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Ideologia panstwa totalitarnego na przykladzie faszyzmu wloskiego- charakterystyka i krytyka..Problem
oceny utraty wartosci aktywow trwalych w badaniu sprawozdan finansowych.Ocena podatku vat na
podstawie oknopol sp. Z o.o. w latach 2005-2009.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Prezydent ii rzeczypospolitej.Procesowo - kryminalistyczna analiza instytucji swiadka
koronnego..Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej firmy na przykladzie poldim
s.a..Aspekty logistyczne procesow dystrybucyjnych na przykladzie zakladu gazowego w krakowie..Analiza
ekonomiczno - finansowa spolki galli poland w latach 2002 - 2004.Inwestowanie w kapital ludzki na
przykladzie przedsiebiorstwa ceramiki paradyz sp. Z o.o..Your body speaks and means more than words why nnonverbal communication is so important (twoje cialo mowi i znaczy wiecej niz slowa - dlaczeko
komunikacja niewerbalna jest istotna?).praca licencjacka budzet gminy .Prewencja i rehabilitacja w
rolnictwie.Strategia innowacyjna jako narzedzie kreowania warunkow dla trwalego rozwoju lokalnego na
przykladzie gminy ozorkow.Rola podatku dochodowego od osob fizycznych w dochodach budzetu
panstwa.Reklamy z udzialem celebrytow i ich wplyw na konsumentow.Wspieranie kultury jako element
budowania wizerunku firmy na przykladzie dzialalnosci banco do brasil..Diagnoza sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie spolki decora sa.Ryczalt od przychodow ewidencjonowanych jako jedna z
form opodatkowania osob fizycznych prowadzacych dzialanosc gospodarcza.Determinanty popytu na
produkty funduszy inwestycyjnych w polsce w swietle badan ankietowych..Internetowe kampanie
wizerunkowe w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Dowod z przesluchania stron.Rachunkowosc w zarzadzaniu
srodkami trwalymi na przykladzie przedsiebiorstwa uslugowego trans-bud.Prawa mniejszosci narodowych.
Miedzynarodowe standardy.Pozyczka morska (pecunia traiecticia) jako sposob finansowania transportu
morskiego w prawie rzymskim i zachodniej tradycji prawnej.Wzorzec starannosci zawodowej
dziennnikarza.Powodztwo o zaprzeczenie macierzynstwa.Zastosowanie modelu project finance w
strukturyzowaniu inwestycji na rynku nieruchomosci.Wplyw normy iso/ts 16949 na jakosc produktu na
podstawie firmy coroplast sp. Z o.o..Uzupelnienie orzeczenia sadowego w procesie.Metody zapobiegania i
zwalczania prania pieniedzy w ustawodawstwie wspolnotowym i krajowym.Procedura administracyjno –
prawna i jej wplyw na przebieg procesu budowlano – inwestycyjnego praca inzynierska
budownictwo.Autokontrola decyzji administracyjnej.Dochody i wydatki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy miejskiej radomsko w latach 2003-2006.Strategie eksportowe przedsiebiorstw rodzinnych
(na przykladzie: komandor lodz s.a. i firmy bracia urbanek).Obciazenia podatkowe malych i srednich
przedsiebiorstw w zaleznosci od wyboru formy opodatkowania.Ksztaltowanie wizerunku lokalu
gastronomicznego poprzez plasowanie firmy i jej uslug na przykladzie zajazdu hetman.Wykorzystanie
aplikacji telefonii komorkowej w turystyce.Ocena efektywnego motywowania pracownikow na przykladzie
zakladu-produkcyjno-handlowego balmet.Wplyw prawnych regulacji dotyczacych prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej oraz polityki gospodarczej panstwa na funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiotrstw
eksportowych na przykladzie zakladu elektromechaniki chlodniczej igloo.Zastosowanie marketingu w
jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w czestochowie..Zarzadzanie
transportem drogowym w przedsiebiorstwie.Zarzadzanie utrzymaniem maszyn i poziomem jakosci na
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wydziale blach grubych..Zastosowanie rachunku kosztow zmiennych standardowych w przedsiebiorstwie
handlowo-uslugowym.Realizacja procesu motywowania (na przykladzie wynagradzania) w gminie
parzeczew.Ocena efektywnosci funduszy inwestycyjnych polskiego rynku na przykladzie pioneer pekao
tfi..Ugoda w postepowaniu cywilnym.Kredyt bankowy jako sposob pozyskania kapitalu przez mala firme na
przykladzie oferty kredytowej multibanku.Postepowanie w sprawach o uznanie postanowien wzorca umowy
za niedozwolone.Jakosc uslug w gastronomii hotelowej..Aport wadliwy w spolkach kapitalowych.Prawo
handlowe.Zarzadzanie kosztami produkcji na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w
radomsku.Seminarium ii r.niest. V r- kat.prawa rolnego.Kryteria projektowania budynku mieszkalnego
umozliwiajace obnizenie zapotrzebowania ciepla w zimie oraz minimalizacje zyskow ciepla w lecie. Praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Hipoteka jako forma zabezpieczenia kredytu
bankowego.Badanie efektywnosci wdrozonego systemu zarzadzania bhp na przykladzie cmc zawiercie
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Polityka i kultura europy.praca licencjacka budzet gminy .Analiza stanu
gospodarek wodno-sciekowej i odpadami w gminie mszana dolna..Christensen- john. - koordynacja czy
harmonizacja : przyszlosc podatkow w ue .Wplyw motywacji na zarzadzanie zasobami ludzkimi na
przykladzie firmy systemy polimeryczne barre thomas poland.Ocena sytuacji finansowej gorazdze cement
s.a. w latach 2006-2008..System komunistyczny a prawa i wolnosci polityczne w prl.Wplyw reklamy na
postepowania nabywcze studentow.Bankowosc internetowa jako zrodlo sprzedazy uslug
bankowych.Dybalska- irena. - trudnosci w przystosowaniu do zycia po zwolnieniu z zakladu karnego : miedzy
diagnoza a dzi.Prace dyplomowe tematy.Zemsta jako motyw popelniania przestepstw.Praca magisterska
prawo.Zarzadzanie strategiczne i rola transportu lotniczego na przykladzie miedzynarodowego portu
lotniczego katowice-pyrzowice..Skutecznosc systemow wynagradzania na podstawie gorazdze cement
s.a..Wplyw venture capital na rozwoj sektora msp w wojewodztwie podlaskim.Analiza pozycji konkurencyjnej
grupy zywiec na rynku piwa w polsce.Sytuacja uchodzcy w prawie miedzynarodowym oraz polskim systemie
prawa wewnetrznego.praca licencjacka budzet gminy .Rozwiazanie spolki jawnej.Kaczmarek- tadeusz teofil ryzyko kryzysu a ciaglosc dzialania = business continuity management .Organizacja audytu wewnetrznego
na przykladzie urzedu miasta krakowa.Struktura wydatkow budzetu gminy na przykladzie gminy reczno w
latach 2005-2009.Dochody i wydatki budzetu powiatu belchatowskiego w latach 2006-2009.Plan pracy
dyplomowej.Strategia jakosci narzedziem doskonalenia produktu na przykladzie firmy amway.Procesy
upadlosciowe przedsiebiorstw (studium przypadku lehman brothers)..Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka
zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w walcowni blach grubych..Skarga kasacyjna jako instytucja
zreformowanego sadownictwa administracyjnego realizujaca zasade dwuinstancyjnosci postepowania i
prawa do sadu.Finansowanie rozwoju lokalnego na przykladzie gminy kleszczow i gminy rzasnia.Pisanie prac
ogloszenia.Kwalifikowalnosc podatku vat w projektach wspolfinansowanych z unii europejskiej.Wawrzyniakjan (1945- ). Red. - instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej : ksiega jubileuszowa
dedykowa.Polska w globalnym spoleczenstwie informacyjnym i gospodarce elektronicznej.Szczegolne
okolicznosci wylaczajace odpowiedzialnosc przewoznika za stan przesylki w ladowym transporcie
rzeczy.Zarzadzanie kryzysowe praca licencjacka.Zielinski- tadeusz j. (1966- ). Red. - bezstronnosc religijnaswiatopogladowa i filozoficzna wladz rzeczypospolitej polskiej .praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac
licencjackich lublin.praca licencjacka budzet gminy .Przyczyny- konsekwencje oraz programy przeciwdzialania
powstawaniu slumsow na swiecie.Wiciak- krzysztof. - cele sledztwa finansowego a system odzyskiwania
mienia .Wplyw celow i zadan organizacji na jej strukture i funkcjonowanie na przykladzie stowarzyszenia
wspolnota polska.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci w systemie terapeutycznym na przykladzie
aresztu sledczego krakow-podgorze.Swoboda testowania w prawie spadkowym.Polityka personalna jako
wyraz zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na przykladzie frito lay poland.Roszczenia
konsumenckie z tytulu rekojmi oraz niezgodnosci towaru z umowa w umowach sprzedazy rzeczy ruchomych
z udzialem konsumentow - wybrane zagadnienia..Przeprowadzenie dowodu z zeznan swiadkow w procesie
cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Przestepczosc
prokreacyjna.Uwarunkowania a struktura bezrobocia - analiza dynamiczna na przykladzie powiatu
nyskiego.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa leasingowego europejski fundusz leasingowy.zrodla
finansowania i ocena efektywnosci inwestycji w odnawialne zrodla energii na przykladzie farmy
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wiatrowej.Sledzik- karol. - kapital intelektualny a wartosc rynkowa bankow gieldowych .Uwarunkowania
przeksztalcen samodzielnych zakladow opieki zdrowotnej w spolki prawa handlowego.Tematy prac
magisterskich zarzadzanie.Zus w systemie alokacji swiadczen spolecznych.Dzialalnosc komercyjna publicznej
instytucji kultury na przykladzie muzeum historycznego miasta krakowa.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie podatkiem od nieruchomosci na przykladzie gminy lubliniec w latach 2005-2009.Funkcje
przedstawiciela handlowego w lancuchu dystrybucji produktow elektronicznych na przykladzie
przedsiebiorstwa telstar..Zawila-niedzwiecki- janusz. - operational risk as a problematic triad : risk- resource
security- business continuity .Ocena jakosci uslug swiadczonych przez pzu s.a..Determinanty kosztow pracy
na podstawie przedsiebiorstwa polimer sp. Z o. O. Zaklad pracy chronionej w lublincu..Benchmarking
procesow jako nowa metoda zarzadzania publicznego..Niespojnosc oraz niezupelnosc regulacji polskiego
postepowania karnego.Istota zarzadzania operacyjnego firma.Finansowanie polskiego rolnictwa z
europejskich funduszy rolniczych.Wplyw kultury narodowej chin i niemiec na zarzadzanie zasobami ludzkimi
w miedzynarodowych projektach realizowanych w koncernie siemens ag.Prawo konsumenta do informacji z
uwzglednieniem prawnych aspektow reklamy.Analiza techniczno-ekonomiczna pokryc dachowych praca
inzynierska budownictwo.Istota i zrodla rotacji pracownikow w urzedzie miasta krakowa..Zarzadzanie szkola
integracyjna w procesie uspolecznienia..Efektywnosc przeciwdzialania przemocy w rodzinie w ramach
programu niebieskie karty w okresie 2001-2010r. Powiat olesnicki.Analiza ekonomiczna w ocenie
konkurencyjnosci przedsiebiorstw..Analiza i ocena form ewidencji podatkowej malych przedsiebiorstw.Rola
centrum logistycznego w lancuchu dostaw na przykladzie firm x.Kotler- philip - dobro poplaca! : inicjatywy
marketingowe i korporacyjne- dzieki ktorym swiat staje sie leps.Konsorcjum bankowe.Gospodarka finansowa
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy klobuck w latach 2006-2009.Ocena zarzadzania zadaniami
publicznymi w zakresie ochrony pozarowej w gminie rawicz w latach 2007-2009.Sytuacja na rynku pracy w
aspekcie funkcji miasta na przykladzie glucholaz w latach 1995 - 2005..Wykorzystanie wspolczynnikow tpm
do optymalizacji wytwarzania energii cieplnej..System motywowania pracownikow we wspolczesnych
przedsiebiorstwach.praca licencjacka budzet gminy .Zaawansowane narzedzia edi- bezpieczenstwo i
efektywnosc wymiany informacji.Polski sektor rolny a wspolna polityka rolna ue.Sprawozdawczosc
finansowa jako zrodlo informacji o przedsiebiorstwie na przykladzie nomax sp. Z o.o..Wywiad wojskowy jako
narzedzie polityki bezpieczenstwa panstwa.Analiza ekonomiczno - finansowa na przykladzie poczty
polskiej.Rozwoj przedsiebiorczosci w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie gminy
dzialoszyn w latach 2009 - 2011..System jakosci w sektorze uslug publicznych na podstawie funkcjonowania
miejskiego przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji s.a..Wspolpraca miedzyregionalna jako czynnik
rozwoju wojewodztwa na przykladzie malopolski.Rekrutacja i selekcja praca magisterska.Ocena rozwoju
bezposrednich inwestycji zagranicznych w wojewodztwie slaskim w latach 2005-2007.Praca magisterska
cena.Pomoc spoleczna praca magisterska.Dzialalonosc gospodarcza jednostek samorzadu terytorialnego w
polsce..Ocena dochodow i wydatkow budzetowych gminy lelow w latach 2006- 2010.Blad w prawie
karnym.Ustroj policji administracyjnej w waskim i szerokim tego slowa znaczeniu..Rola stazu
nauczycielskiego z perspektywy zarzadzania szkola.Ingerencja w swobode artystycznej wypowiedzi w swietle
etosu sztuki.Lus legatum jako jeden z atrybutow panstwowosci.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa na
przykladzie spolki techtex.Zarzadzanie nieruchomoscia komercyjna na przykladzie hotelu sonex w
czestochowie..Metody oceny rzeczowych projektow inwestycyjnych..Analiza prawna wybranych
instrumentow rynku kapitalowego na tle obowiazujacych regulacji ustawowych.Leasing jako forma
finansowania inwestycji rzeczowych przedsiebiorstwa.Analiza strumienia wartosci w procesie produkcji
energii elektrycznej..Zasady pisania pracy licencjackiej.Tematy prac magisterskich ekonomia.Rozwoj
zawodowy pracownikow w zespolach zadaniowych dzialajacych w organizacjach publicznych.Sponsoring
sportu jako narzedzie ksztaltowania wizerunku marki na przykladzie firmy warka..praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Normy iso jako sposob znormalizowania zasad zarzadzania jakoscia w
polsce i na rynkach unii europejskiej na przykladzie przedsiebiorstwa fabryka bieznikowania opon wolbrom
s.a..Bezposrednie inwestycje zagraniczne w sektorze motoryzacyjnym w polsce..Sytuacja na rynku
nieruchomosci mieszkaniowych w wojewodztwie slaskim w latach 2005-2010..Organizacje iii sektora
dzialajace w ochronie zdrowia (na przykladzie organizacji majacych siedzibe w tarnowie).Transgraniczne
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przenoszenie siedziby spolek w ramach unii europejskiej.Zarzadzanie poprzez wartosci w teorii i
praktyce.Wyglad pracy magisterskiej.Wplyw reklamy internetowej na wzrost i rozwoj firmy na przykladzie
osm radomsko..Analiza dzialalnosci kredytowej na podstawie banku pko bp s.a. w latach 20062010.Narodowy bank polski w perspektywie czlonkostwa w strefie euro.Instytucja czynnego zalu- ze
szczegolnym uwzglednieniem regulacji karno-skarbowych.Zasiedzenie nieruchomosci ze szczegolnym
uwzglednieniem aktualnych problemow.Przestepstwa rozpowszechniania faszyzmu.Udzielanie kredytow
klientom instytucjonalnym w czasie kryzysu finansowego na przykladzie kredyt banku s.a..Efektywnosc
zarzadzania muzeum zamkowym w pszczynie oraz muzeum zamoyskich w kozlowce..Ocena realizacji
planowanych przychodow i wydatkow gminy zarnowiec w latach 2007-2011.Kobiety zabojczynie.System
podatkowy na przykladzie gminy pabianice.Problematyka implementacji dyrektywy o zwalczaniu
nieuczciwych praktyk handlowych do prawa polskiego.Prywatyzacja zakladow azotowych w tarnowiemoscicach s.a. - analiza procesu- wnioski- przewidywania.Gotowe prace licencjackie.Tematy prac
magisterskich bankowosc.Uprawnienia kontrolne generalnego inspektora ochrony danych osobowych w
swietle ustawy o ochronie danych osobowych.Prace licencjackie tanio.Budzetowanie dzialalnosci
przedsiebiorstwa w podejsciu tradycyjnym i nowoczesnym.E-learning narzedziem szkolenia
pracownikow.Organizacja systemu logistycznej dystrybucji na przykladzie firmy action s.a..Rola bankow w
absorpcji funduszy strukturalnych przez sektor msp.Ocena skutecznosci sposobow minimalizujacych ryzyko
niesplacalnosci pozyczek bankowych na przykladzie banku x w latach 2004-2008.Zbieg egzekucji.Porownanie
ofert mieszkaniowych kredytow hipotecznych w wybranych bankach.Sprawozdanie finansowe w ocenie
zdolnosci kontynuacji dzialalnosci na przykladzie pkm duda s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Problemy spoleczno-prawne dobrej administracji.Gwarancja bankowa jako
instrument zabezpieczajacy wykonanie zobowiazania.Odpowiedzialnosc podatkowa platnika i inkasenta w
ordynacji podatkowej.Nadanie klauzuli wykonalnosci przeciwko osobom niewymienionym w tytule
egzekucyjnym.Ambush marketing - charakterystyka i proba oceny zjawiska z punktu widzenia ochrony
interesow uprawnionego ze znaku towarowego.praca licencjacka budzet gminy .Wdrozenie systemu
zarzadzania jakoscia pn-en iso 9001:2009 w przedsiebiorstwie uslugowym branzy automotive.Etap
kwalifikacji wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia publicznego w polsce i unii
europejskiej.Rekrutacja i selekcja jako sposoby zatrudniania pracownikow na podstawie mfne swiatowit
s.a..Deficyt budzetowy w polsce w latach 2005-2011.Wynagrodzenie w roli czynnika motywacyjnego w
firmie.Rola zwiazkow zawodowych w przedsiebiorstwach na przykladzie zwik w lodzi.Motywacja
pracownikow w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi.Od legacji do oblaty. Wybrane zagadnienia
sejmowego procesu uchwalodawczego w polowie xvii wieku.Zakres informacji ujawnianych przez
przedsiebiorstwa na przykladzie sfinks polska s.a..Internetowe biura podrozy. Perspektywy rozwoju
polskiego rynku turystycznego..Crm jako narzedzie budowania wartosci dodanej dla klienta.Wolnosc w mysli
alexisa de tocquevillea..Zarzadzanie kapitalem obrotowym przedsiebiorstwa a kontrolowanie jego plynnosci
finansowej.Barcz- jan (1953- ). - prawne aspekty czlonkostwa polski w unii europejskiej .Optymalizacja
procesu kompletacji w gospodarce magazynowej.Osobowosc i rola menedzera a sukces tworzonych i
zarzadzanych przez niego firm.Podatek od spadkow i darowizn i jego udzial w calkowitych wplywach
podatkowych na przykladzie urzedu skarbowego w ostrolece.Juzaszek- maciej. Red. - prawo a kultura kultura a prawo .praca licencjacka budzet gminy .Faszyzm i nazizm – systemy totalitarne- ktore doprowadzily
do powstania obozow koncentracyjnych- na przykladzie obozu koncentracyjnego na majdanku..Zakaz
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na podstawie przepisow prawa upadlosciowego i naprawczego w
swietle praktyki orzeczniczej sadow krakowskich w latach 2003-2007.praca licencjacka budzet gminy
.Przestepstwa przeciwko wolnosci seksualnej i obyczajnosci popelnione na szkode
maloletniego.Doskonalenie struktury organizacyjnej telekomunikacji polskiej s.a.Dochody i wydatki
budzetowe podstawowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta i gminy przysucha w
latach 2001-2003.praca licencjacka budzet gminy .Reklama wprowadzajaca w blad na przykladzie reklamy
produktow leczniczych.Rola i funkcje rady nadzorczej w spoldzielniach mieszkaniowych na przykladzie
spoldzielni mieszkaniowej osiedle mlodych w lodzi.Restrukturyzacja przedsiebiorstw: cele- przebieg i
metody.praca licencjacka budzet gminy .Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci na przykladzie zakladu
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karnego w nowym wisniczu a proces resocjalizacji wiezniow..Metody finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw.Obsluga klienta w przedsiebiorstwie handlowo-uslugowym.Nadplata w podatku
dochodowym od osob fizycznych.Sposoby komunikowania organizacji z klientem i ich wplyw na
ksztaltowanie jej wizerunku.Finansowe i pozafinansowe wspieranie innowacyjnosci w krajach
baltyckich.Promocja marki subaru w polsce poprzez zespol rajdowy na przestrzeni lat 2003-2010.Metody
doboru pracownikow na przykladzie malej firmy.Promocja na rynku sokow i napojow (na przykladzie firmy dr
witt).Wplyw czynnika psychicznego na sprawce i jego odpowiedzialnosc prawna.Finansowe aspekty rozwoju
lokalnego na przykladzie gminy gorzow slaski.Analiza prcesu kadrowego w przedsiebiorstwie na przykladzie
przedsiebiorstwie x.Rekrutacja i selekcja na przykladzie firmy x.Szkop- ewa. - gospodarka w relacjach unia
europejska - federacja rosyjska .Udzial kobiet w procesie zarzadzania.Prawa obywatelskie w konstytucji
rzeczpospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997r..Rola innowacyjnosci w przedsiebiorczosci na przykladzie grupy
lotos s.a..praca licencjacka budzet gminy .Dadanska- katarzyna anna. - kodeks cywilny : komentarz..Ocena
ekonomiczno-finansowa banku na przykladzie banku spoldzielczego w koszecinie.Funkcjonowanie rynku
uslug bankowych w polsce w warunkach czlonkostwa w unii europejskiej na przykladzie wybranych
bankow.Zarzadzanie jakoscia z wykorzystaniem metody kaizen i kol kontroli jakosci..System okresowych ocen
pracownikow na przykladzie banku pekao sa.Wplyw systemu podatkowego na wartosc inwestycji w
przedsiebiorstwie..Rola mediow w kreowaniu wizerunku partii politycznej na przykladzie platformy
obywatelskiej.Wynagradzanie pracownikow sektora publicznego na przykladzie urzedu miasta
oswiecim.Interpretacje przepisow prawa podatkowego.Jarugowa- alicja (1928- ). - miedzynarodowe
standardy sprawozdawczosci finansowej (mssf msr) : nowe regulacje .Ocena ryzyka zawodowego wybranych
specjalizacji medycznych na przykladzie szpitala specjalistycznego im. Nmp w czestochowie.Promocja
polskiej edukacji wyzszej za granica na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego.Praca licencjacka
tematy.Zarzadzanie turystyka w sytuacji kryzysu gospodarczego na przykladzie grecji.Sporzadzanie
sprawozdan finansowych grup kapitalowych wedlug wymogow ustawy o rachunkowosci i msr.praca
licencjacka budzet gminy .Zasada niezawislosci sadow powszechnych w polsce i jej konstytucyjne
gwarancje..Innowacje w wykorzystaniu opakowan w dzialaniach marketingowych na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Srodki zabezpieczajace.Wybrane narzedzia systemu motywacyjnego na przykladzie
badanego przedsiebiorstwa.Praca licencjacka rachunkowosc.Poziom motywacji do pracy pracownikow
branzy hotelarskiej w malopolsce.Marketing uslug turystycznych w ocenie klienteli na przykladzie biura
turystycznego triada.Zarzadzanie jakoscia i produkcja rur miedzianych w hucie bedzin s.a..Przestepczosc
zorganizowana - wybrane aspekty .Wykorzystanie rozwiazan e-commerce na przykladzie przedsiebiorstwa
intersilesia mcbride..Urban- andrzej. - bezpieczenstwo spolecznosci lokalnych .Osikowicz- marcin rachunkowosc malych firm wedlug wymogow funduszy unijnych .Graczyk- andrzej (ekonomia). Red. - kryzys
a rozwoj zrownowazony rolnictwa i energetyki .praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie
politologia.Strategie konkurowania w sektorze dystrybucji lekow w polsce.Rozwoj gospodarczy gminy
kruszyna w latach 1999 - 2004.Wplyw islamu na gospodarke - studium przypadku arabii saudyjskiej..Jakosc
uslug ubezpieczeniowych- w oparciu o ubezpieczenie komunikacyjne ac- jako czynnik wplywajacy na
satysfakcje nabywcy na rynku polskim (pzu s.a.) i wloskim (generali assicurazioni).Motywacja materialna i
pozamaterialna pracownikow na podstawie urzedu miasta czestochowy.Sytuacja spoleczno-ekonomiczna na
obszarach wiejskich w polsce po 2004 roku.Pozycja prawnoustrojowa rady ministrow.Dzialalnosc
gospodarcza stowarzyszen w polsce w swietle doswiadczen stowarzyszenia rotunda.Nieruchomosci jako
zrodlo dochodow gminy na przykladzie gminy bukowno w latach 2008-2010.Obligacje skarbowe i
komunalne.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa za pomoca metod finansowych na przykladzie firmy
pronox technology s.a..Analiza kosztow wypadkow na podstawie kwb belchatow s.a.Internet jako wyzwanie
wspolczesnego zarzadzania firma..Analiza barier rozwoju przedsiebiorstwa.Praktyczne aspekty poslugiwania
sie plastikowym pieniadzem- z uwzglednieniem ubezpieczen kart platniczych.Analiza i ocena systemu
zarzadzania logistycznego w przedsiebiorstwie x.Przetarg nieograniczony na przykladzie budowy pawilonu
szpitala w andrychowie..Innowacyjne uslugi i produkty bankowe w segmencie detalicznym.Akcesoryjnosc
hipoteki.Pedagogika prace magisterskie.Koncepcja panstwa platona.Rola systemow motywacji w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi na przykladzie ing banku slaskiego.praca licencjacka budzet gminy .Kierunki harmonizacji
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rachunkowosci polskiej z rozwiazaniami swiatowymi w zakresie polaczen jednostek gospodarczych.Fehlerwlodzimierz. Red. - bezpieczenstwo w srodowisku lokalnym .Zaleznosc ksztaltowania sie kultur
organizacyjnych od narodowych na przykladzie state street bank corporation.praca licencjacka budzet gminy
.Koncepcja gender mainstreaming w europejskiej polityce rownosci plci. Przyklad sektora pracy..Warunki
konkurencyjnosci polskiego rolnictwa na rynku europejskim.Badania dna jako dowod w postepowaniu
karnym.praca licencjacka budzet gminy .Przeslanki i warunki dostosowania przedsiebiorstwa do wymogow
unii europejskiej w zakresie recyklingu na przykladzie stacji demontazu pojazdow.Zorganizowana grupa
przestepcza jako forma organizacyjna przestepczosci zorganizowanej.Leszek balcerowicz jako tworca polskiej
transformacji.praca licencjacka budzet gminy .Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy pajeczno w latach 2004-2007.Dzialania zarzadu spolki publicznej w celu obrony przed
wrogim przejeciem.Analiza kryminalna.Weryfikacja struktury czynnikowej kwestionariusza osi autorstwa c.
Coopera i s. Sloana - grupa zawodowa bankowcy..Zabezpieczenia roszczen wykonawcy w umowie o roboty
budowlane.Mobbing-wybrane problemy..Gotowa praca licencjacka.Zroznicowanie prawa bilansowego i
podatkowego na przykladzie wyceny srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych.Dochody
jednostek samorzadu terytorialnego pochodzace z podatkow na podstawie budzetu gminy renska wies na
przelomie lat 2001-2011.Rola zaawansowanego contact center w kreowaniu logistycznego know how
przedsiebiorstwa.Europejska spolka akcyjna (se) jako alternatywna forma prowadzenia dzialalnosci w
odniesieniu do podmiotow krajowych.Zarzadzanie komunikowaniem sie w przedsiebiorstwie na przykladzie
dhl express ( poland ) sp. Z o. O. Terminal opole..Analizy dyskryminacyjne w przewidywaniu bankructwa
podmiotow - w dobie kryzysu.Motywacja pracownikow na przykladzie zakladu obslugi przy starostwie
powiatowym w sieradzu.Informacyjne podstawy procesow decyzyjnych w organizacji.Analiza dzialalnosci
miejskiego osrodka pomocy spolecznej w czestochowie w latach 2007-2009.Perspektywa przystapienia turcji
do struktur unii europejskiej - uwarunkowania i skutki.Urzad glowy panstwa ii rzeczypospolitej.Zwrotne
dochody gminy (na przykladzie gminy piotrkow trybunalski).Wyznaczanie pojemnosci zadluzeniowej spolekna przykladzie spolek notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Projekt posadzki
przemyslowej w hali parterowej o powierzchni 200 m2. Praca inzynierska budownictwo.Zastosowanie
nowoczesnych narzedzi komunikacyjnych w szkolnictwie - na przykladzie koncepcji szkolnego portalu
internetowego.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna funkcjonariusza policji .Finansowanie dzialalnosci
oswiatowej w ostrolece w latach 2006-2008.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw otoczenia na zarzadzanie klubem pilkarskim.Prawo do ochrony konsularnej.Ksztaltowanie wizerunku
firmy na przykladzie przedsiebiorstwa biotoma.Strategia rozwoju firmy na przykladzie mpk w czestochowie
sp. Z o.o..Ocena wplywu uziarnienia betonu na parametry wytrzymalosciowe. Praca inzynierska
budownictwo.Kompatybilnosc powszechnego sprzetu komputerowego dostarczanego na rynek polski..praca
licencjacka budzet gminy .Ocena oplacalnosci inwestycji w instrumenty rynku kapitalowego na przykladzie
funduszy inwestycyjnych.Analiza wybranych mozliwosci finansowania projektow innowacyjnych.Wspolpraca
administracji publicznej z trzecim sektorem na przykladzie lodzi.Zaangazowanie onz w konflikt izraelskopalestynski ze szczegolnym uwzglednieniem opinii doradcy mts w sprawie budowy muru na terytoriach
okupowanych.Wplyw lidera na osiaganie celow przez zespol.Analiza portfela kredytowego na podstawie
banku getin bank s.a..Prace magisterskie pedagogika.Licencjat.Transgraniczne laczenie sie spolek
kapitalowych.Wypalenie zawodowe-przyczyny- objawy i konsekwencje na przykladzie nauczycieli
gimnazjow.Koncentracja przedsiebiorstw w prawie konkurencji unii europejskiej.Odpowiednie stosowanie
przepisow kodeksu postepowania karnego w postepowaniu dotyczacym odpowiedzialnosci zawodowej
lekarza.Wyzwania stawiane bankom polskim w mysl nowej umowy kapitalowej.Bezprzewodowe sieci
komputerowe w organizacji.Analiza porownawcza skutecznosci starego i nowego systemu emerytalnego w
polsce..Specyfika dzialan marketingowych na rynku nieruchomosci zabytkowych na przykladzie zamku
biskupow krakowskich w siewierzu.Nazarczuk- jaroslaw michal. - potencjal rozwojowy a aktywnosc
inwestycyjna wojewodztw i podregionow polski .praca licencjacka budzet gminy .Wskaznikowa ocena
kondycji ekonomicznej koneckich zakladow odlewniczych.Dobrowolne poddanie sie odpowiedzialnosci.Sila
konkurencyjnosci linii lotniczych skyeurope na polskim i europejskim rynku przewozow pasazerskich.Eksport
jako czynnik rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw.Polityka jakosci w zarzadzaniu jednostkami sfery
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podatkowej na przykladzie ii urzedu skarbowego w czestochowie..System motywowania pracownikow na
przykladzie firmy fm logistic.Przestepczosc zorganizowana w polsce .praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie srodkow unjnych jako narzedzia przeciwdzialania bezrobociu w powiecie klobuckim..Wplyw
promotora adhezji na wybrane cechy mechaniczne betonow poliestrowych praca inzynierska
budownictwo.Modelowanie przewagi strategicznej w oparciu o marke.Praca licencjacka kosmetologia.Czyny
nieuczciwej konkurencji.praca licencjacka budzet gminy .Weryfikacja modelu michaela p.leitera zaleznosci
wystepujacych miedzy wypaleniem zawodowym a niedostosowaniem do pracy. Grupa zawodowa
nauczycieli.Zarzadzanie wiedza a partycypacja pracownicza..praca licencjacka budzet gminy .Czas pracy
lekarzy.Proces przeksztalcenia spolki jawnej w spolke z ograniczona odpowiedzialnoscia.Wplyw podatkow
lokalnych na ksztaltowanie sie dochodow jednostki smorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miasto
radomsko..Obowiazki franchisingodawcy w umowie franchisingu.Przeslanki i warunki fuzji i przejec w
sektorze bankowym na przykladzie bz s.a. i wbk s.a..Analiza nakladow i efektywnosc wybranych systemow
termoizolacji budynkow praca inzynierska budownictwo.The path towards the extension of an arbitration
agreement to non-signatories – polish law perspective.Analiza finansowa telekomunikacji polskiej s.a. w
latach 2001-2005..Bezrobocie i sytuacja kobiet na rynku pracy w latach 2004-2010.Bilski- janusz. [aut. bariery w korzystaniu z uslug bankowych w finansowaniu dzialalnosci malych i srednich przed.Sad najwyzszy
stanow zjednoczonych jako gwarant nadrzednosci konstytucji usa.Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa w teorii i praktyce.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Ekspertyza psychologiczna i psychiatryczna w procesie karnym..Krol- henryk (zarzadzanie). Red. - zarzadzanie
kapitalem ludzkim a konkurencyjnosc malych i srednich przedsiebiorstw .Motywowanie jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych w lodzi.Krajowa rada
radiofonii i telewizji jako konstytucyjny organ ochrony prawa.Ocena gospodarki finansowej gminy mykanow
w latach 2005-2007.System motywacyjny personelu medycznego na przykladzie wojewodzkiego szpitala
zespolonego w czestochowie.Swiadczenia pieniezne przyslugujace funkcjonariuszowi strazy granicznej
.Fundusze unijne- jako jedna z determinant rozwoju gminy gidle i klomnce.Analiza wdrazania i
funkcjonowania programu sapard na przykladzie powiatu klobuckiego.Marka w dzialalnosci marketingowej
przedsiebiorstwa telekomunikacja polska s.a..Projekt portalu turystycznego www.zakopane-info.pl oraz
analiza znaczenia promocji internetowej dla rozwoju turystyki na podhalu.Analiza i ocena podatkowych
zrodel dochodow budzetu panstwa w polsce w latach 2006 - 2008.Analiza dochodow miasta i gminy
zawiercie w latach 2002-2004.Dostepnosc produktow farmaceutycznych dla panstw rozwijajacych sie w
swietle postanowien porozumienia trips.Wsparcie infrastruktury drogowej z europejskiego funduszu rozwoju
regionalnego w polsce w latach 2007-2013.praca licencjacka budzet gminy .Ustanowienie i ewolucja
rzecznika praw dziecka w polsce.Pisanie prac szczecin.Idee eugeniki w nazistowskiej propagandzie filmowej
na tle ustawodawstwa rasistowskiego.Rozwoj warszawskiej gieldy papierow wartosciowych.Analiza
porownawcza warunkow kredytow hipotecznych udzielanych przez banki uniwersalne i banki hipoteczne w
polsce.Gospodarka magazynowa i zaopatrzeniena na podstawie przedsiebiorstwa jurajska spoldzielnia
pracy..Zastosowanie analizy wskaznikowej do oceny dzialnosci gospodarczej na przykladzie firmy amb sp. Z
o.o..praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie polityki kadrowej przedsiebiorstwa z wykorzystaniem
narzedzi informatycznych.Efektywnosc procesow obslugi mieszkancow- a wdrazanie systemow
innowacyjnych w jednostkach administracji publicznej.Ksztaltowanie wizerunku firmy na rynku telefonii
komorkowej (na przykladzie plus gsm).Zezwolenia a dzialalnosc regulowana jako sposoby reglamentacji
dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorcy.Mediacja i inne instrumenty procesowe realizujace idee
sprawiedliwosci naprawczej w polskim postepowaniu karnym.Charakterystyka produktu warta vip i analiza
sprzedazy ubezpieczenia w makroregionie.Bankowosc internetowa i modemowa (porownanie ofert dla
przedsiebiorstwa).zrodla dofinansowania usuwania skutkow klesk zywiolowych w polsce- w warunkach
gospodarki rynkowej.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona praw czlowieka w systemie
miedzyamerykanskim.Koncepcja zabezpieczenia scianki szczelnej jazu stopnia wodnego wloclawek. Praca
inzynierska budownictwo.Ocena wplywu technologii informacyjnej na funkcjonowanie banku na przykladzie
banku spoldzielczego w namyslowie..Ocena efektywnosci szkolenia na przykladzie wybranej firmy.Mobbing i
molestowanie seksualne jako przejaw patologii spelecznej w miejscu pracy.Uwarunkowania realizacyjne
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procesu produkcyjnego cementu w warunkach przykladowej cementowni..Rola rachunku bankowego w
dzialalnosci przedsiebiorcy - wybrane zagadnienia.Prawno-podatkowe aspekty opodatkowania
nieruchomosci.Analiza finansowania inwestycji mieszkaniowych osob fizycznych w ofercie bankowej.Nowe
podejscie do zamowien publicznych.Wplyw wypalenia zawodowego na postawy pracownikow sluzby
wieziennej..Specjalne strefy ekonomiczne w polsce.Analiza sytuacji majatkowo - finansowej spolki prochnik
s.a..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie poczta polska na przykladzie rup lodzpoludnie..System podatkowy w malych przedsiebiorstwach.Analiza cen nieruchomosci gruntowych na
terenie miasta czestochowy.Redystrybucyjne i stymulacyjne aspekty ulg w podatku dochodowym od osob
fizycznych w polsce.Polityka gminy w zakresie ksztaltowania wysokosci podatkow i oplat lokalnych w latach
2006-2008.Tworzenie mikroprzedsiebiorstw w polsce.Analiza technologiczno-ekonomiczna systemow
wznoszenia budynkow mieszkalnych wielorodzinnych praca inzynierska budownictwo.Zastosowanie
instrumentow marketingu mix w uslugach bankowych na przykladzie ing banku slaskiego.Spis tresci praca
licencjacka.Pojecie przedsiebiorcy w wybranych regulacjach prawnych..Wsparcie procesu uruchomienia
dzialalnosci gospodarczej z funduszy europejskich.Specyficzne determinanty stresu zawodowego wsrod
pracownikow jednostki ratowniczo-gasniczej panstwowej strazy pozarnej..Business intelligence jako
narzedzia wspierajace procesy decyzyjne w przedsiebiorstwie logistycznym.Finanse samorzadu
terytorialnego na przykladzie miasta sucha beskidzka.Marka jako determinanta zachowan
konsumenta.Przekrycie strukturalne pasazu w szkole wyzszej. Praca inzynierska budownictwo.Teoretyczno orzecznicze aspekty instytucji separacji.Nadzor korporacyjny w kontekscie zarzadzania wartoscia
przedsiebiorstwa.Wylaczenie i ograniczenie obejmowania akcji w zakresie prawa poboru na przykladzie
spolki akcyjnej..Bezpieczenstwo transakcji biznesowych realizowanych za pomoca internetu..Zarzadzanie
bezpieczenstwem na stanowiskach o podwyzszonym ryzyku wypadkow.zrodla innowacji produktowych w
przedsiebiorstwach na przykladzie alior bank.Zarzadzanie przez podatki a opodatkowanie
leasingu.Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczacych pracownikow..Polityka kadrowa w instytucjach
finansowych- na podstawie doswiadczen zgromadzonych w urzedzie skarbowym x.Rolnictwo ekologiczne a
zywnosc produkowana metodami ekologicznymi w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw dzialania
powiatowego urzedu pracy w zawierciu na polityke rynku pracy w powiecie zawiercianskim.Motywowanie
jako element kierowania pracownikami (na przykladzie arimr w belchatowie).Bibliografia praca
magisterska.Biuletyn informacji publicznej. System organizacji i sposob funkcjonowania na przykladzie gmin
wojewodztwa opolskiego..Metody promocyjne miasta krakowa wobec zmian w ruchu turystycznym w latach
2004-2006..Dystrybucja jako element marketingu-mix w przedsiebiorstwie (na przykladzie unimil
s.a.).Czynniki motywacji pracownikow firmy uslugowej.Wplyw wielkosci i lokalizacji sklepow na ich strategie
cenowe - analiza i ocena na przykladzie wybranego asortymentu produktow piekarniczocukierniczych.Funkcje menedzerskie dyrektora szkoly w aktualnych uwarunkowaniach samorzadu lokalnego
malej gminy.Mozliwosci finansowania dzialalnosci innowacyjnej na przykladzie przedsiebiorstwa x..Patologie
w procesie zarzadzania pracownikami. Zjawisko mobbingu.Organizacyjne i techniczne aspekty ochrony
systemow informatycznych przed programami zlosliwymi.Rola motywacji w zarzadzaniu na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjnego..Atrakcyjnosc turystyczna katalonii w opinii polakow.Wplyw jakosci
produkcji na koszty przedsiebiorstwa na przykladzie dantex sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy
.Reklama jako zrodlo naruszen prawa.Kredyt hipoteczny jako produkt banku komercyjnego na przykladzie
nordea bank polska s.a..Rozwoj personelu na przykladzie firmy adler polska sp. Z o.o..praca licencjacka
budzet gminy .Mediacja cywilna. Alternatywna i uniwersalna metoda rozwiazywania sporow
cywilnoprawnych.Przestepczosc komputerowa.Elementy promocji mix wykorzystywane w dzialalnosci firmy
hortex holding s.a..Preferencje mieszkaniowe uczestnikow rynku nieruchomosci w czestochowie.Transport
miejski a niepelnosprawnosc. Analiza problemu wystepowania i przezwyciezania barier technicznych i
architektonicznych w srodkach transportu zbiorowego i infrastrukturze na przykladzie lodzi.Rekrutacja i
selekcja pracownikow na przykladzie firmy generali t.u. s.a..Karta podatkowa jako forma opodatkowania
dzialanosci gospodarczej.Przestepstwo prania brudnych pieniedzy w ustawodawstwie karnym..Oceny
pracownicze motywatorem do pracy na przykladzie samorzadu terytorialnego.Rozwod a separacja w prawie
polskim .Rola sprawozdawczosci finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem wyrobow cukierniczych --odra
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s.a. brzeg w latach 2003-2007..Krytyka systemow ubezpieczen spolecznych..Marketing walorow kulturalnych
i turystycznych i ich rola w promocji lodzkiego obszaru metropolitalnego.Konstytucyjna zasada
rownosci.Analiza zakresu i struktury dzialalnosci banku spoldzielczego w suchedniowie w latach 20002004.Ochrona informacji niejawnych o klauzuli niejawnosci-- scisle tajne oraz -- tajne.Marketingowa
koncepcja jakosci na przykladzie kfc w czestochowie.Udzial w targach jako forma komunikacji marketingowej
firmy z rynkiem.Zarzadzanie dzialem handlowym jako kluczowy czynnik sukcesu przedsiebiorstwa.Lokaty
bankowe jako forma oszczedzania dla klientow indywidualnych..Prawa mniejszosci w spolkach kapitalowychze szczegolnym uwzglednieniem spolki akcyjnej.Analiza czynnikow ksztaltujacych wizerunek marki na
przykladzie marki walt disney.Motywacja jako element zarzadzania na przykladzie zespolu szkol specjalnych
nr 14 w krakowie.Analiza i ocena uslug swiadczonych przez banki spoldzielcze ze szczegolowym
uwzglednieniem kredytow na dzialalnosc rolnicza na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w
lututowie.Ocena kondycji finansowej banku millenium s.a.praca licencjacka budzet gminy .Kodeks dobrych
praktyk jako efektywne narzedzie sluzace do przeciwdzialania naduzyciom na przykladzie polskich spolek
publicznych.Zmiany w wielkosci i strukturze podatku dochodowego od osob fizycznych w latach 2008-2011
na przykladzie urzedu skarbowego w lublincu..Rynek kart platniczych w polsce.Prace magisterskie
licencjackie.praca licencjacka budzet gminy .Wspolczesne formy oszczedzania i inwestowania na przykladzie
poludniowo-zachodniej spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej..Wykorzystanie analizy
dyskryminacyjnej w systemach wczesnego ostrzegania.Informacyjno-perswazyjna rola kampanii spolecznych.
Studium przypadku kampanii skierowanych do kierowcow..Kosciol w polsce w okresie
komunizmu..Restrukturyzacja zakladow opieki zdrowotnej na przykladzie szpitala w ostrolece.Produkt w
dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy agropharm s.a..Wykorzystanie srodkow
pomostowych w rozwoju gminy czudec..Analiza budzetu gminy przedborz w latach 2008-2010.praca
licencjacka budzet gminy .Osrodek kultury im.c.k. Norwida - analiza programow edukacyjnych.Zadania gminy
z zakresu pomocy spolecznej i zrodla ich finansowania..Wplyw lobbingu na decyzje podejmowane w unii
europejskiej.Praca magisterska o bezrobociu.Statuty w prawie administracyjnym..Prace magisterskie
warszawa.Analiza zagadnien transportowych w przedsiebiorstwie komunikacji pasazerskiej..Dobrowolne
poddanie sie karze a podobne instytucje w innych systemach prawnych.Dach- zofia (1940- ). Red. - otoczenie
ekonomiczne a zachowania podmiotow rynkowych .Rewitalizacja terenow miejskich w
gliwicach..Problematyka przestepstw spowodowania wypadku komunikacyjnego oraz prowadzeniu pojazdu
w stanie nietrzezwosci lub pod wplywem srodka odurzajacego.Zarzadanie majatkiem obrotowym kluczem
do utrzymania plynnosci finansowej na podstawie spolki akcyjnej wawel.Ustroj autonomicznego
wojewodztwa slaskiego w ii rzeczypospolitej.Rola malych i srednich przedsiebiorstw w rozwoju spoleczno gospodarczym gmin wiejskich powiatu kedzierzynsko - kozielskiego..Skutecznosc perswazji oraz wplyw wieku
i plci na uleganie jej technikom- na przykladzie klientow sklepow firmy amar.Rekrutacja i selekcja jako
przeslanki racjonalnosci gospodarowania potencjalem ludzkim.Tarwacka- anna. - romans and pirates : legal
perspective .Prace magisterskie zarzadzanie.Innowacje w produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa
swarzedz meble s.a..Dobijanski- mariusz. Wybor. - rola organizacji pozarzadowych w dzialalnosci na rzecz
praw i wolnosci czlowieka .Analiza technologiczno-ekonomiczna realizacji piwnic i podlog na „gruncie” w
budynkach jednorodzinnych praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Dziedziczenie
udzialu w spolce jawnej.Analiza zarzadzania strategicznego nzoz-u na przykladzie prywatnego
szpitala.Analiza kosztow rodzajowych na przykladzie zlom - walc sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy
.Instytucja zapisu windykacyjnego w polskim prawie cywilnym.Ocena skutecznosci realizacji wieloletnich
programow inwestycyjnych na przykladzie gmin opole i nysa.Kompleksowe ujecie zasady ne bis in idem w
aspekcie prawa unii europejskiej z uwzglednieniem norm prawa polskiego.Bezpieczenstwo panstwa.Fuzje i
przejecia przedsiebiorstw na przykladzie polskich firm.Rachunkowosc w postepowaniu upadlosciowym
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Przeniesienie pracownika do innej pracy w czasie
przestoju.Struktura oraz wplyw procesow integracyjnych z unia europejska na lokalny rynek pracy na
przykladzie powiatowego urzedu pracy w radomsku.Zarys systemu ochrony lotnictwa cywilnego przed
uzyciem sily i aktami bezprawnej ingerencji w prawie miedzynarodowym.Finansowe aspekty dzialalnosci
banku spoldzielczego w goworowie.Wplyw zastosowania zasad wyceny produktow i zapasow na wynik
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okresu.Miejsce otwartych funduszy emerytalnych w zreformowanym systemie emerytalnym w
polsce.Grooming – wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne.praca licencjacka budzet gminy
.Instytucja dodatkowego zobowiazania podatkowego w podatku od towarow i uslug.Rola organizacji
pozarzadowych w wspieraniu rozwoju lokalnego..Praca magisterska zarzadzanie zasobami ludzkimi.Analiza
komparatywna branzy telekomunikacyjnej w oparciu o netia s.a. i telekomunikacja polska s.a..Rola szkolen w
procesie wdrazania innowacji produktowych w przedsiebiorstwie x..Fedan- roman. Red. - procesy
metropolizacji w regionie podkarpackim rzeszow-lwow .Analiza efektywnosci ekonomicznej inwestycji (na
przykl.budowy stacji elektroenergetycznej).Proces rekrutacji oraz kariery pracownicze jako przyklad
zarzadzania zasobami ludzkimi w policji na przykladzie samodzielnego pododdzialu prewencji policji w
czestochowie.Stosunki polsko-rozsyjskie a bezpieczenstwo energetyczne polski.Polskie rolnictwo po wejsciu
do unii europejskiej..Uniewaznienie malzenstwa z powodu zaistnienia przeszkody ubezwlasnowolnienia i
choroby psychicznej lub niedorozwoju umyslowego.Rola samorzadow lokalnych w rozwoju turystyki na
przykladzie powiatu wadowickiego.Determinanty wzrostu gospodarczego w kazachstanie.Religia i
swiatopoglad a prawo pracy.Dotacje unijne jako bodziec rozwoju lokalnego..Autonomia galicyjska.Analiza
zakresu i kierunkow uslug rozliczeniowych ing banku slaskiego s.a..Prawo administracyjne.praca licencjacka
budzet gminy .Prawo pracy.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa stacji paliw - deptula sp.j. W
latach 2002-2006.Skuteczne tworzenie stron internetowych w dzialalnosci biznesowej..Ksiezak- pawel (radca
prawny). Oprac. - kodeks cywilny .Wplyw podatku od towarow i uslug na funkcjonowanie przedsiebiorstw w
polsce na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa komunikacji w sieradzu sp. Z o. O..Efektywnosc pracy a
komunikowanie sie na podstawie pracownikow urzedu pocztowego.Zarzadzanie jakoscia warunkiem sukcesu
zakladow miesnych aleksandria po wejsciu polski do unii europejskiej.Partycki- slawomir (1951- ). Red. partnerstwo i wspolpraca a kryzys gospodarczo-spoleczny w europie srodkowej i wschodniej..Pisanie
prac.Analiza dzialalnosci kredytowej na przykladzie ing banku slaskiego s. A. W latach 2004-2006.Funkcje
teatru amatorskiego w spolecznosci lokalnej nowego sacza..Odpowiedzialnosc za szkody powstale w wyniku
ruchu zakladu gorniczego.Muzeum auschwitz - birkenau jako placowka dydaktyczno - naukowa.Przestepsto
znieslawienia i regulacja prawa do krytyki w polskim kodeksie karnym z 1997 r..Zastosowanie wybranych
narzedzi operacyjnej rachunkowosci zarzadczej w przedsiebiorstwie sektora msp.Pozaplacowe formy
motywacji pracownikow (na przykladzie firmy polkomtel s.a.).Analiza porownawcza bezrobocia kobiet i
mezczyzn w powiecie kaliskim.Dzialalnosc lokalnych grup dzialania na rzecz rozwoju lokalnego na przykladzie
lokalnej grupy dzialania piekna ziemia gorczanska.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona prawna utworow
muzycznych.praca licencjacka budzet gminy .Zmiany struktury budzetu gminy i miasta warta po przystapieniu
polski do unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Budzet zadaniowy jako instrument realizacji
wydatkow lokalnych na przykladzie gminy rzgow.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu jako element
budowania przewagi konkurencyjnej na podstawie grupy energa.Pierwsza strona pracy licencjackiej.praca
licencjacka budzet gminy .Instytucja prezydenta rzeczpospolitej polskiej w swietle obowiazujacej konstytucji:
funkcje i wybor.Bariery we wdrazaniu zarzadzaniu wiedza w organizacji..Funkcjonowanie powiatowego
zespolu do spraw orzekania o niepelnosprawnosci w radomsku w systemie pomocy spolecznej.System
motywacji pracownikow na przykladzie osob zatrudnionych w c.h. Manufaktura-lodz.Wiktymizacja wtorna i
jej zapobieganie.Sokolowska- stanislawa. Red. - wies i rolnictwo w procesie zmian : zarzadzanie rozwojem
obszarow wiejskich .Obsluga klienta w budowaniu pozycji konkurencyjnej na rynku misp na przykladzie firmy
introma.Zamowienia publiczne jako instrument realizacji inwestycji miejskich.Prostytucja kobieca w
polsce.Dyfuzja rozwoju innowacji w sektorze t-s-l.Pisanie pracy.Koszty w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet gminy .Problematyka rozliczania podatku dochodowego od
osob prawnych na przykladzie przedzalni zawiercie s.a.Wplyw inwestycji na ksztaltowanie wartosci spolki
akcyjnej.Czyzewski- andrzej . Aut. - ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzedzi
stabilizacji cen i zarzadzania ryzy.Bezrobocie w gminie strykow. Przyczyny i sposoby
przeciwdzialania.Odroznianie samobojstwa od zabojstwa w praktyce sledczej.Analiza gospodarowania
majatkiem w nzoz combi-med z wykorzystaniem sprzetu dofinansowania w ramach projektu ze srodkow
europejskiego funduszu rozwoju regionalnego.Wplyw rozwiazan it na poprawe konkurencyjnosci
przedsiebiorstw na przykladzie wdrozenia systemu sap w okregowym urzedzie miar w katowicach.Znaczenie
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procesow transportu i magazynowania w przedsiebiorstwie kingway motor poland.Ocena oferty kredytowej
w wybranych bankach - studium porownawcze.Rola samorzadu terytorialnego oraz organizacji
pozarzadowych w zarzadzaniu rozwojem regionalnym. Na przykladzie powiatu suskiego..Podzial
nieruchomosci.Zarzadzanie jakoscia w administracji publicznej.Skuteczne tworzenie stron internetowych w
dzialalnosci biznesowej..Orzekanie pod nieobecnosc oskarzonego w sadzie 1 instancji.Refundacja lekow i jej
znaczenie dla apteki na przykladzie sieci aptek x.Zakaz reformationis in peius w polskim postepowaniu
karnym.Skutecznosc metod selekcji na podstawie ypi consulting.Koszty przedsiebiorstwa produkcyjnego w
aspekcie decyzji cenowych na przykladzie pso maskpol s.a..Organizacja dystrybucji sprzedazy na przykladzie
firmy x..Strategia rozwoju regionu jako szansa budowania przewagi konkurencyjnej.Biuletyn informacji
publicznej jako realizacja konstytucyjnej zasady jawnosci.Wspieranie rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw z wykorzystaniem srodkow pomocowych unii europejskiej na przykladzie wojewodztwa
malopolskiego..Produkt turystyczny i jego procja na przykladzie miasta niepolomice.Faktoring jako
krotkoterminowa forma finansowania przedsiebiorstw.Bedowska-sojka- barbara. - wplyw informacji na ceny
instrumentow finansowych : analiza danych sroddziennych .praca licencjacka budzet gminy .Projekt nazwy
oraz znaku marki na podstawie firmy redan s.a. - butterfly collection.Kara umowna.Gospodarowanie
nieruchomosciami komunalnymi na przykladzie gminy wozniki.Gospodarka finansowa na przykladzie gminy
chodow w latach 2005-2010.Uwarunkowania budowy sektora kultury w opolu..Telepraca.Zwloka dluznika i
jej skutki.Czynniki determinujace funkcjonowanie przedsiebiorstwa..Reglamentacja obrotu i posiadanie
narkotykow w polsce.Procedura uzyskiwania dotacji z europejskich funduszy strukturalnych dla malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie dzialania 2.3 spo wkp.Pisanie prac olsztyn.Partnerstwo publicznoprywatne jako sposob na efektywna realizacje zadan publicznych.praca licencjacka budzet gminy .Oferta
kredytowa dla gospodarstw domowych na przykladzie kredyt banku s.a..Srodki z funduszy unii europejskiej
jako zrodlo finansowania zadan gminy olesno w latach 2007-2010.praca licencjacka budzet gminy .Kubujkatarzyna. Red. - tryb zmiany konstytucji w wybranych panstwach czlonkowskich unii europejskiej .Pomoc
panstwa dla publicznej radiofonii i telewizji w swietle prawa wspolnotowego.Problemy (bariery) zwiazane z
funkcjonowaniem klastrow (na przykladzie regionu lodzkiego).System ocen pracowniczych opartych o
kompetencje na przykladzie banku pekao s.a..praca licencjacka budzet gminy .Ustanie i wygasniecie umowy
o prace.praca licencjacka budzet gminy .Chuliganstwo stadionowe w ujeciu kryminologicznym.Obciazenia
podatkowe malych i srednich przedsiebiorstw w polsce..Partnerstwo publiczno-prywatne - analiza polskich
regulacji prawnych.Realizacja uslug w transporcie miedzynarodowym na przykladzie firmy karex.Obligacje
komunalne zrodlem finansowania inwestycji samorzadu terytorialnego.Prace magisterskie pomoc.Poczatki
nurtu performansu oraz jego zaplecze instytucjonalne w polsce w latach 70. I 80..Zarzadzanie systemem
logistycznym na przykladzie przedsiebiorstwa pekaes s.a..praca licencjacka budzet gminy .zrodla
finansowania gmin.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Metody planowania
produkcji na przykladzie badanego przedsiebiorstwa..Umowy o roboty budowlane i ich wplyw na
zarzadzanie przedsiewzieciem budowlanym praca inzynierska budownictwo.Postrzeganie czlowieka jako
podmiotu gospodarczego- rola nauk pokrewnych w rozwoju teorii ekonomii.Zastosowanie sieci komercyjnej
do zarzadzania firma..Polityka bilansowa a analiza finansowa w pracy bieglego rewidenta na przykladzie
spolki a z o.o..Kreowanie wizerunku firmy na przykladzie zak s.a..Motywowanie funkcjonariuszy w
komendzie miejskiej policji w czestochowie..Prace inzynierskie pisanie.Poszanowanie energii jako zadanie
administracji publicznej..Zastosowanie metod analizy dynamiki w logistycznym systemie produkcyjnym na
przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Perspektywy rozwoju agroturystyki w gminie czarny
dunajec.praca licencjacka budzet gminy .Komercjalizacja prawa do wizerunku sportowcow
profesjonalnych.Etapy uruchomienia produkcji w firmie mokosz decor.Ocena funkcjonowania zakladu
ubezpieczen spolecznych po reformie ubezpieczen spolecznych.Mechanizmy pozyskiwania srodkow ue na
potrzeby ochrony srodowiska duzych miast przemyslowych na przykladzie krakowa.Emocje w reklamie dobr
luksusowych..Dostosowania w polsce do wymogow regulacji unii europejskiej w sektorze transportu
drogowego.Adaptacja nowych pracownikow - oczekiwania zatrudnionych.Ocena sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie gazowni lodzkiej w lodzi.Operacje otwartego rynku w polsce w latach 20012003.praca licencjacka budzet gminy .Dabrowa- slawomir. Red. - porzadek prawno-spoleczny a problemy
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wspolczesnego swiata .Rola funduszy strukturalnych i programow pomocowych w rozwoju rolnictwa
(naprzykladzie gminy rozprza w latach 2004-2006).Efektywnosc eksploatacji maszyn w przetworstwie
tworzyw sztucznych..praca licencjacka budzet gminy .Bezrobocie jako problem ekonomiczno-spoleczny na
przykladzie powiatu wloclawskiego (lata 2000-2007).Analiza rynku nieruchomosci w polsce po przystapieniu
do unii europejskiej.Wplyw plynnosci na kontynuacje dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Regulations concerning geographical indications in the european union law.Kara
laczna.Wykorzystanie bilansu do oceny sytuacji majatkowej i finansowej.Ocena funkcjonowania polskich
sklepow internetowych na przykladzie ksiegarni wirtualnych..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Hazard on-line w ue: rynek wewnetrzny a uprawnienia dyskrecjonalne panstw
czlonkowskich.Zarzadzanie nieruchomosciami mieszkaniowymi w gminie poczesna przez wspolnote
mieszkaniowa m1.Ocena realizacji strategii rozwoju gminy rzasnia..Statuty samorzadu terytorialnego w
polsce..Dopuszczalnosc wykorzystania informacji uzyskanych w wyniku czynnosci opercyjno-rozpoznawczych
w procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Kontrola podatkowa - jako sposob przeciwdzialania
ucieczkom przed podatkami na przykladzie pit.Rola i znaczenie oceniania pracownikow w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi.Analiza budzetu powiatu w suchej beskidzkiej w latach 2002-2004.Analiza kosztow jakosci
w procesie zarzadzania.Optymalizacja procesu kompletacji w gospodarce magazynowej.Prawnokarna
ochrona czci a wolnosc wypowiedzi.Czempas- jan - sklonnosc jednostek samorzadu terytorialnego do
inwestowania : ujecie ilosciowe na przykl.Predyspozycje kobiet do stanowisk menadzerskich w
przedsiebiorstwie na przykladach bialostockich firm.Analiza bezrobocia na rynku pracy w latach 2005-2007
na przykladzie powiatu ostroleckiego.System konstytucyjny szwajcarii.Podatek od czynnosci
cywilnoprawnych.Praca licencjacka plan.Przejscie zakladu pracy a prawa pracownika.Analiza finansowa
zrodlem oceny kondycji przedsiebiorstwa.Wartosc zamowienia publicznego – zasady ustalania i jego
znaczenie..Odpowiedzialnosc spolki dominujacej wzgledem spolki zaleznej i jej wierzycieli w
koncernach.Ryzyko czyste w centrum logistycznym.Wsparcie i promocja przedsiebiorczosci i
samozatrudnienia w ramach dzialania 6.2 programu operacyjnego kapital ludzki w wojewodztwie podlaskim
w latach 2007-2013.Rola mediow w procesie karnym.Ksztaltowanie strategii produktowo-rynkowych na
przykladzie kolejowych polaczen regionalnych w wojewodztwie opolskim przedsiebiorstwa pkp przewozy
regionalne spolka z o. O..Analiza finansowa przedsiebiorstwa w procesie restrukturyzacji na przykladzie pkp
cargo s.a..praca licencjacka budzet gminy .Lapownictwo w polskim prawie karnym.Rola stazu
nauczycielskiego z perspektywy zarzadzania szkola.System logistyczny w miedzynarodowym transporcie
samochodowym na przykladzie vos logistics polska.Srodki trwale w aspekcie bilansowym i podatkowym na
przykladzie przedsiebiorstwa sentinel sp. Z o.o. W latach 2005-2007.Mieszana reprezentacja laczna w spolce
z ograniczona odpowiedzialnoscia.Zarzadzanie produkcja i jakoscia przy produkcji odziezy..Ksztaltowanie
wizerunku pracodawcy z wyboru. Odbior i oczekiwania spolecznosci studenckiej..Wybrane aspekty prawne
stosunku pracy tymczasowej.atypowosc i podzial kompetencji..Pisanie prac semestralnych.Zakres
zastosowania rachunku kosztow celu.praca licencjacka budzet gminy .Status prawny i dzialalnosc posrednika
w obrocie nieruchomosciami.Analiza portfela technologicznego w przedsiebiorstwie produkujacym
szklo..Zarzadzanie przedsiebiorstwem transportowym x. Analiza efektywnosci procesow
transportowych.Wykonywanie kary wobec sprawcow przestepstw pedofilskich.Odpowiedzialnosc
dyscyplinarna czlonka korpusu sluzby cywilnej..Formy opodatkowania dochodow dzialalnosci gospodarczej
sektora msp.praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie polityki produktu ubezpieczeniowego na
przykladzie towarzystwa ubezpieczen i reasekuracji warta s. A..Ocena oplacalnosci projektu
inwestycyjnego.Pozycja rady ministrow we wladzy wykonawczej w konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 2
kwietnia 1997 roku.Odpowiedzialnosc materialna za szkody w mieniu powierzonym.Park naukowotechnologiczny jako kreator rozwoju lokalnego na przykladzie parku naukowo-technologicznego polskawschod w suwalkach sp. Z o.o..Analiza budzetu gminy czestochowa w latach 2000-2014.Unikanie
opodatkowania w orzecznictwie sadow polskich.Dystrybucja i logistyka w pkn orlen.Formy i perspektywy
rozwoju e-bankingu w polskim sektorze bankowym.Szkolenia zawodowe jako instrument rozwoju
personelu.Referendum ogolnokrajowe jako zasadnicza forma realizacji demokracji bezposredniej w
polsce..Przyczyny i skutki globalnego kryzysu finansowego..praca licencjacka budzet gminy .Wybor zrodel
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finansowania rozwoju firmy ze szczegolnym uwzglednieniem funduszy unii europejskiej oraz przeksztalcenia
formy prawnej prowadzonej dzialalnosci.Efektywnosc kluczowych procesow logistycznych.Wstep pracy
licencjackiej.Sektor budowlany w polskim systemie zamowien publicznych..Prawnokarne aspekty zwalczania
handlu ludzmi..Dzialalnosc profilaktyczna w zakresie przestepczosci mlodziezowej swietlicy
socjoterapeutycznej dzialajacej przy strazy miejskiej w czestochowie.Zarzadzanie relacjami z klientami korzysci i problemy zwiazane z wdrazaniem koncepcji crm.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw aktywnych
instrumentow przeciwdzialania bezrobociu na sytuacje rynku pracy w wojewodztwie opolskim w latach 2004
- 2009..Szkolenia i planowanie karier jako srodek motywacyjny na przykladzie zus czestochowa.Stosunek
dowodu z zeznan swiadkow i z przesluchania stron do dowodu z dokumentu.Polski trybunal konstytucyjny na
tle sadow konstytucyjnych w europie srodkowo – wschodniej – funkcje i kompetencje..Szczegolna ochrona
kobiet przed wypowiedzeniem i rozwiazaniem umowy o prace w okresie ciazy i w okresie urlopu
macierzynskiego.Dzialalnosc ing bank slaski w zakresie udzielania kredytow dla osob fizycznych w latach
2002-2004.Wykorzystanie sztucznych systemow immunologicznych do rozwiazywania problemow z zakresu
zarzadzania i ekonomii. Analiza problematyki i wybrane przyklady.Porownawcza analiza finansowa vistula
group s.a. i grupy lpp s.a..praca licencjacka budzet gminy .Ocena potrzeby restrukturyzacji technicznotechnologicznej walcowni bruzdowej.praca licencjacka budzet gminy .Glowne problemy w efektywnej
komunikacji biznesowej..Rekrutacja i selekcja pracownikow w call center firmy x.System radio frequency
identification i jego znaczenie w procesach logistycznych w przedsiebiorstwie.Procesy transportowe i ich
wplyw na realizacje zadan logistycznych.Kolor per se jako znak towarowy.Dom maklerski jako animator rynku
instrumentow pochodnych.praca licencjacka budzet gminy .Motywacyjna rola systemow wynagrodzen
pracowniczych w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy xi y..praca licencjacka budzet gminy .Zasady i formy
pomocy publicznej w sprawach mieszkaniowych.praca licencjacka budzet gminy .Ocena ekonomicznofinansowa banku na przykladzie banku spoldzielczego w koszecinie.Wdrozenie systemu zarzadzania jakoscia
pn-en iso 9001:2009 w przedsiebiorstwie uslugowym branzy automotive.praca licencjacka budzet gminy
.Zastosowanie strategicznej karty wynikow w spolce lexim we wroclawiu..Tworzenie i funkcjonowanie
niepublicznych zakladow opieki zdrowotnej na przykladzie zakladu opiekunczo - leczniczego.Realizacja
polityki kadrowej firmy poprzez szkolenia pracownikow na przykladzie conoco phillips..Rozwiazywanie
problemow produkcyjnych w malej firmie.Projekt przepustu drogowego dla gadow i plazow. Praca
inzynierska budownictwo.Alternatywne zrodla energii.Zarzadzanie personelem w hotelu prywatnym na
przykladzie hotelu europejskiego..Dowod z zeznan swiadkow i dowod z przesluchania stron w postepowaniu
cywilnym.Postepowanie administracyjne przed organami narodowego funduszu zdrowia w aspekcie
indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego i zawierania umow o udzielanie swiadczen
zdrowotnych.praca licencjacka budzet gminy .Rola motywowania pracownikow w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi na przykladzie badan empirycznych w vistula group s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Dekryminalizacja eutanazji - badania prawnoporownawcze panstw wspolczesnych..Aspekty prawne
zatrudnienia tymczasowego..Praca tymczasowa w polsce.Pisanie prac z pedagogiki.praca licencjacka budzet
gminy .Kryzys globalny a bezrobocie w polsce - analiza na przykladzie polskiej gospodarki w latach 20072011.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Materialne i niematerialne srodki
zachety jako instrumenty motywacji na przykladzie strazy miejskiej w lodzi.Otoczenie i jego wplyw na rozwoj
przedsiebiorstwa.Wymiana informacji podatkowych w swietle miedzynarodowego- europejskiego i
polskiego prawa podatkowego.Legitymacja podmiotow o ograniczonej zdolnosci wnioskowej w
postepowaniu przed trybunalem konstytucyjnym.Wplyw kosztowna wynik finansowy zakladu opieki
zdrowotnej na przykladzie samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej w wieruszowie.Metody i
techniki rekrutacji i selekcji kandydatow do pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Analiza i ocena
bezpieczenstwa pracy huty szkla gospodarczego..zrodla finansowania gminy na przykladzie gminy tomaszow
mazowiecki.Nadzor nad rynkiem finansowym polski.Logistyka zaopatrzenia w handlu materialami
budowlanymi.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc dyscyplinarna studentow.Funkcjonowanie i
mechanizmy konkurencji cenowej w polskim sektorze bankowym.Kierowanie personelem w instytucji
spolecznej na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych oddzial w czestochowie.System informatyczny
gieldy papierow wartoscowych w warszawie..Rozwod w prawie polskim i francuskim - analiza prawno
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..
porownawcza..Bankowe produkty depozytowe na przykladzie banku millennium w latach 20072009.Ksztaltowanie wizerunku jako czynnik wzrostu konkurencyjnosci gminy na przykladzie gminy stary
sacz.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie sektora publicznego na przykladzie zakladu
lecznictwa ambulatoryjnego w zawierciu.Proces rekrutacji i selekcji kandydatow do sluzby w policji..Cel pracy
magisterskiej.Planowanie i realizacja badan marketingowych w duzym przedsiebiorstwie na przykladzie
stolbud wloszczowa s.a..Motywowanie pracownikow jako element zarzadzania wplywajacy na wartosc banku
komercyjnego na przykladzie kredyt bank s.a..Dochody budzetu gminy na przykladzie gminy tomaszow
mazowiecki.Charakterystyka produktu warta vip i analiza sprzedazy ubezpieczenia w makroregionie.Skarga
na akty nadzoru nad dzialalnoscia organow jednostek samorzadu terytorialnego.Swiadek koronny jako
\instrument\ w walce z przestepczoscia zorganizowana.Ksztaltowanie wizerunku firmy na rynku telefonii
komorkowej (na przykladzie plus gsm).Rola prokuratora w postepowaniu administracyjnym i
sadowoadministracyjnym..Wykorzystanie metody fmea w praktyce produkcyjnej..Franczyza w zarzadzaniu
hotelem na globalnym rynku turystycznym.Chsrakterystyka i koncepcje wykorzystania walorow turystycznych
gminy sejny.Projekt parkingu wielopoziomowego samochodow osobowych. Praca inzynierska
budownictwo.Andrejèuk- vâèeslav nikolaeviè. Red. - krajobraz a turystyka = landscape and tourism
.Wykorzystanie teorii portfelowej jako glownej metody minimalizacji ryzyka kredytowego na szczeblu
banku.praca licencjacka budzet gminy .Pelnomocnictwo w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Pisanie
prac socjologia.Swiadek w procesie karnym.Pisze prace licencjackie.Transgraniczna wspolpraca policji
polskiej z policja litewska .Szanse i zagrozenia stosowania e-learningu w procesie ksztalcenia na poziomie
akademickim.Analiza i ocena dzialan promocyjnych w uslugach na przykladzie centrum konferencyjnoszkoleniowego poraj w poraju kolo czestochowy..Metody i instrumenty zarzadzania finansowego w banku
komercyjnym na przykladzie ing bank slaski s. A. W latach 2007-2008.Podatek dochodowy od osob fizycznych
w polsce i wybranych krajach unii europejskiej.Rola kierownika w budowaniu zespolu pracowniczego rekrutacja pracownikow w miejskim zakladzie uslug komunalnych w sosnowcu..Assessment center jako
metoda rekrutacji pracownikow..Postepowanie procesowe w sprawach rozwodowych.Funkcjonowanie
zakladow penitencjarnych w polsce .Strategia dywersyfikacji w praktyce wybranych firm.Opodatkowanie
zyskow zakladu w swietle zawartych przez polske umow o unikanie podwojnego opodatkowania.Zarzadzanie
ewidencja operacji gospodarczych w malych i srednich przedsiebiorstwach.Bulkowski- thomas n. - podstawy
spekulacji : ewolucja gracza gieldowego .Otoczenie malych i srednich przedsiebiorstw w integrujacej sie
europie.Zakaz reformationis in peius w polskim procesie karnym.Budynek szkieletowy w zabudowie
szeregowej. Praca inzynierska budownictwo.Podstawy zarzadzania jakoscia i utrzymaniem maszyn w
procesie produkcji drutu ciagnionego.Funkcjonowanie przedsiebiorstw komunalnych w zakresie gospodarki
lokalowej - na przykladzie mieszkaniowego zasobu gminy-miasto tomaszow mazowiecki.Spis tresci praca
magisterska.Pisanie prac praca.Postepowanie w sprawach o ustalenie ojcostwa.Zazalenie w ogolnym
postepowaniu administracyjnym.Wprowadzenie nowego produktu na rynek w ocenie klientow w swietle
badan wlasnych.Rekojmia wiary publicznej ksiag wieczystych..praca licencjacka budzet gminy .Wladza
ustawodawcza i wykonawcza w ustroju rzeczypospolitej obojga narodow (miedzy xvi a xviii stuleciem- ze
szczegolnym uwglednieniem okresu panowania ostatniego krola)..Wplyw programow pomocowych unii
europejskiej na rozwoj gminy zelow w latach 2002-2007.Budowanie wizerunku firmy pge poprzez marketing
sportowy.Strategie produktowe w procesie budowy przewagi konkurencyjnej firmy na przykladzie reckitt
benckiser.Zamkniete fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomosci.Bednarz- jacek. Red. - wspolpraca i
rozwoj ekonomiczny w kontekscie europejskim : doswiadczenia polski i ukrainy .praca licencjacka budzet
gminy .Strategia innowacyjna jako narzedzie kreowania warunkow dla trwalego rozwoju lokalnego na
przykladzie gminy ozorkow.Raje podatkowe a zjawisko optymalizacji podatkowej.Budzet jako narzedzie
zarzadzania w gminie klobuck.Nieprawidlowosci w procesie pozyskiwania kadr.System motywacyjny na
pzykladzie przedsiebiorstwa mayland real estate..Wstep do pracy magisterskiej.Rola dochodow z
nieruchomosci w dochodach gminy.Marketing sportowy.Rekrutacja i adaptacja do pracy nowych
pracownikow na podstawie rsm hutnik.Przemiany konsumpcji gospodarstw domowych w latach 1998 2007..Ocena zarzadzania opartego na kompetencjach i rozwoju talentow w studenckim forum business
centre club.Analiza miedzynarodowych procesow logistycznych na przykladzie firmy dhl
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express..Implementacja sankcji rady bezpieczenstwa onz w systemie prawa unii europejskiej.Kopczewskakatarzyna. - renta geograficzna a rozwoj spoleczno-gospodarczy .Polityka finansowa samorzadu
terytorialnego w warunkach wejscia polski do unii europejskiej.Skarga konstytucyjna w prawie polskim.Prace
licencjackie tematy.Analiza rozwiazan ergonomicznych przestrzeni miejskiej miasta
czestochowy.Porownywalnosc prasowych rankingow szkol wyzszych.Marketing polityczny w prezydenckich
kampaniach wyborczych na przykladzie kampanii wyborczej w polsce w 2005 r.Czynniki ksztaltujace klimat
spoleczny na przykladzie przedsiebiorstwa z grupy dalkia polska.Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia w
telekomunikacji energetycznej - lodz sp. Z o.o..Wybrane aspekty prawne dotyczace kierowcow w transporcie
drogowym na przykladzie przedsiebiorstwa transportowego x.Analiza finansowa na przykladzie spolki
akcyjnej pollena ewa.Wplyw rozwiazan it na poprawe konkurencyjnosci przedsiebiorstw na przykladzie
wdrozenia systemu sap w okregowym urzedzie miar w katowicach.Wplyw maksymalnych dyrektyw
konsumenckich na funkcjonowanie skodyfikowanych systemow prawa cywilnego.Ogledziny zewnetrzne
zwlok i miejsca ich znalezienia w przypadku smierci samobojczej przez powieszenie.Wplyw struktury
aktywow i pasywow na plynnosc finansowa przedsiebiorstwa.Analiza systemu zarzadzania bezpieczenstwem
pracy w zakladzie energetycznym lodz - teren s. A. - rejon wielun.Wplyw globalizacji na wzrost i rozwoj
przedsiebiorstw.Praca inzynierska.Prace dyplomowe przyklady.Wplyw transformacji ustrojowej i procesu
globalizacji na poziom zycia gospodarstw domowych w polsce.Organizacja dystrybucji sprzedazy na
przykladzie firmy x..Przewlaszczenie nieruchomosci na zabezpieczenie.Kara laczna a wyrok laczny..Klauzula
sumienia w zawodach medycznych.Tematy prac magisterskich z pedagogiki.Strategia rozwoju na przykladzie
gminy gogolin..Strategia zarzadzania zasobami ludzkimi w banku spoldzielczym w kroscienku n/d.Ocena
efektywnosci pocztowych uslug finansowych na przykladzie rejonowego urzedu poczy w
czestochowie.Deficyt budzetowy.Samorzadowe przepisy antykorupcyjne.Seminarium i r.niest. - kat.hist.dok.
Politycznych i prawnych.Merchandising w handlu detalicznym na przykladzie butiku dunhill.Sposoby
motywowania pracownikow na podstawie przedsiebiorstwa ramb sp. Z o.o..Funcjonowanie biura
nieruchomosci na wybranych przykladach.Naleznosci w polityce rachunkowosci przedsiebiorstwa polglas..Rynek ubezpieczen w wietnamie. Stan i kierunki rozwoju.Outsourcing jako metoda zarzadzania
przedsiebiorstwem hotelarskim na podstawie hotelu wielopole..Skutecznosc i efektywnosc dzialan
promocyjnych stowarzyszenia dolina karpia.Analiza kosztow w przedsiebiorstwie produkcyjnym x.Szkolenie i
doskonalenie jako forma rozwoju pracownikow na przykladzie firmy elektron s.a..Ocena kondycji banku na
przykladzie banku komercyjnego x.Wartosc nieruchomosci w cyklu koniunkturalnym.praca licencjacka budzet
gminy .Tworzenie i rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw w formie spolek - corek. Slabe i silne strony
procesu.System zarzadzania jakoscia zgodnie z normami iso serii 9000 - normy- wdrazanie- korzysci..Wplyw
zaburzen komunikacji interpersonalnej na powstawanie konfliktu organizacyjnego w przedsiebiorstwie
x.Wplyw logistyki jako narzedzia wspomagajacego proces poprawy jakosci swiadczenia uslug edukacyjnych
szkolnictwa wyzszego. Aspekt logistycznej obslugi sluchacza studiow na przykladzie programu
erasums.Strategie marketingowe a efektywnosc funkcjonowania banku..Odpowiedzialnosc kontraktowa
stron umowy o uslugi bankowosci elektronicznej..System emerytalno-rentowy kierunki reform a
racjonalizacja wydatkow.Organizacja pracy biur posrednictwa w obrocie nieruchomosciami w kontekscie
norm jakosci iso 9001:2000.Analiza dochodow jednostki samorzadowej na przykladzie gminy goworowo w
latach 2003-2006.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pozycja prawna kosciola
ewangelicko-augsburskiego w polsce..Specyfika dystrybucji produktow spozywczych na przykladzie p.p.h.u.
duda - bis.Koszt pozyskania kredytu hipotecznego na przykladzie slaskiego banku hipotecznego..praca
licencjacka budzet gminy .Praca magisterska ekonomia.Ochotnicze hufce pracy w systemie przeciwdzialania
patologii nieletnich.Ewidencja dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw w oparciu o podatkowa ksiege
przychodow i rozchodow i ryczalt ewidencjonowany.Gilejko- leszek. Ed. By - employment in the public sector
: poland against the background of the eu : reports realised wit.Analiza problemow teoretycznych i
praktycznych zwiazanych z przestepstwem dzieciobojstwa (art. 149 k.k.)..zrodla i konsekwencje stresu w
srodowisku pracowniczym.Zarzadzanie instytucja pomocy spolecznej na przykladzie domu pomocy
spolecznej w lublincu.Polityka unii europejskiej w sferze edukacji - programy na rzecz mlodziezy.Instytucja
rzecznika praw obywatelskich w polsce na tle rozwiazan europejskich.Zarzadzanie sluzbami porzadku
..

..
publicznego.Budzet jednostki samorzadowej na przykladzie gminy gabin w latach 2006-2009.Karty platnicze
jako forma rozliczen pienieznych w ofercie banku ing bank slaski.Utrata zaufania do pracownika jako
przyczyna rozwiazania stosunku pracy.Rola i struktura budzetu miasta na przykladzie piotrkowa
trybunalskiego.Ceny prac magisterskich.Kadra kierownicza w procesie zmian w przedsiebiorstwie.Zjawisko
eurosieroctwa po wejsciu polski do unii europejskiej na przykladzie wojewodztwa opolskiego.Oszacowanie
wartosci zamowienia na roboty budowlane – teoria i praktyka. Praca inzynierska budownictwo.Analiza
wniosku kredytowego na przykladzie banku ochrony srodowiska s.a..Ekstradycja na podstawie europejskiej
konwencji o ekstradycji z 1957 r..Przemiany wizerunku galerii handlowej na przykladzie galerii
tarnovia..Wydatki na reprezentacje i reklame jako koszty uzyskania przychodu w ustawie o podatku
dochodowym od osob fizycznych na tle dotyczacych tego zagadnienia uregulowan prawnych wybranych
panstw unii europejskiej.Analiza i ocena elementow marketingu - mix na przykladzie sdm w wieluniu.Polscy
emigranci w irlandii: analiza procesow adaptacji kulturowej na podstawie ukazujacych sie w irlandii
publikacji prasowych.Egzekucja sadowa z rachunkow bankowych.Dzialalnosc kredytowa bankow
komercyjnych na przykladzie kredyt banku s.a..Rola systemu edukacyjnego w ksztaltowaniu wizerunku
polskiego menedzera.Badania marketingowe w sektorze b2b.Event marketing jako instrument marketingu
terytorialnego wplywajacy na wizerunek miasta lodzi.Rola powiatowego urzedu pracy na rzecz ograniczenia
bezrobocia w powiecie radomszczanskim.Kredytowe zrodla finansowania dzialalnosci inwestycyjnej
przedsiebiorstwa przez banki spoldzielcze.praca licencjacka budzet gminy .Klauzule niedozwolone w umowie
franchisingu.Prognozowanie potrzeb kadrowych w firmie x.Zarzadzanie placowka budzetowa na przykladzie
szkoly podstawowej nr 18.Analiza porownawcza warunkow prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez
male i srednie przedsiebiorstwa na przykladzie polski i slowacji.Transgraniczne laczenie sie spolek
kapitalowych.Budowanie wizerunku marki w oparciu o oddzialywanie na zmysly konsumenta..Podatnik
podatku od towarow i uslug..Samobojstwo jako problem spoleczny. Wybrane zagadnienia..Kryminalizacja
posiadania srodkow odurzajacych i substancji psychotropowych w ustawodawstwie polski oraz wybranych
krajow unii europejskiej i rosji.Rola instytucji zarzadzajacych przeksztalceniami obszarow przemyslowych w
rozwoju lokalnym i regionalnym na przykladzie agencji rozwoju malopolski zachodniej s.a..Naduzycie
zaufania jako przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.Gotowe prace inzynierskie.Tematy prac
licencjackich socjologia.Wplyw wynagrodzen na wynik finansowy niepublicznego zakladu opieki
zdrowotnej.Klauzula rebus sic stantibus w obrocie gospodarczym.Ryzyko zmian kursu walutowego znaczenie w gospodarce.Zarzadzanie nieruchomosciami gminnymi na przykladzie gminy wreczyca
wielka.Wplyw modelu wspoldzialania w zespole na powstawanie efektu synergii..Rola stresu w motywacji
pracownikow na przykladzie organizacji x.System motywowania jako kluczowy czynnik ksztaltowania kapitalu
ludzkiego.Przyklady prac magisterskich.Procesy logistyczne w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie
ups opole..Analiza finansowa mleczarni jogser.Sposoby wynagradzania jako element motywacji
pracownikow.Kierunki rozwoju przedsiebiorczosci komunalnej na przykladzie krakowskiego holdingu
komunalnego s.a..Pisanie pracy licencjackiej.Zastosowanie logistycznych systemow informatycznych na
przykladzie centrum logistycznego xyz.Wartosc przemyslu spotkan dla turystyki biznesowej na przykladzie
krakowa..Zroznicowanie poziomu zycia w gminach na przykladzie wojewodztwa opolskiego..praca
licencjacka budzet gminy .Rola menedzerow w realizacji koncepcji zarzadzania logistycznego na przykladzie
firmy.praca licencjacka budzet gminy .Podstawy apelacji i kasacji studium porownawcze.praca licencjacka
budzet gminy .Pisanie pracy mgr.Praca licencjacka wstep.Prace magisterskie zarzadzanie.Praca
dyplomowa.Mediacja w procesie karnym.Podstawowe normy prawne i etyczne reklamy w polsce..praca
licencjacka budzet gminy .Dyrektywy wymiaru kary wobec sprawcow okreslonych w artykule 65 kodeksu
karnego.Wplyw promieniowania jonizujacego na choroby zawodowe.Bodnar- adam (1977- ). Red. - wolnosc
slowa w prasie lokalnej : prasa lokalna a normy ochrony konkurencji i pluralizm media.Obowiazki
przedsiebiorstwa na gruncie dyrektywy mifid.Wybrane narzedzia systemu motywacyjnego na przykladzie
badanego przedsiebiorstwa.Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w polskim procesie
karnym.Rewitalizacja a partycypacja spoleczna - na przykladzie miasta lodzi.Ocena pracownikow w procesie
implementacji strategii przedsiebiorstwa (na przykladzie zakladow maszyn elektrycznych emit s.a. w
zychlinie).praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie komunikowaniem sie w przedsiebiorstwie na
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przykladzie dhl express ( poland ) sp. Z o. O. Terminal opole..Analiza sprawozdan finansowych jako zrodlo
informacji o rentownosci przedsiebiorstwa na przykladzie spolki polimex mostostal w latach 20082010.Pisanie pracy licencjackiej cena.Przestepstwo szpiegostwa w polskim kodeksie
karnym.Odpowiedzialnosc in solidum.Ceny transferowe w sterowaniu wynikiem finansowym powiazanych
jednostek. Aspekty ksiegowe i podatkowe.Kontrakty budowlane w kontekscie zarzadzania przedsiewzieciem
praca inzynierska budownictwo.Formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez osoby
fizyczne.Dowod z opinii bieglego w polskim postepowaniu cywilnym.Planowanie- realizacja i rozliczanie
uslug samochodowo- sprzetowych przy zastosowaniu techniki komputerowej na przykladzie isd huta
czestochowa sp.zo.o..Rachunkowosc srodkow trwalych w leasingu.Materialne i pozamaterialne czynniki
motywacji w telekomunikacji polskiej.Reakcja ludzi na zmiany w procesie restrukturyzacji na przykladzie tp
s.a..Koszt pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Ocena finansowa wybranego samodzielnego
publicznego zakladu opieki zdrowotnej.Proceduralne aspekty skargi paulianskiej.Wplyw instrumentow public
relations na decyzje zakupowe w swietle badan rynkowych.Populizm penalny.Polityka wobec malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce po akcesji do unii europejskiej na przykladzie gminy kutno.Rola biura
podrozy neckermann polska w polityce rozwoju turystyki w grecji.Zarzadzanie podatkami i oplatami
lokalnymi na przykladzie gminy lazy w latach 2008-2010.Koncepcja struktury sieci komputerowej w firmie x
ze szczegolnym uwzglednieniem funkcjonowania systemu ksiegowego.Ochrona praw mniejszosci
narodowych w prawie miedzynarodowym i krajowym.Praktyki ograniczajace konkurencje w polskim prawie
antymonopolowym.Gospodarka zapasami w przedsiebiorstwie na przykladzie wybranej
jednostki..Efektywnosc kluczowych procesow logistycznych..praca licencjacka budzet gminy .Porozumienia
ograniczajace konkurencje na przykladzie osob wykonujacych zawody regulowane. Orzecznictwo prezesa
urzedu ochrony konkurencji i konsumentow.Pozycja konkurencyjna bankow spoldzielczych w polskim
sektorze bankowym.Biznes plan jako podstawowy warunek uzyskania srodko z funduszy strukturalnych unii
europejskiej na przykladzie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.Zmiana albo uchylenie
ubezwlasnowolnienia.Koszty wojewodzkiego sztabu wojskowego w opolu jako element wydatkow
ministerstwa obrony narodowej..praca licencjacka budzet gminy .Analiza strategiczna rynku konsumenckiego
na przykladzie przedsiebiorstwa przemyslu chlodniczego fritar s.a..Charakter prawny umow
opcyjnych.Analiza dzialalnosci otwartych funduszy emerytalnych w polsce na podstawie ich dzialalnosci
inwestycyjnych oraz wystepowania ryzyka inwestycyjnego.Tworzenie i funkcjonowanie funduszy
inwestycyjnych.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie banku spoldzielczego ziemi
kaliskiej.Podatek dochodowy od osob fizycznych zrodlem wplywow dochodow budzetowych.Teorie
optymalnego obszaru walutowego w kontekscie unii gospodarczo walutowej. Implikacje dla polski..Cates- w.
R. - powiedz o mnie innym : sprawdzone techniki pozyskiwania nowych klientow przez rekomendacje
.Wplyw cech produktu na zachowania konsumentow na rynku..Analiza kosztow eksploatacji zasobow
spoldzielni mieszkaniowej i wspolnot mieszkaniowych.Prowadzenie zbiorowego zarzadzania prawami
autorskimi i prawami pokrewnymi na zasadzie prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia.Outsourcing jako
metoda restrukturyzacji przedsiebiorstwa.Wycena zuzycia srodkow trwalych w aspekcie prawa bilansowego i
podatkowego na przykladzie przedsiebiorstwa x w latach 2009-2011.Obsluga klienta firmy transportowej
przy pomocy narzedzi internetowych na przykladzie korporacji ups.Napisanie pracy licencjackiej.Pisanie prac
licencjackich ogloszenia.Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej czlonkow zarzadu spolek
kapitalowych..Wybrane problemy firm rodzinnych na przykladzie firmy dro-kol.Controlling logistyczny na
przykladzie przedsiebiorstwa dystrybucyjno - logistycznego.Optymalizacja produkcji wyrobow plaskich w
oparciu o filozofie kaizen..Zasady funkcjonowania systemu ubezpieczen spolecznych.Polityka regionalna unii
europejskiej na przykladzie gminy baranowo.Wykorzystanie ekologistyki w gospodarce samorzadu
terytorialnego (na przykladzie miasta i powiatu skierniewickiego).Francuska rada konstytucyjna i jej
uprawnienia kontrolne.Wykorzystanie mediacji w postepowaniu przygotowawczym.Rozwoj budownictwa
indywidualnego w miejscowosci „x” praca inzynierska budownictwo.Analiza i ocena mozliwosci wdrozenia
systemu zarzadzania jakoscia wedlug norm iso serii 9000 w firmie farmaceutycznej.Komunikacyjne aspekty
zarzadzania jakoscia na postawie firmy zemat sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Zdolnosc
upadlosciowa.Formula biznesowa hotelu ekonomicznego na przykladzie dzialalnosci grupy hotelowej
..
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orbis.Wplyw wypalenia zawodowego na zaangazowanie w prace wsrod pielegniarek.praca licencjacka budzet
gminy .Miedzynarodowy fundusz walutowy-jego programy ich wplyw na panstwa-beneficjentow.praca
licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie i mechanizmy konkurencji cenowej w polskim sektorze
bankowym.Charakterystyka i znaczenie wschodnich granic polski dla bezpieczenstwa narodowego rp oraz
bezpieczenstwa unii europejskiej.Zastosowanie venture capital w finansowaniu innowacyjnych
przedsiewziec.Ury- william - odchodzac od nie : negocjowanie od konfrontacji do kooperacji .Placa i jej
wplyw na motywacje pracownika.Zarzadzanie projektami i innowacjami w organizacjach publicznych i
obywatelskich.Metody pozafinansowego motywowania pracownikow.Organizacja i kompetencje agencji
bezpieczenstwa wewnetrznego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Przerwa w
odbywaniu kary pozbawienia wolnosci.Rola narodowego banku polskiego w polskim systemie
bankowym.Plynnosc i rentownosc jako istotne kryterium w ocenie sytuacji finansowej spoldzielni
mieszkaniowej tecza w turku.Odpowiedzialnosc cywilna za wypadki komunikacyjne.Prace magisterskie
warszawa.Relatywizm percepcji dlugu publicznego.Decyzje inwestycyjne przy wykorzystaniu analizy
technicznej.Sztuka prezentacji z uzyciem pomocy wizualnych.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na
przykladzie bdp spolki doradztwa podatkowego.Rola i zanczenie malych i srednich przedsiebiorstw w
regionalnej gospodarce rynkowej na przykladzie wybranych krajow unii europejskiej.Ocena poziomu i
struktury podatkow i oplat lokalnych gminy mstow w latach 2007-2011.Innowacyjnosc w budowaniu
wizerunku w koncepcji promocyjnego mix na podstawie based on philips.Wykorzystanie analizy finansowej w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem..praca licencjacka budzet gminy .Analiza budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego na podstawie gminy pokoj w latach 2003-2004.Perspektywy rozwoju sektora budownictwa
mieszkaniowego w polsce.Rola i funkcje dewelopera na rynku nieruchomosciami w polsce.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza budzetu gminy zarki w latach 2008-2010.Analiza porownawcza wybranych systemow
emerytalnych w ue.Analiza efektywnosci ekonomicznej dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie
przedsiebiorstwa marpol.Zarzadzanie paradoksami strategicznymi w przedsiebiorstwie turystycznym.Pisanie
prezentacji maturalnej.Przedsiebiorczosc jako czynnik rozwoju powiatu krapkowickiego.Ochrona informacji
niejawnych.Kierowanie konfliktem w organizacji.P.r. jako narzedzie zarzadzania wizerunkiem marki w sytuacji
kryzysowej.Prostytucja kobieca w polsce.Pisanie prac zaliczeniowych tanio.praca licencjacka budzet gminy
.Fundusze europejskie jako jedno z glownych zrodel finansowania inwestycji samorzadow na przykladzie
gminy sniadowo.Sadowa kontrola administracji w sprawach pracowniczych sluzb mundurowych na
przykladzie funkcjonariuszy policji.Sandler- david h. - nie nauczysz dziecka jazdy na rowerze podczas prelekcji
: siedem krokow innowacyjnej sprzedazy.praca licencjacka budzet gminy .Koncepcja pracy licencjackiej.Jezyk
reklam komercyjnych jako czynnik wplywajacy na zachowania mlodych konsumentow..Instytucja glowy
panstwa w okresie ii rzeczypospolitej..Zarzadzanie wiedza w organizacji sektora uslug
kurierskich..Wykorzystanie funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju spoleczno-gospodarczego gminy
baruchowo.Usluga powszechna w prawie wspolnoty europejskiej i wybranych panstw
czlonkowskich.Bankowosc elektroniczna - zagrozenia i szanse rozwoju..Makroekonomiczna analiza rozwoju
sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce w latach 2000-2010.Rola zasady subsydiarnosci w
funkcjonowaniu wspolnoty europejskiej.Analiza „zlotej akcji” jako instytucji zabezpieczajacej interesy skarbu
panstwa w spolkach prawa handlowego..Wybrane interpersonalne i organizacyjne czynniki efektywnosci
zespolu sprzedazowego.Ochrona funkcjonariusza publicznego w panstwie obywatelskim.Dzialalnosc
inwestycyjna jednostek samorzadu terytorialnego..Kredytowanie ludnosci na przykladzie lukas bank.praca
licencjacka budzet gminy .Specyfika strategii marketingowych stosowanych przez banki spoldzielcze i
komercyjne w polsce..Kompetencje pokolenia x- y- z..Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego
jako instrument realizacji zadan gminy starcza w latach 2007-2010.praca licencjacka budzet gminy
.Gospodarka odpadami komunalnymi jako element zarzadzania ochrona srodowiska na przykladzie powiatu
opoczynskiego.praca licencjacka budzet gminy .Stefanski- ryszard andrzej. Red. - ius novum .praca
licencjacka budzet gminy .Wykrywanie klamstwa i emocji za pomoca ekspresji mimicznych.Szczegolna rola
prawa i prawnikow w mediacji cywilnoprawnej..praca licencjacka budzet gminy .Marketing uslug na
przykladzie biura podrozy kolumb z wielunia.Podatki lokalne jako zrodlo dochodow gminy.praca licencjacka
budzet gminy .Pearce- craig l. Red. - dziedzictwo druckera : znaczenie dorobku najwybitniejszego
..
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przedstawiciela nauk o zarzadzaniu d.Controlling w malych i srednich przedsiebiorstwach na przykladzie
nordynski spolka jawna.Doskonalenie praktyki rozmow kwalifikacyjnych.Swiatowy kryzys finansowy lat 20072009 a rynek pracy w polsce.Kredyt bankowy jako zrodlo finansowania rolnictwa. Analiza na przykladzie
banku spoldzielczego w krasnosielcu.Dzialalnosc inwestycyjna wybranych gmin wiejskich w powiecie
czestochowskim.Przypisy w pracy magisterskiej.Instrumenty zabezpieczajace i inwestycyjne rynku
finansowego oferowane przez bank komercyjny podmiotom gospodarczym.Ocena zdolnosci kredytowej jako
jedna z form zabezpieczenia zwrotnosci kredytu.Zakaz wykorzystywania seksualnego dzieci w
prawodawstwie unii europejskiej. Legislacja i praktyka..Wypadki drogowe na przykladzie powiatu brzeskiego
w latach 2007 - 2010.Analiza i ocena systemu wynagrodzen na przykladzie instytucji bankowej.Administracja
rzadowa w galicji w dobie autonomicznej..Samorzad terytorialny w siewierzu w latach 2000 - 2004..Produkt i
jego marka na przykladzie gazety codziennej fakt.praca licencjacka budzet gminy .Nadzor prokuratora nad
postepowaniem przygotowawczym.Znaczenie rekrutacji i selekcji w ksztaltowaniu polityki personalnej na
przykladzie wybranego urzedu skarbowego..Bankowa oferta produktow dla osob fizycznych i firm na
przykladzie ing banku slaskiego s.a. w katowicach.Prawne pojecie dialogu spolecznego.Zarzadzanie
logistyczne jako zrodlo przewagi konkurencyjnej na przykladzie przedsiebiorstwa adamietz sp. Z o.o..zrodla
dochodow budzetow samorzadow gminnych na przykladzie gminy kodrab w latach 2005-2009.Wdrozenie
systemu zarzadzania jakoscia zgodnego z norma iso 9001 w imi international oddzial ta hydronics w
olewinie..Funkcjonowanie systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie lodzkiego zespolu elektrocieplowni
s.a..Budzet gminy na przykladzie gminy i miasta nowogrod.Prorodzinne aspekty podatku dochodowego od
osob fizycznych w polsce i w wybranych krajach unii europejskiej..Diagnoza dzialu personalnego na
podstawie mota-engil central europe s.a.Wykorzystanie strategii marketingowych na rynku naczep
samochodowych (na podstawie firmy polkon).Koszty logistyki w rachunkowosci firmy uslugowo-produkcyjnej
na przykladzie euro-eko serwis sp. Z o.o..Wplyw internetu na wybor ofert turystycznych.Satysfakcja z pracy a
poziom przywiazania do organizacji na przykladzie armatury krakow s.a..System dystrybucji informacji
umozliwiajacy bezprzewodowy dostep klientom mobilnym.Zasada rownego traktowania
akcjonariuszy.Funkcjonowanie kredytow preferencyjnych dla rolnictwa na przykladzie banku spoldzielczego
w ozorkowie.Formy opodatkowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce na przykladzie zakladu pracy
chronionej dega s.a..praca licencjacka budzet gminy .Mobbing praca licencjacka.Zakladanie dzialalnosci
gospodarczej na przykladzie sklepu odziezowego modyfica.Outsourcing uslug transportowych jako element
zarzadzania lancuchem dostaw.Audyt wewnetrzny w jednostce administracji publicznej na przykladzie izby
celnej w lodzi.Transgraniczna wspolpraca policji polskiej z policja litewska .Strategia lizbonska elementem
dochodzenia do sukcesu gospodarczego unii europejskiej.Uregulowania formalno - prawne reklamy
telewizyjnej w polsce i w wielkiej brytanii.Public relations na e-rynkach.Powstanie spolki akcyjnej w prawie
ukrainskim.Pisanie prac licencjackich cennik.Pisanie prac inzynierskich.Mikrofirmy i ich rozwoj na terenie
gminy biala..Katalog kar za przestepstwa skarbowe.Analiza gospodarki finansowej w przedsiebiorstwie duda
s.a..Analiza technologii wytwarzania czesci do trakcji kolejowych kotwy sb/3/3 na przykladzie odlewni zeliwa
s.a. w zawierciu.praca licencjacka budzet gminy .Rynek nieruchomosci mieszkaniowych w czestochowie na
tle najwiekszych miast wojewodztwa slaskiego.Wplyw infrastruktury na rozwoj transportu drogowego na
przykladzie autostrady a2 lodz-warszawa.Promocja mix uslug turystycznych na przykladzie firmy
travelplanet.pl s.a.Motywacja jako czynnik wplywajacy na efektywnosc kadry menedzerskiej na przykladzie
firmy wielton s.a..Regulacje prawne dotyczace zjawiska prania pieniedzy.Koncepcje ladu politycznego w
europie po ii wojnie swiatowej w strategii anglosaskiej do 1947 r.Efektywnosc zarzadzania w niepublicznym
zakladzie opieki zdrowotnej na przykladzie eskulap sp.z o.o..Rynek fotografii artystycznej w
krakowie.Znaczenie ogledzin miejsca wypadku drogowego ze skutkiem smiertelnym.Motywacyjne systemy
wynagrodzen w banku x.Elektroniczne formy marketingu bezposredniego.Franczyza jako zrodlo
finansowania przedsiebiorstwa.Sponsoring sportowy jako instrument promocji firmy na przykladzie zakladu
pracu chronionej wkret-met.Struktura i poziom uzdolnien- cechy osobowosci i kompetencje w
prognozowaniu kariery zawodowej.Wstep pracy licencjackiej.Centra logistyczne jako element rynku uslug (na
przykladzie regionu lodzkiego).Zlece napisanie pracy magisterskiej.Proces projektowania nowych wyrobow
na przykladzie przedsiebiorstwa wyrobow metalowych..Zarzadzanie jakoscia uslug w hotelarstwie na
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przykladzie jednego z hoteli sieci rezidor w polsce.Karty platnicze jako nowoczesna forma transakcji
bezgotowkowych na podstawie oferty wybranych bankow..Opakowanie jednostkowe a ocena
funkcjonalnosci produktu na przykladzie kosmetykow.Restrukturyzacja jako dostosowanie przedsiebiorstwa
do wymogow gospodarki rynkowej.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc przywodztwa i proces
oddzialywania na pracownikow..Specyfika niepublicznych zakladow opieki zdrowotnej na przykladzie
katolickiego osrodka wychowania i resocjalizacji mlodziezy w bielsku-bialej..zrodla dofinansowania usuwania
skutkow klesk zywiolowych w polsce- w warunkach gospodarki rynkowej.Kusinska- alicja (1934- ). Red. konsumpcja a rozwoj spoleczno-gospodarczy regionow w polsce .Specyfika funkcjonowania i zarzadzania w
malych i srednich przedsiebiorstwach.Ochrona prawa wlasnosci w unii europejskiej a polityka zwalczania
terroryzmu.Obligacje jako instrument finansowy w gospodarce polskiej.Materialy i technologie wykonania
izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej praca inzynierska budownictwo.Tematy prac magisterskich
zarzadzanie.praca licencjacka budzet gminy .Marketing uslug stomatologicznych.Analiza procesow fuzji i
przejec w grupie zywiec s.a..Rekrutacja i selekcja pracownikow na poszczegolne stanowiska pracy w miejskim
osrodku pomocy spolecznej w radomsku..Zastosowanie internetu do reklamy firm branzy spozywczej: nestle
oraz przedsiebiorstwa produkcyjnego helena s.a..Zasady przetwarzania danych osobowych.Zarzadzanie
zmianami jako element strategii wspolczesnego przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Migracje
zarobkowe w swietle prawa do swobodnego przeplywu sily roboczej w unii europejskiej na przykladzie woj.
Opolskiego w latach 2006-2009.Dochody gminy lututow na tle dochodow gmin sasiadujacych powiatu
wieruszowskiego w latach 2003-2005.Dochody gminy wierzchoslawice w latach 2003-2004.praca licencjacka
budzet gminy .Gospodarowanie gminnymi zasobami nieruchomosci na przykladzie gminy wreczyca
wielka.Metody doboru i selekcji kadry kierowniczej w przedsiebiorstwie handlowym media markt oraz w
firmie x.Postepowanie administracyjne w sprawach rozgraniczania nieruchomosci.praca licencjacka budzet
gminy .Systemy czasu pracy w swietle kodeksu pracy..Postepowanie dowodowe w kodeksie postepowania
administracyjnego.Szablon pracy licencjackiej.Istota i znaczenie leasingu na przykladzie bre leasing.Realizacja
wybranych projektow pokl przez starostwo powiatowe w brzegu w latach 2008-2009.Ocena kredytu
konsumpcyjnego na przykladzie wybranych bankow komercyjnych.Odnawialne zrodla energii jako realizacja
zasady zrownowazonego rozwoju.Analiza wskaznikowa a ocena spolki na gieldzie.Harmonizacja podatku
dochodowego od osob prawnych w unii europejskiej.Polityka polski i wielkiej brytanii wobec fali migracji
zarobkowej po 1 maja 2004 roku w opiniach polskich emigrantow..Kupie prace licencjacka.Rola i znaczenie
systemow motywacyjnych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie firmy x..Karac czy leczyc - proba
ujecia zjawiska pedofilii.Zarzadzanie nieruchomosciami w gminie na przykladzie gminy
blachownia.Wdrazanie i eksploatacja kompleksowego systemu informatycznego na przykladzie systemu
informatycznego lasow panstwowych silp.Rozwoj centrow logistycznych a infrastruktura transportowa w
regionie (na przykladzie regionu lodzkiego).Osobowe srodki dowodowe w postepowaniu
cywilnym.Rozrachunki w rachunkowosci prowadzonej technika komputerowa na przykladzie firmy boc gazy
sp. Z o.o..Ocena gospodarowania srodkami trwalymi na przykladzie spolki volt s.a..Instytucje demokracji
bezposredniej w polsce na tle rozwiazan obowiazujacych w innych panstwach europejskich..Prace
magisterskie stosunki miedzynarodowe.Rola gornictwa weglowego w energetyce kraju. Analiza na
przykladzie polski z uwzglednieniem europejskich procesow integracyjnych.Motywacja pracownikow praca
magisterska.Wycena aktywow finansowych w banku.Promocja gminy pcim.Podatek od nieruchomosci i
perspektywy jego reformy.praca licencjacka budzet gminy .Doroczna konferencja stowarzyszenia edukacji
administracji publicznej - urzednik a menedzer publiczny : profil absolwentow studiow administracji a
potrzeby polskiej.Instytucje unijne wspierajace wspolprace panstw czlonkowskich ue w sprawach
karnych.Wynagrodzenie za pozostawanie w gotowosci do pracy.Referendarz sadowy jako organ
postepowania cywilnego.Partycki- slawomir (1951- ). Red. - kultura a rynek..Strategia rozwoju zakladu
sprzetu elektroinstalacyjnego ospel s.a. w wierbce..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Dzieciobojstwo - przestepstwo uprzywilejowane czy zabojstwo.Zajadacz- alina. - uwarunkowania i
plany rozwoju turystyki..Proces obslugi klienta w uslugach telekomunikacyjnych..Zarzadzanie
nieruchomosciami wspolnot mieszkaniowych z udzialem gminy.Analiza prawidlowosci finansowania majatku
przedsiebiorstwa.Wplyw banku centralnego na polityke gospodarcza w polsce.Samorzad terytorialny jako
..
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podmiot kreujacy rozwoj lokalnej przedsiebiorczosci (na przykladzie bialegostoku).Leasing finansowy i
operacyjny jako forma finansowania przedsiebiorstw.Rola przywodztwa w organizacji na przykladzie malych i
srednich firm.Lapownictwo w polskim prawie karnym.zrodla finansowania inwestycji proekologicznych w
gminie zgierz.Przyczyny- konsekwencje oraz programy przeciwdzialania powstawaniu slumsow na
swiecie.Wplyw internetu na zarzadzanie wlasnym czasem obywateli spoleczenstwa informacyjnego.Rozwoj
samodzierzawia w rosji jako modelu wladzy panstwowej miedzy upadkiem bizancjum w 1453 r. A pierwsza
konstytucja rosyjska z 1906..Cywilnoprawna charakterystyka klauzuli kompensacyjnej przewidzianej w
ustawie o niektorych zabezpieczeniach finansowych.Wplyw orzecznictwa ets na praktyke stosowania prawa
podatkowego w polsce.Praca licencjacka forum.Rola marki w kreowaniu wizerunku firmy na przykladzie
jackpot&cottonfield.Wykup nieruchomosci nalezacej do spoldzielczego zasobu nieruchomosci na przykladzie
spoldzielni mieszkaniowej parkitka.Wybory parlamentarne na tle zasady demokracji przedstawicielskiej.Elearning droga do uzyskania wzrostu konkurencyjnosci przedsiebiorstwa na rynku..Leasing operacyjny jako
forma finansowania przedsiebiorstwa na podstawie firmy --invado sp. Z o.o..Oferta kredytowa dla
gospodarstw domowych na przykladzie kredyt banku s.a..Cywilnoprawna charakterystyka klauzuli
kompensacyjnej przewidzianej w ustawie o niektorych zabezpieczeniach finansowych.Naleznosci w ksiegach
rachunkowych jednostki sektora finansow publicznych na przykladzie sadu rejonowego w wieluniu..praca
licencjacka budzet gminy .Budzet a wieloletnie inwestycje na przykladzie gminy skawina w latach 19992003..Odpowiedzialnosc odszkodowawcza panstw czlonkowskich za naruszenie prawa unii
europejskiej.Umowa o unikaniu podwojnego opodatkowania miedzy rzeczpospolita polska a
hiszpania.Internetowa strategia marketingowa (na przykladzie virtual market s.c.).Ocena kondycji finansowej
czestochowskiego przedsiebiorstwa budownictwa przemyslowka s.a..Dotacje unijne jako alternatywne
zrodlo finansowania inwestycji w przedsiebiorstwie..Produkt turystyczny w swietle badan wlasnych na
podstawie krety.Opodatkowanie przychodow i dochodow w dzialalnosci gospodarczej.Quality of customer
service in a call center in company x.Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa ccc s.a. w
latach 2001 - 2004.Wdrazanie programu rozwoju obszarow wiejskich w polsce w ramach zrownowazonego
rozwoju obszarow wiejskich.Politologia praca licencjacka.Marketingowe strategie cen firmy fischer polska sp.
Z o.o..Jakosc na rynku uslug ubezpieczen samochodowych w ocenie klientow.Etiologia samobojstw na
przykladzie powiatu lublinieckiego w latach 2009-2011.Ochrona informacji niejawnych w prawie
polskim.Status prawny i dzialalnosc posrednika w obrocie nieruchomosciami.praca licencjacka budzet gminy
.Prace magisterskie prawo.Uzasadniona watpliwosc co do poczytalnosci oskarzonego w kontekscie obrony
obligatoryjnej.Zbior prac magisterskich.Problematyka kary smierci.praca licencjacka budzet gminy .Sila
konkurencyjnosci linii lotniczych skyeurope na polskim i europejskim rynku przewozow
pasazerskich.Samorzadowe kolegia odwolawcze..Wybrane zrodla finansowania msp w polsce na przykladzie
firmy z branzy motoryzacyjnej.Projekt przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami odnowy
biologicznej praca inzynierska budownictwo.Analiza rachunku wynikow na podstawie firmy x.Wybrane
interpersonalne i organizacyjne czynniki efektywnosci zespolu sprzedazowego.Administracyjno-prawne
aspekty produktow leczniczych..Pozycja konkurencyjna przedsiebiorstwa w swietle teorii zasobowej.Praca
licencjacka cena.Procedury uzyskiwania uprawnien do wykonywania miedzynarodowego transportu
drogowego.Metody osuszania murow – analiza techniczno- ekonomiczna praca inzynierska
budownictwo.Gospodarka zapasami w przedsiebiorstwie na przykladzie wybranej jednostki..Kotowska- irena
e. Red. - strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywnosci zawodowej kobiet w polsce .Wprowadzenie
nowego produktu jako instrument poprawy sytuacji rynkowej przedsiebiorstwa w branzy
farmaceutycznej.Motywacja pracownikow poprzez zastosowanie bodzcowmaterialnych i
niematerialnych..Wykonywanie kary grzywny samoistnej.System ocen pracowniczych i ich wplyw na kulture
organizacyjna hipermarketu.Zarzadzanie projektem w malych i srednich przedsiebiorstwach..Wybrane
administracyjnoprawne zagadnienia rozwoju miast.Wdrasanie systemu ocen pracowniczych metoda 360
stopni na przykladzie urzedu miasta w brzesku..Zarzadzanie marka- estetyka oraz wizerunkiem firmy na
przykladzie marki bmw.Instytucja czynnego zalu w prawie karnym i karnym skarbowym.Charakterystyka i
ocena kondycji finansowej na przykladzie gminnej spoldzielni --samopomoc chlopska w gminie wreczyca
wielka.Umowa ubezpieczenia (wybrane zagadnienia ochrony ubezpieczajacych- ubezpieczonych i
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uprawnionych z umow ubezpieczenia)..Charakterystyka niepublicznych agencji zatrudniania na polskim
rynku pracy na przykladzie pol job center..praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.System szkolen w procesie zarzadzania personelem na przykladzie kopalni x.Rola
podatkow lokalnych w finansowaniu zadan gminy.Galewska- ewa (nauki prawne). Red. - x-lecie : ksiega
pamiatkowa z okazji dziesieciolecia centrum badan problemow prawnych i eko.Handel internetowy na
przykladzie polskich serwisow aukcyjnych..Miedzynarodowy trybunal karny dla bylej jugoslawii.praca
licencjacka budzet gminy .Dualna rola logistyki w sytuacjach kryzysowych.Stresogenne czynniki spolecznego
srodowiska pracy.Marketingowe aspekty strategii zarzadzania firma (analiza przypadku).Kultura
organizacyjna jako istotny element ksztaltowania komunikacji i relacji miedzyludzkich w organizacji na
podstawie firmy rossmann polska okreg w czestochowie.Zalety i wady oraz postawy wobec badan
marketingowych przez internet.Odpowiedzialnosc polityczna rady ministrow przed sejmem w polskich
rozwiazaniach ustrojowych od 1989 roku.Analiza porownawcza hotelu secesja na tle innych obiektow
turystycznych dzielnicy kazimierz.Analiza elektronicznych uslug bankowych banku tradycyjnego
wykorzystujacego uslugi internetowe i banku wirtualnego na przykladzie mbanku i pko bp.praca licencjacka
budzet gminy .Dzialalnosc marketingowa organizacji non-profit na przykladzie miejskiego przedszkola nr 47
w sosnowcu.Wybrane zagadnienia ochrony praw czlowieka na kontynencie afrykanskim.praca licencjacka
budzet gminy .Rola systemow zintegrowanych zarzadzania jakoscia i srodowiskiem w ksztaltowaniu relacji
pomiedzy ceramika tubadzin- a dystrybutorami.Czas popelnienia czynu w ramach konstrukcji delictum
continuatum.Czynniki wplywajace na zachowanie konsumentow na rynku kosmetykow.Status komisji
sejmowych na tle konstytucji rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.Reklama telewizyjna jako
glowny instrument dzialan marketingowych firmy uslugowej na przykladzie polkomtel s.a..Binkowska- maja.
Tl. - the code of administrative proceedings : bilingual edition = kodeks postepowania
administracyjn.Postrzeganie jakosci uslug bankowych przez klientow indywidualnych na przykladzie
placowek bankowych w radomsku.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie polityki regionalnej i
spolecznej unii europejskiej w niwelowaniu dysproporcji spolecznych.przyklad wojewodztwa
lodzkiego.Anliza porownawcza dzialalnosci banku pko bp i ing bank slaski w zakresie udzielania kredytow
hipotecznych na cele mieszkaniowe.Kulturowe aspekty amerykanskich i japonskich negocjacji
miedzynarodowych.Pozycja prawna duszpasterstwa wojskowego w polsce..Zastosowanie dochodowych oraz
mnoznikowych metod wyceny na przykladzie spolki notowanej na gieldzie papierow wartosciowych.Analiza
struktury organizacyjnej urzedu gminy w dalikowie.Dzialalnosc agencji restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa.Efektywnosc wykorzystania zasobow przez jednostki badawczo - rozwojowe..praca licencjacka
budzet gminy .Biznesplan.Ekspertyza genetyczna w postepowaniu cywilnym.praca licencjacka budzet gminy
.Marzec- katarzyna. - autohandel : opodatkowanie handlu samochodami - skup i sprzedaz : formy
opodatkowania przychod.Ocena pozornosci czynnosci cywilnoprawnych przez organy podatkowe.Analiza
poziomu bezrobocia oraz skutecznosci stosowanych form i metod minimalizowania jego skutkow w powiecie
czestochowskim w latach 2004 - 2008.Ulgi w podatku dochodowym od osob fizycznych w polsce w latach
2004-2007.Wplywanie na swiadomosc prawna za pomoca technik reklamowych i marketingowych.Plynnosc
finansowa jako kryterium oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa.Nowe trendy i wizje rozwoju logistyki
w przyszlosci..Zwloka w zaplacie czynszu w umowie najmu i dzierzawy.Ulaskawienie w polskim
postepowaniu karnym.Zastosowanie technologii rfid w logistyce.praca licencjacka budzet gminy
.Seminarium ii nst. - katedra historii administracji i mysli administracyjnej.Czyny nieuczciwej konkurencji w
internecie.Identyfikacja zagrozen- oraz ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy- na przykladzie
wybranego przedsiebiorstwa handlowo-uslugowego.Instytucje ochrony konkurencji i konsumenta w
polsce..Satysfakcja klientow banku internetowego (na przykladzie mbanku).Status prawny partii politycznych
w swietle konstytucji rp z 2 kwietnia 1997 r..Problem bezrobocia na przykladzie lokalnego rynku pracy w
powiecie sieradzkim..Prace licencjackie socjologia.Paradygmat antynaturalistyczny we wspolczesnej
kryminologii.Sadowa kontrola decyzji opartych na uznaniu administracyjnym.Wykorzystanie systemow cms
do tworzenia i zarzadzania stronami www na przykladzie wybranych typow stron.Uslugi gastronomiczne na
opolszczyznie - tradycyjna kuchnia slaska i kierunki jej rozwoju..Zarzadzanie jakosciowo-logistyczne na
przykladzie firmy kwh pipe (poland) sp. Z o.o.Obrona pozwanego w swietle przepisow kodeksu
..
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postepowania cywilnego..Wycena nieruchomosci mieszkaniowych`.Struktura organizacyjna samorzadu
terytorialnego polski i wloch..System motywowania jako kluczowy czynnik ksztaltowania kapitalu
ludzkiego.Kampanie spoleczne jako mechanizm zarzadzania sfera publiczna..Funkcjonowanie samorzadu
terytorialnego na przykladzie powiatu poddebickiego w latach 2000-2005.Pisanie prac maturalnych
ogloszenia.Analiza czynnikow wplywajacych na pozycje konkurencyjna firmy na rynku w aspekcie zarzadzania
jakoscia na przykladzie firmy ceramika paradyz sp. Z o.o..Problem opodatkowania sektora malych i srednich
przedsibiorstyw w polsce.Identyfikacja niezgodnosci wyrobow w hucie szkla..Logistyczne aspekty obslugi
transportowej miasta na przykladzie tomaszowa mazowieckiego.Postepowanie przyspieszone wobec
sprawcow wystepku chuliganskiego.Przedsiebiorstwo uslugowe na rynku zamowien publicznych na
przykladzie eco-abc sp. Z o.o..Przestepstwo korupcji w polskim sporcie- ze szczegolnym uwzglednieniem pilki
noznej.Ocena funkcjonowania instytucji kontroli skarbowej w polsce..Promocyjne mix uslug bankowych na
przykladzie esbanku banku spoldzielczego.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu.praca licencjacka budzet
gminy .Wyzsze szkolnictwo panstwowe- a panstwowe wyzsze szkolnictwo zawodowe.Zarzadzanie zasobami
ludzkimi w urzedzie gminy wieruszow.Znaczenie rachunku kosztow w controllingu przedsiebiorstwa
produkcyjnego huty stali czestochowa.Analiza przeplywow pienieznych w przedsiebiorstwie konex s.a..Ocena
kondycji finansowej banku millenium s.a.Regionalne zroznicowanie bezrobocia w polsce w latach 19992004..Zadatek w stosunkach miedzy przedsiebiorcami.Wspieranie zatrudnienia osob niepelnosprawnych na
lokalnym rynku pracy (w swietle doswiadczen krajow unii europejskiej i polski).Narodowy bank polski i jego
oddzialywanie na gospodarke..Gotowe prace licencjackie za darmo.praca licencjacka budzet gminy .Nbp po
przystapieniu polski do unii europejskiej..Rodzaje wyrokow w niemieckim postepowaniu
cywilnym.Zasiedzenie jako pierwotny sposob nabycia prawa wlasnosci.Rzecznik praw obywatelskich w
polsce - pozycja ustrojowa- zakres dzialania i funkcje.Ochrona prawna utworow muzycznych.Analiza kosztow
i ich wplyw na wynik finansowy na przykladzie przedsiebiorstwa branzy hutniczej.Analiza prawnogospodarcza umowy faktoringu.Partnerstwo publiczno-prywatne jako prawna forma realizacji zadan
gospodarczych.Sikora- jan (zarzadzanie). Red. - gospodarka a spoleczenstwo .Monitorowanie pracownikow
w miejscu pracy na tle sondazu empirycznego.Zgodnosc analizy zdyskontowanych przeplywow dcf i
ekonomicznej wartosci dodanej eva jako metod wyceny spolki na przykladzie grupy kapitalowej barlinek
s.a..Komunikacja w przedsiebiorstwie sprzetu ochronnego maskpol s.a. jako element sprawnego zarzadzania
zasobami ludzkimi.Wplyw rekrutacji i szkolen na dzialalnosc organizacji.Oferta produktowa bankow
komercyjnych dla malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie banku pko bp s.a..Wplyw zarzadzania
zasobami ludzkimi na jakosc uslug swiadczonych przez instytucje rynku pracy na podstawie badan w
powiatowych urzedach pracy..Seminarium ii r.st. V r- kat.prawa pracy i polityki spolecznej.Szkolenia jako
element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miejskiego.Tematy prac
licencjackich.Absorpcja srodkow unii europejskiej w wybranych gminach powiatu czestochowskiego.Ochrona
przed wrogimi przejeciami spolek publicznych w prawie polskim i prawie niemieckim..praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie przez jakosc jako metoda motywowania pracownikow na przykladzie wybranej
firmy z.a.p. obro - metal export - import.Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy.Motywacyjna
funkcja wynagrodzen pracowniczych.Istota klauzul infromacji niejawnych na przykladzie kontroli
operacyjnej.Analiza finansowa w procesie zabezpieczenia splacalnosci kredytow.praca licencjacka budzet
gminy .Pisanie prac licencjackich kielce.System zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie branzy
spozywczej.Praca inzynierska.Galicyjski sejm stanowy oraz sejm wielkiego ksiestwa poznanskiego i ich rola w
funkcjonowaniu prowincji.Motywowanie do pracy skazanych na przykladzie zakladu karnego w nysie.Analiza
i ocena struktury kapitalowo-majatkowej wybranych spolek gieldowych branzy paliwowej w latach 20062009.System obwodnic dla transportu samochodowego aglomeracji lodzkiej.Bankowe rozliczenia
pieniezne.Zarzadzanie ubezpieczeniami grupowymi na przykladzie pzu zycie sa.Przestepczosc zorganizowana
w polsce i metody jej zwalczania.Odszkodowanie i zadoscuczynienia za niewatpliwie niesluszne
zatrzymanie.Stan kleski zywiolowej.Kwestia narodowosci slaskiej na slasku cieszynskim.Nieruchomosc jako
zrodlo dochodow gminy..Analiza dzialalnosci inwestycyjnej gminy janow w latach 2002 - 2006.Rola
rachunkowosci zarzadczej w zarzadzaniu jakoscia.Wplyw systemu logistycznego na zarzadzanie
przedsiebiorstwem na przykladzie przedsiebiorstwa skan transport..Ochrona praw konsumenta w obrocie
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gospodarczym.Mlodociany w prawie karnym wykonawczym.Decyzja administracyjna jako przedmiot skargi
do sadu administracyjnego.Analiza sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie
zakladow miesnychjozan w latach 2003 - 2007..Aktywnosc inwestycji na przykladzie inwestycji w
przedsiebiorstwie..Komisja nadzoru finansowego jako ogniwo europejskiej administracji finansowej.Rola i
funkcje rady nadzorczej w spoldzielniach mieszkaniowych na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej osiedle
mlodych w lodzi.Polski system bankowy na tle standardow unii europejskiej.Wdrazanie zintegrowanego
systemu zarzadzania na przykladzie przedsiebiorstwa wo-kar.Bankowosc elektroniczna i internetowa jako
nowoczesne formy uslug bankowych.Menedzer przyszlosci. Nowe wymagania wobec kadry kierowniczej na
przykladzie badan w uzdrowisku ladek-dlugopole..Wplyw wybranych narzedzi marketingu - mix na wyniki i
sprzedaz przedsiebiorstwa rem-bud.Dzialalnosc placowki przedszkolnej w swietle nowych uwarunkowan
prawnych i zreformowanego systemu oswiaty..Problematyka przeksztalcen wlasnosciowych w spoldzielniach
mieszkaniowych.praca licencjacka budzet gminy .Witosz- antoni. - wierzyciel a procesy restrukturyzacyjne
spolek handlowych .Organizacja i funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych..Aktywne dzialania
zwalczajace bezrobocie w polsce wspierane przez unie europejska.Szkola austriacka wobec socjalizmuinterwencjonizmu i wspolczesnych problemow wolnego rynku..praca licencjacka budzet gminy .Finansowe i
pozafinansowe wspieranie innowacyjnosci w krajach baltyckich.Dzialalnosc malych i srednich
przedsiebiorstw w obliczu kryzysu gospodarczego.Finansowe czynniki motywacyjne na przykladzie
przedsiebiorstwa uslugowego.Swiadek incognito w aspekcie prawa oskarzonego do obrony.Wplyw oceny
pracowniczej na motywacje pracownikow w okregowej spoldzielni mleczarskiej.Ocena zdolnosci kredytowej
klienta indywidualnego na przykladzie banku gospodarki zywnosciowej s.a. oddzialu operacyjnego w
lowiczu.Ocena kondycji finansowej czestochowskiego przedsiebiorstwa budownictwa przemyslowka
s.a..Wykorzystanie internetu w dzialalnosci handlowej przedsiebiorstw.Planowanie finansowe w
przedsiebiorstwie.Sprzedam prace magisterska.Spoleczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania samorzadu
lokalnego na przykladzie gminy gorzkowice.Wplyw kryzysu na funkcjonowanie malych przedsiebiorstw w
branzy motorozacyjnej.Zelazny- rafal. Red. - koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynkow : praca
zbiorowa .Pozaplacowe srodki motywacji zolnierzy w 1 pulku specjalnym podczas wyjazdu w rejon konfilitow
zbrojnych.Temat pracy magisterskiej.Polityka pieniezna narodowego banku polskiego w latach 20042010.Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.Analiza sprawozdania finansowego banku - studium
przypadku.Analiza dzialalnosci banku spoldzielczego w krasnosielcu.Praca licencjacka
wzory.Wielokulturowosc europy zachodniej na przykladzie francji.Specjalne strefy ekonomiczne w polsce ze
szczegolnym uwzglednieniem lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Decyzja administracyjna w doktrynie i
orzecznictwie.Podatki praca magisterska.Status prawny spolki komandytowej i jej wspolnikow na tle
obowiazujacych regulacji prawnych.Infrastruktura na euro 2012.Finansowanie inwestycji jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wartkowice.Organizacja i funkcjonowanie parkow
narodowych w polsce na przykladzie pieninskiego i gorczanskiego.Europejski bank centralny - zarzadzanie
euro.Zarzadzanie systemem edukacyjnym w gminie klobuck.Procedury wyceny nieruchomosci na przykladzie
operatu szacunkowego csm mleczgal.Bariery i ograniczenia procesu rewitalizacji..Prawo do obrony
koniecznej w polskim i amerykanskim prawie karnym (analiza porownawcza).Skarga na akt nadzoru nad
dzialalnoscia jednostek samorzadu terytorialnego..Zwolnienie od kosztow sadowych z mocy ustawy.Analiza
finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki wawel s.a..Analiza systemu zarzadzania jakoscia w hucie
bankowej sp. Z o.o..Kulturowe uwarunkowania systemu motywacji w organizacji na przykladzie firmy
zywiec.Problem magazynowania na podstawie zywiec trade..Chroniczny deficyt snu w grupie mezczyzn
pracujacych fizycznie i jego konsekwencje..praca licencjacka budzet gminy .Swoboda nawiazywania stosunku
pracy i jej ograniczenia.praca licencjacka budzet gminy .Zasady funkcjonowania logistycznego systemu
informacji w przedsiebiorstwie matrix..zrodla finansowania inwestycji gminy makow mazowiecki.praca
licencjacka budzet gminy .Urbanek- grzegorz. - kompetencje a wartosc przedsiebiorstwa : zasoby
niematerialne w nowej gospodarce .Zwolnienia monitorowane - analiza przypadku.Placowe i pozaplacowe
formy motywowania pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa komunikacji samochodowej w
jedrzejowie s.a..Wyjazdy studentow do pracy za granice- analiza empiryczna.Wplyw venture capital na
rozwoj sektora msp w wojewodztwie podlaskim.praca licencjacka budzet gminy .Strategie marki i
..

..
pozycjonowania na przykladzie firmy royal philips electronics.Determinanty motywacji pracy zespolowej na
przykladzie firm xy..Odpowiedzialnosc karna podmiotow zbiorowych.Analiza wybranych aspektow
finansowania nieruchomosci mieszkaniowych przez banki komercyjne w polsce na przykladzie wybranych
ofert.Zastaw na akcjach w obrocie tradycyjnym i na rynku kapitalowym.Straz pozarna w systemie zarzadzania
kryzysowego miasta lodzi.Metody wyceny wartosci przedsiebiorstwa (analiza przypadku tauron polska
energia s.a.).Pakulska- teresa. Red. - przedsiebiorstwo a otoczenie : oddzialywanie- skutki .Henzel- halina
(1939- ). Red. - informatyka a wspolczesne kierunki rozwoju badan operacyjnych .Finansowanie i formy
aktywizacji zawodowej bezrobotnych na przykladzie powiatowego urzedu pracy w belchatowie.Famielecjozefa. - informacja ekologiczna w zarzadzaniu .Upublicznienie jako opcja rozwoju spolki (na przykladzie
firmy farmaceutycznej nepentes s.a.).Orygenesa z aleksandrii nauka o prawie naturalnym i spisanym prawie
panstwowym.Wykorzystanie rachunku bankowego w obsludze finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie
rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.Pisanie prac mgr.Przestepstwo zabojstwa w ujeciu
kryminologicznym i prawnokarnym..Sejm i senat- struktura- sklad- organizacja oraz funkcje wladzy
ustawodawczej we wspolczesnej polsce..Ujawnianie informacji o podatku dochodowym odroczonym na
przykladzie polskich spolek publicznych.Proces inwestycyjny na przykladzie budowy sieci
elektroenergetycznych - aspekty prawnosrodowiskowe.Cash pooling. Zagadnienia podatkowoprawne.Liquid
oxygen production organisation and quality assurance..Wykorzystanie srodkow pomocowych unii
europejskiej w gminie krosniewice w latach 2005-2010.Pozyskiwanie pracownikow w firmach sektora
msp.Regulacje antykorupcyjne w polskim prawodawstwie- jako przejaw ograniczenia zasady wolnosci
dzialalnosci gospodarczej.Obowiazek podatkowy i optymalizacja podatkowa jako elementy procesu
decyzyjnego przedsiebiorcow.Wykorzystanie marketingu w dzialalnosci instytucji non-profit na przykladzie
polskiego zwiazku lowieckiego.Pedagogika prace licencjackie.Pozaplacowe formy motywacji pracownikow
(na przykladzie firmy polkomtel s.a.).Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych na podstawie oferty ing
banku slaskiego s.a..Obsluga klienta w przedsiebiorstwie handlowo-uslugowym.Finansowanie
nieruchomosci kredytem hipotecznym w holandii.Szanse i bariery rozwoju informatyzacji w sektorze
publicznym na przykladzie e-uslug..Budowa strategii inwestycyjnej w oparciu o wskazniki analizy
technicznej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi - motywowanie pracownikow.Wykorzystania infrastruktury sluzby
zdrowia na podstawie gminy zawiercie.Wznowienie postepowania cywilnego procesowego.Naduzycie
osobowosci prawnej spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia na tle prawno-porownawczym..Oddzialywanie
terapeutyczne na skazanych uzaleznionych od srodkow odurzajacych i substancji psychotropowych na
przykladzie oddzialu terapeutycznego dla uzaleznionych w zakladzie karnym rzeszow - zaleze.Kontrola
skarbowa jako forma weryfikacji i sciagalnosci zobowiazan podatkowych.Rynek kredytow hipotecznych w
polsce (na przykladzie banku spoldzielczego w zgierzu).Prace magisterskie z pedagogiki.Praca licencjacka
przyklady.Analiza porownawcza wykonania budzetu w przedszkolu publicznym i niepublicznym.Fiminskabanaszyk- romualda. Red. - prace instytutu ekonomicznego..Pawlowski- bartosz. Red. - prawo europejskie w
pracach parlamentarnych : przewodnik poselski .Pozaplacowe motywowanie pracownikow jako zrodlo
efektywnosci na przykladzie arimr.Przysposobienie w prawie polskim.Koszty alternatywnych rozwiazan
projektowych elementow obiektow budowlanych praca inzynierska budownictwo.Mediacja w sprawach
karnych.Generalny inspektor ochrony danych osobowych - polski organ regulacyjny ds. Ochrony danych
osobowych.Praca licencjacka marketing.Odpowiedzialnosc za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
spenalizowane w art. 281 kodeksu pracy.Instytucja swiadka koronnego w polsce .praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Dysfunkcje powodztwa cywilnego w procesie karnym.Planowanie
jako funkcja zarzadzania.Obsluga klienta jako element systemu logistycznego.Zasady gospodarki finansowej
gminnej jednostki budzetowej.Ocena samodzielnosci finansowej i analiza budzetu gminy przyrow w latach
2003-2005.Media spolecznosciowe jako narzedzie promocji obiektow hotelowych z kielc.Pisanie pracy
magisterskiej cena.Sokolowska- stanislawa. Red. - wies i rolnictwo w procesie zmian : problemy transformacji
rolnictwa europejskiego .Analiza srodowiska pracy w poskich przedsiebiorstwach produkcyjnych na
przykladzie funkcjonowania piekarni..Centrum logistyczne jako koordynator lancucha dostaw.Analiza
systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy iso 9001:2008 na przykladzie firmy bolarus s.a..Funkcjonowanie
ulg i odliczen w podatku dochodowym od osob fizycznych za lata 2000 - 2003 na przykladzie urzedu
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skarbowego x.Systemy informatyczne jako narzedzie wspomagajace zarzadzanie
przedsiebiorstwem..Prowadzenie spraw spolki komandytowo-akcyjnej.praca licencjacka budzet gminy
.Centralne biuro sledcze jako jednostka do zwalczania przestepczosci zorganizowanej.Analiza i ocena
instytucji rzecznika praw obywatelskich- jako organu kontroli panstwowej- z perspektywy 20 lat
funkcjonowania urzedu.Ujmowanie i rozliczanie roznic kursowych wedlug zasad rachunkowosci i prawa
podatkowego.Rozwiazanie ergonomiczne w procesie pracy biurowej.Funkcje menedzerskie dyrektora szkoly
w aktualnych uwarunkowaniach samorzadu lokalnego malej gminy.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza w
sprawach o odmowe oraz uniemozliwienie legalnego przerwania ciazy w polsce.Rola ryzyka i zrodla
informacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.Sytuacja rynkowa sredniego przedsiebiorstwa
produkcyjnego z branzy chemiczno - budowlanej o zasiegu krajowym na przykladzie firmy ferrokolor sp.
Zo.o..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich informatyka.Spolka jawna w polskim prawie
gospodarczym.Praca magisterska zarzadzanie.Gospodarka przestrzenna w gminie wiejskiej na przykladzie
gminy wlodowice.Muzulmanska kultura przedsiebiorczosci.Borkowska- stanislawa (1939- ). Red. - programy
praca-zycie : z teorii i praktyki .Bezrobocie w powiecie belchatowskim lata 2003 - 2006.Wybrane aspekty
marketingu personalnego na przykladzie firmy z branzy meblarskiej.Analiza zaleznosci pomiedzy struktura a
kultura organizacyjna na przykladzie supermedia sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Zakaz
dyskryminacji ze wzgledu na wiek w prawie unijnym i polskim.Motywacja w procesie zarzadzania zasobami
ludzkimi.Uprawnienia zwiazane z rodzicielstwem w swietle polskiego ustawodawstwa pracy i prawa
unijnego..Uslugi graficzne - moj start w biznesie.Analiza procesu obslugi klienta w organizacji sektora
publicznego na przykladzie poczty polskiej s.a..praca licencjacka budzet gminy .Kobieta na rynku pracy.
Diagnoza sytuacji kobiet w zarzadzaniu..Analiza rozmiarow bezrobocia oraz metod przeciwdzilania
bezrobociu w powiecie opolskim i miescie opole w latach 2000-2010.Prawo niejednolite terytorialnie a
prawo prywatne miedzynarodowe.Znaczenie i rola bezposrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu
gospodarki opartej na wiedzy w polsce..Pisanie pracy dyplomowej.Projekt kladki dla pieszych nad droga
szybkiego ruchu praca inzynierska budownictwo.Zastosowanie ekologistyki w budownictwie infrastruktury
drogowej.Straz pozarna w systemie zarzadzania kryzysowego miasta lodzi.Specyfika zarzadzania malym i
srednim przedsiebiorstwem.Postepowanie w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku.Efektywne
wykorzystanie maszyn i urzadzen w procesie produkcji pieca do topienia aluminium..Formy opodatkowania
dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne..Prace licencjackie z turystyki.Sad
upadlosciowy.Prawo wekslowe polskie w xviii wieku.Przykladowa praca licencjacka.Szygula- anita. gospodarowanie kapitalem w banku spoldzielczym : instytucjonalne reguly systemu bankowego a.Sobczykarkadiusz. - prawo pracy w swietle konstytucji rp..Analiza podatku dochodowego od osob fizycznych w
powiecie zawiercianskim w latach 2003-2007.Przypisy w pracy licencjackiej.Restrukturyzacja
przedsiebiorstwa w okresie transformacji.Polityka inwestycyjna jednostek samorzadu terytorialnego na
przykladzie gmin dabrowa tarnowska i zabno w latach 2002-2006..Zbywanie i dziedziczenie roszczenia z
tytulu zachowku.Proces polaczenia spolek w aspekcie zarzadczym- prawnym i bilansowym na przykladzie ks
piotrcovia s.a..Ocena dzialalnosci hotelu 500 w strykowie na podstawie badan marketingowych..Polityka
finansowa i rozwojowa wojewodztwa opolskiego w perspektywie zarzadzania i rozliczania projektow w
ramach regionalnego programu operacyjnego wojewodztwa opolskiego na lata 2007-2013..Problematyka
powstania obowiazku podatkowego w podatku od towarow i uslug na przykladzie firmy budowlanej xyz w
latach 2007-2009.Proces motywowania w opiniach pracownikow wojewodztwa lodzkiego.Obrot akcjami i
ryzyko inwestowania na przykladzie zakladow odziezowych bytom s.a..Gotowe prace zaliczeniowe.Statyczna
i dynamiczna analiza plynnosci finansowej na przykladzie spolek z branzy odziezowej lpp s.a. i redan s.a..O
pojeciu prawa represyjnego.Tworzenie wizerunku miasta na przykladzie lodzi.Tucholska- anna. - powiat :
miedzy zbiorowoscia a wspolnota .Zmeczenie chroniczne a deficyt snu w grupie osob pracujacych
fizycznie.Usage of agent technology in supply chain management.Leasing jako forma dzialalnosci
inwestycyjnej przedsiebiorstwa na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Likwidacja szkod
ubezpieczeniowych w przypadku klesk zywiolowych.Reklama w prawie
farmaceutycznym.Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w opolu..Prace licencjackie chomikuj.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza dzialan rekrutacyjno-selekcyjnych na przykladzie spolki metro group z
..
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siedziba w polsce.Szanse i bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw branzy spozywczej.Polska jako
strona przed europejskim trybunalem praw czlowieka.Szkolenia personelu jako istotny czynnik tworzenia
sukcesu firmy mcdonalds.Rozwoj transportu intermodalnego na podstawie pcc intermodal s.a..Ryzyko
kredytowe i formy jego zabezpieczen w rachunkowosci bankowej.Inwentaryzacja jako potwierdzenie
rzetelnosci wyceny bilansowej majatku przedsiebiorstwa.Prace licencjackie wzory.Analiza barier rozwoju
przedsiebiorstwa.Prawo bilansowe a prawo podatkowe w okresie miedzywojennym i wspolczesnie porownanie wybranych aspektow.Gmina w ii rzeczpospolitej..Strategie konkurencyjnosci malych firm na
przykladzie branzy opakowan z tektury falistej.Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy .Obowiazki
przedsiebiorstwa na gruncie dyrektywy mifid.Zwolnienie z podatku dochodowego od osob prawnych dla
podmiotow dzialajacych w specjalnych strefach ekonomicznych w kontekscie zasady sprawiedliwosci
podatkowej.Borowska- grazyna - ksiegowosc i kalkulacja : podrecznik do nauki zawodu technik ekonomistatechnik rachunkowo.Zhao- qizheng. - cud szanghajskiego pudongu : studium przypadku dynamicznej
chinskiej gospodarki .System oceny pracownikow w organizacjach na przykladzie agencji rozwoju
regionalnego marr s.a. w mielcu..Cywilnoprawna ochrona poufnosci informacji w trips- znku oraz kc zagadnienia wybrane.Metody podnoszenia jakosci i atrakcyjnosci transportu publicznego..Praca na
stanowiskach marketingowych - analiza i ocena na przykladzie pioma - odlewnia sp. Z o.o.praca licencjacka
budzet gminy .Faktoring jako produkt bankowy wspomagajacy funkcjonowanie malych i srednich
przedsiebiorstw..Budzet jako narzedzie zarzadzania w gminie ladzice.Partnerstwo publiczno-prywatne w
polsce.Szkolenie i doskonalenie pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimina przykladzie
firmy x.K0mputerowe zasady prowadzenia ksiag rachunkowych w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia
na przykladzie firmy flaxpol..Rachunek kosztow jako zrodlo informacji w zarzadzaniu niepublicznym
zakladem opieki zdrowotnej.Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolnosci.Skutki naruszenia wymogow
formalnych wypowiedzenia umowy o prace na czas nieokreslony przez pracodawce.Borowska- paula a. prawo administracyjne : cwiczenia .Metody i formy przeciwdzialania dyskryminacji kobiet na wspolczesnym
rynku pracy w polsce.Parlament w republice czeskiej..praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie analizy
technicznej do oceny efektywnosci inwestowania krotkoterminowego na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie..Wykorzystanie szkolen pracowniczych w tworzeniu i realizacji sciezek kariery zawodowej na
przykladzie organizacji x.Samodzielny zarzad przedmiotami majatkowymi sluzacymi do wykonywania zawodu
i prowadzenia dzialalnosci zarobkowej..Wplyw duzych inwestycji sportowych na rozwoj lokalny. Studium
przypadkow amerykanskich..Przestepstwo bojki na gruncie polskiego prawa karnego.Cash pooling.
Zagadnienia podatkowoprawne.Ochrona dziecka poczetego w prawie polskim oraz w prawie i nauczaniu
kosciola katolickiego.Fenomen zakopanego - miasta organizatora pucharu swiata w skokach narciarskich.Rola
call center w budowaniu efektywnego modelu logistycznej obslugi klienta na przykladzie raben sp. Z
o.o..Polityka kredytowa bankow spoldzielczych.System automatycznej identyfikacji w gospodarce
magazynowej.Analiza relacji koszty - wolumen - zysk na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno uslugowego odlewnia zeliwa s.a..Koncepcja wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy pn-en iso
9001:2009 w serwisie samochodowym.Multimedia w zarzadzaniu - wybrane procedury i zastosowania..praca
licencjacka budzet gminy .Niekonwencjonalne zrodla pozyskiwania energii ze szczegolnym uwzglednieniem
elektrowni wiatrowych.Swoboda wypowiedzi dziennikarza na gruncie prawa polskiego.Praca magisterska
licencjacka.Zarzadzanie rozliczeniem podatkow stanowiacym dochody samorzadu terytorialnego na
przykladzie miasta i gminy dzialoszyn w latach 2005-2007.Wplyw osobowosci menedzera na sukces
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie prezesa firmy limar.Fundusz socjalny w rachunkowosci
jednostki budzetowej na przykladzie zespolu szkol nr 1 w klobucku.Analiza dzialalnosci kredytowej banku
komercyjnego na przykladzie kredyt banku s.a..Mobbing w organizacji (na podstawie badan
przeprowadzonych wsrod studentow kierunku zarzadzanie).Jurkowska- anna maria. - bezpieczenstwo rynku
finansowego w swietle prawa unii europejskiej .Bezwladnosc procesow sekurytyzacji rozpatrywana w
kontekscie amerykanskiego rynku kredytow hipotecznych..Analiza i diagnoza strategiczna srodkiem do
weryfikacji wizji- misji i celow strategicznych przedsiebiorstwa na przykladzie pabianickiej fabryki narzedzi
pafana s.a..Ekspansja terytorialna stanow zjednoczonych do lat trzydziestych xix wieku.Umowa o prace i
umowa agencyjna jako formy zatrudnienia pracownikow w rozwijajacym sie przedsiebiorstwie.Ankieta do
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pracy magisterskiej wzor.Cichorz- robert. - die rückforderung gemeinschaftsrechtswidriger zivilrechtlicher
beihilfen nach polnischem recht.Zasada demokratycznego panstwa prawnego w orzecznictwie trybunalu
konstytucyjnego.Poziom dochodowosci gmin wojewodztwa opolskiego a ich aktywnosc w pozyskiwaniu
srodkow unijnych..praca licencjacka budzet gminy .Audyt wewnetrzny w towarzystwie
ubezpieczeniowym.Akt administracyjny i jego rodzaje..praca licencjacka budzet gminy .Wizerunek
wykladowcow uniwersytetu jagiellonskiego w ocenie studentow.Wplyw klastrow na atrakcyjnosc regionow
turystycznych na przykladzie beskidzkiej 5.Motywacyjna rola szkolen pracowniczych na przykladzie firmy
polkomtel s.a..Zmiana wierzyciela .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Zintegrowana komunikacja marketingowa w dzialalnosci gminy wielun..Znamiona czynow naruszenia
dyscypliny finansow publicznych w swietle pogladow doktryny i orzecznictwa.Projekt kampanii spolecznej
skierowanej do studentow wydzialu zarzadzania politechniki czestochowskiej.Minimalizacja ryzyka
kredytowego na przykladzie kredytu mieszkaniowego w nordea bp s.a..Proces motywacji jako funkcja
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie nowa szkola sp. Z o.o.Ilosciowe i jakosciowe metody
zarzadzania ryzykiem- jako warunek konieczny osiagniecia celu projektu na przykladzie przedsiewziec firmy
biuro projektowania systemow cyfrowych s.a..praca licencjacka budzet gminy .Inwestycje w gminie kamiensk
na przykladzie parku elektrowni wiatrowych.Obywatelstwo unii europejskiej a instytucja obywatelstwa w
polskim prawie administracyjnym..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zintegrowane infrastruktura
transportowa na przykladzie powiatu wielunskiego.Metody zarzadzania poprzez sieci telekomunikacyjne na
przykladzie wybranego przedsiebiorstwa..Ewolucja sadownictwa administracyjnego w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .Dyskryminacja-molestowanie-mobbing.relacje pojec prawnych.Analiza produktow
bankowych na przykladzie raiffeisen bank polska w latach 2007-2011..Analiza stopnia wykorzystania
internetu jako pomocy dydaktycznej w krakowskich szkolach..Skarga konstytucyjna w polskim i niemieckim
prawie konstytucyjnym - analiza porownawcza.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie
spolki comarch s.a. w latach 2002 - 2004.Hedging- zabezpieczanie sie przed ryzykiem walutowym za pomoca
instrumentow pochodnych.praca licencjacka budzet gminy .Dobor pracownikow w procesie selekcji i
rekrutacji a prawidlowe funkcjonowanie zespolow..Teoretyczna analiza wrazliwosci modelu blackascholesa..Prace dyplomowe magisterskie.Ocena standingu finansowego przedsiebiorstwa zakladow
metalowych mesko sa w latach 2006-2010.Wplyw podatkow lokalnych na ksztaltowanie sie dochodow
jednostki smorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miasto radomsko..Debski- damian. - planowanieanaliza ekonomiczna i sprawozdawczosc : podrecznik do nauki zawodu technik ekonom.Realizacja wybranych
projektow pokl przez starostwo powiatowe w brzegu w latach 2008-2009.Wynagrodzenie w roli czynnika
motywacyjnego w firmie.Przestepczosc zorganizowana - wybrane problemy scigania i karania.Marketing
szeptany jako element budowania i kreowania wizerunku marki..Pisanie prac licencjackich forum.praca
licencjacka budzet gminy .Budzetowanie w instytucjach finansowych na przykladzie spoldzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej.Kreowanie wizerunku organizacji sportowej i jego wplyw na reputacje
polskiego zwiazku pilki noznej i reprezentacji polski..Reklama w branzy kosmetycznej na wybranych
przykladach.Kreowanie wizerunku organizacji sportowej i jego wplyw na reputacje polskiego zwiazku pilki
noznej i reprezentacji polski..Dochody podatkowe gminy na przykladzie gmin powiatu opoczno w latach
2001-2006.Poziom stresu w trakcie oceniania pracownikow.Wspoldzialanie instytucji publicznych w walce z
bezrobociem na przykladzie gminy biskupice i powiatowego urzedu pracy w wieliczce.praca licencjacka
budzet gminy .Teoria i praktyka autorytaryzmu w polsce miedzywojennej.Prawo do swiadczen zdrowotnych
jako publiczne prawo podmiotowe.Analiza wskaznikowa a ocena spolki na gieldzie.Rola informacji
dodatkowej w dzialalnosci biznesowej.Zastosowanie marketingu w uslugach budowlanych na przykladzie
firmy polspaw sawiccy spolka jawna w krzepicach.Laskowska- iwona. - zdrowie i nierownosci w zdrowiu determinanty i implikacje ekonomiczno spoleczne .Public relations i jego rola w strategii promocyjnej firmy
na przykladzie banku bph.Promowanie malej firmy handlowej na lokalnym rynku na przykladzie firmy
pekra..Udzial leasingu w finansowaniu przedsiebiorstwa na przykladzie wybranych spolek notowanych na
gpw w warszawie.Praca licencjacka resocjalizacja.System logistyczny przedsiebiorstwa meblarskiego na
przykladzie firmy x.Pozadane skladniki kwalifikacji wspolczesnego menedzera w opiniach studentow
wydzialu zarzadzania ul.Znaczenie systemow motywacji w funkcjonowaniu firm z branzy budowlanej.Pisanie
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pracy maturalnej.Seminarium ii r.sum.kat.polityki gospodarczej.Marketing spolecznyjako narzedzie promocji
zdrowia na przykladzie populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi(2007-2008).Pisanie prac
licencjackich warszawa.Ewolucja zakazu kary smierci w prawie miedzynarodowym na przykladzie polskich
regulacji prawnych.Dobor pracownikow do dzialu handlowego (na przykladzie firmy bona spolka z
o.o.).Zarzadzanie rozwojem lokalnym na przykladzie gminy pokoj..praca licencjacka budzet gminy
.Organizacja dystrybucji sprzedazy na przykladzie firmy p.p.h. rekin..Tworzenie kapitalu ludzkiego na
przykladzie przedsiebiorstwa.Tematy prac magisterskich z administracji.Rola analizy fundamentalnej i
technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykladzie stalprodukt s.a..Rozwoj zawodowy
pracownikow wiedzy w firmach z branzy it.Typologia klientow galerii sztuki oraz sposoby ich pozyskiwania na
przykladzie galerii jatki w nowym targu..Seminarium v r. - katedra teorii prawa.Osrodki innowacji jako zrodlo
wspierania rozwoju przedsiebiorstw.Informacja finansowa zorientowana na rynek nieruchomosci.praca
licencjacka budzet gminy .Technologicznosc i ekonomika wybranych systemow budowy domu
jednorodzinnego praca inzynierska budownictwo.Dobor pracownikow w procesie ksztaltowania zasobow
kadrowych organizacji.Alternatywne systemy obrotu.Podstawowe problemy zwiazane z poborem i
wymiarem podatku rolnego.Kredytowanie malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie banku pko bp
s.a..Warunki skutecznosci systemu motywacyjnego w organizacji.Zastosowanie metod statystycznych w
analizie dzialalnosci zakladu produkcyjno-handlowo-uslugowego ania w latach 2004-2006.Dobkowskijaroslaw. Red. - student i absolwent kierunku administracja na rynku pracy : praca zbiorowa .Cele-zasady i
efekty funkcjonowania organizacji pozarzadowych- tworzonych przez jednostki samorzadu
terytorialnego.Wspolczesne koncepcje zarzadzania przedsiebiorstwem-analiza teoretyczna.Analiza i ocena
struktury portfela kredytowego banku pko bp s. A..Kapital ludzki a wzrost gospodarczy w krajach
transformacji gospodarczej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach na przykladzie firmy
scanmed.Infrastruktura turystyczna na terenach gorskich na przykladzie babiej gory i zawoi..Starosta jako
organ administracji rzadowej i samorzadowej.Aktywne formy i ich efektynwnosc w zwalczaniu bezrobocia w
powiecie ostroleckim w latach 2002-2006.Dochody i wydatki gminy z uwzglednieniem srodkow unii
europejskiej na przykladzie gminy krzynowloga mala.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze z unii
europejskiej jako zrodlo finansowania inwestycji komunalnych na przykladzie gminy ujazd w wojewodztwie
opolskim.Wplyw zastosowania crm w przedsiebiorstwach na satysfakcje klienta na przykladzie
przesiebiorstwa x.Rozwoj przesiebiorczosci w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
gminy szczercow.Przyczyny- konsekwencje oraz programy przeciwdzialania powstawaniu slumsow na
swiecie.Zarzadzanie wiedza - ujecie teoretyczne.Gotowa praca magisterska.Ryzyko kredytowe banku.Rola
koordynatora w rozwoju nowoczesnej struktury klastrowej.Ocena ryzyka w kontrakcie zagranicznym na
przykladzie pzl mielec.Rozwoj uslug e-administracji jako warunek budowania spoleczenstwa informacyjnego
w polsce.Zarzadzanie jakoscia w polskich przedsiebiorstwach (na przykladzie badan empirycznych
prowadzonych w firmie konsalnet inowopol sp. Z o.o..Rola opakowania jako narzedzia strategii
marketingowej oraz elementu lancucha dostaw w aspekcie przewagi konkurencyjnej.Instytucja prezydenta w
swietle konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku.Wykorzystania infrastruktury sluzby zdrowia na podstawie gminy
zawiercie.Ochrona programow komputerowych w swietle prawa autorskiego.Polityka produktu bankowego
na przykladzie banku spoldzielczego w ozorkowie.Zarzadzanie produkcja i jakoscia metalowych elementow
mebli biurowych..praca licencjacka budzet gminy .Marka i jej znaczenie w kreowaniu wizerunku firmy na
przykladzie orbis s.a..Adamus-matuszynska- anna. Red. - budowanie spolecznosci lokalnej : jak rozwijac
trwale relacje pomiedzy samorzadem a jego s.Uznanie ojcostwa.Wizerunek i dzialania promocyjne firm
ubezpieczeniowych na przykladzie uniqa t.u. s.a..Analiza budzetu gminy na przykladzie gminy
nowogrod.Koszty e-learningu jako metody pozyskiwania i dystrybucji wiedzy w przedsiebiorstwie.zrodla
innowacji produktowych w przedsiebiorstwach na przykladzie alior bank.praca licencjacka budzet gminy
.Prawo niejednolite terytorialnie a prawo prywatne miedzynarodowe.Wplyw struktury wlasnosci na
zarzadzanie spolka na przykladzie spolki skarbu panstwa i spolki prywatnej.Ocena wykorzystania technologii
informatyczno-komunikacyjnej w obsludze klienta w najwiekszych bankach w polsce..Glapinski- adam. meandry historii ekonomii : miedzy matematyka a poezja .Rynek pracy powiatu gostyninskiego.Ocena
jakosci uslug przez klientow zakladu ubezpieczen majatkowych.Rozwoj stosunkow gospodarczych i
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politycznych unii europejskiej z federacja rosyjska.Ocena narzedzi motywowania stosowanych w firmie
ubezpieczeniowej na podstawie opinii pracownikow (na przykladzie towarzystwa ubezpieczen wzajemnych
tuw).Zarzadzanie wiekiem.Reklama niekonwencjonalna jako czynnik konkurencyjny firmy.Logistyczna
obsluga klienta na przykladzie przedsiebiorstwa oras olesno sp.zo.o..Prace licencjackie informatyka.Pisanie
prac.praca licencjacka budzet gminy .Przedszkole publiczne jako jednostka budzetowa o specyficznej formie
sprawozdawczosci.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w aspekcie rowoju pracownikow i organizacji na
przykladzie wybranego zakladu budzetowego-centrum sportu i rekreacji w konstantynowie lodzkim.Equality
and ability to pay in the polish tax system.Amortyzacja podatkowa i bilansowa srodkow trwalych na
przykladzie wybranej jednostki.Utrzymanie pracownika w firmie jako problem zzl.Dzialalnosc kredytowa
banku ze sczegolnym uwzglednieniem kredytu inwestycyjnego na przykladzie esbanku banku
spoldzielczego.Czternasty- waldemar. Red. - gospodarka polski po akcesji do unii europejskiej : wymiar
ekonomiczno-spoleczny .Analiza systemu zarzadzania jakoscia w starostwie powiatowym w
limanowej.Pobudzanie rozwoju ekspresji kulturowej w szczawnicy poprzez zarzadzanie
kontekstem.Podejmowanie dzialan doskonalacych w systemie zarzadzania jakoscia opartym na normie iso
9001:2008 w urzedzie miasta krakowa- jako metoda podnoszenia satysfakcji klienta ze swiadczonych przez
urzad uslug..Pisanie prac zaliczeniowych.Markowski- tadeusz (1949- ). Red. - rewitalizacja kompleksu
ksiezego mlyna [dokument elektroniczny] = revitalising the ksiezy m.Administracja praca
licencjacka.Lojalnosc klientow lokalnych uslug kurierskich na przykladzie firmy teletaxi 6 400400.Funkcjonowanie instytucji operatora logistycznego - w powiecie skierniewickim.Migracje zarobkowe
polakow po wejsciu do unii europejskiej.Efektywnosc polskiego rynku kapitalowego w swietle wybranych
anomalii kalendarzowych.Uwarunkowania prowadzenia wlasnej dzialalnosci gospodarczej..Borkiewicz-liszkamalgorzata. - poradnik ryczaltowca : zus w 2007 2008 r. : wybor wlasciwej formy opodatkowania : ryczalt
a.Prawno-ekonomiczna analiza kredytow hipotecznych przeznaczonych dla osob fizycznych na przykladzie
kredytu hipotecznego `mplan` udzielonego przez mbank.Swiadek koronny- jako instrument do walki z
przestepczoscia zorganizwoana w polsce.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na podstawie
mikolowskich zakladow papierniczych.Analiza gospodarki finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie budzetu gminy popow w latach 2006-2008.Status prezydenta rosji pod rzadami borysa jelcyna i
wladimira putina.Kredyt jako jedna z form finansowania dzialalnosci gospodarczej na podstawie banku pko
bp oddzialu x.Koordynacja polityk gospodarczych w unii europejskiej.Zarzadzenie ryzykiem zdrowia i zycia
pracownikow firm z wykorzystaniem ubezpieczen na zycie.Polska na drodze do upadku komunizmu w latach
1944-1989.Tematy pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Venture capital jako zrodlo
finansowania innowacji przez male i srednie przedsiebiorstwa.Przeciwdzialanie bezrobociu kobiet w
powiecie ostroleckim w latach 2007-2011.Male i srednie przedsiebiorstwa jako stymulator polskiej
gospodarki.Zarzadzanie zasobami ludzkimi i motywacja do pracy w trzecim sektorze - na podstawie frdl
malopolskiego instytutu samorzadu terytorialnego i administracji w krakowie.Kompleksowa analiza
systemow wczesnego ostrzegania.Problematyka ochrony niezarejestrowanych wzorow
wspolnotowych.Procesy zakupow w przedsiebiorstwach - analiza i ocena na przykladzie zenith
monami.Tematy prac magisterskich politologia.Zarzadzanie jakoscia w cementowni rudniki..Konspekt pracy
magisterskiej.Podatek od srodkow transportowych jako element dochodow gminy na przykladzie gminy
bedzin w latach 2007-2010.Stosowanie zmiennej polityki cenowej przez obiekty hotelarskie na krakowskim
rynku uslug noclegowych.Pomoc spoleczna praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Skarga
konstytucyjna w polskim systemie prawnym..Piractwo i korsarstwo w swietle prawa
miedzynarodowego.Rozporzadzanie wierzytelnosciami przyszlymi.Kompetencje organow w spolce z o.o.
Zagadnienia prawne.Marketing mobilny jako jeden z kanalow komunikacji z klientem.Zabezpieczenia
spoleczne w unii europejskiej jako szczegolna forma realizacji wolnosci przeplywu prawcownikow - obywateli
ue.Obecnosc kultury greckiej w polsce..Wplyw szkolen na prace banku spoldzielczego w pajecznie.Oferta w
postaci elektronicznej.Ocena gospodarki magazynowej w przedsiebiorstwie na przykladzie trw polska w
latach 2006-2009.Zieba-zalucka- halina (1952- ). Red. - terroryzm a prawa czlowieka .Sluzebnosc przesylu i
inne instrumenty prawne pozwalajace na korzystanie przez przedsiebiorce przesylowego z cudzej
nieruchomosci.Doskonalenie kultury wewnetrznej organizacyjnej przy wykorzystaniu programu hopp - na
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przykladzie elektrowni belchatow s.a..Strategie promocji stosowane w telefonii komorkowej.Innowacje
techniczno-organizacyjne w gospodarce magazynowej.Motywacja pracownikow praca
magisterska.Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiazania
umowy o prace na czas nieokreslony za wypowiedzeniem przez pracodawce..Przyczyny i skutki najwiekszego
kryzysu gospodarczego swiata (1929-1933)..Prace magisterskie stosunki miedzynarodowe.Podatek
dochodowy odroczony a rezerwy i rozliczenia miedzyokresowe bierne.Administracja gospodarcza krolestwa
polskiego w okresie konstytucyjnym.Zarzadzanie srodkami trwalymi w szkole podstawowej.Kondycja uslug
spolecznych w polsce w xxi wieku - wybrane zagadnienia.Zarzadzanie systemem dystrybucji towarow na
przykladzie firmy tech-rol sp. Z o.o..Kempf- karl g. Red. - planning production and inventories in the
extended enterprise : a state of the art handbook..Promowanie malej firmy handlowej na lokalnym rynku na
przykladzie firmy pekra..Funkcjonowanie systemu zarzadzania jakoscia w firmie boc gazy
siewierz..Zatrudnianie osob niepelnosprawnych.Dobor pracownikow w procesie zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie firmy starglass sp. Zo.o..Analiza porownawcza systemow automatycznej rezerwacji
uslug turystycznych: start i merlin.x.Regulations concerning geographical indications in the european union
law.Polityka antyinflacyjna banku centralnego na przykladzie narodowego banku polskiego w latach 20002011.Mobbing w miejscu pracy..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw nowej umowy kapitalowej na sektor
bankowy w polsce na przykladzie bre bank s.a..Rozwoj uslug hotelarskich w powiecie wielickim..Gazprom
jako polityczna bron kremla.Znaczenie cloud computingu dla polskich przedsiebiorstw.Bilans jako
podstawowe zrodlo informacji o przedsiebiorstwie..Prawo wlasciwe w miedzynarodowym arbitrazu
handlowym.Wygasniecie uzytkowania wieczystego.Witkowski- zbigniew (1953- ). Red. - gwarancje
konstytucyjne i srodki kontroli w panstwie demokratycznym : porownanie wloch i pol.Zabieg leczniczy bez
zgody pacjenta na podstawie art.192 k.k..Aspekty przestrzennego rozlewania sie miasta na tereny
podmiejskie na przykladzie miasta lodzi.Brzezinski- piotr. - unijny obowiazek odmowy zastosowania przez
sad krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywa unii eur.Ocena standingu finansowego spoldzielni
mieszkaniowej w latach 2007-2011..Pozyskiwanie i utrzymanie pracownikow w przedsiebiorstwie
uslugowym na przykladzie badan przeprowadzonych w hotelu mercure w opolu..Rachunkowosc zarzadcza
jako element systemu zarzadzania..Apelacja w postepowaniu uproszczonym.Analiza rynku kart platniczych w
polsce na przykladzie powszechnej kasy oszczednosciowej b.p s.a..Kobiety na rynku pracy. Analiza
przypadkow malej firmy i korporacji.Wartosc informacyjna wskaznikow finansowych rozpatrywana na tle
glownych zasad wyceny bilansowej (na przykladzie krakowskiej spoldzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej).Pomoc w pisaniu prac.Kulturowe uwarunkowania negocjacji w biznesie na przykladzie
wybranych panstw.Leasing jako forma finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa.Stadiony pilkarskie
krakowa jako elementy organizacji sieci urzadzen rekreacji na obszarze aglomeracji miejskiej..Koncepcja
wynalazku: wynalazek w ujeciu tradycyjnym a wynalazek biotechnologiczny.Planowanie kariery zawodowej
na przykladzie uczniow z technikum architektury krajobrazu w zakopanem.Praca licencjacka filologia
angielska.zrodla i sposoby finansowania gorskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego..Merytoryczne i
formalne wymogi ustanowienia zadaniowego czasu pracy w swietle regulacji kodeksu pracy..praca
licencjacka budzet gminy .Wstep pracy licencjackiej.Wykorzystanie i zastosowanie metod analizy
ekonomiczno - finansowej w ocenie kondycji finansowej spolki akcyjnej..Koordynacja polityk gospodarczych
w unii europejskiej.Rola wladz publicznych we wspieraniu rozwoju gospodarczego miasta
zakopane..Zastosowanie narzedzi controllingu w strategicznym zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Wynagrodzenie jako element motywacji w szpitalu powiatowym w
zawierciu.Odpowiedzialnosc administracyjnoprawna w ochronie srdowiska.Dzialania marketingowe malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy p.p.h.u. galanit.Dyjakowska- marzena. - crimen laesae
maiestatis : a study of roman law influences in old poland .Porownanie regulacji przesluchania swiadka w
procedurze karnej- cywilnej i administracyjnej.Jednostka samorzadu terytorialnego jako inwestor budowlany
na przykladzie gminy koprzywnica.Crm jako narzedzie budowania wartosci dodanej dla
klienta.Konkurencyjnosc malych i srednich przedsiebiorstw na rynkach ue.Strategia rozwoju gminy
korfantow..Gospodarka finansowa osrodka pomocy spolecznej na przykladzie gminnego osrodka pomocy
spolecznej w strzeleczkach w latach 2005-2007..Publicznoprawne warunki wprowadzania papierow
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wartosciowych do obrotu. Zagadnienia finansowo - prawne.Sektor uslug przewozow kolejowych w polsce po
uzyskaniu czlonkostwa w unii europejskiej.Relacje pomiedzy studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.praca
licencjacka budzet gminy .Spor kompetencyjny miedzy prezydentem a rada ministrow.Public relations jako
instrument zarzadzania miastem na przykladzie radomska.Przeciwdzialanie bezrobociu na lokalnym rynku
pracy.Naplyw kapitalu zagranicznego do lodzi i jego skutki dla rozwoju lodzkiej gospodarki.Podstawy
odpowiedzialnosci karnej za spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze szczegolnym uwzglednieniem
problematyki obiektywnego przypisania skutku..Wyjasnienia oskarzonego w postepowaniu karnym.praca
licencjacka budzet gminy .Chorobliwe zapracowanie czy zdrowe zaangazowanie - pracoholizm w opinii
pracownikow.Atrakcyjnosc turystyczna gmin wzdluz autostrady a4 odcinek opolski a kierunki rozwoju
turystyki..Analiza porownawcza realizacji budzetu gminy pajeczno na przestrzeni kadencji 1998 - 2002 i 2002
- 2006.Wplyw marki na decyzje nabywcze konsumentow.Programy lojalnosciowe w polsce i na swiecie ujecie monograficzne..Wynagrodzenie w polsce na tle europy srodkowo-wschodniej.Ocena procesu
produkcyjnego przy wytwarzaniu cementu w oparciu o zasady zarzadzania toyoty..Ocena dzialalnosci banku
polbank efg w zakresie kredytow konsumpcyjnych.Logistyka w procesach zaopatrzenia materialowego (na
przykladzie bot kwb belchatow s.a.).Atrakcyjnosc turystyczna norwegii w opinii polakow.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza i ocena procesu logistycznego w badanej firmie.Analiza art. 178a k.k. I art. 87 k.w. W
kontekscie realizacji znamion prowadzenia pojazdu w stanie nietrzezwosci- badz pod wplywem srodka
odurzajacego oraz po uzyciu alkoholu lub podobnie dzialajacego srodka- ze szczegolnym uwzglednieniem
srodkow z grupy cannabis.Postepowanie dowodowe i srodki dowodowe w kpa..Diagnoza systemu ocen
pracowniczych w przedsiebiorstwie miedzynarodowym..Znaczenie polityki cenowej w dzialalnosci
marketingowej przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy fitnes - klub gracja).praca licencjacka budzet gminy
.Swiadek koronny - instytucja bedaca wyjatkiem od zasad legalizmu na rzecz oportunizmu prawnego.Rozwoj
i doskonalenie pracownikow na przykladzie grupy electrolux..Wplyw inflacji na zroznicowanie
dochodow.Wybrane zagadnienia prawnokarnej problematyki transplantologii lekarskiej..Przestepstwo
zabojstwa eutanatycznego.Srodki odwolawcze w prawie zamowien publicznych..Teoretyczne i praktyczne
aspekty rewizji sprawozdan finansowych.Wspieranie innowacyjnosci w malych i srednich przedsiebiorstwach
ze srodkow pochodzacych z unii europejskiej..Financial services in the automotive market - a case study of a
captive finance company.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Yunus- muhammad
- swiat bez ubostwa : czas na przedsiebiorstwo spoleczne .Rola jakosci w postrzeganiu wizerunku
firmy.Zarzadzanie technologia informatyczno - komunikacyjna w relacjach szkola-rodzice.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie z wykorzystaniem systemow informatycznych..Zbrodnia katynska w
swietle prawa miedzynarodowego publicznego..Prace magisterskie warszawa.Budzet gminy w systemie
finansow publicznych (na przykladzie gminy lubien kujawski).Gospodarka majatkiem trwalym na przykladzie
przedsiebiorstwa agromet pilmet sp. Z o.o. w brzegu..Kontrola wewnetrzna w systemie rachunkowosci na
przykladzie gminy panki.Zarzadzanie ludzmi w procesie zmian.Korzysci z outsourcingu pracowniczego na
przykladzie eko-enterprises.Tematy magisterskie.Proba oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie spolki telewizja polska s.a. o/opole.Organizacja i finansowanie sluzb weterynaryjnych w polsce
na przykladzie powiatowego inspektoratu weterynarii w piotrkowie trybunalskim.Analiza spoleczno ekonomiczna przedsiebiorstwa przemyslu wydobywczego.Leasing w sprawozdaniach finansowych - analiza
porownawcza regulacji polskich i brytyjskich.Instytucjonalny system zwalczania terroryzmu.Telepraca - nowe
wyzwanie dla managera zarzadzajacego zasobami ludzkimi.Alians jako forma organizacji i funkcjonowania
wspolczesnego przedsiebiorstwa.Porownanie kosztow utrzymania gminnej szkolypodstawowej z kosztami
utrzymania filii - na podstawie analizy danych gminy skarbimierz w latach 2008-2010..Metody i sposoby
rekrutacji i selekcji pracownikow - analiza przypadkow.Marketingowe aspekty jakosci obslugi klienta na
podstawie hurtowni elektrycznej.Wywlaszczenie nieruchomosci w polskim systemie prawnym.Proces
wdrozenia innowacyjnego produktu na przykladzie firmy tempix ab.Transport drogowy produktow z
wykorzystaniem temperatury kontrolowanej na przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet gminy .Wozniakmichal gabriel (1949- ). Red. - nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy..Rola sadu w postepowaniu
przygotowawczym- a instytucja sedziego sledczego.Prawa i wolnosci czlowieka i obywatela w konstytucji
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rzeczypospolitej polskiej..Kapital ludzki a wzrost gospodarczy w krajach transformacji
gospodarczej.Wspolpraca w ramach euroregionow na przykladzie euroregionu pradziad.Szkolenia
pracownicze forma inwestowania w rozwoj pracownikow koncernu farmaceutycznego xxx s. A..Metody
zarzadzania zasobami ludzkimi we wspolczesnym przedsiebiorstwie z uwzglednieniem praktycznych
doswiadczen firm.praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie wzory.Korzeniowska- anna. Red. - banki
a gospodarstwa domowe w wojewodztwie lubelskim .Strategia rozwoju gminy czarnia w latach 20062009.zrodla dochodow i wydatkow jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
chorzele.Specyfika ujecia kosztow rodzajowych w rachunku zyskow i strat..Zarzadzanie sytuacja
kryzysowa.Rzecznik praw obywatelskich w systemie ochrony praw i wolnosci w polsce.Testament w prawie
polskim.Koszty i przychody w rachunkowosci spoldzielni mieszkaniowych na przykladzie spoldzielni
mieszkaniowej lokator we wloszczowie..Prawo poboru i jego wylaczenie w spolce akcyjnej.Analiza budzetu
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy janow w latach 2002-2006.Marketing szeptany w
polityce.Zarzadzenie personelem i wiedza w przedsiebiorstwie na przykladzie provimi-rolimex s.a.
wytwornia pasz dobropasz..Holdingi i ich skonsolidowane sprawozdania finansowe sporzadzone wedlug
regulacji msr i rachunkowosci polskiej.Kowalski- andrzej (nauki ekonomiczne). Red. - ekonomiczne i
spoleczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki zywnosciowej po wstapieniu.Prawnokarne
zwalczanie recydywy w swietle francuskiego systemu prawnego.Postepowanie w sprawie praktyk
naruszajacych zbiorowe interesy konsumentow jako przyklad postepowania przed prezesem urzedu ochrony
konkurencji i konsumentow.Wykorzystanie public relations w kreowaniu wizerunku organizacji na przykladzie
szkol wyzszych w bialymstoku.Postepowanie cywilne w sprawach o ochrone autorskich praw
majatkowych.Niewyplacalnosc jako podstawa ogloszenia upadlosci w prawie niemieckim i
polskim.Specyficzne determinanty stresu zawodowego wsrod pracownikow jednostki ratowniczo-gasniczej
panstwowej strazy pozarnej..Tematy licencjackie pedagogika.praca licencjacka budzet gminy .Reklamy oraz
promocje sprzedazy na opakowaniach - analiza i ocena na przykladzie wybranego asortymentu dobr
konsumcyjnych..Podstawy ogloszenia upadlosci w nowym prawie upadlosciowym i naprawczym.Zasady
ustalania wyniku finansowego z uwzglednieniem specyfiki rachunkowosci budzetowej.Gospodarka
finansowa powiatu na podstawie powiatu kluczborskiego..Funkcjonowanie audytu wewnetrznego na
przykladzie przedsiebiorstwa xxx.Elektroniczne instrumenty systemu bankowego.Neutralnosc podatku od
towarow i uslug.Znaczenie biur rachunkowych w dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw na
opolszczyznie..praca licencjacka budzet gminy .Wspieranie dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw na
obszarach wiejskich przy wykorzystaniu srodkow unijnych.Uznanie i stwierdzenie wykonalnosci orzeczen
wydanych przez sady panstw obcych.Kara smierci - wspolczesny dylemat.The path towards the extension of
an arbitration agreement to non-signatories – polish law perspective.Kryzys jako szansa na zmiane strategii
przedsiebiorstwa handlowego..Zasada demokratycznego panstwa prawnego w orzecznictwie trybunalu
konstytucyjnego.Sposoby wynagradzania jako element motywacji pracownikow.Analiza dochodow i
wydatkow gminy gidle w latach 2003-2007.Zasady rozliczania podatku vat w przedsiebiorstwie i jego wplyw
na gospodarke finansowa przedsiebiorstwa..Ksztaltowanie sie podatkow i oplat lokalnych w latach 20012005 na przykladzie gminy lubliniec.Fundusze z unii europejskiej jako zrodlo rozwoju jednostek samorzadu
terytorialnego na podstawie miasta radomska.Marketing w mediach spolecznosciowych na przykladzie
facebooka.Brodzinski- marian g. - spoldzielnie- ich czlonkowie i samorzady jako kapital warunkujacy
przezwyciezenie kryzys.Znaczenie inwestycji w rozwoju gmin w latach 2005-2007 (studium
przypadku).Analizy wspomagajace strategie sprzedazowe na podstawie firmy oceanic.Kierunki rozwoju
bankowosci elektronicznej w polskim systemie bankowym.Jaxa debicka- anetta. - sprawne panstwo :
wspolczesne koncepcje i instrumenty zarzadzania publicznego a administracj.Analiza determinantow
wplywajaca na jakosc wyrobow walcowniczych..Obiekty sportowe jako nosnik reklamy zewnetrznej.Program
lojalnosciowy jako narzedzie relacji z klientem na rynku kosmetykow na przykladzie firmy yves rocher.Projekt
technologii i organizacji budowy domku jednorodzinnego z bloczkow z betonu komorkowego o powierzchni
do 120 m2. Praca inzynierska budownictwo.Charakter prawny orzeczenia o przywroceniu do
pracy..Europejski kryzys zadluzenia - przyczyny- przebieg- rekomendacje.Skuteczne zarzadzanie w
organizacjach pozarzadowych na przykladzie fundacji dzielo nowego tysiaclecia..Zarzadzanie jakoscia na
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przykladzie firmy varitex s.a..praca licencjacka budzet gminy .Wybrane elementy polityki zarzadzania
zasobami ludzkimi w organizacji bankowej.Zlozone czynnosci operacyjno-rozpoznawcze w zwalczaniu
przestepczosci zorganizowanej .Klub absolwenta uniwersytetu jagiellonskiego jako jeden z organizatorow
zycia kulturalnego spolecznosci akademickiej..Komin stalowy o wysokosci 80m praca inzynierska
budownictwo.Determinanty motywacji pracy zespolowej na przykladzie firm xy..Lancuch dostaw w
przemysle spozywczym na przykladzie przedsiebiorstwa dystrybucyjnego x.Chackiewicz- malgorzata. - cites a
miedzynarodowy obrot towarowy .Golecki- mariusz jerzy. - miedzy pewnoscia a efektywnoscia :
marginalizm instytucjonalny wobec prawotworczego stosow.Proces rekrutacji i selekcji pracownikow z
sektora it.Zarzadzanie strategiczne i rola transportu lotniczego na przykladzie miedzynarodowego portu
lotniczego katowice-pyrzowice..Technologia prefabrykacji i wznoszenie budynkow jednorodzinnych praca
inzynierska budownictwo.Promocja marki polska.Koncepcja struktury sieci komputerowej w firmie x ze
szczegolnym uwzglednieniem funkcjonowania systemu ksiegowego.Finansowanie inwestycji gminnych na
przykladzie gminy skrzyszow..Odpowiedzialnosc malzonka majatkiem wspolnym za zobowiazania
wspolmalzonka.Polityka kredytowa banku komercyjnego na przykladzie banku ing bank slaski s.
A..Outsourcing rachunkowosci malych firm i funkcjonowanie biura rachunkowego.Zarzadzanie gminami
kozieglowy i konopiska w kontekscie realizacji budzetu w latach 2002-2004.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
firmie handlowej lasuch..Stres zawodowy a poziom satysfakcji i zaangazowania w pracy w kancelarii
komorniczej.praca licencjacka budzet gminy .Ocena i analiza funkcjonowania banku na przykladzie banku
spoldzielczego w radomsku.Ulgi w podatku dochodowym od osob fizycznych w polsce.Pomoc w pisaniu prac
magisterskich.Nowoczesne metody marketingu politycznego.Fundusze venture capital w polsce i na swiecie
w warunkach kryzysu gospodarczego.Odpowiednie stosowanie przepisow kodeksu cywilnego do umowy o
zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.Yield management na przykladzie hotelu europejskiego w
krakowie.Silna marka podstawa budowania wizerunku firmy.Kontrola koncentracji przedsiebiorstw sektora it
w prawie unii europejskiej.Rzecznik praw obywatelskich w swietle polskiego systemu prawnego..Udzielanienamowa i pomoc do samobojstwa ( art151 kk).praca licencjacka budzet gminy .Definicja sukcesu w
projektach artystycznych na przykladzie projektow orkiestry sinfonietta cracovia.Systemy szkolen jako
czynnik ksztaltowania kapitalu intelektualnego organizacji.Dostepnosc komunikacyjna jako czynnik rozwoju
centrow logistycznych.Zasady przewodnie statusu jednostki..Promocja marki polska.praca licencjacka budzet
gminy .Controlling jako system koordynacji dzialan w przedsiebiorstwie na przykladzie enion s.a. oddzialu w
czestochowie.Budowanie wizerunku marki z wykorzystaniem bezposrednich kanalow kontaktu z nabywca
produktu..Rola nadzoru korporacyjnego i jego wplyw na funkcjonowanie spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia.System motywowania pracownikow (na przykladzie call center banku x).Percepcja marki
w przekazie reklamowym.Rozwoj bankowosci elektronicznej w polsce a problem bezpieczenstwa..Rola
kierownika w procesie motywowania pracownikow na przykladzie dzialu eksportu w przedsiebiorstwie
x.Plan pracy licencjackiej.Porownanie wydatkow administracyjnych w gminach powiatu nyskiego w latach
2007-2009.praca licencjacka budzet gminy .System zarzadzania jakoscia na przykladzie urzedu miasta w
zorach.Odpowiedzialnosc spolki i partnerow za zobowiazania spolki ze szczegolnym uwzglednieniem zawodu
lekarza i pielegniarki.Infrastruktura transportowa w polsce w swietle przygotowan do wydarzenia euro
2012.Nowoczesne technologie na rynku uslug transportu drogowego.Wplyw pracy w policji na zycie
prywatne policjantow..Dowod z przesluchania stron w procesie cywilnym.Mezglewski- artur (1960- ). Red. standardy bezstronnosci swiatopogladowej wladz publicznych .Zlece napisanie pracy magisterskiej.Zawarcie
i ustanie zwiazku malzenskiego w swietle przepisow przwz polskiego..Wieczorek- waldemar. Oprac. - polska :
mapa samochodowa : 1:675 000 .Pisanie prac bydgoszcz.System poprawy bezpieczenstwa na drogach i
efekty na tle realizacji zadan w powiecie lublinieckim w latach 2000-2009.Analiza finansowa
mikroprzedsiebiorstwa o profilu handlowym.Przejawy konsumeryzmu wsrod mlodych ludzi.Rola i znaczenie
komunikowania w funkcjonowaniu instytucji publicznych i samorzadowych w polsce i w wybranych krajach
unii europejskiej.Dziwok- ewa. - krzywa dochodowosci a polityka pieniezna : modelowanie i kryteria doboru
krzywej na polskim r.Odpowiedzialnosc z majatku wspolnego za zobowiazania jednego z malzonkow.Praca
magisterska cena.Analiza wskaznikowa jako narzedzie przewidywania upadlosci
przedsiebiorstwa.Motywowanie pracownikow w przedsiebiorstwie wydobywczym (na przykladzie grupy pge
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gornictwo i energetyka konwencjonalna s a.- kopalnia wegla brunatnego belchatow).Przywrocenie
uchybionego terminu do dokonania czynnosci procesowej w postepowaniu cywilnym.Zrodla finansowania
zadan gminy na przykladzie gminy gielniow..Metody pomiaru sytuacji finansowej przedsiebiorstwa - studium
przypadku.Zarzadzanie zmiana w strukturach organizacyjnych urzedu skarbowego.Equality and ability to pay
in the polish tax system.Wybrane aspekty nieludzkiego postepowania w prawie miedzynarodowym i w
prawie polskim.Zarzadzanie w zakresie wykorzystania srodkow finansowych unii europejskiej a rozwoj miasta
(przyklad lodzi).Wykonywanie kary ograniczenia wolnosci.Analiza finansowej i merytorycznej dzialalnosci
wybranych placowek doskonalenia nauczycieli w latach 2001-2004..Tworczosc pracownicza.Konsekwencje
kwalifikacji zobowiazania jako zobowiazania wzajemnego.Fundusze unijne dla malych i srednich
przedsiebiorstw branzy turystycznej w polsce..Ksztaltowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.Prawo pracy.Koncentracja przedsiebiorstw w prawie konkurencji unii europejskiej.Rola
malych szkol na wsiach na przykladzie szkol w gminie dobra.Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa na
przykladzie spolki mieszko s. A. W latach 2008-2010.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie produkcja i
jakoscia w firmie produkujacej folie i wyroby z niej wytwarzane..Finansowanie przedsiewziec innowacyjnych
w polsce na przykladzie firm spin-off.Postep techniczno-organizacyjny w logistyce.Obsluga klienta jako wzrost
konkurencyjnosci przedsiebiorstwa..Udzial kobiet w systemach politycznych wybranych panstw unii
europejskiej. Ocena zastosowania parytetu.Prace dyplomowe chomikuj.Pisanie prac magisterskich
forum.Doreczenia w postepowaniu cywilnym.Przykladowe prace licencjackie z pedagogiki.Kredyt hipoteczny
jako forma finansowania nieruchomosci.Outsourcing informatyczny na przykladzie przedsiebiorstwa huta
szkla zawiercie.Odmowa wszczecia postepowania przygotowawczego.Analiza sprawozdania finansowego
jako zrodlo informacji o sytuacji majatkowej na przykladzie spolki mieszko..Kirk- randy w. - prowadzenie
malej firmy w xxi wieku : poradnik dla przedsiebiorcow : jak zalozyc firme i.Analiza cen nieruchomosci
gruntowych na terenie miasta czestochowy.Ocena zdolnosci kredytowej kredytobiorcy na przykladzie banku
spoldzielczego w warcie.Furmanska-maruszak- agnieszka. - koszty pracy a zatrudnienie : wspolczesne
koncepcje a rzeczywistosc .Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy wzd sp. Z o.o. W
pszczynie.Szkoda czysto gospodarcza.Przychody i koszty w --energy investors spolce z o.o.- a ich wplyw na
wynik finansowy w latach 2006-2008.Porozumienie administracyjne jako forma dzialania administracji
publicznej..praca licencjacka budzet gminy .Wznowienie postepowania sadowoadministracyjnego.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich krakow.Polityka
socjalna wobec studentow w polsce.Czystki etniczne.praca licencjacka budzet gminy .Badanie czasu pracy i
racjonalnosc dzialan na przykladzie realizaji utwardzanej posadzki fibrobetonowej praca inzynierska
budownictwo.Specyfika zarzadzania jakoscia w administracji publicznej na przykladzie urzedu miejskiego w
bielsku– bialej.Caputa- wieslawa. Red. - potencjal konkurencyjny przedsiebiorstwa w warunkach globalizacji
.Sujkowska- zofia. - komisja europejska wobec wyzwan wspolczesnego rynku pracy i miejsca na nim osob
defaworyzowa.zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy top w
tarnowskich gorach..praca licencjacka budzet gminy .Komunikacja doradcy zawodowego z klientem
powiatowego urzedu pracy..Skutki przeludnienia jednostek penitencjarnych.Aktywne formy walki z
bezrobociem wykorzystywane w powiecie lodzkim.Analiza i ocena ryzyka bankowego na przykladzie banku
spoldzielczego w bialej..Sposoby finansowania rynku nieruchomosci.Wykorzystanie narzedzi analizy
finansowej do oceny plynnosci comp rzeszow sa i prokom software sa.E-commerce w internecie na
przykladzie allegro.pl.Projekt wyposazenia mostu betonowego jednoprzeslowego o rozpietosci przesla 18-00
m. Szerokosc pomostu 2-00 + 7-00 + 2-00 m. Praca inzynierska budownictwo.Motywowanie w
przedsiebiorstwie casus firmy wazmet.praca licencjacka budzet gminy .Egzekucja z innych
wierzytelnosci.Zarzadzanie produktem jako jeden z elementow marketingu mix na podstawie spoldzielczej
agrofirmy szczekociny.Unifikacja samorzadu terytorialnego ii przeczypospolitej. Ustawa
scaleniowa..Struktura kosztow w malych i srednich przedsiebiorstwach o roznym profilu
dzialalnosci.Spoleczne aspekty dzialalnosci marketingowej- analiza i ocena na przykladzie przedsiebiorstwa
fortum czestochowa s.a..Charakterystyka prawna umow kompensacyjnych.Budzet gminy wiejskiej - z
ilustracja na przykladzie.Praktyka okresowych ocen pracowniczych na przykladzie instytucji pomocy
spolecznej.Rachunek kosztow jako instrument controllingu w niemieckich przedsiebiorstwach na przykladzie
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spolki cordes.praca licencjacka budzet gminy .Prawne instytucje elektronicznej administracji w
jurysdykcyjnym postepowaniu administracyjnym.Zintegrowany program integracyjny rozwoju regionalnego
jako instrument wspierania rozwoju regionalnego.Ochrona godnosci pracownika.Samobojstwo jako problem
kryminalistyczny.Dystrybucja jako wazny element logistyki przedsiebiorstwa na przykladzie tauron s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Mechanizmy zarzadzania przeciwdzialajace dyskryminacji i przemocy w miejscu
pracy.Spoldzielnia socjalna jako podmiot ekonomii spolecznej..Analiza techniczna jako sposob wyceny spolki
gieldowej- z ilustracja na przykladzie.Ryzyko banku w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego (na
przykladzie pko bank polski s.a.).Zarzadzanie zasobami ludzkimi prace magisterskie.Zmiana przeznaczenia
gruntow rolnych na cele inne niz rolnicze.Powszechne towarzystwa emerytalne w swietle reformy
emerytalnej z 1999 roku.Rozrachunki z pracownikami z tytulu wynagrodzen na przykladzie zakladu
energetycznego lodz - teren s.a..Analiza dochodow i wydatkow gminy wreczycka wielka w latach 2005- 20062007- 2008.Kredyt mieszkaniowy jako zrodlo finansowania inwestycji nieruchomosciowych dla osob
fizycznych na przykladzie banku pekao s.a..Konkurencyjnosc lancucha dostaw w przemysle
obuwniczym..Zarzadzanie talentami - jak zatrudnic i zatrzymac najlepszych pracownikow w
firmie.Opodatkowanie spolek osobowych w prawie miedzynarodowym.Chroniczny deficyt snu i jego
konsekwencje w grupie pracujacych osob w sektorze finansowym..Kultura jako cecha charakterystyki
organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona porzadku i bezpieczenstwa publicznego jako jedno z
zadan jednostek samorzadu terytorialnego.Podatki lokalne w systemie zasilania finansowego gminy na
przykladzie gminy pawlow.Fundusz inwestycyjny otwarty jako uczestnik rynku finansowego.Czudecki- pawel.
Red. - dylematy teorii rachunkowosci a wyzwania praktyki .praca licencjacka budzet gminy .Instytucja
prezydenta rp.Karty platnicze w polsce - wybrane zagadnienia.System przeciwdzialania zjawisku prania
pieniedzy - ze szczegolnym uwzglednieniem roli bankow.Wdrozenie budzetowania na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Status strony w postepowaniu w sprawie pozwolenia na budowe.Zarzadzanie procesami
logistycznymi na podstawie przedsiebiorstwa mp alamentti sp.zo.o..Motywowanie jako funkcja zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie firmy x.Praktyki ograniczajace konkurencje w polskim prawie
antymonopolowym.Motywowanie jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi.Rola jakosci w podejmowaniu
decyzji przez indywidualnego konsumenta.Wplyw filozofii total quality management na portfel kompetencji
menedzera casus firmy gt poland sp. Z.o.o..praca licencjacka budzet gminy .Proces rekrutacji i selekcji w
organizacji.Dynamika teorii rewolucji wlodzimierza iljicza uljanowa lenina.Marketingowe wykorzystanie
internetu w firmie.Internet jako medium promocji (na przykladzie wirtualnego operatora telefonii
komorkowej - heyah).Wszywki i wkladki jako jedna z form reklamy prasowej.Emisja akcji jako forma
finansowania inwestycji spolek gieldowych.Analiza techniczna – ekonomiczna zastosowan deskowan
drobnowymiarowych u-form i stal-form praca inzynierska budownictwo.Rola marketingu w
przedsiebiorstwie energetycznym na przykladzie enion grupa tauron s. A..Instytucja wywlaszczania jako
administracyjnoprawna forma ingerencji w prawo wlasnosci..Sposoby realizacji zadan publicznych z zakresu
pomocy spolecznej w radomsku.Prace inzynierskie.Zakup kontrolowany - prawo- etyka- praktyka.Ocena
oplacalnosci leasingu na podstawie firmy expert-consulting.Rola systemu jakosci w relacjach z dostawcami i
klientami na przykladzie przedsiebiorstwa x.Outsourcing - jako narzedzie zarzadzania firma.praca licencjacka
budzet gminy .Organizacyjne aspekty funkcjonowania i rozwoju dzialalnosci eksportowej na przykladzie
firmy nowa szkola.Dzialania panstwa na rzecz aktywizacji zawodowej osob niepelnosprawnych na przykladzie
spoldzielni inwalidow inmet w kedzierzynie - kozlu..Pisanie prac mgr.Wykorzystanie analizy finansowej w
ocenie rentownosci przedsiebiorstwa ferax-iril sp. Zo.o..Prowadzenie pojazdow innych niz mechaniczne pod
wplywem alkoholu. Kryminologia i reakcja prawa karnego..Uwarunkowania rozwoju funkcji rekreacyjno turystycznej w poludniowej czesci lgd kraina dinozaurow..Rozstrzyganie sporow ze stosunku spolek
kapitalowych przez sady polubowne.Wdrazanie i eksploatacja programu mieszczanin w firmie zarzadzajacej
nieruchomosciami.Prawo konstytucyjne.Strategia lizbonska elementem dochodzenia do sukcesu
gospodarczego unii europejskiej.Czynniki organizacyjno-ekonomiczne nowego przedsiewziecia w
gastronomii.Ceny transferowe w regulacjach podatkowych i bilansowych.Diagnoza kultury organizacyjnej w
firmie o profilu dzialalnosci handlowej..Planowanie jako instrument zarzadzania samorzadem terytorialnym
na przykladzie powiatu czestochowskiego.Optymalizacja procesu produkcyjnego w przemysle
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spozywczym.Prace magisterskie net.praca licencjacka budzet gminy .Skutecznosc kampanii spolecznych
agencji tbwa/ telescope warszawa w percepcji studentow politechniki czestochowskiej na podstawie badan
empirycznych.Szanse i bariery rozwoju rolniczych spoldzielni produkcyjnych na przykladzie rsp w
wierzbnie..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj rynku faktoringowego w
polsce.Projekt kladki dla pieszych nad droga szybkiego ruchu praca inzynierska budownictwo.Negatywne i
pozytywne zjawiska w pracy nauczyciela - zaangazowanie- wypalenie zawodowe i pracoholizm..Weryfikacja
modelu michaela leitera zaleznosci wystepujacych miedzy wypaleniem zawodowym a niedostosowaniem do
pracy w grupie zawodowej policjantow.Miejsce osob chorych psychicznie na rynku pracy w swietle
badan..Polityka zarzadzania bezpieczenstwem przesylania danych dla wybranych organizacji..Wplyw
organizacji gospodarki magazynowej na przebieg realizacji zamowien..Proces urbanizacji wsi na przykladzie
gminy grabow nad prosna..Rola audytu wewnetrznego w zarzadzaniu projektami europejskimi przez
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta czestochowa.Podatek od nieruchomosci jako
zrodlo dochodow gmin na przykladzie gminy aleksandrow lodzki.Prawne zasady dzialalnosci
ubezpieczeniowej.Przygotowanie i realizacja kampanii reklamowych - analiza i ocena na przykladzie
konkretnego przedsiebiorstwa.Wplyw oceny pracowniczej na motywacje pracownikow w okregowej
spoldzielni mleczarskiej.Wplyw blogow modowych na tendencje nabywcze konsumentow..Efektywnosc
procesow innowacyjnych..Badanie czasu pracy i racjonalnosc dzialan na przykladzie realizaji utwardzanej
posadzki fibrobetonowej praca inzynierska budownictwo.Dzialalnosc europejskiego urzedu ds. Zwalczania
naduzyc finansowych w zwalczaniu naduzyc finansowych w unii europejskiej.Analiza sytuacji finansowej
spolki gieldowej cersanit s.a..Finansowanie inwestycji komunalnych na przykladzie gminy kozieglowy w
latach 2007-2011..Naduzywanie pozycji dominujacej przez organizacje zbiorowego zarzadzania prawami
autorskimi i pokrewnymi-praca porownawcza prawa polskiego i niemieckiego z elementami prawa unii
europejskiej.Roszczenie o zadoscuczynienie za naruszenie dobr osobistych..Status prawny katolickiego
duszpasterstwa wojskowego w polsce po 1989 roku.Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .Skutecznosc reklamy prasowej - analiza ogloszen reklamowych wybranych
produktow.Prace dyplomowe z pedagogiki.Sytuacja kobiet na rynku pracy.Segmentacja klientow wybranych
lokali uslugowych i ich wplyw na decyzje marketingowe.Funkcja ochronna prawa pracy a nawiazanie i
rozwiazanie umownego stosunku pracy.Finansowanie nauki ze srodkow programow wspolnotowych na
przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego..Rozwoj liczebny stowarzyszenia na przykladzie choragwi
krakowskiej zwiazku harcerstwa polskiego.Prawo nieszkodliwego przeplywu.Nadzor nad dzialalnoscia
bankow w polsce.Dwuizbowosc kortezow generalnych na przykladzie funkcji legislacyjnej.Skarga na
bezczynnosc organow administracji..Szkolenia jako forma wspierania rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie aglo3..Ocena personelu jako element procesu motywowania na przykladzie
firmy gronowalski sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Analiza uproszczonych form opodatkowania
dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne.Rola podatku od nieruchomosci w dochodach
wlasnych gminy koniecpol.Podatek dochodowy w funkcjonowaniu przedsiebiorstw jednoosobowych (na
przykladzie przedsiebiorstwa uslug sptrzetu budowlanego i ziemnego w latach 2007-2009).Analiza kultury
organizacyjnej instytucji panstwowej na przykladzie urzedu skarbowego w nowym targu.Analiza
efektywnosci funkcjonowania polskiego towarzystwa ubezpieczen w latach 2003-2007.Rynek pracy i
problem bezrobocia na przykladzie powiatu opolskiego w latach 2000-2006.Caputa- wieslawa. Red. rachunkowosc i finanse podmiotow gospodarczych w erze informacji .Decyzja jako forma dzialania organow
administracji publicznej..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ryzyko w
rachunkowosci a ujawnianie informacji finansowej.Specyfika reklamy w branzy kosmetycznej.Stypendia w
polsce na przykladzie miasta nowy sacz- a rozwiazania systemowe w wybranych krajach..Socjalne aspekty
zatrudnienia pracowniczego.Wypadek przy pracy i swiadczenia wynikajace z jego nastepstw w swietle
uwarunkowan europejskich..praca licencjacka budzet gminy .Tajemnica lekarska a interes organow scigania i
wymiaru sprawiedliwosci.Ocena gospodarki finansowej gminy myszkow w latach 2005-2008.Sekurytyzacja
ustrukturyzowana..Pakiet biznes partner w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw.Analiza
dochodow i wydatkow gminy lask w latach 2003-2008.Zarzadzanie finansami w kontekscie mozliwosci
wejscia polski do strefy euro..Wplyw wybranych narzedzi marketingu - mix na wyniki i sprzedaz
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przedsiebiorstwa rem-bud.Burzynski- jan. - ryzyko w nowoczesnym swiecie : miedzy strukturalna
determinacja a podmiotowa kreatywnosci.Sposoby finansowania zadan publicznych w gminie na przykladzie
miasta i gminy szczekociny.Amortyzacja srodkow trwalych w polityce rachunkowosci przedsiebiorstwa
chemet s.a. w latach 2006 - 2008.Zapis na sad polubowny.Gmina czorsztyn jako regionalny produkt
turystyczny.System skarbowy rzeczypospolitej za panowania wladyslawa iv w swietle korenspondencji
stanislawa koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego.Organizacyjne i spoleczne aspekty bezrobocia na
przykladzie absolwentow szkol wyzszych powiatu zgierskiego.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa w
decyzjach inwestorow gieldowych na przykladzie spolki drozapol-profil.Pisanie prac pedagogika.Kierunki
wykorzystania sprawozdawczosci finansowej w przedsiebiorstwie.Zakladanie i prowadzenie dzialalnosci
gospodarczej w polsce i irlandii.analiza porownawcza.Ingerencja w swobode artystycznej wypowiedzi w
swietle etosu sztuki.Formy zatrudnienia w polsce.Zwiazki miedzy notowaniami gieldowymi a koniunk-tura
gospodarcza.Bezrobocie w poludniowo - zachodnich powiatach wojewodztwa lodzkiego w latach 2002 2006.Kredyt jako zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Praktyka stosowania przepisow
dotyczacych niealimentacji (art. 209 k.k.).Dzialania najwyzszej izby kontroli w sferze administracji.Zaklad
ubezpieczen a dzialalnosc lokacyjna.System pozaplacowych srodkow motywacji pracownikow na przykladzie
piekarni x w pajecznie.Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie malej firmy stehcemp.Marketing sportu jako narzedzie popularyzacji futbolu amerykanskiego w
polsce.Dzialalnosc sektorabankowego w polsce w warunkach czlonkostwa w ue na przykladzie banku
spoldzielczego wspolna praca w kutnie.Sposob funkcjonowania osrodka lig i obrony kraju w zawierciu.praca
licencjacka budzet gminy .Czynniki ksztaltujace dynamike zarzadzania procesami sprzedazy produktow
farmaceutycznych.Statut publicznej uczelni wyzszej jako zrodlo nawiazania stosunku pracy mianowanego
nauczyciela akademickiego.Samorzad terytorialny w drugiej rzeczypospolitej.Obowiazki franchisingodawcy
w umowie franchisingu.Zarzadzanie rozwojem lokalnym gminy wiejskiej na przykladzie gminy turawa..praca
licencjacka budzet gminy .Przyjecie i odrzucenie spadku.Motywacja pracownikow w jednostkach
organizacyjnych na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w krakowie..Prawo
policyjne.Biznesplan w roznorodnych przedsiewzieciach rozwojowych.praca licencjacka budzet gminy
.Koncepcja doskonalenia poziomu jakosci w systemie hccp na podstawie przedsiebiorstwa frigopol s.a..praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Gallikanizm. Zalozenia i rozwoj mysli od xix do xvii
w..Przyczyny niewaznosci postepowania cywilnego.Marketingowa jakosc produktow.Srodki probacyjne a
zalozenia modelu sprawiedliwosci naprawczej.Analiza finansowa firm na przykladzie fabryki farb i lakierow
sniezka s.a..Zarzadzanie relacjami z klientami wirtualnego banku.Rentschler- carrie a. - second wounds :
victims’ rights and the media in the u.s. .Konstytucyjne i ustawowe zasady wykonywania pracy oraz ich
realizacja w praktyce ( na przykladzie praktyki powiatu zambrow) .Testament sporzadzony w stanie
wylaczajacym swiadome i swobodne podjecie decyzji i wyrazenie woli.Pisanie prac katowice.Reklama
internetowa nowa droga promocji.Organy kontroli panstwowej i ochrony prawnej w konstytucji rp z 2 iv 1997
r..Rola banku w rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie banku pko bp s.a..Storskrubb- eva.
- civil procedure and eu law : a policy area uncovered .Wplyw wybranych instrumentow prawnopodatkowych na optymalizacje zobowiazan podatkowych w przedsiebiorstwie.Praca licencjacka
zarzadzanie.Zarzadzanie aktywami i pasywami na przykladzie spolki z o.o..Grzanka- izabela. - kapital
spoleczny w relacjach z klientami : crm a spoleczny potencjal przedsiebiorstwa .Szanse i mozliwosci malych i
srednich przedsiebiorstw na jednolitym rynku europejskim..Znaczenie podatkow i oplat dla budzetu gminy
(na przykladzie gminy narew w latach 2007 - 2012).Instytucja warunkowego umorzenia postepowania
karnego w polskim prawie karnym.Bezrobocie i sytuacja kobiet na rynku pracy w latach 2004-2010.Rozwoj
przedsiebiorczosci w swietle realizacji zadan strategii lizbonskiej.praca licencjacka budzet gminy
.Prawnokarne zwalczanie recydywy w swietle francuskiego systemu prawnego.Logistyka praca
magisterska.Poczatek zdolnosci prawnej osoby fizycznej.Wybrane aspekty obrotu nieruchomosciami
lokalowymi.Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rajow podatkowych..Podatek jako zrodlo
dochodu gminy..Tematy prac magisterskich z rachunkowosci.praca licencjacka budzet gminy .Koordynacja
dzialan onz i nato podczas kryzysu w bylej jugoslawii w latach 1991-1995.Ocena zasobow technologicznych i
poziom jakosci w produkcji szafki rtv..praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow jako
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element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie komendy powiatowej policji.Aktywne formy
zwalczania bezrobocia na przykladzie powiatku kutnowskiego.Polityka wobez malych i srednich
przedsiebiorstw w unii europejskiej i jej znaczenie dla polskich przedsiebiorstw.Seminarium v r.kat.teorii i
filozofii prawa.Swiadczenie uslug droga elektroniczna.System rzadow izraela.Popolizm w dobie
spoleczenstwa obywatelskiego..Wplyw wspolnej polityki rolnej na restrukturyzacje rolnictwa krajow unii
europejskiej.Rola kultury organizacyjnej w dzialalnosci korporacji miedzynarodowych.Dochody i wydatki
budzetowe gminy sulejow w swiele finansowania gmin w unii europejskiej.Antelo- manel. - taxing a
polluting monopoly with private information .Usprawnienie funkcjonowania firmy logistycznej w obszarze
nadzoru nad dokumentami na przykladzie kuznia trans.Przeciwdzialanie narkomanii jako przedmiot
wspolpracy miedzynarodowej i regionalnej oraz polityki wewnetrznej..Dlug publiczny ukrainy i zrodla jego
finansowania..Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie
oferty banku ochrony srodowiska s.a..Zarzadzanie kadrami w jednostce samorzadu terytorialnego (na
przykladzie urzedu miejskiego w zelowie).Wplyw organizacji gospodarki magazynowej na przebieg realizacji
zamowien..Status prawny cudzoziemca w rzeczpospolitej polskiej.Rola rozwiazan logistycznych w procesie
dystrybucji produktow wielkogabarytowych na przykladzie firmy x.Dochody i wydatki w jednostce
budzetowej na przykladzie sadu okregowego w krakowie.Francuska rada konstytucyjna i jej uprawnienia
kontrolne.Rola reklamy w dzialalnosci uslugowej.Aktywnosc zawodowa wspolczesnych kobiet.Narzedzia
motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie.Strategia rozwoju gminy w kontekscie zarzadzania
rozwojem lokalnym – na przykladzie gminy jezow.Przeciwdzialanie bezrobociu mlodziezy na lokalnym rynku
pracy. Studium przypadku powiatu piotrkowskiego.praca licencjacka budzet gminy .Reklama telewizyjna
kierowana do dzieci w wieku 6-12 lat.Procedury audytu wewnetrznego na przykladzie urzedu miejskiego w
leczycy.Analiza rynku nieruchomosci mieszkaniowych w wojewodztwie slaskim w latach 2007-2010.Ocena
efektywnosci inwestycji rzeczowych przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy atlas s.a.).Zarzadzanie rozwojem
regionalnym w unii europejskiej na przykladzie euroregionu bug.Doskonalenie produkcji i jakosci przy
wytwarzaniu ekranow ochronnych..Powstanie warszawskie jako dramatyczny punkt kulminacyjny polskiej
epopei wojennej 1939-1945.Pisanie prac poznan.System ocen pracownikow w przedsiebiorstwach
handlowych..praca licencjacka budzet gminy .Ekonomiczne i polityczne aspekty stosunkow polski i
rosji.System obslugi klientow w towarzystwie ubezpieczeniowym na przykladzie powszechnego zakladu
ubezpieczen s.a..Innowacje technologiczne w lancuchu dostaw na przykladzie rfid.Bezrobocie i metody jego
zwalczania w powiecie pabianickim w latach 2000-2005.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci
kredytowej banku millenium s. A. W polsce w latach 2005 -2009.Ewolucja systemu finansowego w polsce od
roku 1982 do chwili obecnej.Bukowski- lech (1942- ). Red. - total logistic management : tlm .Ocena realizacji
zadan gminy wielun w zakresie swiadczen rodzinnych w latach 2004 - 2006.Utrata wartosci rzeczowych
aktywow trwalych w prawie bilansowym i msr 36. Analiza porownawcza.Karasinska- wanda. - samochod a
podatki 2009 : aktualne stawki za 1 km przebiegu pojazdu- definicja samochodu osobow.Tradycyjne metody
kalkulacji kosztow a activity-based costing na przykladzie przedsiebiorstwa zpow bracia urbanek.praca
licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Wplyw
funduszy europejskich na rozwoj organizacji ekomuzeow na przykladzie bieszczadzkiego ekomuzeum trzy
kultury.Istota pojemnosci zadluzenia w ksztaltowaniu struktury kapitalowej.praca licencjacka budzet gminy
.Licencje creative commons w polskim systemie prawnym.Wplyw kryzysu na koniunkture gospodarcza
wloch. Analiza ekonometryczna w latach 2000-2012.praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie z
rachunkowosci.Programy aktywizacji zawodowej osob niepelnosprawnych na przykladzie dzialan powiatu
nowy sacz.Logistyka zaopatrzenia w przedsiebiorstwie logistycznym.Wykorzystywanie srodkow funduszy unii
europejskiej w realizacji projektu w zakresie pomocy spolecznej.Budzet gminy biala na tle finansow
publicznych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pozamaterialne sposoby
motywowania pracownikow na przykladzie firmy coffee street.System finansowania kultury w
polsce..Prowadzenie spraw spolki komandytowo-akcyjnej.Podatek odroczony jako przedmiot pomiaru.Prace
magisterskie wroclaw.Systemowe aspekty walki organow podatkowych z dochodami ze zrodel
nieujawnionych.Umowne ograniczenie odpowiedzialnosci dluznika za zobowiazania umowne.Finansowanie
partii politycznych w kontekscie zasady pluralizmu politycznego.Barcz- jan. Red. - prezydencja niemiecka a
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stan debaty o reformie unii europejskiej : aspekty polityczno-prawne .Strategie marketingowe malych i
srednich przesiebiorstw /na przykladzie agrotexs.a. w leczycy/.Nowoczesne systemy ogrzewania i ich
ekonomika praca inzynierska budownictwo.Wplyw harmonizacji i standaryzacji zasad rachunkowosci na
sprawozdawczosc finansowa przedsiebiorstw. Analiza na przykladzie hydrobudowy slask s.a..Znaczenie
innowacji w transporcie kolejowym na przykladzie przedsiebiorstwa - zaklad transportu isd huty
czestochowa..Nowoczesne systemy zaopatrzenia i magazynowania w sieciach dostaw.Wplyw funduszy
unijnych na rozwoj lokalny na przykladze gminy krzepice.Wplyw ryzyka kursowego na wynik finansowy
przedsiebiorstwa baby design group sp.j..Strategia rozwoju miasta gliwice..Sytuacja i rola kobiet w europie.
Nierownosci miedzy plciami. Dyskryminacja kobiet.praca licencjacka budzet gminy .Outplacement w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Rekrutacja i szkolenie personelu jako czynnik tworzenia sukcesu firmy na
przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.Program komputerowy - nielegalne uzyskanie i
ochrona prawnoautorska.Wybrane konwencje miedzynarodowe dotyczace przewozu ladunkow transportem
samochodowym.Jednostka administracji publicznej jako inwestor na rynku nieruchomosci.Gardawski- juliusz
- korporacje transnarodowe a europejskie rady zakladowe w polsce.Sprawozdania finansowe a analiza
dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie big star limited spolki z o.o..Czynniki ksztaltujace jakosc uslug
hotelarskich.Klauzula zasad wspolzycia spolecznego jako odpowiedz na naduzycie prawa podmiotowego.
Nierozerwalny zwiazek prawa z moralnoscia.Immunitet parlamentarny jako gwarancja nalezytego
wykonywania mandatu parlamentarnego pod rzadami konstytucji z 1997 roku.Marketing wewnetrzny w
banku.Kierowanie jako proces zarzadzania zasobami ludzkimi.Rola samorzadu terytorialnego w zarzadzaniu
bezpieczenstwem miasta na przykladzie krakowa..Luki podatkowe w polskim systemie podatkowym.Wplyw
polityki amortyzacyjnej przedsiebiorstwa na wynik finansowy..Sprawozdanie finansowe jako zrodlo
informacji o sytuacji finansowo-ekonomicznej jednostki gospodarczej.Rozwoj centrow logistycznych a
infrastruktura transportowa w regionie (na przykladzie regionu lodzkiego).Sobiecki- roman (1954- ). Red. przedsiebiorstwo a kryzys globalny .Wiktymizacja wtorna ofiary przestepstwa w procesie karnym.
Perspektywa wiktymologiczna i karnoprocesowa.Srodki zaskarzenia w postepowaniu egzekucyjnym.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie produkcja i jakoscia na podstawie wybranego przedsiebiorstwa
produkcyjnego..Uzytecznosc badan marketingowych w przedsiebiorstwie (na przykladzie branzy
odziezowej).Prace magisterskie chomikuj.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa fabryki maszyn i
urzadzen famak s.a. w kluczborku..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw procesow logistycznych na
dzialalnosc produkcyjna huty szkla..Rekrutacja i selekcja jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.Pisanie prac magisterskich forum.Zarzadzanie
kryzysowe unii europejskiej w ramach wspolnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa - wpzib na przykladzie
afryki..Zadania gmin w obszarze edukacji oraz zrodla ich finansowania na przykladzie gminy pysznica w
latach 2006-2010.Bukowski- lech (1942- ). Red. - total logistic management : tlm .Zastaw zwykly i zastaw
rejestrowy na majatkowych prawach autorskich.Przyczyny odmowy udzielenia akcjonariuszowi informacji
dotyczacych spolki w spolce akcyjnej niepublicznej w swietle art. 428 ksh.Tworzenie i promocja imprezy
sportowej na przykladzie pilkarskiej gwiazdki 2008.Uwarunkowania funkcjonowania malych i srednich
przedsiebiorstw w gminie kolno.praca licencjacka budzet gminy .Analiza systemu motywowania
pracownikow w organizacji na [przykladzie firmy x z branzy produkcyjnej.Napisze prace magisterska.Przejscie
z podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow na ksiegi podatkowe..Administracyjnoprawne zagadnienia
funkcjonowania podmiotow gospodarczych w gminie zawadzkie na przykladzie wybranych spolek
kapitalowych.Procesy magazynowania - problemy i sposoby ich rozwiazywania.Budowanie wizerunku firmy
pge poprzez marketing sportowy.Zbieg postepowania sadowoadministracyjnego i nadzwyczajnych
postepowan wewnatrzadministracyjnych.Strategia marketingowa produktow bankowych na przykladzie pko
bp s.a..Rozwoj firmy i jej pracownicy w dobie globalizacji - globalne nadzieje i lokalne obawy.Prace
dyplomowe informatyka.Sylwetka menadza w nowoczesnym przedsiebiorstwie turystycznym.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie produkcyjno- handlowym
komozja s.c..Funkcjonowanie prawa laski w polskim systemie prawa.Gospodarowanie budzetem gminy
kroczyce..Budzet i jego znaczenie w gospodarce finansowej i inwestycjach gminy na przykladzie gminy
czarnocin.Ogledziny miejsca kradziezy z wlamaniem w tarnowie.Wstep praca licencjacka.Wybrane problemy
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wprowadzania euro-pieniadza wspolnej europy w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Fuzje i przejecia
jako sposob na poprawe efektywnosci i konkurencyjnosci..Odpowiedzialnosc dyscyplinarna urzednikow w
administracji publicznej.Dynamika i struktura bezrobocia w powiecie opoczynskim w latach 20002009.Immunitet parlamentarny jako gwarancja nalezytego wykonywania mandatu parlamentarnego pod
rzadami konstytucji z 1997 roku.Romanse w organizacjach: przyklad gry spolecznej i jego etyczna
kwalifikacja.Szkolenia jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie komendy miejskiej
policji..Znaczenie adaptacji spoleczno-zawodowej pracownika dla wybranych realizacji etapow procesu
kadrowego na przykladzie firmy xyz.Analiza czynnikow motywacyjnych do pracy na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjno - handlowego.Europejski system bankow centralnych.praca licencjacka budzet
gminy .Konstruktywna motywacja w pracy zawodowej jako czynnik budujacy poczucie wartosci
pracownikow..Reklama jako strategiczny podsystem marketingu w procesie decyzyjnym konsumenta..Rola
audytu wewnetrznego w efektywnym zarzadzaniu przedsiebiorstwem (na przykladzie zarzadzania
zaleznosciami w firmie tadmar s.a.).Zakres kontroli sadow administracyjnych nad aktami samorzadu
terytorialnego..Znieslawienie.Zbywalnosc akcji w prawie polskim i jej ograniczenia.Strategie rozwoju
regionalnego i lokalnego na przykladzie wojewodztwa slaskiego.Analiza dochodow i wydatkow gminy
redziny w latach 2001- 2006..Pokojowe procedury rozwiazywania sporow zbiorowych.Motywowanie
funkcjonariuszy sluzb mundurowych na przykladzie policji..Srodki trwale a wynik finansowy firmy megapol
na przestrzeni lat 2004-2009.Analiza oferty kredytow hipotecznych banku uniwersalnego i
hipotecznego.Lodzka specjalna strefa ekonomiczna - plan a realizacja.Analiza systemu produkcyjnego
wytwarzajacego silowniki..Rzekomy pelnomocnik jako instytucja prawa cywilnego.Chuliganstwo stadionowe
jako negatywne zjawisko wywolujace zaklocenie porzadku publicznego.Finansowanie i formy aktywizacji
zawodowej bezrobotnych na przykladzie powiatowego urzedu pracy w belchatowie.Ochrona konsumenta w
uslugach swiadczonych droga elektroniczna.Strategia promocji koncernu branzy zabawkarskiej na przykladzie
firmy mattel.Analiza rynku walutowego forez w latach 2006-2010.Prace naukowe.praca licencjacka budzet
gminy .Wolnosc wypowiedzi w swietle przepisow prawa.Ocena stopnia i zakresu realizacji budzetu
zadaniowego wplywajaca na efektywnosc dzialalnosci inwestycyjnej miasta sieradz.praca licencjacka budzet
gminy .Determinanty zachowan konsumentow na rynku.Stefanski- marek - uspolecznienie policji jako proces
ksztaltowania poczucia bezpieczenstwa w srodowisku lokaln.Pomoc w pisaniu pracy inzynierskiej.Centra
logistyczne jako elementy lancucha dostaw..Rola analizy technicznej i fundamentalnej w podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych..praca licencjacka budzet gminy .Analiza ekonomiczno-finansowa
przedsiebiorstwa..Autoprezentacja jako forma wywierania wplywu na przykladzie zawodu negocjatora
terenowego firmy windykacyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Skutki prawne wystawiania tzw. Pustych
faktur vat.Sytem kontroli jakosci przy produkcji szkla na podstawie huty guardian..Ocena systemow
motywowania pracownikow (na przykladzie firmy slg thomas international poland sp. Z o.o.).Rodzaje
swiadczen z ubezpieczen gospodarczych na przykladzie pzu s.a.Ubezpieczenie utraty zysku jako instrument
zarzadzania ryzykiem w przedsiebiorstwie.Analiza kondycji finansowej gminy na przykladzie gminy bukowno
w latach 2006-2009.Ocena funkcjonowania zakladu ubezpieczen spolecznych po reformie ubezpieczen
spolecznych.Kredyty mieszkaniowe jako forma kredytow preferencyjnych.Rozwoj rolnictwa w powiecie
sieradzkim w oparciu o srodki unii europejskiej (na przykladzie agencji restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa biuro powiatowe w sieradzu).Odmiennosci stosunku pracy telepracownika.Analiza skutecznosci
funkcjonowania systemu eurogap w firmie perka przemyslaw. Produkcja pieczarek.praca licencjacka budzet
gminy .Glapinski- adam. - meandry historii ekonomii : miedzy matematyka a poezja .Podatkowe aspekty
rozwodu.Wspolczesne formy powiazan kapitalowych w spolkach.Zastosowanie analizy wskaznikowej w
ocenie sytuacji finansowej przedsiebiorstwa.Instrumenty finansowe - zasady prezentacji w sprawozdaniach
finansowych.Wykorzystanie mediacji w praktyce policyjnej.Zadania samorzadu terytorialnego w zakresie
ochrony srodowiska.Filozoficzne uwiklania modelu rodziny w polskim prawie rodzinnym i
opiekunczym.Wawrzyniak- jan (1945- ). Red. - instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji
europejskiej : ksiega jubileuszowa dedykowa.Rozwoj bankowosci internetowej w polsce na przykladzie
mbanku.praca licencjacka budzet gminy .Analiza uslug tsl (transportowo spedycyjno logistycznych w badanej
firmie..Linux w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie pracy
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inzynierskiej.Cykl zycia organizacji na przykladzie funadacji studentow i absolwentow bratniak..Uprawnienia
oskarzonego w procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw zintegrowanych systemow
zarzadzania jakoscia na procesy logistyczne na przykladzie philips lighting poland s.a. o/pabianice.Profil
wspolczesnego pracownika hotelarstwa.Pozyskiwanie funduszy unijnych na finansowanie zadan powiatu
czestochowskiego..praca licencjacka budzet gminy .Metody pomiaru sytuacji finansowej przedsiebiorstwa studium przypadku.Konwergencja czy dywergencja regionalna w polsce? - rola programow pomocowych unii
europejskiej.Problemy funkcjonowania malych i srednich przedsiebiorstw sektora budowlanego w
wojewodztwie opolskim..Inwestycje samorzadu terytorialnego na wybranym przykladzie praca inzynierska
budownictwo.Zjawisko korupcji w strazy granicznej.Mobbing w przedsiebiorstwach w opinii czestochowskich
pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja systemu dystrybucji na przykladzie
przedsiebiorstwa handlowego gcb centrostal lodz s.a. ze zwroceniem uwagi na system
infotmatyczny.Odpowiedzialnosc karna i cywilna za niezgodna z prawem realizacje czynnosci operacyjnorozpoznawczych.Analiza dzialalnosci inwestycyjnej gminy zawiercie w latach 2006-2009.Przykladowa praca
licencjacka.Funkcjonowanie instytucji realizujacych zadania wobec bezrobotnych w zakresie doradztwa
zawodowego (na przykladzie powiatowego urzedu pracy w kaliszu).Podatek dochodowy od osob prawnych
w unii europejskiej. Dumping czy uczciwa konkurencja?.Automatyczne systemy transakcyjne.Srodki
zabezpieczajace o charakterze leczniczym i administracyjnym.Autokontrola organu administracji publicznej w
postepowaniu sadowym i sadowoadministracyjnym..Charakter prawny regulaminu strony internetowej jako
regulacji dotyczacej prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w internecie.System motywowania pracownikow
na przykladzie polkomtel s.a. w warszawie..Analiza budzetu gminy zawiercie w latach 1999-2003.Rozwoj i
funkcjonowanie bankowosci elektronicznej na przykladzie banku spoldzielczego w raciborzu..Eksploatacja
utworu muzycznego w internecie.Warunki zastosowania marketingu relacji w przedsiebiorstwie.Ryzyko
banku w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego (na przykladzie pko bank polski s.a.).Radca prawny
jako pelnomocnik w postepowaniu sadowo-administracyjnym.Klauzula sumienia w zawodach
medycznych.Organizacja dzialalnosci logistycznej w wybranej sferze dzialalnosci firmy (na przykladzie japan
tabacco international polska).praca licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie pracownikow
transgranicznych we wspolnocie europejskiej.Obrot nieruchomosciami lokalowymi.Zalozenie i
funkcjonowanie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia w obrocie prawnym oraz obciazenie podatkiem
dochodowym od osob prawnych.Praca licencjacka forum.Promocja miasta bielsko-biala.Analiza wdrozenia
systemu haccp w produkcji piekarniczej na podstawie pss spolem.Utrata wartosci rzeczowych aktywow
trwalych w prawie bilansowym i msr 36. Analiza porownawcza.Motywowanie pracownikow jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miasta krakowa..Strategia lizbonska a rynek pracy w
polsce i innych krajach unii europejskiej..Motywacja jako instrument zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie pt transpol.praca licencjacka budzet gminy .Licytacja w toku egzekucji z nieruchomosci.Rozwoj
sektora malych i srednich przedsiebiorstw na terenach wiejskich. Na przykladzie zakladow przemyslu
miesnego koniarek sp. Z o. O..Rozwoj i znaczenie rynku pienieznego w gospodarce ukrainy..Finansowanie
ochrony srodowiska na przykladzie wojewodztwa opolskiego.Promocja produktow w branzy spozywczej na
przykladzie kopalni soli klodawa.Odzwierciedlenie kryminalistyki w serialach kryminalnych..Najwieksze
polskie serwisy aukcyjne z sektora b2c/c2c i ich miejsce na polskim rynku e-commerce.Przykladowe prace
mgr.Ryzyko banku w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego (na przykladzie pko bank polski
s.a.).Metody obrony przed wrogim przejeciem spolki akcyjnej.Ocena funkcjonowania doradztwa
ubezpieczeniowego jako kluczowego ogniwa bezposredniej dzialalnosci sprzedazowej towarzystwa
ubezpieczeniowego pzu s.a..Przestepstwa komputerowe w polskim prawie karnym..Zarzadzanie relacjami z
klientami przedsiebiorstwa.Analiza elementow ryzyka w dzialalnosci bankowej i metody ich ograniczania na
przykladzie banku spoldzielczego ziemi piotrkowskiej.Pisanie pracy mgr.Ceny prac
magisterskich.Nowoczesne instrumenty kreowania wizerunku marki wykorzystywane przez polskie banki na
przykladzie multibanku.praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska pedagogika przedszkolna.Rozwoj
lokalny gminy kleszczow na lata 2008 - 2015.Ewolucja instytucji prokuratury w prawie polskim na tle
porownawczym..Analiza i ocena doskonalenia zawodowego pracownikow w kontekscie dzialalnosci firmy
montaco..Uraz mechaniczny powstaly na skutek dzialania noza.Ocena efektywnosci zabezpieczen przed
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ryzykiem kredytowym na przykladzie banku pekao s.a..Audit wewnetrzny jako doskonalenie systemu
zarzadzania jakoscia na przykladzie oddzialu malopolskiego pfron.Rola postepowania nakazowego i
upominawczego w postepowaniu w sprawach gospodarczych..Rola sprzedazy osobistej jako kluczowego
elementu promocyjnego mix uslugi ubezpieczeniowej na przykladzie sopockiego towarzystwa
ubezpieczeniowego ergo hestia s.a..praca licencjacka budzet gminy .Analiza determinant jakosciowych
procesu produkcji preform.praca licencjacka budzet gminy .Europejski nakaz aresztowania. Wybrane
problemy wspolpracy w ramach iii filaru unii europejskiej.Proces dyfuzji innowacji technologicznych w
logistyce - systemy monitorowania pojazdow.Wybor optymalnej formy opodatkowania dochodow z
dzialalnosci osob fizycznych na przykladzie mikroprzedsiebiorstwa xyz.Zarzadzanie gmina igolomiawawrzenczyce w opinii radnych i mieszkancow.Kowalski- tadeusz. Red. - institutional change in the european
transition economies : the case of poland .Ochrona akcjonariuszy mniejszosciowych w kodeksie spolek
handlowych.Reformy administracji wojskowej i wojska w latach 1764-93.Prace dyplomowe
chomikuj.Odpowiedzialnosc za zwierzeta.Konsumpcja zbiorowa w spolecznosci lokalnej na przykladzie
czestochowy.Reklama wyrobow tytoniowych i napojow alkoholowych w prawie unijnym i polskim.Strategie
marketingowe stosowane przez srednie przedsiebiorstwo ( na przykladzie szewos s.a. ).Prace magisterskie z
turystyki.Finanse publiczne unii europejskiej.Proces sortowania przesylek w centralnej sortowni dpd
polska.Budzet jednostek samorzadu terytorialnego jako forma zarzadzania sprawami lokalnymi na
przykladzie gminy niegowa.Klauzule istotnej niekorzystnej zmiany w transakcjach przejec i fuzji.Placowe i
pozaplacowe formy motywacji na przykladzie urzedow gminy w starczy i w poczesnej.Istota i pojecie jakosci
w administracji publicznej - wdrozenie systemu zarzadzania jakoscia w ministerstwie spraw wewnetrznych i
administracji.Ocena zmian kierunkow poziomu bezrobocia w powiecie bedzinskim w latach 20052009.Czynnosci medyczne w prawie karnym.Reklama w handlu na przykladzie hurtowni zarowek
samochodowych.Dopuszczalnosc podzialu nieruchomosci w swietle ustawy o gospodarce
nieruchomosciami.Rady pracownikow jako element partycypacji pracowniczej w polsce..zrodla i kierunki
wykorzystania srodkow finansowych na podstawie miejskich przedszkoli w czestochowie.Teoretyczne i
praktyczne aspekty rekrutacji kandydatow do pracy w zakladzie pracy.Organizacja systemu dystrybucji w
firmie veriplast.Spoleczne i marketingowe efekty kontrowersyjnych kampanii reklamowych..Zarzadzanie
instytucjami publicznymi na przykladzie realizacji budzetu gminy rozprza w latach 2005-2007.Lokalne grupy
dzialania na przykladzie lgd dorzecze wisly..Przygotowanie oferty przetargowej na roboty budowlane dla
inwestora publicznego i prywatnego praca inzynierska budownictwo.Walka z przemytem na przykladzie
dzialan podejmowanych przez izbe celna w bialymstoku .Gospodarka finansowa powiatu grodzkiego na
przykladzie miasta piotrkowa trybunalskiego.Rola i status parwny prezesa narodowego banku
polskiego.Pomoc spoleczna praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Piractwo wczoraj i dzis - akty
przemocy na wodach rogu afryki.Ocena instrumentow sterowania ryzykiem pojedynczej transakcji na
przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie w latach 2005 - 2009.Bilans jako zrodlo oceny
sytuacji finansowej przedsiebiorstw (na przykladzie ppo przedsiebiorstwa panstwowego w strzelcach
opolskich)..Zmiany w podatku vat w latach 2006-2008..Zarzadzanie organizacja na przykladzie zakladu pracy
chronionej.Wplyw akcesji polski do unii europejskiej na gospodarke magazynowa.Polityka innowacyjna w
polsce.Zatrudnienie w sluzbach porzadku publicznego.Okresowe wahania koniunktury gospodarczej i jej
modelowanie na przykladzie polski..Nadzor nad dzialalnoscia bankow w polsce.Pisanie prac licencjackich
poznan.Efektywnosc portretu pamieciowego.Ekonomiczny rozwoj agroturystyki w wojewodztwie
zachodniopomorskim..Finansowa ocena budzetu gminy olesno w latach 2005- 2009.Prace licencjackie z
ekonomii.Strategie marketingowe przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa complex
s.a..Wykorzystanie wsparcia z funduszy strukturalnych w ramach polityki regionalnej ue przez wybrane
miasta w polsce- w okresie programowania 2000-2006.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj budownictwa
indywidualnego w miejscowosci „x” praca inzynierska budownictwo.Status ustrojowy- organizacja i
kompetencje nik .Ochrona praw konsumenta w obrocie gospodarczym.Analiza budzetu powiatu na
przykladzie powiatu nowotarskiego w latach 2000-2004.Umowy licencyjne w prawie autorskim.praca
licencjacka budzet gminy .Status prawnoautorski muzycznych strategii intertekstualnych.praca licencjacka
budzet gminy .Uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy.Praca licencjacka rachunkowosc.Pisanie
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prac magisterskich lodz.Podobienstwa i roznice miedzy strategia wojenna i strategia zarzadzania..Wplyw
reformy edukacji na zarzadzanie instytucjami oswiatowymi.Przestepczosc stadionowa w perspektywie
mistrzostw europy w pilce noznej uefa euro 2012.Marketing polityczny jako droga do utworzenia
wojewodztwa czestochowskiego.Wplyw edukacji konsumenckiej na poziom swiadomosci polskiego
konsumenta.Projekt strategii spoleczno-gospodarczej.Prace magisterskie spis tresci.E-commerce w
polsce.Rola instytucji publicznych i samorzadowych w rozwoju obszarow wiejskich na przykladzie powiatu
czestochowskiego.Znaczenie perspektywy czasowej dla zarzadzania relacja uczen - nauczyciel.Swiadomosc
pracownikow w kontekscie zarzadzania jakoscia na przykladzie przedsiebiorstwa plastbud..Powodztwo o
uksztaltowanie stosunku prawnego lub prawa.praca licencjacka budzet gminy .Mobbing w stosunkach
zatrudnienia.Dzialalnosc kredytowa jako glowne zrodlo przychodow banku..Wybrane aspekty uczestnictwa
polski w unii gospodarczej i walutowej.Finansowanie innowacyjnych przedsiewziec na przykladzie branzy
informatycznej.Nurzynska- iwona. - fundusze unii europejskiej a system finansowania inwestycji ze srodkow
publicznych w polsce .Umowa ramowa dla umow sprzedazy energii elektrycznej wedlug formularza
wzorcowego opracowanego przez european federation of energy traders.Dziadkiewicz-ilkowska- anna. - targi
jako narzedzie kreowania wizerunku firmy .Projekt hali o konstrukcji stalowej o wymiarach (30x60)m praca
inzynierska budownictwo.Okreslenie priorytetow i strategii rozwoju w zarzadzaniu jednostkami administracji
publicznej (na przykladzie gminy zabierzow).Praca magisterska o bezrobociu.Budowa i sily negocjacji jako
czynnik sukcesu przedsiebiorstwa na przykladzie curylo-asterix s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Motywacja pracownikow jako kluczowy element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie poczty
polskiej s.a..Obowiazek pracodawcy przeciwdzialania mobbingowi.Analiza dzialalnosci kredytowej banku na
podstawie banku spoldzielczego w poczesnej w latach 2001-2005.Cross docking w dystrybucji przesylek
kurierskich..Samoistne oddzialywanie wejscia w zycie konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997
roku na obowiazywanie ustaw wczesniejszych.Sztuka wojny sun tzu a wspolczesny marketing.Certyfikacja na
zgodnosc z normami iso i akredytacja - podobienstwa i roznice na przykladzie szpitala.praca licencjacka
budzet gminy .Zaawansowane narzedzia edi- bezpieczenstwo i efektywnosc wymiany informacji.Pisanie prac
licencjackich opole.Kolor i muzyka jako psychologiczne aspekty reklamy.Zarzadzanie nieruchomosciami
komercyjnymi na przykladzie: top-shopping lodz.Pisanie prac licencjackich ogloszenia.Polski rynek uslug
pocztowych po wejsciu do unii europejskiej.Park kulturowy jako forma ochrony zabytkow.Motywacyjna
funkcja systemu plac na przykladzie przedsiebiorstwa b+k polska sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy
.Kietlinska- iwona. Red. - pokolenie 50+ : nowe technologie a uslugi finansowe : konferencja- warszawa- 28
czerwca 2011 r..Zarzadzanie kryzysowe w przedsiebiorstwach kosmetycznych na przykladzie miraculum
s.a..Organizacja handlu zagranicznego w aspekcie poprawy jakosci zarzadzania firma komex spolka z
o.o..Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do predykcji wybranych kluczowych czynnikow rozwoju
lokalnego miejskich gmin w polsce.Etiologia samobojstw na przykladzie powiatu prudnickiego w latach
2005-2009.Reilly- peter a. - strategiczne zarzadzanie zasobami ludzkimi : rozwijanie potencjalu organizacji
dzieki funkcji.Pisanie prac licencjackich.Efektywnosc programow przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w wadowicach.Parycypacja obywateli w rzeczpospolitej polskiej na przykladzie
instytucji referendum oraz inicjatywy ustawodawczej.Ustawowe prawo pierwokupu przyslugujace
gminie..Analiza dzialalnosci kredytowej banku na przykladzie banku spoldzielczego w wolczynie.Terroryzm a
prawa czlowieka: analiza tresci usa patriot act i amerykanskiej praktyki antyterrorystycznej pod katem ich
zgodnosci z prawami czlowieka w rozumieniu dokumentow organizacji narodow zjednoczonych.Szpringerwlodzimierz. - spoleczna odpowiedzialnosc bankow : miedzy ochrona konsumenta a oslona socjalna
.Samorzad terytorialny w polsce w latach 1944-1950..Innowacyjne metody identyfikacji produktow jako
narzedzie wspomagajace integracje lancucha dostaw.Swoboda dzialalnosci gospodarczej jako jedna z
podstawowych wolnosci gwarantowanych przez konstytucje.praca licencjacka budzet gminy .Promocja uslug
bankowych jako element marketingu bankowego.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki wplywajace na
skutecznosc programow lojalnosciowych.praca licencjacka budzet gminy .Firmy ubezpieczeniowe jako
inwestorzy instytucjonalni na rynku nieruchomosci.Pomiar satysfakcji z pracy w organizacji sektora
bankowego.Kredyt bankowy jako dzwignia finansowa firmy..Zarzadzanie produkcja i jakoscia w firmie xprodukujacej opakowania z tektury..Orzeczenia referendarza sadowego w postepowaniu
..

..
nieprocesowym.Nieruchomosci jako forma zabezpieczenia kredytu na przykladzie banku pko bp s.a.Analiza
porownawcza strategii bankow komercyjnych dla klientow detalicznych.Outsourcing jako jedna z form
organizacji banku.Ochrona praw konsumentow w wybranych dziedzinach rynku..Rola portali internetowych
w rekrutacji pracownikow.Standardy prawa do dobrej administracji w porzadku prawnym unii europejskiej i
ich zastosowanie w polskim kodeksie postepowania administracyjnego.Zarzadzanie srodowiskowe w
strategicznych kierunkach rozwoju gminy glubczyce..Finansowanie malych przedsiebiorstw (kredyt bankowyfundusze poreczeniowe i pozyczkowe).Tematy magisterskie.Kobiety jako sprawczynie przestepstw.Rekrutacja
i selekcja jako podstawa procesu gospodarowania kapitalem ludzkim.Przychod z odplatnego zbycia
nieruchomosci i praw majatkowych w konstrukcji podatku dochodowego od osob fizycznych.Zintegrowane
systemy zarzadzania w zakladzie produkcyjnym na przykladzie belos s.a. w bielsku-bialej.Organizacja i
funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych..Problem racjonalizacji wydatkow publicznych jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie samorzadu wojewodztwa opolskiego w latach 2007 - 2009..Czyn
nieuczciwej reklamy w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ochrona informacji niejawnych w polsce na tle
europejskim.Analiza czynnikow wplywajacych na pozycje konkurencyjna firmy na rynku w aspekcie
zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy ceramika paradyz sp. Z o.o..Analiza efektywnosci leasingu jako
formy finansowania zewnetrznego.Organizacja systemu reklamy w przedsiebiorstwie.Zarzadzanie podatkiem
dochodowym od osob prawnych na przykladzie labeo sp. Z o.o. W latach 2006-2008.praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw dotacji z unii europejskiej na rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie firmy jontza granit..praca licencjacka budzet gminy .Pranie pieniedzy w prawie unii europejskiej na przykladzie prawa
polskiego.Analiza odbiorcow instytucjonalnych branzy reklamowej na przykladzie smartmedia.Samobojstwo
w aspekcie prawnym i kryminologicznym.Gotowa praca licencjacka.Funkcjonalnosc serwisu internetowego
uczelnianego i wydzialowego w opinii studentow.Rozwoj i funkcjonowanie bankowosci elektronicznej na
przykladzie banku spoldzielczego w raciborzu..Juzaszek- maciej. Red. - prawo a kultura - kultura a prawo
.Ubostwo a sytuacja rodzin w polsce..Ubezpieczenia spoleczne rolnikow na przykladzie kasy rolniczego
ubezpieczenia spolecznego rolnikow placowki terenowej w koniecpolu..Wplyw kryzysu gospodarczego na
rynek ubezpieczen majatkowych.Sposoby zwalczania przestepczosci zorganizowanej w polsce .praca
licencjacka budzet gminy .Opozycja antykomunistyczna w prl w latach 1974-1986.Polityka oceny kadry
kierowniczej w firmie handlowej.Przywrocenie do pracy..Stosunki pomiedzy polska a hiszpania. Ukazanie
roznic i podobienstw w wybranych zagadnieniach.Prace dyplomowe z logopedii.Ocena dzialalnosci
przedsiebiorstwa w oparciu o sprawozdania finansowe..Zarzadzanie rozwojem miasta w wymiarze
przestrzennym- gospodarczym i spolecznym – przypadek lodzi.Roszczenie o zadoscuczynienie za naruszenie
dobr osobistych..Marketing - mix w firmie man nutzfahrzeuge na przykladzie polskiego przedsiebiorstwa
man star truks&buses sp. Z. O.o w starochowicach..Mozliwosci finansowania inwestycji gminnych ze srodkow
pomocowych z unii europejskiej na przykladzie gminy kluki w powiecie belchatowskim.Rozwoj bankowosci
wirtualnej w polsce.Wplyw instrumentow samorzadowej polityki podatkowej na ksztaltowanie sie bazy
dochodowej gminy na przykladzie gmin: andrespol- brojce oraz rzgow.praca licencjacka budzet gminy .Policja
drogowa w polsce.Analiza organizacji pracy w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta i
gminy w strykowie.Pisanie prac magisterskich.Ksztaltowanie produktu turystycznego biur podrozy na
przykladzie wycieczek do norwegii..praca licencjacka budzet gminy .Bankowe rozliczenia pieniezne.praca
licencjacka budzet gminy .Polski system wieziennictwa w swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu praw
czlowieka i standardow europejskiego komitetu do zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu- okrutnemu
lub ponizajacemu traktowaniu albo karaniu.Rozwoj spoleczno-gospodarczy wojewodztwa podlaskiego w
latach 2000-2005..praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie instrumentow promocji turystycznej miasta
opole.praca licencjacka budzet gminy .Prostytucja kobiet w polsce: zwiazana z nia przestepczosc i tendencje
ksztaltowania regulacji prawnych.Projekt budowlany modernizacji segmentu budynku z prefabrykatow
wielkowymiarowych plytowych i szkieletowych w krzyzowym ukladzie konstrukcyjnym. Praca inzynierska
budownictwo.Public relations jako intrument kreowania wizerunku organizacji na przykladzie polskiego
zwiazku lowieckiego.Riksdag - wspolczesny parlament szwedzki..Rynek pracy zawodow artystycznych na
przykladzie absolwentow panstwowej wyzszej szkoly teatralnej w krakowie.Rekrutacja i selekcja jako
..

..
elementy strategii personalnej firmy.Zarzadzanie relacjami z klientem w dziale sprzedazy na przykladzie
agencyjnego biura podrozy..praca licencjacka budzet gminy .Koncepcje i determinanty rozwoju logistyki na
swiecie i w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju wyzszej szkoly informatyki i zarzadzania
w rzeszowie..Program wspierania innowacyjnosci polskich przedsiebiorstw na przykladzie solaris bus &
coach s.a..Postrzeganie czlowieka jako podmiotu gospodarczego- rola nauk pokrewnych w rozwoju teorii
ekonomii.Grzebyk- bogumila. Red. - przyrodnicze i spoleczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju
obszarow przygranicznych polski i s.Rola sprawozdawczosci finansowej w podejmowaniu decyzji zarzadczych
na przykladzie grupy kapitalowej wojas s.a..Prawa obywatelskie w konstytucji rzeczpospolitej polskiej z 2
kwietnia 1997r..zrodla zasilania przedsiebiorstwa a jego plynnosc finansowa na przykladzie grupy zywiec s.a.
w latach 2006-2008.Rola ubezpieczen osobowych na przykladzie zakladu ubezpieczen.Zarzadzanie ryzykiem
bankowym..Funkcjonowanie systemu haccp w restauracji gromada.System motywacyjny a wydajnosc pracy
na przykladzie przedsiebiorstwa komet - urpol spolka z o. O. W kedzierzynie - kozlu..Analiza stresu
organizacyjnego na przykladzie pielegniarek specjalistycznego szpitala w tarnowie..Zintegrowany system
zarzadzania oswiata w krakowie..Pisanie pracy maturalnej.Roszczenia pracownika z tytulu wadliwego
rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracodawce a roszczenia uzupelniajace..Public
relations wewnetrzny i jego rola w tworzeniu wizerunku..Dynamika bezrobocia w wojewodztwie
malopolskim na tle trendow bezrobocia w polsce w latach 2003-2008..Ekonomiczno-spoleczne problemy
bezrobocia w powiecie ostroleckim w latach 2005-2007.Prace licencjackie z ekonomii.Zabezpieczenie
majatkowe w sprawach karnych skarbowych.Pojecie kariery w kontekscie sukcesu zawodowego
pracownika..Prezydent stanow zjednoczonych jako szef administracji.Tematy prac magisterskich
administracja.Dochody i wydatki budzetu gminy na przykladzie miasta zgierz.Dzialalnosc gospodarcza firm
ochrony osob i mienia.Prace dyplomowe pedagogika.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w ramach koncepcji
tqm na przykladzie firmy time trend sp. Z o.o..Funkcjonowanie miedzynarodowego trybunalu karnego
zalozenia a praktyka.praca licencjacka budzet gminy .Proces prywatyzacji jako pozytywne zjawisko na
przykladzie arcelormittal poland..Koszty uzyskania przychodow w umowie leasingu.Prawnokarne aspekty
stalkingu.Karasinska- wanda. - samochod a podatki 2009 : aktualne stawki za 1 km przebiegu pojazdudefinicja samochodu osobow.Marka wizerunkiem firmy na przykladzie firmy storck.Determinanty
bezpieczenstwa handlu elektronicznego.Ochrona danych osobowych a przepisy o ochronie
prywatnosci.Glowne problemy inkluzywnego pozytywizmu prawniczego.Podatek liniowy na tle innych form
opodatkowania w polsce.Zarzadzanie finansami w miescie suwalki.praca licencjacka budzet gminy .Postawy
konsumentow wobec reklam zewnetrznych na przykladzie kontrowersyjnej kampanii reklamowej.Style
kierowania zespolem i ich odniesienie do ksztaltowania relacji pracowniczych na przykladzie firmy
x.Bezrobocie prace magisterskie.System finansowy opieki zdrowotnej w polsce w latach 19992004.Instytucje demokracji bezposredniej w konfederacji szwajcarskiej..Wypalenie zawodowe na przykladzie
zawodu lekarza.Marketing i dystrybucja w internecie na przykladzie sklepu komputerowego
komputronik.pl.Niepoczytalnosc oraz poczytalnosc ograniczona w kontekscie odpowiedzialnosci karnej z
perspektywy prawa karnego i psychiatrii sadowej.Organizacja i funkcjonowanie otwartych funduszy
emerytalnych..Wplyw programow lojalnosciowych na decyzje rynkowe konsumenta.Promotion of the local
tourist attractions (based on new lanark- scotland).Motywacja studentow do realizacji kariery zawodowej w
krajach ue.Analiza stanu technicznego drog krajowych po wejsciu polski do unii europejskiej.Tomaszekbogdan. - biznes i nauka : innowacyjne podejscie do wspolpracy .Naduzywanie pozycji dominujacej (czyny
nieuczciwej konkurencji) w stosunku do swoich klientow w wykonaniu umow bankowych.Ubezpieczenie
przedmiotu leasingu jako forma zabezpieczenia umowy leasingowej na przykladzie samochodow osobowych
w latach 2001-2004.praca licencjacka budzet gminy .Interpretacja wyrazu mimicznego twarzy.praca
licencjacka budzet gminy .Konsekwencje przystapienia do unii europejskiej dla funkcjonowania podatku od
towarow i uslug.Legislacja prawa miejscowego w polsce.Udzial analizy finansowej w procesie ochrony
depozytow bankowych na przykladzie banku handlowego w w-wie s.a..Zmiana imion i nazwisk w polskim
prawie administracyjnym.Wykorzystanie reklamy w promowaniu akcji spolecznych.Aborcja w polskim i
swiatowym ustawodawstwie karnym..Obrot akcjami i ryzyko inwestowania na przykladzie zakladow
odziezowych bytom s.a..Andrejèuk- vâèeslav nikolaeviè. Red. - krajobraz a turystyka = landscape and tourism
..
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.Infrastruktura techniczna w zarzadzaniu produkcja w przedsiebiorstwie jurajska s.p..praca licencjacka budzet
gminy ...

..

