Fenomen krakowskiego kazimierza..Jak wyglada praca
licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Instrumenty finansowe - zasady prezentacji w sprawozdaniach
finansowych.Rola zaawansowanego contact center w kreowaniu logistycznego know how
przedsiebiorstwa.Blogi modowe jako instrument reklamy internetowej firm odziezowych .praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pracy licencjackiej.Ochrona praw podstawowych w unii
europejskiej.Realizacja idei spoleczenstwa informacyjnego na przykladzie wybranych witryn internetowych
gmin wojewodztwa malopolskiego..Sprzedaz osobista kosmetykow na przykladzie przedsiebiorstwa
unilever.Pracujacy w polsce (badania aktywnosci ekonomicznej ludnosci 1992-2004).Facility management w
nowoczesnym zarzadzaniu nieruchomoscia.Analiza zadluzenia a rozwoj gminy na przykladzie gmin poczesna i
konopiska.Pozyskiwanie i rekrutacja personelu w firmie farmaceutycznej x..praca licencjacka budzet gminy
.Koszty jakosci w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Analiza budzetu gminy oraz dzialalnosc inwestycyjna w
gminie popow w latach 1999-2003.Organizacja pomocy spolecznej w powiecie limanowskim..Kierunki
usprawnien zmierzajacych do podniesienia jakosci i efektywnosci procesow magazynowych w
przedsiebiorstwie produkcyjnym.Ewolucja systemu obiegu dokumentow w firmie na przykladzie firmy
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zeto.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Licencje przymusowe w prawie
patentowym.Pisanie prac poznan.Inwestycje rozwojowe w gminie piatek i ich finansowanie.Zarzadzanie
kryzysowe jako element bezpieczenstwa publicznego na przykladzie powiatu czestochowskiego..Zarzadzanie
ryzykiem finansowym w korporacji ze szczegolnym uwzglednieniem grupy kapitalowej lotos
s.a..Wykorzystanie srodkow pomocowych unii europejskiej w gminie krosniewice w latach 20052010.Przeksztalcanie spolki komandytowo-akcyjnej w spolke akcyjna.Wplyw wspolnej polityki rolnej unii
europejskiej na rozwoj polskiego rolnictwa na przykladzie gospodarstw rolnych w gminie wielowies..Ocena
efektywnosci funkcjonowania krakowskiego banku spoldzielczego w latach 2007-2011.Prowadzenie
dzialalnosci gospodarczej przez jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gmin..Wplyw integracji
polski z unia europejska na rozwoj sektora msp..Kubiak- jaroslaw - zjawisko asymetrii informacji a struktura
kapitalu przedsiebiorstw w polsce .Rekrutacja i selekcja jako formy pozyskiwania pracownikow na
wspolczesnym rynku pracy na przykladzie urzedu miejskiego w przedborzu w latach 2009-2011..Opolskie
centrum rozwoju gospodarki jako stymulator konkurencyjnego rozwoju regionu..Praca w godzinach
nadliczbowych .Spoldzielnia mieszkaniowa jako podmiot inwestujacy w rozwoj budownictwa
mieszkaniowego w polsce..Stefanski- ryszard andrzej. - prawo o ruchu drogowym .Sytuacja na rynku
kredytow hipotecznych w polsce.Spo-wkp jako instrument poprawy konkurencyjnosci msp w
polsce.Antynarkotykowe prawo polski na tle antynarkotykowego prawa wybranych krajow europy
zachodniej.Rola public relations w kreowaniu silnej pozycji marki - analiza i ocena na przykladzie biura uslug
rehabilitacyjnych medyk - tur.praca licencjacka budzet gminy .Prezydent rzeczypospolitej polskiej w swietle
konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku.Rozwoj logistyki miejskiej- a reorganizacja transportu zbiorowego na
przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa komunikacyjnego w lodzi.Kultura organizacyjna jako strategiczny
zasob organizacji przyszlosci na przykladzie kopalni wegla kamiennego rydultowy - anna..Prognozowanieanaliza i ocena kondycji finansowo - ekonomicznej przedsiebiorstw z wykorzystaniem systemow
informatycznych..Zagadnienia ochrony wierzyciela w razie niewyplacalnosci dluznika w swietle
orzecznictwa.Zlota akcja w swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu sprawiedliwosci oraz prawa
polskiego - ze szczegolnym uwzglednieniem ustawy z dnia 3 czerwca 2005.Kredyty bankowe jako zrodla
pozyskiwania kapitalu przez przedsiebiorstwo na podstawie spolki autotom.Obsluga klienta jako czynnik
determinujacy budowanie relacji partnerskich na wybranych przykladach.Wplyw osobowosci pracodawcy na
efektywnosc przedsiebiorstwa..Kredyty w rachunkowosci banku na przykladzie banku spoldzielczego w
radomsku.Materialnoprawne i procesowe aspekty postepowania przyspieszonego w polskim i hiszpanskim
prawie karnym. Wybrane zagadnienia.Logistyczna obsluga klienta w sklepach internetowych (na przykladzie
merlin.pl).Zarzadzanie w dobie roznorodnosci kulturowej.Wykorzystanie zasobow ludzkich do oceny
funkcjonowania systemu produkcyjnego..Ocena innowacyjnosci wybranego przedsiebiorstwa w zakresie
technologii produkcji tworzyw sztucznych.Tworzenie jednolitego rynku wspolnotowego za pomoca
przepisow liberalizacyjnych na przykladzie zmian polskiego sektora telekomunikacyjnego.Praca licencjacka o
policji.Ocena pracownikow i kontrola w zarzadzaniu zasobami ludzkim na przykladzie telekomunikacji
polskiej..Kredyt jako zewnetrzne zrodlo finansowania przedsiebiorstw.Rola i znaczenie masowych imprez
sportowych organizowanych przez urzad miasta krakowa.Zarzadzanie lancuchem dostaw w przemysle
spozywczym..Ocena portfela naleznosci w getin banku w latach 2006-2009.Wplyw kosztow oswiaty na
sytuacje finansowa gminy zytno.Polityka ekonomiczna w wielkiej brytanii i usa w okresie rzadow margaret
thatcher i ronalda reagana.praca licencjacka budzet gminy .Wynik finansowy jako element oceny
efektywnosci przedsiebiorstwa..Jaskiernia- jerzy (1950- ). Red. - bezpieczenstwo panstwa a ochrona praw i
wolnosci jednostki we wspolczesnym swiecie .Rola prokuratora w kontroli czynnosci operacyjnorozpoznawczych.Religia i swiatopoglad a prawo pracy.praca licencjacka budzet gminy .Wypalenie zawodowea poziom zaangazowania pracownikow zakladu opiekunczo-leczniczego w krakowie..Prawo osob
pozbawionych wolnosci do ochrony zdrowia w swietle orzecznictwa etpcz w sprawach
polskich.Funkcjonowanie powiatowego zespolu do spraw orzekania o niepelnosprawnosci w radomsku w
systemie pomocy spolecznej.Wspolczesne aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi w malych i srednich
przedsiebiorstwach.Strajk jako metoda rozwiazywania sporu zbiorowego.Ksztaltowanie sie systemow
ewidencji przychodow i rozchodow w lasach panstwowych w kontekscie potrzeb decyzyjnych..Leasing i
..
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kredyt jako formy finansowania malych i srednich przesiebiorstw.Wladza dyskrecjonalna w tworzeniu prawa
przez organy administracji publicznej.Marketingowa strategia rozwoju polskiej elektro - energetyki na
przykladzie enion s.a..Prace licencjackie.Wyroznij sie lub zgin. Innowacyjna reklama outdoorowa i jej
efektywnosc..Integracja pracownikow w zakladzie pracy chronionej.Proces restrukturyzacji wlasnosciowej i
przestrzennej przedsiebiorstwa produkcyjnego wawel s.a..Ocena wykorzystania srodkow finansowych z
programow europejskiej wspolpracy terytorialnej w latach 2007-2013.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Uniewaznienie malzenstwa a stwierdzenie niewaznosci malzenstwa w prawie
polskim i prawie kanonicznym.Status prawny czlonka drugiej izby w polsce- niemczech- wielkiej
brytanii..Metody oceny ryzyka bankowego na przykladzie banku pekao s.a..Przyszlosc energetyczna polski w
aspekcie ekonomicznym- geopolitycznym i prawnym.Planowanie jako funkcja zarzadzania na przykladzie
spolki x.Reklama w internecie jako metoda pozyskiwania klientow na rynku uslug bankowych na przykladzie
pko bp s.a. oraz mbanku.Ocena rynku funduszy inwestycyjnych w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.Wspolnota niepodleglych panstw - organizacja miedzynarodowa czy forum wspolpracy politycznej?.Zasada
federalizmu na przykladzie republiki federalnej niemiec.Kredyt i leasing jako istotne zrodla finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw.Opodatkowanie importu towarow.Wykorzystanie technologii open source
w firmie produkcyjnej.Sitarz- miroslaw (1964- ). Red. - koscielne prawo publiczne : wybor zrodel .Emisja
bankowych papierow wartosciowych na tle obowiazujacych regulacji prawnych..Motywowanie jako funkcja
zarzadzania na przykladzie sklepow sieci wielko powierzchniowych.Przestepne naduzycie wladzy przez
funkcjonariuszy publicznych.Fsadni- marika. Red. - creating innovative working arrangements : through the
support of public employment services for.Wizerunek gminy jako element ksztaltujacy jej
konkurencyjnosc..Wplyw interakcji prawa intuicyjnego i pozytywnego na osiagniecia ostatecznych celow
istnienia prawa.Prawo o aktach stanu cywilnego analiza regulacji w polsce i wybranych krajach
europejskich.Prokuratura jako organ ochrony prawnej.Zarzadzanie przez jakosc w przedsiebiorstwie
farmaceutycznym.Wplyw termomodrenizacji budynku na poprawe jego stanu..Swiadek koronny w
postepowaniu karnym.Organizacja systemu franczyzowego sposobem na rozwoj przedsiebiorstw.Zarzadzanie
szkola wyzsza po akcesji polski do ue na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego.Samoocena urzedu miasta
kozienice za pomoca metody caf.Zmiany struktury przestrzennej bezrobocia na opolszczyznie w latach 2005 2010..Logistyka dystrybucji na przykladzie intersilesia mcbride polska sp. Z o.o. W strzelcach
opolskich..Przyklad pracy licencjackiej.Ocena jakosci uslug publicznych na przykladzie urzedu gminy w
limanowej.Stosowane systemy ocen pracownikow naukowo-dydaktycznych w uczelniach wyzszych na
przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego w okresie 2000-2005 r..Formy pomocy unii europejskiej dla malych i
srednich przedsiebiorstw i ich rola (na przykladzie dzialalnosci przedsiebiorstwa drewnex).praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Konspekt pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy
.Nabywanie nieruchomosci przez cudzoziemcow w warunkach przed i po akcesyjnych - studium
przypadku.Ocena wykorzystania srodkow finansowych europejskiego funduszu spolecznego w realizacji
projektu systemowego w mops w czestochowie.Dzialalnosc towarzystwa inicjatyw tworczych e.Logistyka
praca magisterska.Narodowe zroznicowania form samorzadu terytorialnego na przykladzie samorzadu miast
oslo i krakowa.Dyrektywy ogolne i zasady wymiaru kary wobec spolecznego poczucia sprawiedliwosci.Praca
licencjacka dziennikarstwo.Kuleszynski- zdobyslaw. Red. - wlasnosc intelektualna - zrodlem kapitalu
przedsiebiorcy : kompendium wiedzy .Rekrutacja i selekcja pracownikow w przedsiebiorstwie (na
przykladzie firmy t-mobile).Strefy specjalne - problematyka administracyjnoprawna.Analiza procesu prania
pieniedzy oraz systemu przeciwdzialaniatemu procederowi..Sekurytyzacja nieruchomosci a globalny kryzys
finansowy.Sprzezenie zwrotne 360 stopni jako dodatkowa metoda oceny okresowej na przykladzie firmy
uniqa tu sa - oddzial w krakowie..Skutecznosc wybranych metod rekrutacji i selekcji oraz ich wplyw na dobor
pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Analiza sprawozdan finansowych jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w tomaszowie mazowieckim.Kontrola zarzadcza w
jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miejskiej krakow.Perspektywy polskiego rynku
pracy po wejsciu do unii europejskiej..Polska jako welfare state..Zastosowanie wybranych terorii motywacji
w zarzadzaniu na przykladzie firmy x.Rola sekurytyzacji w finansowaniu dzialalnosci bankowej.Analiza
niekonwencjonalnych zrodel energii. Budownictwo energooszczedne praca inzynierska budownictwo.Analiza
..
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finansowa jako podstawa oceny funkcjonowania przedsiebiorstwa (na przykladzie ccc s.a. w latach 20102012).Analiza systemow motywacyjnych stosowanych w malych hotelach..Awans zawodowy nauczyciela jako
element rozwoju pracownika.Dzialalnosc krakowskiego biura festiwalowego i jego wplyw na promocje
miasta..Pisanie prac magisterskich lodz.Sukces rynkowy kultury fantastyczno - basniowej w polsce na
przykladzie wladcy pierscieni j.r.r. tolkiena..Usprawiedliwiona nieobecnosc pracownika w pracy..Status
prawny kobiet w wybranych systemach ustrojowych .Podatek vat w budownictwie mieszkaniowym na
przykladzie firmy pphu szaki nowak tomasz..Naleznosci pieniezne w postepowaniu administracyjnym..Etyka
reklamy.Prace magisterskie uw.Szczodrowski- grzegorz. - polski system podatkowy .Charakterystyka i ocena
kondycji finansowej na przykladzie gminnej spoldzielni --samopomoc chlopska w gminie wreczyca
wielka.Jakosc obslugi gosci na przykladzie hoteli accor.Faszyzm- wlochy- mussolini.Ochrona prawna domen
internetowych w prawie polskim i stanow zjednoczonych.Kredyt i leasing jako zrodlo finansowania
dzialalnosci inwestycyjnych w przedsiebiorstwie..Koncepcja rozwoju turystycznego bialki tatrzanskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw polityki ekonomicznej na rozwoj malej przedsiebiorczosci. Przypadek polski
i bialorusi.Etyczne problemy zarzadzania na przykladzie szkoly prywatnej.Wplyw nowego zarzadzania
publicznego na satysfakcje klienta organizacji publicznej na przykladzie wybranych urzedow w wojewodztwie
podlaskim.Ocena efektywnosci funkcjonowania gminy mykanow na tle gmin powiatu
czestochowskiego.Wplyw wdrozenia normy pn-en iso 9001:2001 na poziom uslug swiadczonych w
tarnowskiej agencji rozwoju regionalnego s.a..Wprowadzenie standardow zarzadzania jakoscia w hodowli ryb
slodkowodnych.Prace licencjackie z administracji.Polozenie prawne kosciola rzymskokatolickiego w
polsce..Rekrutacja pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa uslugowego „poludnie ii”..Reklama
prasowa oraz jej nowe sposoby oddzialywania na konsumentow - analiza i ocena na przykladzie polskiego
rynku prasowego..Koncepcje zarzadzania zasobami ludzkimi we wspolczesnych organizacjach.Aspekt
materialny prawa do obrony w postepowaniu przygotowawczym. Teoria a rzeczywistosc.Podatki lokalne jako
zrodlo dochodow budzetowych gminy nysa..praca licencjacka budzet gminy .Ustroj konstytucyjny.praca
licencjacka budzet gminy .Teoria prawa i systemow politycznych.Amortyzacja srodkow trwalych w prawie
bilansowym i prawie podatkowym.Wplyw rytualow organizacyjnych na funkcjonowanie przedsiebiorstwa (na
przykladzie spolki elzat z o.o. W tarnowie).praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc kredytowa banku
spoldzielczego - analiza na podstawie banku „esbank” w radomsku w latach 2008-2010.praca licencjacka
budzet gminy .Narodowy fundusz zdrowia w systemie finansowania publicznej ochrony
zdrowia.Zastosowanie systemu rfid w procesie magazynowania w firmie acp pharma s.a..Zagospodarowanie
przestrzeni magazynowej w magazynie wyrobow gotowych na przykladzie stora enso poland s.a. w
ostrolece.Analiza dochodow i wydatkow na przykladzie gminy wlodowice.Analiza rozwoju rynku uslug
leasingowych w polsce.Marketingowe i logistyczne aspekty dystrybucji produktow w funkcjonowaniu
przedsiebiorstwa branzy chemii budowlanej.Ochrona pracownika zatrudnionego w godzinach
nadliczbowych.Internet jako narzedzie komunikacji spolecznej..Poziom stresu w trakcie oceniania
pracownikow.Urlop na zadanie.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie agora spolka akcyjna w
latach 2008-2010.Pozamaterialne czynniki motywacji pracownikow w realizacji strategii
tqm.Kryminologiczne i karne aspekty przeciwdzialania praniu pieniedzy..Status polityczny palestyny.Ocena
walorow turystycznych drog kolowych na podhalu oraz mozliwosci organizacji turystyki samochodowej.Rola
pelnomocnika w postepowaniu karnym.Analiza finansowa a rozwoj przedsiebiorstwa na podstawie rolniczej
spoldzielni produkcyjnej w wydrowicach..Ocena zarzadzania przez jakosc na przykladzie - fabryki maszyn
gorniczych pioma s.a.Planowanie i realizacja szkolen zawodowych jako forma doksztalcania i rozwoju
pracownikow.Ocena dzialalnosci kredytowej na przykladzie banku spoldzielczego w opocznie w latach 20032004.Budzetowanie kosztow dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie niemieckiego podmiotu
gospodarczego lange - maschinen und stahlbau z lunen.Rekrutacja i selekcja jako elementy zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie p.p.h. alruno - aleksander szulc..Analiza rynku nieruchomosci
mieszkaniowych w krakowie w latach 2003-2007.Funkcjonowanie systemow zarzadzania jakoscia w branzy
metalowej..Instrumenty zarzadzania lancuchem dostaw w ikea retail sp. Z o.o..Problem bezrobocia na
lokalnym rynku pracy-studium przypadku na przykladzie gminy brzyska i powiatu jasielskiego w latach 20062011..Planowanie i projektowanie jakosci uslug medycznych na przykladzie szpitala
..
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rehabilitacyjnego.Pawlowski- bartosz. Red. - prawo europejskie w pracach parlamentarnych : przewodnik
poselski .Zaspokojenie wierzyciala rzeczowego w postepowaniu upadlosciowym.Logistyczna i marketingowa
obsluga klienta na przykladzie mbanku.Wplyw metod kalkulacji kosztow na procesy decyzyjne w
przedsiebiorstwie na przykladzie pphu garpol.Udzial wybranych elementow promocji mix w polityce
promocji realizowanej przez komputronik s.a..Adaptacja pracownicza - teoria i praktyka wprowadzania do
pracy.Szanse i bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na podstawie badan empirycznych w
gminie glubczyce..Global brands conquering a local market.Niegodnosc oraz wydziedziczenie jako szczegolne
przypadki utraty prawa do spadku.Model welfore state - relikt przeszlosci czy odpowiednia droga w
zglobalizowanym swiecie.Formy i kierowanie reklam w systemie google adwords.Zarzadzanie ryzykiem w
projektach informacyjnych. Proces- metodyki i techniki - studium przypadku.Atrakcyjnosc turystyczna stanow
zjednoczonych w opinii polakow.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci mieszkalnych na
przykladzie alior banku.Analiza i ocena kultury organizacyjnej w klubie sportowym na przykladzie
towarzystwa sportowego wisla krakow.praca licencjacka budzet gminy .Programy lojalnosciowe - tworzenieimplementacja- ocena (na przykladzie firmy marex).Przeciwdzialanie dyskryminacji ze wzgledu na plec w
zatrudnieniu.Fundusze strukturalne skierowane do sektora malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Problematyka rozliczania podatku dochodowego od osob prawnych na przykladzie przedzalni
zawiercie s.a.Rola i znaczenie magazynu w systemie logistycznym na przykladzie wybranej firmy.Marketing
szeptany jako narzedzie komunikacji rynkowej.Realizacja celow polityki pienieznej nbp w latach 20042011.Atrakcyjnosc turystyczna finlandii w opinii polakow..Rozwoj spoleczno - gospodarczy miast wojwodztwa
lodzkiego na przestrzeni lat 1999-2004 w swietle badan taksonomicznych..Znaczenie gospodarki
nieruchomosciami w zasilaniu budzetu gminy miejskiej turek.Trust w prawie prywatnym
miedzynarodowym.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw dzialalnosci stowarzyszenia na rozwoj
gospodarczy i spoleczny spolecznosci w gminie kluczbork.Efektywne zarzadzanie projektem i zespolem
projektowym na przykladzie agencji reklamowej.Uwarunkowania technologiczne w procesie obslugi klienta
na poczcie polskiej.zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w kontekscie procesu integracji
polski z ue.Znaczenie placowych i pozaplacowych narzedzi motywacji - na podstawie badan w kopalni wegla
kamiennego jankowice..Procedury udzielania kredytow hipotecznych na przykladzie banku x.Leasing w
aspekcie finansowym- podatkowym i ksiegowym na przykladzie europejskiego funduszu
leasingowego.Logistyczna obsluga klienta na podstawie firmy partner logistic sp. Z o.o..praca licencjacka
budzet gminy .Koncesje w prawie administracyjnym..Wplyw podatku od towarow i uslug na budzet panstwa
w latach 2005-2008.Umowy licencyjne typu open content w swietle prawa.Rola podatku od wartosci
dodanej w finansowaniu budzetu polski i unii europejskiej na przestrzeni lat 2005-2010.Rynek zboz w latach
2004 - 2009..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa
powiatowego w plocku.Przedsiebiorczosc rodzinna w irlandii oraz wnioski dla przedsiebiorczosci rodzinnej w
polsce.Rola systemu podatkowego w gospodarce rynkowej.Instrumenty pochodne jako przedmiot obrotu
gieldowego.Sliwa- jan - fundusze unijne bez tajemnic : podrecznik dla studentow .Prawo swiadka do
odmowy zeznan.Plan zarzadzania nieruchomoscia jako narzedzie w realizacji celow wlascicieli lokali
mieszkalnych (na przykladzie wspolnoty mieszkaniowej nr 13 w lublincu- ul. Sobieskiego 34- 36).Elementy
logistyki w przedsiebiorstwie handlowo-uslugowym (na przykladzie firmy arbud).praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie relacjami z dostawcami a efektywnosc lancucha logistycznego.Modele zarzadzania w
teatrze ludowym..Badanie efektywnosci wdrozonego w przedsiebiorstwie przemyslu motoryzacyjnego
systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy..praca licencjacka budzet gminy .Seminarium v
r.kat.socjologii prawa.praca licencjacka budzet gminy .Iii filar ubezpieczen a reforma emerytalnorentowa.praca licencjacka budzet gminy .Benchmarking jako nowoczesna metoda zarzadzania
przedsiebiorstwem lecce pen polska..Zastosowanie nowych technologii w instytucjach kultury na przykladzie
internetu..Wykorzystanie technik marketingowych w dzialalnosci niepublicznego zakladu opieki zdrowiotnej
w klomnicach..Dzialalnosc systemu gwarantowania depozytow na przykladzie bankowego funduszu
gwarancyjnego..Statystyczna analiza i ocena spolecznosci zagrozonej ubostwem.praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw szkolen na kariere zawodowa na przykladzie firmy leroy merlin.Wplyw wspolnej polityki rolnej
na restrukturyzacje polskiego rolnictwa.Firmy rodzinne – problemy i wyzwania w procesie
..
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zarzadzania.Analiza kredytu obrotowego - przypadek miejskich sieci cieplnych w zdunskiej woli.Systemy
motywacyjne nowoczesnej organizacji na przykladzie firmy branzy telekomunikacyjnej.Sejm rzeczypospolitej
polskiej. Sklad- struktura i funkcje sejmu rp.Ocena bezpieczenstwa pracy na wybranych stanowiskach w
przedsiebiorstwie agad..Badanie opinii pracownikow.Technologia procesu wtrysku wykorzystywana w
procesie produkcji lusterek samochodowych..Przyczyny i skutki wypadkow przy pracy na podstwie zgh
boleslw..Propozycje zmian w konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997 r.- analiza
normatywna..Rozwoj mikrofirm w powiecie oleskim..Kulturowe uwarunkowania zachowania ludzi w
organizacji.Miejsce malezji w gospodarce swiatowej oraz stosunki polski z tym krajem.Orzecznicza doktryna
obejscia prawa podatkowego.Zwiazki samorzadowe w latach 1928-2006..Prawna ochrona tzw. Formatow
telewizyjnych..Sprawozdawczosc finansowa jako zrodlo oceny wiarygodnosci przedsiebiorstwa na podstawie
wybranej spolki xyz w latach 2010-2012.Panfil- przemyslaw. - prawne i finansowe uwarunkowania dlugu
skarbu panstwa .Zarzadzanie jakoscia w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa
powiatowego w wieruszowie.Programy lojalnosciowe jako forma promocji i element strategii
marketingowej.praca licencjacka budzet gminy .Podatkowa grupa kapitalowa jako szczegolny rodzaj
podatnika.Zakaz kumulacji sankcji represyjnych za ten sam czyn.Pomiedzy europa a azja- czyli intelektualne
poszukiwania dziewietnastowiecznej inteligencji rosyjskiej.Skarga na uchwale organu jednostek samorzadu
terytorialnego..Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie poczta polska na przykladzie rup lodz-poludnie..praca licencjacka budzet gminy .Radca
prawny w polsce ludowej w latach 1945-1982.Strategie przedsiebiorstw rodzinnych na przykladzie firmy
bracia urbanek sp. J. W lowiczu.Uprawnienia konsultacyjne i stanowcze organizacji zwiazkowych przy
rozwiazywaniu umowy o prace.Rola sluzb administracji publicznej w walce z patologia w rodzinie.Wzory prac
licencjackich.Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju gospodarczym na przykladzie chin.Wplyw funduszy
pomocowych na rozwoj gminy lopuszno.Dostosowanie polskiego transportu drogowego do wymogow
czlonkostwa w unii europejskiej.Kluczowe czynniki determinujace sukces menedzera.Znaczenie gospodarki
magazynowej jako elementu logistyki w przedsiebiorstwie.Fuzje i przejecia przedsiebiorstw na przykladzie
spolki pfleiderer grajewo s.a..Analiza dzialalnosci depozytowej banku na przykladzie banku pko bp
s.a..Obciazenia podatkowe malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa x.Zarzadzanie
ryzykiem kredytow konsumenckich w praktyce banku spoldzielczego w glubczycach.Wycena mienia
komunalnego w gospodarce nieruchomosciami gminy miasta czestochowy.Orzeczenia sadu ii-giej instancji
przed i po rozpoznaniu apelacji cywilnej.praca licencjacka budzet gminy .Kornberger-sokolowska- elzbieta. jednostki samorzadu terytorialnego jako beneficjenci srodkow europejskich .Dzialalnosc wybranych
organizacji pozarzadowych na rzecz ochrony praw czlowieka.Organizacja i stan ochrony prawnej
konsumentow w polsce.Negocjacje w sektorze publicznym..Bariery rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce..Promocja jako element marketingu terytorialnego (na przykladzie lowicza).Kredyt
i ryzyko kredytowe w dzialalnosci banku.Pisanie prac na zlecenie.Przeciwdzialanie bezrobociu na lokalnym
rynku pracy.Pisanie pracy licencjackiej cena.Prawna regulacja postepowania w sprawie ocen oddzialywania
na srodowisko skutkow realizacji planow i programow w swietle prawa polskiego.Wspolpraca banku z
przedsiebiorstwem.Prawo autorskie jako przedmiot dziedziczenia w ustawodawstwie polskim.Zarzadzanie
infrastruktura sieciowa oraz serwerem z systemem operacyjnym linux w malym przedsiebiorstwie.Dochody i
wydatki gminy na przykladzie gminy leki szlacheckie w swietle zadan i potrzeb w latach 2007-2009.Umowne
prawo odstapienia.Podwaliny krakowskiej szkoly prawa narodow w swietle tworczosci pawla wlodkowica na
przelomie xiv i xv wieku.praca licencjacka budzet gminy .Images of 4 polish cities – comparison of
acceptation.Rada ministrow rzeczypospolitej polskiej..Analiza i ocena systemu dystrybucji w
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy cefarm czestochowa s.a..Ustanie malzenstwa przez rozwod..praca
licencjacka budzet gminy .Pozycja prawna wojewody.Uwarunkowania i konsekwencje wypalenia
zawodowego na przykladzie firmy delphi - oddzial zabierzow.Zakaz udzielania pomocy publicznej.Projekt
techniczny docieplenia sciany zewnetrznej i stropodachu obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej
zrealizowanego w technologii murowej. Praca inzynierska budownictwo.Pozycja ustrojowa prezydenta
rzeczypospolitej polskiej w konstytucjach niepodleglej polski..Prace dyplomowe chomikuj.Realizacja zadan z
zakresu pomocy spolecznej na przykladzie swiadczen rodzinnych udzielanych przez gminny osrodek pomocy
..
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spolecznej w slomnikach..Prawo sasiedzkie.Planowanie i kontrola realizacji budowy z wykorzystaniem
programu ms projekt praca inzynierska budownictwo.Uwarunkowania techniczne w procesie poprawy
jakosci na przykladzie osrodka szkolenia kierowcow..Logistyczno-marketingowe potencjaly i efekty w
zarzadzaniu lancuchem dostaw..Jurysdykcja uniwersalna przy sciganiu zbrodni wojennych..praca licencjacka
budzet gminy .Normatywnosc dogmatyk prawniczych i jej zwiazek z sadowym stosowaniem prawa.Mysl
spoleczna i polityczna j.s. milla i alexisa de tocqueville a.Motywowanie jako funkcja zarzadzania na
przykladzie sklepow sieci wielko powierzchniowych.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa bio pal w latach 2006-2010.Teoria prawa i systemow politycznych.Proces ksztaltowania kultury organizacyjnej na
podstawie badan empirycznych w urzedzie gminy w dobrzeniu wielkim..Zachowania patologiczne w
organizacji.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji dla kierownictwa i klientow banku
komercyjnego.Eurojust jako instytucja wspolpracy miedzynarodowej w sprawach karnych.Czynnosci
operacyjno-rozpoznawcze.Pionowa i pozioma analiza dochodow i wydatkow gminy janow w latach 20062010.Przedsiewziecia w cementowii gwarantujace czystsza produkcje.Marketing artykulow
spozywczych.Stanulewicz- maksymilian. - panstwo wobec problemu wlasnosci nieruchomosci kosciola
rzymskokatolickiego w polsce w xx.Wypalenie zawodowe i style radzenia sobie ze stresem u nauczycieli
liceum ogolnoksztalcacego w stalowej woli.Polityka rachunkowosci w rejonowym banku spoldzielczym w
lututowie.Aktywnosc polityki inwestycyjnej i zrodla jej finansowania w gminach wiejskich.Mazowiecki bank
regionalny s.a. i jego dzialalnosc w zakresie bezpieczenstwa bankow lokalnych.Czynniki wzrostu eksportu
produktow rolno - spozywczych w polsce na przykladzie sm mlekpol .Finasowanie inwestycji komunalnych w
gminie kobiele wielkie w latach 2005-2009.Analiza i ocena procesu komunikacji interpersonalnej na
przykladzie hurtowni saol sp. Z o.o. W zawierciu i sosnowcu.Wykorzystanie doswiadczen portugalskich przez
male i srednie przedsiebiorstwa tekstylno-odziezowe regionu lodzkiego.Struktura funkcjonalno przestrzenna miasta jako czynnik rozwoju na przykladzie opola..Senauth- frank. - a morning of terror : the
london bombings on july 7th 2005 .System kart platniczych w polsce (na przykladzie oferty bgz s.a.).praca
licencjacka budzet gminy .Analiza budzetu gminy zarki w latach 2008-2010.Przestepstwa popelniane na
szkode taksowkarzy.Analiza efektywnosci tfi arka w latach 2002 - 2006.Cross docking w dystrybucji przesylek
kurierskich..Sekurytyzacja - analiza zagadnien prawnych.Budzet zadaniowy jako instrument zarzadzania
finansami gminy (na przykladzie gminy goleniow).Innowacje technologiczne w lancuchu dostaw na
przykladzie rfid.Patentowanie produktow leczniczych.Plan pracy dyplomowej.Ocena sytuacji ekonomicznej
gieldowych spolek branzy miesnej na przykladzie pkm duda s.a. i indykpol s.a..praca licencjacka budzet
gminy .Ochrona interesow pracodawcow zatrudniajacych radcow prawnych na podstawie umowy o
prace.Formy przedstawieniowe znaku towarowego.Mikrofinanse a finansowanie rozwoju mikro- malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce.Dostosowania w dziedzinie ochrony srodowiska naturalnego w polsce na
przykladzie sektora energetycznego.Weryfikacja struktury czynnikowej kwestionariusza osi autorstwa
coopera i sloana - grupa zawodowa pracownicy banku..Rozwoj gospodarczy gminy kruszyna w latach 1999 2004.Franchising jako wspolczesna forma dzialalnosci handlowej.Wybrane aspekty przestepstwa oszustwa w
polskim prawie karnym.Zarzadzanie pro-ekologiczne wyzwaniem dla nowoczesnego przedsiebiorstwa..praca
licencjacka budzet gminy .Ocena mozliwosci rozwoju agroturystyki w wojewodztwie slaskim..Analiza i ocena
budzetu gminy strzelce wielkie w latach 2007-2010.Narod serbski: oprawca i ofiara. Zbrodnie wojenne
popelnione podczas wojen lat 1991-1995 ze szczegolnym uwzglednieniem roli jednostek
paramilitarnych.System logistyczny przedsiebiorstwa uslugowego na przykladzie firmy x.Podatek od
nieruchomosci jako zrodlo dochodow gminy na przykladzie gminy gorniczej- wiejskiej i
uzdrowiskowej.Poszkodowani w wyniku wykorzystywania informacji poufnych w kontekscie roszczen
prywatnoprawnych.Szkolenia jako skladnik zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miejskiego
w ozorkowie.Kotarba- marcin . Aut. - ochrona wiedzy a kapital intelektualny organizacji .Formy promocji
grafiki wspolczesnej w instytucjach kultury ( na przykladzie dzialalnosci stowarzyszenia ars graphica w
krakowie).Planowanie zatrudnienia- rekrutacji i dobor pracownikow jako czynniki wplywajace na sukces
firmy na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Ocena placowych i pozaplacowych form motywacji w swietle
opinii pracownikow wybranej instytucji.praca licencjacka budzet gminy .Lucarz- katarzyna. - ustawa o
przeciwdzialaniu narkomanii : komentarz .Znaczenie koncepcji roli nauczyciela dla zarzadzania rozwojem
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zawodowym..Ustalenie wyniku finansowego wedlug prawa bilansowego i finansowego.Rola strategii w
rozwoju miasta na przykladzie tomaszowa mazowieckiego.Funkcjonowanie policji kryminalnej na przykladzie
wydzialu kryminalnego komendy wojewodzkiej policji w bialymstoku.Szarek- stanislaw. - ekonomiczne
aspekty zastosowania efektu hormetycznego w rolnictwie .Kredytowanie klientow indywidualnych i
instytucjonalnych na przykladzie lukas banku s.a..Analiza wydatkow budzetu gminy klobuck w latach 20072011.Zasady pisania prac dyplomowych.Placowe i pozaplacowe formy motywowania pracownikow na
przykladzie poczty polskiej s.a..Dzialania marketingowe jako walka o portfel klienta na przykladzie ing banku
slaskiego s.a..Partnerstwo publiczno-prywatne w infrastrukturze autrostadowej w polsce.Rola podatkow
lokalnych jako zrodla finansowania gminy.Prace podyplomowe.Prawo narodow do samostanowienia jako
przyklad trzeciej generacji praw czlowieka.Praca magisterska politologia.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Kowalewski- adam tadeusz - spoleczne- ekonomiczne i przestrzenne bariery
rozwoju zrownowazonego .Rozwoj przedsiebiorstwa a aspekcie postepu technicznego.Analiza jakosci
struktury kredytow mieszkaniowych udzielanych przez raiffeisen bank polska s.a. w latach 2002-2005.Analiza
cyklu zycia organizacji pozarzadowej na przykladzie stowarzszenia oyama karate.Sakowska-baryla- marlena. dostep do informacji publicznej a ochrona danych osobowych .Prawo do pracy w bezpiecznych warunkach a
prace w firmie utylizacji azbestu.Pisanie prac magisterskich informatyka.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza funkcjonowania klastrow w procesie rozwoju regionalnego na przykladzie wojewodztwa
lodzkiego.Styl zycia joga i wybory konsumenckie w swietle badan empirycznych..Ankieta do pracy
licencjackiej.Pozycja prawna duszpasterstwa wojskowego w polsce..Charakterystyka rynku kina niezaleznego
w polsce..Badanie sprawozdan finansowych a realizacja zasady prawdziwego i rzetelnego obrazu..Orzekanie i
wykonywanie kary ograniczenia wolnosci przez sady rejonowe w krosnie i krakowie krowodrzy w latach
2001-2006.Wierzbica- anna. - ograniczenia antykorupcyjne w samorzadzie terytorialnym .Rola opini
psychiatrycznej w procesie karnym.Kultura organizacyjna na przykladzie krakowskiej spoldzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej.praca licencjacka budzet gminy .Szczegolna rola ryzyka zawodowego w
zarzadzaniu bezpieczenstwem i higiena pracy na przykladzie zakladu energetycznego.Instrumenty
ograniczania ryzyka w kredytowaniu przedsiebiorstw..Klub pracy jako sposob na znalezienie
zatrudnienia.Specyfika uslug ubezpieczeniowych na przykladzie kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego
w opolu.Promocja krakowa jako produktu turystycznego.Narzedzia motywowania pracownikow w malych i
srednich firmach (na przykladzie firmy bean sp. Z o. O. W radomsku).System zapewniania jakosci przy
produkcji ramy gornej do koparek gasiennicowych ec 160c produkowanej przez firme zugil s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Formy ewidencji malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firm polontexewex- avimex.Analiza dochodow jednostki samorzadowej na przykladzie gminy goworowo w latach 20032006.Zarzadzanie ladem korporacyjnym w spolkach publicznych.Finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstw
poprzez emsje obligacji na przykladzie emisji polskich przedsiebiorstw na polskim i zagranicznych rynkach
kapitalowych w latach 2000-2005 z uwzglednieniem emisji publicznych wprowadzonych na rynek mts-ceto
oraz gpw.Cywilne sluzby specjalne jako instytucje ochrony bezpieczenstwa panstwa .Odwzorowanie zrodel
finansowania i sytuacji finansowej przedsiebiorstwa w sprawozdaniach finansowych.praca licencjacka budzet
gminy .Wybrane aspekty wyceny nieruchomsci na przykladzie szacowania wartosci jednorazowego
wynagrodzenia z tytulu ustanowienia sluzebnosci przesylu linii kablowej sn w katowicach.Plan pracy
licencjackiej.Chroniony czy otwarty rynek pracy? Szanse i zagrozenia dla niepelnosprawnych
pracownikow.Praca magisterska z rachunkowosci.Balanced scorecard w uniwersytecie lodzkim.Ocena
realizacji strategii rozwoju gminy czajkow do roku 2006.praca licencjacka budzet gminy .Podnoszenie
kwalifikacji zawodowych- jako element rozwoju firmy na przykladzie przedsiebiorstwa amrest.Dzialalnosc
posrednika na rynku nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie kancelarii majatkowej
stanislawski.Dochody gospodarstw domowych rodzin rolniczych irlandii po jej wstapieniu do unii
europejskiej.Zazalenie w postepowaniu karnym.Znaczenie gospodarki magazynowej jako elementu logistyki
w przedsiebiorstwie.Analiza lokalnego rynku pracy i metod przeciwdzialania bezrobociu.Analiza budzetu
gminy ostroleka w latach 2007- 2009.praca licencjacka budzet gminy .Analiza informacji w
bezpieczenstwie.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich lublin.Mozliwosci wykorzystania
urokow dolinek krakowskich do aktywizacji spoleczno - gospodarczej tego obszaru.Ekspansja prawa pracy a
..
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zatrudnienie funkcjonariuszy policji.Wykorzystanie instrumentow promocji - mix w dzialalnosci hipermarketu
tesco w skierniewicach.Status prawny starosty.Rola rachunku kosztow docelowych w zarzadzniu
strategicznym.zrodla finansowania wydatkow budzetu gminy kielczyglow w latach 2002-2006.Logistyka
magazynowania w aspekcie optymalizacji przestrzeni skladowej obiektow magazynowych.Promocja uslg
bankowych na przykladzie banku przemyslowo-handlowego s.a..Zasady urlopu
wypoczynkowego..Mozliwosci finansowania inwestycji w jednostkach samorzadu terytorialnego z funduszy
unii europejskiej na przykladzie rzeszowa.Logistyka produkcji w badanym przedsiebiorstwie..Podstawy
budowy strategii rozwoju miasta nowy targ.Efektywnosc inwestycji lokalnych na przykladzie analizy budzetu
miasta lodz.Strumienie wartosci przy produkcji cegly pelnej.Motywowanie jako istotny element procesu
zarzadzania w firmie big star..Wplyw przywilejow na wynik finansowy zakladow pracy chronionej.Organizacja
i funkcjonowanie samorzadu gminnego na przykladzie gminy branice.Technologiczny aspekt zarzadzania
kontaktami z klientami w firmie handlowo- uslugowej..Prawne aspekty korporacyjnego prawa akcjonariusza
do informacji w spolkach prywatnych i publicznych.Elektroniczne instrumenty platnicze w nowoczesnej
bankowosci na przykladzie wybranych bankow.Leasing jako zrodlo finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw..Dzwigala- aneta. Oprac. - zakopane : plan miasta i okolice .Janyga- wojciech. - przestepstwo
obrazy uczuc religijnych w polskim prawie karnym w swietle wspolczesnego pojmo.Struktura i poziom
uzdolnien w planowaniu kariery zawodowej studentow.Kapital intelektualny a wartosc przedsiebiorstwa na
podstawie firm z branzy telekomunikacyjnej notowanych na gpw w warszawie.Organizacyjne- finansowe i
prawne uwarunkowania zakladania malego przedsiebiorstwa.Controlling projektow na przykladzie firmy
budowlanej hochtief polska oddzial fpis-cracovia.Ocena dzialalnosci promocyjnej gminy turek w
internecie.Strategie mlodziezy gminy krzeszowice w poszukiwaniu pracy..Zarzadzanie srodowiskowe i
proekologia w hotelu. Wplyw obiektu hotelarskiego na srodowisko naturalnego.Zakaz konkurencji w
kodeksie pracy..Ochrona roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy.Wplyw metod doboru
pracownikow w przedsiebiorstwie na wartosc kapitalu ludzkiego.Praktyki ograniczajace konkurencje w
polskim prawie antymonopolowym.Wplyw formy opodatkowania na sytuacje finansowa przedsiebiorstw
uslugowych na przykladzie firmy al-trans.Rola glownego inspektora farmaceutycznego w nadzorze nad
rynkiem reklamy produktow leczniczych.Wspolczesne perspektywy prawa policentrycznego.Prawo do
posiadania broni palnej jako prawo podmiotowe.Strategia obslugi klienta jako instrument budowania
przewagi konkurencyjnej na rynku uslug ubezpieczeniowych.Biometryczne ustalanie tozsamosci ludzkiej w
prawie polskim i europejskim.Instytucja prezydenta rzeczpospolitej polskiej w swietle obowiazujacej
konstytucji: funkcje i wybor.Kodeks etyczny jako instrument etyki zawodowej sluzacy budowaniu etycznych
postaw pracownikow administracji samorzadowej w polsce.Rodzaje zabezpieczen kredytow dla osob
fizycznych i podmiotow gospodarczych w banku komercyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i
ocena produktywnosci przedsiebiorstwa x jako wyznacznika jego konkurencyjnosci na rynku..Ocena zdolnosci
kredytowej podmiotow gospodarczych na przykladzie banku spoldzielczego w andrespolu..Ochrona
wierzycieli spolki z o.o. Na kanwie proponowanych zmian kodeksu spolek handlowych.Czynniki sprzyjajace
efektywnosci kierowania zasobami ludzkimi.Analiza kultury organizacyjnej na podstawie duzych sieci
handlowych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Karasinska- wanda. - samochod
a podatki 2008 .Projektowanie baz danych: optymalizacja oraz narzedzia do analizy i strojenia na przykladzie
database engine tuning advisor.Ocena dzialalnosci kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego w systemie
ubezpieczen spolecznych rolnikow w polsce.Prawa tworcy wzoru uzytkowego.Sprawozdania finansowe jako
zrodlo analizy (na przykladzie firmy gt sp. Z o.o.).Pozycja ustrojowa prezydenta rzeczypospolitej polskiej na
podstawie konstytucji rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r..Przywodztwo sytuacyjne slii® w
organizacjach na przykladzie firmy arcelormittal poland s.a.Wplyw srodkow unijnych na finansowanie
rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie wojewodztwa opolskiego w latach 20042010.Udzial w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia a wspolnosc majatkowa malzenska.Reakcje na
niezadowolenie oraz reklamacje klientow - analiza i ocena na przykladzie firmy mp alamentti.Dialog
miedzykulturowy jako obszar dzialania dla organizacji iii sektora.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Modernizacja infrastruktury drogowej z dofinansowaniem ue- na podstawie gminy
wiejskiej.Terroryzm we wspolczesnym swiecie i jego gospodarcze skutki.Motywacja w przedsiebiorstwie na
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przykladzie fphu wisniowski.Idea i geneza powstania samorzadu powiatowego w polsce..Metody analizy
sprawozdania finansowego przedsiebiorstwa - studium przypadku.Rola promocji w rozwoju regionu na
przykladzie gminy radgoszcz.Zieba-zalucka- halina (1952- ). Red. - terroryzm a prawa czlowieka .Struktura i
miejsce wydatkow inwestycyjnych w wydatkach budzetowych gminy..Rekrutacja i selekcja pracownikow na
przykladzie firmy a.m. jesiolowscy-finanse sp. Z o.o..Wplyw zarzadzania jakoscia na pozycje konkurencyjna i
rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie agencji ochrony osob i mienia spartan sp. Z.o.o. Z bielska-bialej.Etyka
urzednicza w kontekscie teorii biurokracji w odniesieniu do praktyki urzedu panstwowego.Franchising jako
nowoczesna forma dzialalnosci gospodarczej.Rewitalizacja terenow poprzemyslowych na przykladzie
krakowa..Dochody i wydatki w polityce rachunkowosci gminy wielgomlyny w latach 2008-2010.Orzeczenia
naczelnego sadu administracyjnego ze skargi kasacyjnej.Polscy wolnomularze w walce o niepodleglosc w
okresie od konca xviii do poczatku xx wieku oraz postawa kosciola katolickiego wobec ich
dazen.Informatyzacja procesow w gospodarce magazynowej na wybranych przykladach.Wykorzystanie
systemu finansowo-ksiegowego sap w zarzadzaniu firma knauf sp z o.o.Analiza porownawcza kredytu i
leasingu jako form finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie ab logic spolki z
ograniczona odpowiedzialnoscia..Rola nadzoru bankowego w czasie kryzysu na przykladzie banku
hiszpanii.Zarzadzanie jakoscia sprzetu medycznego.Pisanie prac naukowych.Nielingwistyczna koncepcja
normy - aspekt ontologiczny i aplikacyjny.Unijne projekty wspierajace przedsiebiorczosc a rozwoj malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce..Rolnictwo w polsce po przystapieniu do unii europejskiej.Marketing jako
komunikacja. Komunikacja w marketingu miedzy-kulturowym..Kredyt bankowy oraz leasing jako formy
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Czynniki ksztaltujace klimat spoleczny na
przykladzie przedsiebiorstwa z grupy dalkia polska.Rola premiowania w procesie motywacji
pracownikow.Problem bezrobocia na lokalnym rynku pracy-studium przypadku na przykladzie gminy brzyska
i powiatu jasielskiego w latach 2006-2011..Praca licencjacka dziennikarstwo.Analiza gospodarki budzetowej
gmin wiejskich na przykladzie gminy brzeznica- strzelce wielkie oraz lgota wielka a latach 2007-2011..praca
licencjacka budzet gminy .Sadownictwo administracyjne w ii rzeczyposplitej.Wypadki drogowe na
opolszczyznie w latach 2007-2008.Charakter prawny europejskiej spolki prywatnej.Polityka finansowa w
rozwoju infrastruktury w gminie paradyz w latach 2001-2005.Marketingowe zarzadzanie uslugami
bankowymi na przykladzie ing banku slaskiego.Kredyty preferencyjne w systemie pomocy socjalnej dla
studentow.Zietala- grzegorz. - ekonomièeskaâ geografiâ rossii = geografia gospodarcza rosji .praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Funcjonowanie biura nieruchomosci na
wybranych przykladach.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj gminy dabrowa bialostocka.Arbitraz polityczny
glowy panstwa.Podatek dochodowy od osob fizycznych jako zrodlo wplywow do budzetu panstwa..Tematy
prac magisterskich z rachunkowosci.Projekt zatrudniania pracownikow w agnecji ochrony x.praca licencjacka
budzet gminy .Udzial prokuratora w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym.praca
licencjacka budzet gminy .Stosunki ukrainy z unia europejska.Przydatnosc rachunku kosztow w malej firmie
prywatnej.Ocena skutecznosci funkcjonowania systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie zugil s.a..Ocena
kondycji finansowej spolki x w latach 2005 - 2009.Konflikty interpersonalne w srodowisku pracy. Porownanie
na przykladzie wybranych placowek: urzad miejski w sandomierzu oraz zaklad federal mogul w
gorzycach.Przestepstwa popelniane na szkode taksowkarzy.Badania marketingowe w sektorze
b2b.Outplacement w teorii i praktyce.Wplyw instrumentow motywowania na postawy mlodych
pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Klub absolwenta uniwersytetu
jagiellonskiego jako jeden z organizatorow zycia kulturalnego spolecznosci akademickiej..Rozwoj wspolpracy
polsko-niemieckiej a proces integracji europejskiej.Zarzadzanie jakoscia uslug w hotelarstwie na przykladzie
jednego z hoteli sieci rezidor w polsce.Zarzadzanie produkcja i jakoscia dla wyrobow narzedzi
medycznych..Udzial analizy finansowej w procesie budzetowania w jednostkach samorzadu terytorialnego
(na przykladzie gminy skierniewice).praca licencjacka budzet gminy .Plan pracy dyplomowej.Instytucja
porozumienia administracyjnego w prawie administracyjnym.Pomoc w pisaniu prac magisterskich.Analiza i
ocena kreowania wizerunku firmy na przykladzie firmy pressglass z poczesnej kolo czestochowa..praca
licencjacka budzet gminy .Globalizacja a bezposrednie inwestycje zagraniczne..Skarga kasacyjna w polskim
procesie cywilnym.Opodatkowanie dochodow z pracy.Tracy- brian - a teraz... Stworz wielka firme : 7
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sposobow maksymalizacji zyskow na kazdym rynku .Azyl terytorialny i azyl dyplomatyczny w prawie
miedzynarodowym.Kredyty w gospodarce budzetowej gminy mokrsko w latach 2006-2009.Budzet
zadaniowy - innowacyjne narzedzie zarzadzania w samorzadach..Rola i znaczenie unijnego wsparcia dla
polskiego rolnictwa na przykladzie powiatu sieradzkiego w latach 2004-2006.Karty platnicze jako nowa
generacja uslug finansowych w obszarze bankowosci elektronicznej na przykladzie bankow pekao s.a. i pko
bp s.a..Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej przodownik.Rola
gminy w rozwoju infrastruktury spolecznej i technicznej na przykladzie gminy szczercow.praca licencjacka
budzet gminy .Praca licencjacka przyklad.Specyfika rozstrzygania sporow budowlanych w swietle warunkow
kontraktowych fidic.Puslecki- zdzislaw walenty - polska w warunkach czlonkostwa w unii europejskiej i
globalizacji .Hotele opolszczyzny - uwarunkowania i stan rozwoju..Status prawny partii politycznych w
wybranych panstwach europejskich - wielka brytania- niemcy- wlochy i polska..Rola dochodow wlasnych w
gospodarce finansowej na przykladzie gminy rozan.praca licencjacka budzet gminy .Wspomaganie sprzedazy
uslug turystycznych przez systemy informatyczne - identyfikacja korzysci i wad.Narodowy bank polski jako
bank panstwa.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiebiorstwa pks wielun
sp. Z o.o..Analiza rynku pracy na przykladzie wojewodztwa podlaskiego.Guz- tadeusz (1959- ). Red. - etyka a
ekonomia .Znaczenie malych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce i szanse ich rozwoju.Dochody i
wydatki budzetu gminy - na przykladzie gminy kutno.zrodla finansowania ponad gminnej jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu makowieckiego.Bywalec- czeslaw. - konsumpcja a rozwoj
gospodarczy i spoleczny .Gospodarka finansowa jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
krzyzanowice.Znajpmosc i ocena reklam spolecznych wsrod studentow i emerytow.Udzial czynnika
spolecznego w procesie orzekania..Wplyw instrumentow marketingu mix oraz zarzadzania marketingowego
na ksztaltowanie przewagi konkurencyjnej- na przykladzie firmy branzy oswietleniowej.Prawne formy
windykacji naleznosci.Kultura organizacyjna w zakladach karnych..Outsourcing praca
magisterska.Konkurencyjnosc przedsiebiorstw swiadczacych uslugi logistyczne w polsce na przykladzie firmy
spedycyjnej schenker sp. Z o.o..Faszyzm wloski.Procedury przyznawania kredytow na przykladzie banku
xyz.Koszty pracy w zakladzie pracy chronionej.Gospodarowanie nieruchomosciami przez wladze
publiczne.Rozwoj rynku uslug transportowych w polsce.Europejski nakaz aresztowania a ekstradycja w
swietle przepisow prawa miedzynarodowego publicznego.Pisanie prac opinie.Elektroniczna wymiana
informacji edi w przemysle motoryzacyjnym..Analiza ekonomiczna jako zrodlo informacji o sytuacji
finansowej przedsiebiorstwa na podstawie nutricia zaklady produkcyjne sp. Z o. O..Ewolucja senatu w
kanadzie.Partnerstwo publiczno-prywatne w polsce na tle doswiadczen krajow unii europejskiej.Pisanie prac
magisterskich cena.Postepowanie nakazowe i upominawcze..praca licencjacka budzet gminy .Legalnosc
selektywnej eliminacji w swietle miedzynarodowego prawa humanitarnego.Analiza systemu
konstytucyjnego federacji rosyjskiej.Zarzadzanie informacjami we wspolczesnej organizacji.Typologia
zakladow karnych w polsce.Finansowanie innowacyjnych malych i srednich przedsiebiorstw w unii
europejskiej.Pisanie pracy magisterskiej cena.Prace magisterskie rachunkowosc.praca licencjacka budzet
gminy .Wspieranie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw przez gmine popow.Analiza spoleczno ekonomiczna przedsiebiorstwa przemyslu wydobywczego.Zwyczajne srodki odwolawcze w kodeksie
postepowania administracyjnego..Zezwolenia dewizowe a model prawnejregulacji obrotu dewizowego.Rola
ofiary w genezie przestepstwa.Sytuacja kobiet na rynku pracy w polsce i w krajach czlonkowskich unii
europejskiej.Instytucjonalne formy wspierania malej i sredniej przedsiebiorczosci.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza strategiczna kierunkow rozwoju lokalnego na przykladzie gminy wreczyca wielka.Ocena
skutecznosci reklam spolecznych (w swietle opinii mlodych kierowcow).Samorzad powiatowy w ii i iii
rp.Pracujacy w gospodarce polskiej w latach 2005-2010.Zasady i tryb zwrotu wywlaszczonych nieruchomosci
w swietle ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami.Kredyt hipoteczny na
dofinansowanie potrzeb mieszkaniowych osob fizycznych w banku ochrony srodowiska s.a..Zarzadzanie
innowacjami produktowymi na przykladzie przedsiebiorstwa x..Wplyw czlonkostwa polski w unii europejskiej
na proces wspierania i finansowania przedsiebiorczosci w wojewodztwie lodzkim ( na przykladzie firmy phu
aromatics).praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pelnomocnictwo w swietle
przepisow prawa cywilnego.Obrona konieczna praca magisterska.Jak napisac plan pracy
..
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licencjackiej.Aspekty prawne zarzadzania drogami powiatowymi.Rola mediow jako nosnik reklamy na
przykladze telewizji..Wybrane aspekty przestepstwa oszustwa w polskim prawie karnym.Finansowanie i
realizacja projektow wspolpracy miedzynarodowej.praca licencjacka budzet gminy .Gajewski- dominik. local taxes : a compendium : tax on civil law transactions- tax on real properties- tax on inher.Determinanty
jakosci tkanin..Opakowania produktow cukierniczych - analiza i ocena na podstawie cadbury
wedel.Przywileje kosciola i duchownych co do danin publicznych w prawie rzymskim.Morderstwo doskonale
- mit czy rzeczywistosc?.Pozyskiwanie i wynagradzanie pracownikow jako podstawowe elementy w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie drugiego urzedu skarbowego w tarnowie.Podatki posrednie po
przystapieniu polski do unii europejskiej.Roszczenia w przypadkach naruszen praw autorskich..Postepowanie
nieprocesowe o rozwiazanie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia przez sad rejestrowy.Prace
magisterskie bankowosc.Czy umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania sa dzis wystarczajacym
srodkiem eliminujacym miedzynarodowe podwojne opodatkowanie.Ocena dzialalnosci miejskiego osrodka
pomocy spolecznej w zawierciu w realizacji zadan gminy z zakresu pomocy spolecznej.Regulacje prawne i
wzorcowe sprawozdawczosci finansowej w polsce i na swiecie.System ocen pracowniczych a rozwoj
zawodowy w pogladach pracownikow przedsiebiorstwa x.Ocena realizacji zadan nalezacych do pomocy
opieki spolecznej na podstawie urzedu gminy zytno.Systemy motywowania pracownikow w firmie
odziezowej consta.Prace naukowe.Bankowosc elektroniczna jako nowoczesny sposob dystrybucji produktow
bankowych..Zarzadzanie instytucjami publicznymi na przykladzie realizacji budzetu gminy rozprza w latach
2005-2007.Posadowienie bezposrednio na gruncie. Szerokosc pomostu 2-00 + 7-00 + 2-00 m. Praca
inzynierska budownictwo.Gotowe prace inzynierskie.Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia
w polskich kodyfikacjach karnych od 1932 roku.Wykorzystanie outplacementu w procesie derekrutacji
pracownikow w przedsiebiostwie.Wplyw kursow walutowych na dostepnosc kredytow hipotecznych w
polsce od 2000 roku..Rachunkowosc w zakresie srodkow trwalych w jednostkach sluzby zdrowia - na
przykladzie sp zoz w opocznie.Bankowosc spoldzielcza jako zrodlo kredytowania sektora malych i srednich
przedsiebiorstw.Analiza warunkow bhp ochrony srodowiska przy produkcji energii elektrycznej w elektrowni
lagisza..Efektywnosc szkolen i stazy zawodowych jako aktywnej formy zwalczania bezrobocia w powiecie
strzeleckim..Rejestr jako instrument prawny sluzacy udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie.Zorientowanie na klienta - porownanie dzialan marketingowych angencji turystycznych w polsce i
wielkiej brytanii.Efektywnosc gospodarowania srodkami trwalymi na przykladzie przedsiebiorstwa zugil
s.a..Projekt skladu betonu cementowego do nawierzchni drogowych. Praca inzynierska budownictwo.praca
licencjacka budzet gminy .Profil i motywacja uczestnikow turystyki kwalifikowanej na podstawie
zeglarstwa.Dotacje unijne na przykladzie gminy klobuck oraz gminy wreczyca wielka..Praca w godzinach
nadliczbowych jako obowiazek pracownika..Marketingowe ksztaltowanie cen w przedsiebiorstwie.Tematy
prac magisterskich z administracji.Analiza sytuacji majatkowo - finansowej w przedsiebiorstwie na
przykladzie firmy x.Rozwoj rynku faktoringowego w polsce.Kara smierci wobec polskich seryjnych
mordercow na przykladzie zdzislawa marchwickiego..Problematyka dobrowolnego poddania sie karze.
Zagadnienia praktyczne i teoretyczne.praca licencjacka budzet gminy .Sektor farmaceutyczny- prawne
aspekty reklamy oraz polityka panstwa w zakresie cen i refundacji produktow leczniczych..Proces dyfuzji
innowacji technologicznych w logistyce na przykladzie paczkomatow 24/7 firmy inpost.Relacje z
interesantami a poziom stresu na przykladzie pracownikow urzedu gminy i miasta w pajecznie.Status prawny
polskich zwiazkow sportowych.praca licencjacka budzet gminy .Jelonek- magdalena. - przyszle kadry polskiej
gospodarki : na podstawie badan studentow oraz analizy kierunkow ksz.Niepoczytalnosc spowodowana
odurzeniem.Analiza i ocena form oraz metod reklamy produktow motoryzacyjnych.Zarzadzanie ryzykiem
kredytowym w banku komercyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Mozliwosci pozyskiwania srodkow unii
europejskiej na inwestycje (na przykladzie gminy tworog).Turystyka survivalowa w polsce - ocena jakosci
uslug survivalowych.Procedury przyznawania kredytow na przykladzie banku xyz.Innowacyjne zarzadzanie
firma turystyczna poprzez role osobowosci czlowieka w doborze systemow motywacyjnych..Wykorzystanie
instrumentow marketingu-mix w branzy instalacyjnej na podstawie firmy water group.Odwolywanie
czlonkow zarzadow i rad nadzorczych w spolkach kapitalowych.Uwarunkowania atrakcyjnosci oferty
depozytowej bankow dla klientow indywidualnych na przykladzie pko bp s.a. oraz pekao s.a..Rozwoj
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wspolpracy gospodarczej i politycznej pomiedzy stanami zjednoczonymi ameryki a unia europejska..Marka z
sukcesem - texas club.praca licencjacka budzet gminy .System komunistyczny a prawa i wolnosci polityczne w
prl.Rodzaje dzialalnosci reglamentowanej prowadzonej przez organizacje pozarzadowe.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie credit-scoringu do oceny zdolnosci
kredytowej..zrodla sukcesu gospodarki irlandii w dziedzinie przedsiebiorczosci.Dzialalnosc lodzkiej specjalnej
strefy ekonomicznej a zmniejszanie bezrobocia w lodzi.Motywowanie pracownikow na przykladzie
karpackiej spolki gazownictwa sp. Z o.o. W tarnowie.zrodla finansowania domow kultury w polsce.
Eksperyment lodzki na przykladzie centrum zajec pozaszkolnych nr 2..Gminny osrodek pomocy spolecznej
jako element systemu pomocy spolecznej w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Atrakcyjnosc turystyczna
czynnikiem konkurencyjnosci regionu na przykladzie wojewodztwa opolskiego..Obowiazki finansujacego w
umowie leasingu - porownanie ustawodawstwa polskiego i litewskiego.Amortyzacja podatkowa a
amortyzacja bilansowa.Umowa o prace a umowy cywilnoprawne.Analiza wybranych instrumentow promocji
mix stosowanych przez przedsiebiorstwo dla utrzymania komunikacji z klientem.Pomoc w pisaniu pracy
inzynierskiej.Prawa o obowiazki korzystajacego w umowie leasingu.Kolektywna pozycja dominujaca w
swietle europejskich regulacji prwnych oraz orzecznictwa.Alternatywne zrodla energii.Prace licencjackie z
rachunkowosci.Zagadnienia gospodarki komunalnej na przykladzie miasta limanowa.praca licencjacka
budzet gminy .Procesy transportowe i metody ich optymalizacji w przedsiebiorstwie.Wykorzystywanie
srodkow funduszy unii europejskiej w realizacji projektu w zakresie pomocy spolecznej.Efekty integracji
polskiej oswiaty z oswiata w unii europejskiej na przykladzie programu socrates comenius..Przeksztalcenie
przedsiebiorcy jednoosobowego w spolke kapitalowa.Metodologia pracy magisterskiej.praca licencjacka
budzet gminy .Prawo dostepu do informacji publicznej.Rola kierownikow w realizacji polityki personalnej w
firmie x.Tematy na prace licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa europejskiego
funduszu leasingowego przy pomocy wybranych wskaznikow finansowych.Dobor pracownikow - teoria i
praktyka procesow rekrutacyjno-selekcyjnych w oparciu o doswiadczenia malej firmy.Ocena kondycji
finansowej i majatkowej spolki gieldowej.Analiza dochodow i wydatkow gminy lubliniec w latach 2007 2010.Meandry polityki regionalnej na roznych kontynentach..Dzialalnosc gminy zakopane na rzecz wspiernia
malych przedsiebiorstw turystycznych w latach 2005-2009.Rola budzetowania w centrach uslugowych.Prace
magisterskie rachunkowosc.Efektywnosc wykorzystania srodkow unijnych na przykladzie projektu niezwykla
przygoda..Status zawodowy dziennikarza w swietle przepisow prawa pracy.Zarzadzanie produkcja i jakoscia
na przykladzie xyz sp. Z o.o..Kreowanie marki z wykorzystaniem nowych mediow.Przejscie zakladu pracy na
innego pracodawce a prawo rozwiazania stosunku pracy.Uczestnicy postepowania administracyjnego na
prawach strony..Fundusze pomocowe unii europejskiej - ujecie w systemie rachunkowosci gminy.Polityka
zagraniczna republiki federalnej niemiec za rzadow gerharda schrödera.Rola menedzera w procesie
zarzadzania sytuacja kryzysowa przedsiebiorstwa.Wplyw restrukturyzacji i outsourcingu na zasoby ludzkie w
polskich przedsiebiorstwach na podstawie pkn orlen s.a..Obowiazki informacyjne spolek
publicznych.Przeslanki i warunki dostosowania przedsiebiorstwa do wymogow unii europejskiej w zakresie
recyklingu na przykladzie stacji demontazu pojazdow.Analiza strategiczna panstwowego gospodarstwa
lesnego lasy panstwowe.Poziom i struktura zadluzenia gospodarstw domowych w polsce w latach 20042011..Transgraniczna wspolpraca policji polskiej z policja litewska .Analiza wybranych modeli logistycznych w
aspekcie procesu dystrybucji.Wydatki na reklame a podatki dochodowe i podatek od towarow i
uslug.Metody projektowania systemow informatycznych zarzadzania.Ocena poziomu rozwoju podhala pod
katem wskaznikow zrownowazonego rozwoju: spolecznego- gospodarczego oraz srodowiskowego..Wyrok
zaoczny w postepowaniu w sprawach o wykroczenia i w procesie karnym.Zarzadzanie komunikowaniem sie
w przedsiebiorstwie na przykladzie dhl express ( poland ) sp. Z o. O. Terminal opole..Sprawozdania
statystyczne jako zrodlo informacji w zarzadzaniu jednostkami non profit...
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