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Zwyczajne srodki odwolawcze od wyrokow w prawie karnym polskim i niemieckim.praca licencjacka budzet
gminy .Polityka rodzinna w polsce.Warunki i mozliwosci rozwoju w polsce gospodarki wiedzy.Ocena
funkcjonowania systemu produkcyjnego w wybranym przedsiebiorstwie..Zarzadzanie lokalami mieszkalnymi
na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej x.Innowacje w produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa swarzedz
meble s.a..Szkolenia jako czynnik rozwoju zasobow ludzkich organizacji.Analiza i ocena strategii
marketingowej w uslugach bankowych na przykladzie mbanku.Jak powinna wygladac praca licencjacka.praca
licencjacka budzet gminy .zrodla finansowania przedsiebiorstw w polsce z uwzglednieniem dzialalnosci w
tym zakresie banku pko bp s.a..Samouszkodzenie w warunkach izolacji wieziennej..Opodatkowanie
nieruchomosci w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Strategia promocji nowego produktu jako
narzedzie komunikacji przedsiebiorstwa z rynkiem na przykladzie firmy inter cars s.a..Pojecie
niebezpieczenstwa w prawie karnym.Zastosowanie strategii marketingowej na podstawie firmy
gospodarstwo ogrodnicze piotr kozak z uwzglednieniem analizy swot..Skutki fluktuacji kadr.Zuk- artur. postepowanie w sprawach gospodarczych .Wykonanie zobowiazan z umow wzajemnych.Rola posrednika w
obrocie nieruchomosciami.praca licencjacka budzet gminy .Bezpieczenstwo panstwa.Sledztwo prowadzone
przez prokuratora instytutu pamieci narodowej - komisji scigania zbrodni przeciwko narodowi
polskiemu.Pisanie prac magisterskich kielce.Znaczenie transferu informacji dla rozwoju obszarow
wiejskich.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Tematy prac magisterskich z pedagogiki.Marketing polityczny.Rola towarzystw budownictwa spolecznego w
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych miasta czestochowa w latach 2007-2009.Cechy dobrego
negocjatora.Mrowka- rafal. - przywodztwo w organizacjach : analiza najlepszych praktyk .Prawne aspekty
tworzenia i funkcjonowania instytucji kredytowych ze szczegolnym uwzglednieniem regulacji polskich i
francuskich.Dochody z nieruchomosci w gminie.Stosunek do edukacji integracyjnej nauczycieli i uczniow
szkol podstawowych w polsce i danii..Staniewski- marcin w. - zarzadzanie zasobami ludzkimi a zarzadzanie
wiedza w przedsiebiorstwie .Sporzadzanie- obieg- kontrola oraz przechowywanie dowodow finansowoksiegowych na przykladzie uniwersytetu medycznego.Z problematyki reklamy ukrytej oraz product
placement.Ocena sytuacji majatkowo-finansowej na przykladzie wytworni filmow oswiatowych i programow
edukacyjnych w lodzi.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Analiza funkcjonowania podatku od towrow i uslug w polsce w latach 2005-2009.Dzialania
promocyjne na rynku uslug telekomunikacyjnych na przykladzie ptk centertel orange.praca licencjacka
budzet gminy .Pedagogika tematy prac licencjackich.praca licencjacka budzet gminy .Agresja w szkole wplyw nauczyciela na zachowania agresywne uczniow..Adaptacja pracownicza na przykladzie pierwszego
urzedu skarbowego lodz-gorna.Doskonalenie zawodowe pracownikow poprzez szkolenia a poczucie
rownowagi pomiedzy praca a zyciem osobistym..Analiza i ocena szkolenia i doskonalenia pracownikow oraz
urzednikow korpusu sluzby cywilnej w slaskim urzedzie wojewodzkim.Analiza dzialalnosci kredytowej banku
bos s.a.Wykorzystanie narzedzi controllingu finansowego w procesie budzetowania przedsiebiorstwa
narwa.Legalne i nielegalne metody redukcji obciazenia podatkowego.Walory turystyczne krymu - analiza
mozliwosci ich wykorzystania dla lepszej organizacji ruchu turystycznego..praca licencjacka budzet gminy
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.Programy lojalnosciowe w polsce i na swiecie - ujecie monograficzne..Kreczmanska-gigol- katarzyna. faktoring jako jeden z instrumentow zarzadzania naleznosciami i zobowiazaniami handlowymi a.Alexis de
tocqueville - samorzadnosc gwarancja wolnosci w demokracji.Zakaz uszczuplania pokrycia kapitalu
zakladowego na rzecz wspolnikow spolki z o.o. - analiza regulacji art. 189 § 2 k.s.h..Zasadnosc
wypowiedzenia umowy o prace.Wypalenie zawodowe pracownikow domow opieki spolecznej-analiza
problemowa.Analiza zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach w hucie szkla
gospodarczego..System logistyki zaopatrzenia i produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno uslugowo - projektowego..Prawo gospodarcze w dzialalnosci prokuratury polskiej.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza organizacji pracy w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta i gminy w
strykowie.Szkolenia jako instrument rozwoju zasobow ludzkich na przykladzie powiatowego urzedu pracy w
brzesku.Kredytowanie dzialalnosci gospodarczej malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie oferty
banku bph s.a..Ocena efektywnosci inwestycji rzeczowych przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy atlas
s.a.).Przeniesienie akcji w spolce niepublicznej.Analiza kryminalna.Wykorzystanie instrumentow pochodnych
w transakcjach zabezpieczajacych polskich przedsiebiorstw..Innowacyjne zarzadzanie przedsiebiorstwem –
na przykladzie poczty polskiej.Laszczak- miroslaw. - intuicja w podejmowaniu decyzji strategicznych .Pozycja
prawno - ustrojowa prezesa najwyzszej izby kontroli.Ocena wplywu zmian w polityce spolecznej na
funkcjonowanie domu pomocy spolecznej prowadzonego przez zgromadzenie siostr pielegniarek iii reguly
sw. Franciszka w latach 2004-2008..Rola banku w finansowaniu dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie pko bp s.a..Gospodarka finansowa jednostek budzetowych na przykladzie
centralnej szkoly panstwowej strazy pozarnej w czestochowie.Efektywnosc logistycznej obslugi klienta na
podstawie firmy uslugowej.Sad najwyzszy w stanach zjednoczonych..Starzynska- waclawa. Red. - european
integration - sectoral and social approaches .praca licencjacka budzet gminy .Rozwod w prawie polskim i
francuskim - analiza prawno porownawcza..Instrumenty ksztaltowania wizerunku firmy na rynku
motoryzacyjnym na przykladzie firmy marvel.zrodla finansowania zadan realizowanych przez jednostke
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy lasowice wielkie.Sliwa- jan - fundusze unijne bez tajemnic :
podrecznik dla studentow .Funkcjonowanie franczyzy na przykladzie firmy mcdonald’s
polska.Odpowiedzialnosc deliktowa za wypadki drogowe na gruncie kodeksu cywilnego.Rivoli- pietra. sladami t-shirta : o tym- jak pewna ekonomistka badala role rynku- wladzy i polityki w handl.Pomoc unii
europejskiej dla malych i srednich przedsiebiorstw w ramach funduszy strukturalnych.Poziom poprawy
obslugi interesantow w urzedzie gminy olsztyn.Przeciwdzialanie bezrobociu kobiet w powiecie ostroleckim w
latach 2007-2011.Analiza finansowa przedsiebiorstwa inst-gaz w latach 2004-2008.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Prace dyplomowe chomikuj.Przeniesienie pracownika do innej pracy
w czasie przestoju.Praktyki naruszajace zbiorowe interesy konsumentow.Wrogie przejecia spolek
kapitalowych. Mechanizmu obronne stosowane w polsce.Amortyzacja srodkow trwalych w ujeciu
bilansowym i podatkowym na przykladzie skladu budowlanego x.Wplyw promocji w polskich markach
odziezowych na ich wyniki finansowe.Wstepna kontrola oskarzenia w postepowaniu karnym.praca
licencjacka budzet gminy .Tematy prac licencjackich ekonomia.Naruszenie dyscypliny finansow publicznych
przy udzielaniu zamowien publicznych.Analiza dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcji betonow prefbet sp. Z o. O. W sniadowie.praca licencjacka budzet gminy .Struktura przestepczosci
gospodarczej w polsce po 1990 r..Marketingowe zarzadzanie malym i srednim przedsiebiorstwem na
przykladzie firmy kra-bin.Analiza prawidlowosci finansowania majatku przedsiebiorstwa.Znaczenie
gospodarki nieruchomosciami w zasilaniu budzetu gminy miejskiej turek.Analiza sytuacji ekonomicznofinansowej grupy kapitalowej pkn orlen.Jaroszynski- tomasz - rozporzadzenie unii europejskiej jako skladnik
systemu prawa obowiazujacego w polsce .Kultura organizacyjna firmy avans poludnie sp. Z o. O..Personal
function as the strategic resource of the company.Wdrazanie i rozwoj innowacji technologicznych na
przykladzie sita czestochowa..Podstawy do wniesienia apelacji..Polski system bankowy na tle standardow
unii europejskiej.Pojemnosc informacyjna sprawozdan finansowych i ich wykorzystanie w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Praca magisterska przyklad.Ocena zdolnosci kredytowej klienta stosowana przez
bank.Strategie marketingowe sklepow wielkopowierzchniowych na przykladzie tesco i kaufland w
skierniewicach.Motywowanie pracownikow na przykladzie firmy x.Neural networks application to the
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change analysis of the value virtues on warsaw stock exchange returns.Wplyw promocji na podejmowanie
decyzji zakupu na rynku farmaceutycznym.Zarzadzanie i ocena jakosci uslug przedsiebiorstwa
transportowego.praca licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie dochodu ze stosunku pracy..Wybor formy
opodatkowania dochodow z dzialanosci gospodarczej osob fizycznych w polsce jako element strategii
podatkowej.Logistyka produkcji przedsiebiorstwa sektora przetworstwa tworzyw sztucznych.Zatrudnianie
kobiet na rynku pracy (analiza ofert pracy w gazecie wyborczej).praca licencjacka budzet gminy .Porownanie
sytuacji obcych podmiotow praw pokrewnych na gruncie umow miedzynarodowych obowiazujacych
rzeczpospolita polske w tym zakresie.Formy stadialne popelnienia przestepstwa.Potrzeby i mozliwosci
zastosowania rachunku kosztow w malej firmie.praca licencjacka budzet gminy .Personel pokladowy
pasazerskich linii lotniczych. Doswiadczenie stewardesy.Srodki probacyjne w polskim prawie karnym na tle
porownawczym..Satysfakcja uzytkownikow z uslug miejskiego przedsiebiorstwa komunikacyjnego w
lodzi.Ocena dzialalnosci inwestycyjnej miasta wojkowice w latach 2007-2011.Skutecznosc przekazu
podprogowego. Analiza porownawcza generacji x i y.Instytucje okolobiznesowe oraz programy wspierania
malych i srednich przedsiebiorstw z uwzglednieniem srodkow finansowych unii europejskiej (na przykladzie
wojewodztwa opolskiego)..Wykorzystanie przez polske srodkow pomocowych z funduszy przedakcesyjnych
unii europejskiej.Wykorzystanie instrumentow pochodnych w transakcjach zabezpieczajacych.Skutecznosc
restrukturyzacji dzialan finansowych hpr centrex sp. Z.o.o..Jaloszynski- kuba. - media wobec wspolczesnego
zagrozenia terroryzmem .Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracownikow.Funkcjonowanie
otwartych funduszy emerytalnych w systemie ubezpieczen spolecznych.Ocena dzialalnosci miasta i gminy
pajeczno w zakresie pozyskiwania srodkow w ramach europejskiego funduszu rozwoju
regionalnego..Skutecznosc instytucji dzialajacych na rzecz sektora malych i srednich przedsiebiorstw w
wojewodztwie malopolskim.Procedura ustalenia warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu na
przykladzie gminy kozieglowy w latach 2003-2005.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona oznaczenia
przedsiebiorstwa na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.Naruszenie i ochrona dobr
osobistych w swietle orzecznictwa.Skutki separacji.Operacje pokojowe onz w afryce poludniowej.Praca
magisterska podatki.Wprowadzenie zarzadzania kompetencjami w praktyke firm.Umorzenie postepowania w
procesie cywilnym.Dochody wlasne w gospodarce budzetowej gminy.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie spoldzielni mleczarskiej mlekovita.Funkcjonowanie bankowosci hipotecznej w polsce.Budzet
zadaniowy - innowacyjne narzedzie zarzadzania w samorzadach..Oceny pracownicze w firmie
telekomunikacyjnej jako etap procesu kadrowego.Klienci oraz ich zachowania na eurorynku.Instytucja glowy
panstwa w polsce w latach 1918-1997 .praca licencjacka budzet gminy .Ocena sytuacji ekonomicznej
wojewodzkiego osrodka ruchu drogowego w ostrolece w latach 2002-2006.Rozwoj funkcji logistycznych w
regionie gospodarczym (na przykladzie gminy miasta rawa mazowiecka).Ksztaltowanie kariery zawodowej
pracownikow w organizacji.Odpowiedzialnosc skarbu panstwa za niesluszne oskarzenie w polskim procesie
karnym.Ocena funduszy hedgingowych dzialajacych na rynku polskim.Pisanie prac licencjackich
opole.Pisanie prac forum.Programy i efekty ograniczania bezroboca w wojewodztwie opolskim w latach
2002-2009..Raporty z badan marketingowych oraz zasady ich sporzadzania.Inne niz strajk akcje
protestacyjne.Rozwoj bankowosci internetowej w polsce..Makroekonomiczna analiza rozwoju sektora
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce w latach 2000-2010.Bibliografia praca magisterska.Konferencja
wydzialu prawa i administracji uniwersytetu warszawskiego - interes publiczny a interes prywatny w prawie :
xiii konferencja wydzialu prawa i administracji.Fiducjarne nabycie nieruchomosci jako przyklad czynnosci
powierniczej w prawie polskim.Obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej biur informacji
gospodarczej w polsce..Wylaczenie wspolnika w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Ewolucja metod
analizy finansowej w gospodarce rynkowej.Mobbing - nowe wyzwanie dla polskiego prawa
pracy.Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na przykladzie robotniczej spoldzielni mieszkaniowej
hutnik.Rola i znaczenie sprzedazy bezposredniej w tworzeniu sukcesu marketingowego
przedsiebiorstwa.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
kopnopiska.Ocena sytuacji sektora badawczo-rozwojowego w polsce i europie w swietle danych
makroekonomicznych.Zarzuty w polskiej apelacji cywilnej.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie fmg pioma s.a. w latcha 2002-2004.praca licencjacka budzet gminy .Ryzyko w kredytowaniu
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dzialalnosci gospodarczej na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Osobowe srodki dowodowe..Pisanie prac
licencjackich opole.Kredytowanie gospodarstw domowych na przykladzie osrodka jezdzieckiego w
lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Unia europejska szansa dla osob niepelnosprawnych - zludne nadzieje
czy nowa rzeczywistosc.Sytuacja prawna energetycznego sektora przesylowego - zagadanienia
wybrane.Zakaz opuszczania kraju w polskim procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Regulacje
bazylejskiego komitetu nadzoru bankowego w jako reakcja na kryzys.Wplyw reklamy telewizyjnej na decyzje
konsumenta.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw strategii dystrybucji na wyniki finansowe firmy na
przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w olecku.Znaczenie analizy fundamentalnej w podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych na przykladzie zelmer s.a..Prawo do informacji o procesie karnym w swietle jawnosci
zewnetrznej postepowania..Przykladowe prace magisterskie z pedagogiki.Budzet jako element finansowego
zarzadzania jednostkami samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy pajeczno.Swoboda wypowiedzi w
kontekscie dyskusji politycznej na tle standardow polskich i europejskich.Salachna- joanna. odpowiedzialnosc za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budzetu jednostki sam.Umowa
pozyczki w swietle przepisow ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych.Dziecko jako swiadek przesluchanie na podstawie art. 185a i 185b k.p.k..Public relations jako intrument kreowania wizerunku
organizacji na przykladzie polskiego zwiazku lowieckiego.praca licencjacka budzet gminy .Dualizm
systemowy polskiej regulacji przymusowego wykupu akcji drobnych akcjonariuszy (squeeze out) w
kontekscie wymagan xiii dyrektywy w sprawie ofert przejecia.Komisja nadzoru finansowego.Analiza
funkcjonowania rady nordyckiej oraz nordyckiej rady ministrow jako nietypowego forum wspolpracy panstwze szczegolnym uwzglednieniem sposobu podejmowania uchwal oraz mocy wiazacej aktow wydawanych
przez rade nordycka..Czynniki motywujace i demotywujace do pracy w szkole.Analiza i ocena wplywu
szkolen na efektywnosc pracy instytucji samorzadowej.Stan silnego wzburzenia jako prawna i psychologiczna
podstawa wymiaru kary..Fuzje i przejecia przedsiebiorstw.Inwestycje rzeczowe w przedsiebiorstwie.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie bezpieczenstwem informacji w
przedsiebiorstwie handlowym.Poland of opporttunities? Polska jako potencjalne miejsce
inwestowania..Reformy administracji centralnej i lokalnej i rzeczpospolitej w latach 1764-1793..Formy
zawarcia malzenstwa w prawie polskim i prawie kanonicznym.Wlasciwosc miejscowa sadu w postepowaniu
cywilnym..Specjalne strefy ekonomiczne narzedziem rozwoju gospodarczego.Zarzadzanie rozliczaniem
podatku od towarow i uslug w firmie handlowej z branzy budowlanej (2004 - 2008).System zarzadzania
jakoscia wg specyfikacji iso/ts 16949:2002 (na przykladzie finnveden polska s.a.).System zarzadzania
srodowiskowego w elektrowni opole.Wykorzystanie globalnego systemu pozycjonowania w optymalizacji
funcjonowania firmy x.Ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiebiorstw na przykladzie
energetyki cieplnej opolszczyzny..Niedozwolone klauzule w umowach deweloperskich i posrednictwa w
obrocie nieruchomosciami.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w procesie fuzji i przejec.Oddzialywanie glownych
czynnikow na organizacje oswiaty na przykladzie gminy klobuck.Prawo konsumenta do informacji oraz
eliminowanie niedozwolonych klauzul umownych jako elementy polityki ochrony konsumenta unii
europejskiej.Praca komparatystyka systemow kontroli przestrzegania norm prawa pracy.Wplyw funduszy
unijnych na rozwoj gminy dabrowa bialostocka.Pozyskiwanie srodkow na finansowanie inwestycji
publicznych na przykladzie gminy mstow..Ocena strategii personalnej na przykladzie firmy solali
s.a..Bezrobocie w wojewodztwie opolskim w latach 2002-2007 oraz sposoby lagodzenia skutkow
bezrobocia.Zarzadzanie logistyczne jako element systemu dystrybucji na przykladzie firmy brembo.Proces
rekrutacji oraz kariery pracownicze jako przyklad zarzadzania zasobami ludzkimi w policji na przykladzie
samodzielnego pododdzialu prewencji policji w czestochowie.Aktywne formy zwalczania bezrobocia i ich
efektywnosc na przykladzie powiatowego urzedu pracy w strzelcach opolskich..Rachunek kosztow jako
system wspierajacy zarzadzanie w firmie farmaceutycznej.Przywrocenie uchybionego terminu do dokonania
czynnosci procesowej w postepowaniu cywilnym.Analiza gospodarowania zapasami na przykladzie firmy z
branzy stalowej.Wybrane pojecia i kategorie badan nad demokratycznym panstwem prawnym w
perspektywie historii idei rzadow prawa.Zuzycie funkcjonalne jako czynnik determinujacy modernizacje
starych budynkow wielorodzinnych praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Skup i
sprzedaz wierzytelnosci przez banki oraz instytucje finansowe..Ksztaltowanie sie rzadowej administracji
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terenowej w wojewodztwie w ii rzeczypospolitej ze szczegolnym uwzglednieniem pozycji prawnej
wojewody.Przyczyny zmian w strukturach organizacyjnych.Nabywanie nieruchomosci w polsce przez
cudzoziemcow..Informacje w procesie szacowania nieruchomosci.Wykorzystanie internetu w strategii
reklamy przedsiebiorstwa na przykladzie firmy komax s.j..Fundusze ue jako zrodla finansowania projektow
rozwojowych w wybranych gminach.Koncepcja marginesu swobody oceny na przykladzie wybranych
orzeczen europejskiego trybunalu praw czlowieka.Pisanie prezentacji maturalnych.praca licencjacka budzet
gminy .System zapobiegania przestepczosci w wojewodztwie opolskim w latach 2005-2010.Ocena portfela
naleznosci w getin banku w latach 2006-2009.Obowiazki przedsiebiorstwa na gruncie dyrektywy
mifid.Analiza dochodow i wydatkow budzetu gminy lipie w latach 2002-2005.Zmiany w bezrobociu kobiet i
jego zwalczaniu w polsce w latach 2004-2007.Wolny zawod - doradca podatkowy.Funkcjonowanie zakladow
penitencjarnych w polsce .Zieba-zalucka- halina (1952- ). Red. - terroryzm a prawa czlowieka .Materialne i
niematerialne instrumenty motywowania pracownikow na przykladzie firmy mzk sp. Z o.o. Belchatow.praca
licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie sie zakazu uzycia sily w stosunkach miedzy panstwami a wojna w
iraku w roku 2003.Praca magisterska licencjacka.Analiza strategiczna wydawnictwa ksiazkowego na
przykladzie spolecznego instytutu wydawniczego znak..Wykluczenie cyfrowe na opolszczyznie i jego skutki
spoleczno - ekonomiczne..Leasing jako forma finansowania inwestycji przez male i srednie przedsiebiorstwa
na przykladzie p.p.h. emix.praca licencjacka budzet gminy .Rezerwy w ustawie o rachunkowoscimiedzynarodowych standardach rachunkowosci i prawie podatkowym.Udzial i ocena kompetencji
zawodowych w ksztaltowaniu rozwoju organizacyjno - technicznego zakladow gorniczych kompanii
weglowej.Motywowanie pracownikow w firmie komunalnej na terenie krakowa miejskiego przedsiebiorstwa
energetyki cieplnej s.a. ze szczegolnym uwzglednieniem motywacji pozaplacowych.Flexicurity a polski rynek
pracy - szanse i zagrozenia.Pisanie prac magisterskich.Skoczny- tadeusz. Red. - orzecznictwo sadow
wspolnotowych w sprawach konkurencji w latach 1964-2004 .Rynek nieruchomosci mieszkaniowych w
irlandii - uwarunkowania rozwoju i jego wplyw na gospodarke kraju.Komunikacja interpersonalna
przelozony-podwladny a relacje pracownicze na przykladzie w urzedzie gminy panki..praca licencjacka
budzet gminy .Rozwoj przedsiebiorczosci w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie gminy
dzialoszyn w latach 2009 - 2011..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich
ogloszenia.Marketing wewnetrzny w budowaniu sukcesu organizacji.Prace inzynierskie pisanie.Tozsamosc a
wizerunek miasta lodzi - perspektywa mieszkancow lodzi i innych miast.Zakaz wstepu na impreze masowa geneza- orzekanie i wykonywanie.Problemy dyrektorow w zarzadzaniu szkolami publicznymi.Strategiczne
zarzadzanie potencjalem spolecznym w przedsiebiorstwie miedzynarodowym na wybranym
przykladzie.Oskarzyciel posilkowy w polskim postepowaniu karnym.Uprawnienia pracownika w razie
nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiazania umowy o prace na czas nieokreslony za
wypowiedzeniem przez pracodawce..Przykladowe prace licencjackie z administracji.Polityka produktu
realizowana przez przedsiebiorstwo na przykladzie firmy wielton s.a..Rozwoj logistyki miejskiej- a
reorganizacja transportu zbiorowego na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa komunikacyjnego w
lodzi.Ewolucja pozycji ustrojowej senatu w konstytucjach niepodleglej polski.Wspoldzialanie kmp w opolu ze
szkolami w przeciwdzialaniu patologii wsrod dzieci i mlodziezy.Zarzadzanie witryna przedsiebiorstwa z
wykorzystaniem metod eksploracji sieci.Procedury oceny zdolnosci kredytowej przedsiebiorstw na
przykladzie banku polska kasa opieki s.a..Rynkowe i spoleczne skutki zmian w strukturze
organizacyjnej.Przetwarzanie informacji na bazie technik multimedialnych.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza zrodel finansowania wydatkow budzetu gminy kowiesy w latach 2007-2011.Zarzadzanie lancuchem
dostaw.Wiszowaty- edward (1949- ). Red. - panstwa- koscioly- policje w integrujacej sie europie .Skarga na
akty nadzoru nad dzialalnoscia organow jednostek samorzadu terytorialnego..Istota oraz znaczenie pomiaru
i prezentacji kapitalu intelektualnego.Polskie sadownictwo administracyjne a sprawowanie wymiaru
sprawiedliwosci.Identyfikacja problemow produkcyjnych w przedsiebiorstwie produkujacym osprzet dla
gornictwa..Internetowa promocja turystyczna miasta krakowa.Proces rekrutacji w polskich firmach sektora
msp na rynku krajowym i ukrainskim.Dochody i wydatki budzetu gminy - na przykladzie gminy
kutno.Dozwolony uzytek prywatny - reprografia.Organizacja i zarzadzanie placowkami zdrowotnymi poprzez
efektywne swiadczenie uslug medycznych na przykladzie samodzielnego publicznego zakladu opieki
..

..
zdrowotnej w nowym miescie nad pilica..Warunki funkcjonowania malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce po wejsciu do unii europejskiej.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy voss und
partners sp. Z o.o...Determinanty decydujace o jakosci przy eksploatacji maszyn i urzadzen.Zmiany w
podatku vat w latach 2006-2008..Poczatek zdolnosci prawnej osoby fizycznej.praca licencjacka budzet gminy
.Reklama farmaceutyczna..Trendy rozwojowe transportu w polsce i w unii europejskiej.Zarzadzanie relacjami
z klientem w dziale sprzedazy na przykladzie agencyjnego biura podrozy..praca licencjacka budzet gminy
.Instytucja ubezwlasnowolnienia w swietle obowiazujacych przepisow prawnych.Serczyk- wladyslaw andrzej
- katarzyna ii .Reklama spoleczna - rola- rozpoznawalnosc i skutecznosc.Status jednostek pomocniczych
gminy na przykladzie dzielnic miasta krakowa.Zarzadzanie kapitalem intelektualnym we wspolczesnej
organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Proces repatriacji polakow ze wschodu w xx wieku ze
szczegolnym uwzglednieniem repatriacji z kazachstanu.praca licencjacka budzet gminy .Prawo
miedzynarodowe wobec aktow terrorystycznych wymierzonych w srodki transportu
publicznego.Przestepczosc zorganizowana w polsce i metody jej zwalczania.Sprzedaz wizerunku prywatnego
koszykarzy nba w reklamach na przykladzie michaela jordana.Procesy dostosowawcze w polskim systemie
podatkowym do wymogow unii europejskiej..Elastyczne formy zatrudnienia w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Wizerunek gminy (na przykladzie gminy rzeczyca).Rola ekspozycji w pozycjonowaniu
produktu.Wykorzystanie analizy finansowej do oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie
wybranej komorki tp s.a..Znaczenie obslugi klienta dla funkcjonowania dostawcow uslug logistycznych przyklad firmy schenker.Ocena kondycji banku na przykladzie banku komercyjnego x.praca licencjacka budzet
gminy .Pozycjonowanie stron internetowych jako element zarzadzania marka na przykladzie wlasnego
serwisu www.Wybrane zagadnienia finansow publicznych unii europejskiej w orzecznictwie trybunalu
sprawiedliwosci unii europejskiej.Pisanie prac dyplomowych cennik.Ocena efektywnosci wykorzystania
srodkow unijnych na przykladzie gmin powiatu opolskiego..Kierunki modernizacji produkcji profili gietych na
przykladzie przedsiebiorstwa daw-met..System motywacyjny w teorii i praktyce na przykladzie zespolu szkol
zawodowych nr 3 w ostrolece.praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji finansowej jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy janow w latach 2005-2009.Praca w godzinach nadliczbowych
jako obowiazek pracownika..Czynniki ksztaltujace plynnosc finansowa w malych i srednich
przedsiebiorstwach na przykladzie phu romaniuk krzysztof roma.Niekonwencjonalne formy finansowania
przedsiebiorstw ze szczegolnym uwzglednieniem leasingu..Reglamentacja w polskim prawie
publicznym.Rodzaje koncentracji przedsiebiorcow poddane kontroli prezesa urzedu ochrony konkurencji i
konsumentow.Prace dyplomowe architektura.praca licencjacka budzet gminy .Dostosowywanie polskiej
bankowosci do standardow unii europejskiej.Prace licencjackie tematy.Analiza kondycji finansowej spolki
stalprodukt s.a. w latach 2007-2011.Zastosowanie instrumentow promocji turystycznej miasta opole.zrodla
finansowania zadan gminnych na przykladzie gminy klobuck w latach 2008-2010.Analiza wejscia polski do
strefy euro.Instytucja czynnego zalu w prawie karnym i karnym skarbowym.Franchising jako sposob
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej. Perspektywy rozwoju systemow franczyzowych w polsce..Wplyw
reformy podatkowej na strukture dochodow budzetu w polsce..Adr jako wyraz postklasycznej koncepcji
stosowania prawa.Wierzchon- michal. Red. - nowe trendy w reklamie : miedzy nauka a praktyka .praca
licencjacka budzet gminy .Podstawy teoretyczne funkcji personalnej i specyfika jej realizacji w malych i
srednich firmach.Efekt contagion miedzy gpw a wybranymi rynkami swiatowymi od 21.07.2006 r. Do
23.07.2008 r.Wplyw instrumentow unii europejskiej na rozwoj przedsiebiorczosci w wojewodztwie
podlaskim w latach 2007-2013.Wybrane problemy zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
przedsiebiorstwa bis multiserwis w krapkowicach..Klaus- witold. Red. - rozni- ale rowni : prawo a rowne
traktowanie cudzoziemcow w polsce .Zarzadzanie srodowiskowe w rozwoju koncepcji
marketingu..Ekonomiczna analiza przemian poziomu i struktury dochodow- wydatkow i oszczednosci
gospodarstw rolnych w polsce w latach 1993-2007 na tle pozostalych gospodarstw domowych..Przymusowy
ustroj majatkowy.Ryzyko w kredytowaniu dzialalnosci gospodarczej na przykladzie ing banku slaskiego
s.a..Strategia marketingowa przedsiebiorstwa przemyslowego na przykladzie p.u.p. inzbud.Zarzadzanie
projektami majacami na celu podniesienie atrakcyjnosci turystycznej kopalni soli w wieliczce w latach 20032005.Zarzuty w polskiej apelacji cywilnej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza sprawozdan finansowych
..
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na przykladzie spolki wars s.a..Analiza gospodarki magazynowej na przykladzie firmy oponiarskiej..praca
licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow na podstawie telefonicznej obslugi klienta w
banku..Prawa i obowiazki pracownika ochrony fizycznej .Procedury administracyjne.Budzet gminy na
przykladzie gminy proszkow w latach 2008 - 2010..Kryminalnopolityczne racje ochrony uczuc religijnych w
polskim prawie karnym..Licencjat.Ekonomiczne efekty gospodarki turystycznej w polsce w latach 20002008.Postepowanie o uzgodnienie tresci ksiegi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.Procesowa
organizacja logistyki w kreowaniu wartosci dla klienta.Wykonywanie orzeczen o warunkowym zawieszeniu
wykonania kary.Znaczenie dochodow wlasnych w gospodarce finansowej gmin w polsc w latach 20002007.Postepowanie z wyborem niezgodnym w hucie..Koncentracje wertykalne i konglomeratowe w
europejskim prawie ochrony konkurencji.Tworzenie wizerunkow politykow i jego wplywu na ksztaltowanie
preferencji wyborczych.Uczestnictwo w kulturze oraz wyzwania stojace przed menedzerami kultury w dobie
gospodarki rynkowej..Srodki karne w kodeksie karnym skarbowym.Projekt konstrukcji sklepu osiedlowego
praca inzynierska budownictwo.Pozyskiwanie srodkow unijnych na realizacje inwestycji w powiecie
sieradzkim.Ocena bankowych zrodel finansowania dzialalnosci gospodarczej na przykladzie oferty banku
pekao s.a..Istota jednostki budzetowej w finansach publicznych na przykladzie miejskiego osrodka pomocy
spolecznej.Oszustwa ksiegowe - identyfikacja i przeciwdzialanie.Kalinowski- tomasz bartosz. - innowacyjnosc
przedsiebiorstw a systemy zarzadzania jakoscia .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Etapy rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie firmy laemi.Ogolny profil i rozwoj tanich linii
lotniczych na przykladzie skyeurope airlines..Analiza naleznosci na przykladzie elektrowni turow s.a..Statut
publicznej uczelni wyzszej jako zrodlo nawiazania stosunku pracy mianowanego nauczyciela
akademickiego.Analiza produktow bankowych dla gospodarstw domowych na podstawie oferty eurobanku
s.a..Bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w powiecie wloclawskim.Pisanie prac magisterskich
bialystok.Ksztaltowanie strategii marketingowej w branzy odziezowej na przykladzie firmy joe cox.Rynkowe
konsekwencje rozwoju bankowosci elektronicznej..Piotrowski- andrzej. Red. - media a bezpieczenstwo :
edukacyjne konteksty bezpieczenstwa .Wykorzystanie analizy portfelowej do podejmowania decyzji
inwestycyjnych na rynku kapitalowym (na przykladzie warszawskiej gieldy papierow
wartosciowych).Zagrozenia losowe w polsce jako element ryzyka ubezpieczeniowego..Globalna
konkurencyjnosc na przykladzie firmy produkcyjno - handlowej siemens.Funkcjonowanie kredytu
hipotecznego na rynku mieszkaniowym.Ankieta do pracy magisterskiej wzor.Aktywne formy przeciwdzialania
bezrobociu na przykladzie powiatowego urzedu pracy w olesnie.Marketingowe strategie wprowadzania
produktow na rynki rosji - analiza i ocena na przykladzie przedsiebiorstwa sofa furniture.praca licencjacka
budzet gminy .Pomoc w pisaniu pracy magisterskiej.Ogledziny zewnetrzne zwlok i miejsca ich znalezienia w
przypadku zgonu samobojczego - powieszenia.Analia mozliwosci rozwoju i oraganizacji turystyki biznesowej
w krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Procesy motywacji w przedsiebiorstwie
miedzynarodowym.praca licencjacka budzet gminy .Referendarz sadowy jako organ postepowania
cywilnego.Budzet gminy jako instrument efektywneo stymulowania rozwoju spoleczno gospodarczego..Koncentracja przedsiebiorstw w prawie konkurencji..Strajk jako nieireniczna metoda
rozwiazywania sporow zbiorowych.Analiza czynnikow wplywajacych na wynik finansowy podmiotu
gospodarczego.Zastosowanie kodeksu cywilnego w prawie pracy.Jakosc zarzadzania i jej wplyw na strategie
dzialalnosci p.p.u.h wolimex..Analiza realizacji ii filaru reformy emerytalnej i jego wplyw na rozwoj rynku
finansowego w polsce.Zryczaltowane formy opodatkowania w podatku dochodowym od osob
fizycznych..Oferta bankowosci internetowej dla msp na przykladzie wybranych bankow w polsce.Ocena
oplacalnosci projektu na przykladzie inwestycji realizowanej przez cukrownie glinojeck s.a.Aplikacja
bazodanowa wspomagajaca sprzedaz w hurtowni alkoholi.Fundusze unijne jako alternatywne zrodlo
finansowania przedsiewziec inwestycyjnych w gminie.Zarzadzanie dziedzictwem kulturowym na przykladzie
fortyfikacji nowozytnych program zagospodarowania krakowskiego fortu borek 52.Dobor i ocena
pracownikow w aspekcie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa komunalnego
sanikom spolka z o.o. W belchatowie.praca licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie dywidend podatkami
dochodowymi.Wplyw czynnikow ekonomicznych na rownowage rynkowa.Analiza gospodarki budzetowej
gminy siewierz w latach 2004-2008.Sponsoring sportu narzedziem zdobywania nowych rynkow..Podatki
..
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praca magisterska.Praca licencjacka po angielsku.Rozliczenia z tytulu podatku dochodowego od osob
prawnych w zakladzie wyrobow z drutu promet spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.Analiza budzetu
gminy ostroleka w latach 2007- 2009.Status prawny skazanego.Spory o wlasciwosc miedzy organami
administracji publicznej.Granice prawnej ochrony wartosci w spoleczenstwie demokratycznym - zakres
ochrony wartosci zdrowia czlowieka.praca licencjacka budzet gminy .Jaskiernia- jerzy (1950- ). Red. efektywnosc europejskiego systemu ochrony praw czlowieka : efektywnosc mechanizmow ochrony.Turcja w
ofercie polskich biur podrozy - ocena jakosci produktu turystycznego.Wspolwystepowanie alkoholu i
przemocy w rodzinie. Zarys problematyki i srodkow przeciwdzialania..Marketing miedzynarodowy i
globalny.Plany prac licencjackich.Znaczenie reklamy w dzialaniach promocyjnych krakowskich festiwali.Hotel
jako podmiot gospodarczy na tle systemu podatkowego w polsce 2010/2011.Polityka finansowa jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy limanowa w latach 2002-2006..Public policy in trade mark
law from polish and european perspective.Promocja miasta czestochowa i jej rezultaty..Prace magisterskie
pomoc.Polityka rasowa w trzeciej rzeszy.Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.Rola
motywacji i kontroli w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie hotelu europejskiego w
krakowie.Skarga paulianska - ochrona wierzyciela w razie niewyplacalnosci dluznika na podstawie kodeksu
cywilnego.Uprowadzenie art.211 k.k..Metody identyfikacji zwlok.Identyfikacja zrodel stresu w wybranych
grupach pracownikow w kuzni glinik sp. Z o.o. W gorlicach- na podstawie polskiej adaptacji kwestionariusa
do badania stresu organizacyjnego c.coopera- s.williamsa i s.j.sloana.Budzet wielkiego miasta - perspektywa
rachunkowosci.Znajpmosc i ocena reklam spolecznych wsrod studentow i emerytow.Znaki towarowe w
adresach internetowych.Nadzor inwestorski na budowie – przepisy i praktyka praca inzynierska
budownictwo.Systemy rachunku kosztow zorientowane na procesy.Motywowanie pracownikow jako
element zarzadzania firma.Prowokacja dziennikarska.Egzekucja z nieruchomosci w postepowaniu
egzekucyjnym w administracji.Metody wyboru dostawcow na rynku b2b na przykladzie miedzynarodowego
koncernu dzialajacego na terenie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Diagnoza stresu organizacyjnego na
podstawie pwsz w nowym saczu.Analiza zdolnosci procesowej dzielarki.Podzial srodkow zgromadzonych na
rachunku w otwartym funduszu emerytalnym po smierci czlonka.Satysfakcja z pracy jako efekt zarzadzania
zasobami ludzkimi w organizacji pozarzadowej.Analiza czynnikow decydujacych o zakupie nieruchomosci
mieszkaniowej na rynku pierwotnym w polsce na przykladzie miasta czestochowa.praca licencjacka budzet
gminy .Znaczenie gospodarki magazynowej jako elementu logistyki w przedsiebiorstwie.Szkolenia jako
pozafinansowa forma motywowani pracownikow na podstawie grupy hoteli wam sp. Z o.o.Sponsoring
sportowy jako element tworzenia wizerunku pkn orlen s.a..Projekt wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia w
hurtowni motoryzacyjnej hart sp. Z o.o. Prognozowany wplyw wprowadzenia systemu iso 9000 na
zadowolenie klienta.Uwarunkowania i prognozy bezpieczenstwa energetycznego polski.Zarzadzaniem
lancuchem dostaw na przykladzie przedsiebiorstwa zajmujacego sie produkcja komponentow z tworzyw
sztucznych.Znaczenie polityki personalnej w instytucji publicznej na przykladzie urzedu statystycznego w
krakowie.Opodatkowanie dochodow tworcy w polskim prawie podatkowym..praca licencjacka budzet gminy
.Przestrzenne zroznicowanie poziomu rozwoju spoleczenstwa informacyjnego w polsce..Komunikacja
wewnetrzna jako kluczowy element kultury organizacyjnej na podstawie firmy redan s.a..Przestepczosc
komputerowa ze szczegolnym uwzglednieniem hackingu.Niedziolka- pawel. - kredytowe instrumenty
pochodne a stabilnosc finansowa .Dynamika i struktura bezrobocia w polsce w latach 2000-2006 i metody
jego zwalczania.Podatki praca magisterska.Jurysdykcja wedlug rozporzadzenia 44/2001.Uczestnictwo gminy
w budowlanym procesie inwestycyjnym.Swiatek- dariusz - infrastruktura techniczna a rozwoj pozarolniczej
dzialalnosci gospodarczej w regionie plocka.Analiza porownawcza gospodarki budzetowej wybranych
jednostek samorzadu terytorialnego w latach 2005-2009.Loft jako szczegolna forma na rynku nieruchomosci
mieszkaniowych.Zarzadzanie edukacja miedzykulturowa: nastawienia nauczycieli wobec edukacji
miedzykulturowej a ich zaangazowanie na jej rzecz..Motywy dzialania i sciezka awansu w przedsiebiorstwie
rodzinnym polskiego sektora msp.Analiza planu rozwoju gminy klobuck.Stwierdzenie niewaznosci
malzenstwa w zakresie zgody malzenskiej w kodeksie prawa kanonicznego z 1983 r.- wybrane
zagadnienia..Sprzedam prace licencjacka.Zagadnienia gospodarki komunalnej na przykladzie miasta
limanowa.Wspolpraca miast przygranicznych w realizacji zadan komunalnych..Wykorzystanie nowoczesnych
..

..
systemow logistycznych i informatycznych w magazynowaniu i kompletacji asortmentu na przykladzie firmy
t.m.e sp. Z o.o..Mystery shopping w badaniu poziomu satysfakcji klientow.Status prawny samorzadowych
kolegiow odwolawczych..Sektorowy program operacyjny rozwoj zasobow ludzkich w latach 20042006.Laczenie sie spolek kapitalowych bez koniecznosci podwyzszania kapitalu zakladowego.Biznesplan jako
instrument efektywnego uruchomienia nowej dzialalnosci gospodarczej o charakterze handlowym na
przykladzie sklepu internetowego z odzieza.Biernat- tadeusz (socjologia). Red. - politics of law and legal
policy : between modern and post-modern jurisprudence .Restrukturyzacja banku pekao s.a. jako strategia
budowy wartosci firmy dla akcjonariuszy.Dochody wlasne a samodzielnosc finansowa jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy blaszki.Zakaz reklamy w wybranych zawodach na przykladzie zawodow
prawniczych.Projakosciowa restrukturyzacja zarzadzania procesami sprzedazy w przedsiebiorstwie
handlowym..Konwergencja systemu podatkow posrednich w polsce na tle przepisow unijnych.Wplyw dzialan
logistycznych na sprawne funkcjonowanie malego przedsiebiorstwa produkcyjnego tip top sp. Z
o.o..Przyczyny i skutki zmian dlugu publicznego polski w latach 2002-2011..Polskie specjalne strefy
ekonomiczne na przykladzie strefy „wislosan”.praca licencjacka budzet gminy .Kontrowersje wokol decyzji
komisji europejskiej w kwestii dopuszczalnosci pomocy publicznej dla polskich stoczni.Zmiany zachodzace na
rynku nieruchomosci komercyjnych na przykladzie powierzchni logistycznej.Nowoczesne metody
finansowania dzialalnosci na przykladzie factoringu.Analiza porownawcza platnych i darmowych platform
sklepow internetowych..Projekt konstrukcji budynku wielofunkcyjnego praca inzynierska
budownictwo.Motywacje pracy wolontarystycznej w organizacjach pozarzadowych na przykladzie
wolontariat krakowa.Prawo konsumenta do reklamacji towaru konsumpcyjnego po wejsciu polski do unii
europejskiej.Politologia praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Strategie konkurencji na rynku
uslug bankowych w polsce..Planu rozwoju eksportu dla wytworni pianek poliuretanowych sp. Z o.o..praca
licencjacka budzet gminy .Mobbing praca licencjacka.Mikrofinansowanie jako specyficzna forma
kredytowania..Zmieniajaca sie rola- zadania i funkcje ksiegowego (sluzb ksiegowych) w przedsiebiorstwie na
przykladzie polska miedz s.a..praca licencjacka budzet gminy .Logistyka i obsluga klienta na przykladzie
przedsiebiorstwa miedzynarodowego limar sp. Z o.o..Cel i instrumenty zarzadzania naleznosciami
przedsiebiorstwa..Nowoczesna dzialalnosc marketingowa na przykladzie banku.Oznaczenia geograficzne
pochodzenia towarow w swietle wybranego orzecznictwa.Techniczne- organizacyjne i prawne
uwarunkowania bezpiecznego srodowiska pracy osob niepelnosprawnych.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza ekonomiczno-finansowa publicznych zakladow opieki zdrowotnej jako wazny etap ich
restrukturyzacji.Analiza lokalnego rynku pracy i metod przeciwdzialania bezrobociu.Struktura i poziom
uzdolnien w planowaniu kariery zawodowej.Motywacja i elementy jej stymulacji w zarzadzaniu na
przykladzie przedsiebiorstwa x.Telepraca jako elastyczna forma ztrudnienia.System jakosci iso 9001:2000 na
przykladzie malopolskiego biura inwestycyjnego agmen.Uczestnicy na prawach strony w kodeksie
postepowania administracyjnego - prokurator- rzecznik praw obywatelskich- organizacja
spoleczna..Odpowiedzialnosc wspolnikow spolki cywilnej za zobowiazania.Porownanie sytuacji obcych
podmiotow praw pokrewnych na gruncie umow miedzynarodowych obowiazujacych rzeczpospolita polske w
tym zakresie.Zasada memorialowa i kasowa w rachunkowosci - konsekwencje wyboru.Budzetowanie
kapitalowe jako narzedzie strategicznego controllingu.Profesjonalne pisanie prac.Heusinger- ruprecht von. risk management implications of a portfolio of central european banks .Rekrutacja i szkolenia personelu jako
element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie panstwowego przedsiebiorstwa uzytecznosci
publicznej poczta polska.Spoleczne- gospodarcze i polityczne aspekty budowy autostrady w dolinie
rospudy.Srodki ochrony prawnej we wspolnotowym prawie zamowien publicznych.Zapobieganie i
zwalczanie przestepczosci stadionowej.Ksztaltowanie struktury kapitalowej w przedsiebiorstwie na
podstawie sprawozdan finansowych.Sprzedaz osobista - sztuka komunikacji.Umowa sprzedazy akcji w
obrocie publicznym.Francuski ordonans o procedurze karnej z 1670 roku na tle niemieckiego procesu
inkwizycyjnego wedlug constitutio criminalis carolina z 1532 roku..Uwarunkowania rozwoju
przedsiebiorczosci w gminie zambrow po roku 2004.praca licencjacka budzet gminy .Ocena ryzyka
zawodowego jako element funkcjonowania systemu zarzadzania bezpieczenstwem pracy na podstawie firmy
valeo.Otwarte fundusze emerytalne na rynku kapitalowym.Bezpieczenstwo pracy w przedsiebiorstwie
..
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produkcyjnym smollpap.Ocena zdolnosci kredytowej jako podstawowa forma minimalizacji ryzyka
kredytowego (na przykladzie banku polskiej spoldzielczosci s.a.).Funkcjonowanie podmiotow gospodarczych
na przykladzie samorzadu terytorialnego w pawlowiczkach.Kapitaly obce i kapitaly wlasne jako zrodlo
finansowania przedsiebiorstw z sektora msp.Lapownictwo bierne.Skutecznosc i efektywnosc systemu
zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy projektowania budowlanego biprocemwap s.a. w krakowie.Prace
magisterskie rachunkowosc.Zmiany struktury bezposrednich inwestycji zagranicznych w polsce.Turystyka
biznesowa w polsce - ocena jakosci uslug w hotelach biznesowych.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane
zagadnienia innowacji w msp.Newconnect- alternatywny i oplacalny sposob finansowania innowacyjnych
biznesow z sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Zbilansowana karta wynikow w kontekscie rozwoju
metod pomiaru wynikow jednostek gospodarczych.Namyslowska- monika. - czarna lista nieuczciwych
praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.Wykorzystanie srodkow
budzetowych przez gmine wreczyca wielka w ltach 2005-2009..Prokuratura w systemie organow
panstwa..Wplyw dochodow wlasnych na wydatki inwestycyjne gminy (na przykladzie gminy piotrkow
trybunalski w latach 1999-2009).Strategia marketingowa dla firmy branzy meblarskiej stollido.Konstrukcja
umowy licencyjnej w prawie autorskim.Finansowanie nieruchomosci mieszkaniowych kredytem
hipotecznym na podstawie banku pko bp.Inwestycje komunalne i zrodla ich finansowania na przykladzie
budowy kanalizacji w gminie bialaczow.Wybrane formy finansowania dzialalnosci sektora msp w
polsce..System motywowania pracownikow (na przykladzie interrisk s.a. vienna insurance group).Formy
opodatkowania podatkiem dochodowym osob fizycznym prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Instrumenty
konkurowania malego przedsiebiorstwa na prykladzie firmy janex spolka jawna w opolu..Public relationsjako
instrument ksztaltowania wizerunku przedsiebiorstwa na przykladzie kghm polska miedz s.a..Ulgi i
zwolnienia podatkowe dotyczace umowy darowizny na gruncie ustawy o podatku od spadkow i
darowizn.Analiza i ocena kondycji finansowej spolki z udzialem skarbu panstwa na przykladzie zakladow
chemicznych police s.a..Analiza strategiczna przedsiebiorstwa ubezpieczeniowego w warunkach globalizacji
na przykladzie tu europa s. A..Wplyw ocen pracowniczych na efektywnosc pracy nauczycieli na przykladzie
technicznych zakladow naukowych w czestochowie.Marketing w branzy farmaceutycznej na przykladzie
apteki mila.Pisanie pracy mgr.Sprawozdawczosc finansowa i budzetowa w jednostkach sektora finansow
publicznych na przykladzie wojewodzkiego inspektoratu farmaceutycznego..Odpowiedzialnosc
konstytucyjna w polsce.Praca licencjacka fizjoterapia.Ubezpieczenie kredytu jako element zarzadzania
ryzykiem kredytowym.Rekrutacja i selekcja pracownikow w salonach orange.Style kierowania w sytuacji
kryzysowej w jednostce samorzadu terytorialnego na podstawie gminy klomnice.Grupa rekonstrukcji
historycznych jako przyklad organizacji non-profit.Projekt hali o konstrukcji stalowej o wymiarach (12x40)m
praca inzynierska budownictwo.Wplyw kompetencji menadzerskich na zarzadzanie zespolami pracowniczymi
na podstawie firmy x..Franczyza jako forma prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.Zarzadzanie kryzysowe
praca licencjacka.Promocja uslug bankowych na przykladzie lukas banku s.a..Analiza sprawozdan
finansowych w warunkach zagrozenia upadloscia na przykladzie spolki zpb eskimo s.a..Schemat pracy
licencjackiej.Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie uslugowym na przykladzie firmy ppu war-no sp. Z o.o.
W krakowie.Wykorzystania infrastruktury sluzby zdrowia na podstawie gminy zawiercie.Badanie zjawiska
mobbingu w srodowisku szkolnym na przykladzie ix liceum ogolnoksztalcacego im. C.k. Norwida w
czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw zarzadzania relacjami z
klientem na wizerunek banku na przykladzie mbanku.praca licencjacka budzet gminy .Rola gminy w systemie
zarzadzania kryzysowego na przykladzie gminy brzeznio.Analiza ryzyka kredytowego sektora msp w banku
spoldzielczym w praszce.Egzekucja sadowa z nieruchomosci.Realizacja zasady dwuinstancyjnosci w
postepowaniu sadowoadministracyjnym.Pisanie prac inzynierskich.Nabycie dziela sztuki od
nieuprawnionego..Bankowosc elektroniczna na przykladzie banku pko bp.praca licencjacka budzet gminy
.Pozyskiwanie i rozwoj pracownikow na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa..Funkcjonowanie systemu
zarzadzania jakoscia oraz systemu ochrony srodowiska w przedsiebiorstwie o branzy motoryzacyjnej na
przykladzie c.f.gomma poland.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich wroclaw.Analiza
finansowa przedsiebiorstwa zrodlem oceny jego perspektyw rozwojowych.Zasady wyceny wedlug msr i
polskiej ustawy o rachunkowosci.Przestepstwo nielegalnego posiadania- wytwarzania lub udostepniania
..
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broni albo amunicji /art.263 k.k./.Wplyw stosowania normy pretorskiej na tresc zobowiazania w prawie
polskim i angielskim.Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w gminie lubien
kujawski.Proces wdrazania systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy imielski drukarnia.Promocja
gospodarstw agroturystycznych na przykladzie bolimowskiego parku krajobrazowego.zrodla dochodow
gminy na przykladzie gminy kochanowice w latach 2007 - 2009..Kasy rejestrujace.Kredyt jako zrodlo
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie lukas banku.Kontraktowanie swiadczen z
zakresu profilaktyki i promocji zdrowia na przykladzie podlskiego oddzialu nfz w latach 20092012.Zarzadzanie ryzykiem kredytow konsumenckich w praktyce banku spoldzielczego w glubczycach.Istota
metody mystery shopping i jej wykorzystanie w badaniach marketingowych.Nieruchomosc jako aport do
nowo tworzonych spolek kapitalowych.Zarzadzanie przedsiebiorstwem w ramach lancucha logistycznego (na
przykladzie firmy haftina michalscy spolka jawna).Polityka przestrzenna saqmorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy poczesna w latach 2000-2005.Mozliwosci przeksztalcen wlasnosciowych w miejskim
zarzadzie cmentarzy w tarnowie.Rozrachunki w jednostce budzetowej na przykladzie szkoly..Podstawowe
zasady skutecznosci strajku pracowniczego na przykladzie firmy ramb sp. Z o.o..Uwarunkowania
ekonomiczne- proceduralne i prawne wejscia polski do strefy euro.Reklama spoleczna - rolarozpoznawalnosc i skutecznosc.Wojewoda jako organ nadzoru nad jednostkami samorzadu
terytorialnego..Tematy prac magisterskich bankowosc.Bezrobocie i aktywne formy jego zwalczania przy
pomocy europejskiego funduszu spolecznego na przykladzie pup kedzierzyn-kozle.Analiza zjawiska pracy
nierejestrowanej w polsce z uwzglednieniem regulacji prawnych umozliwiajacych ograniczenie skali jego
wystepowania.Dziedzictwo kulturowe i prawne hanzy.praca licencjacka budzet gminy .Amortyzacja w ujeciu
bilansowym i podatkowym na przykladzie palacu sokolnik..Aspekt finansowy realizacji zadan powiatu na
przykladzie powiatu dabrowskiego..Postepowanie w sprawie odpowiedzialnosci podatkowej osob
trzecich.Aktywne formy walki z bezrobociem na przykladzie powiatu makow mazowiecki.Prawo wlasciwe dla
deliktu internetowego.Dolegowski- tomasz. - rozwoj gospodarczy a wartosci wspolnotowe .praca licencjacka
budzet gminy .Systemy zarzadzania jakoscia- srodowiskiem oraz bezpieczenstwem i higiena pracy jako
czynnik rozwoju firmy handlowej na przykladzie dystrybutorow stali w polsce..Wymagania formalne apelacji i
skutki ich niezachowania.Praca licencjacka zarzadzanie.Audit w systemie zarzadzania jakoscia casus
malopolskiego urzedu wojewodzkiego w krakowie.Funkcja gwarancyjna listow zastawnych.Wybrane
strategie zabezpieczajace przedsiebiorstw na polskim rynku walutowych kontraktow futures i opcji na
podstawie kghm s.a..Instrumenty pochodne w sprawozdawczosci finansowej przedsiebiorstw..Ocena sytuacji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie gazowni lodzkiej w lodzi.Modyfikacja tresci umownego stosunku
pracy w formie wypowiedzenia zmieniajacego.Praca licencjacka chomikuj.Rola korporacji transnarodowych
w procesach gospodarczych.Rola rachunkowosci zarzadczej w kierowaniu firma.Sprzedaz bezposrednia jako
element polityki promocji na przykladzie przedsiebiorstwa netia s.a..Ocena efektywnosci inwestycyjnej
otwartych funduszy emerytalnych.Przyslugiwanie wladzy rodzicielskiej.praca licencjacka budzet gminy
.Ochrona prawa do nazwiska - regulacje prawa rodzinnego i cywilnego.Optymalizacja zarzadzania
przedsiebiorstwem w swietle relacji kierownika z podwladnymi na podstawie przedsiebiorstwa
c.f.gomma.Magazynowanie zywnosci schladzanej na przykladzie centrum dystrybucyjnego kaufland w
rokszycach.Meyer- beata. Red. - podmioty gospodarki turystycznej a rynek turystyczny .Legitymacja
materialna i formalna uprawnionego z akcji.Rozwoj gospodarstw niskotowarowych po wstapieniu polski do
unii europejskiej.Formy promocji na rynku kultury w polsce.Strategiczne i organizacyjne aspekty rozwoju
instytucji na przykladzie gminy odrzywol.Postepowanie w sprawach z zakresu stosunkow miedzy rodzicami a
dziecmi w przedmiocie wladzy rodzicielskiej.Zakres dzialalnosci gospodarczej jednostek samorzadu
terytorialnego.Przypisy w pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Powaga rzeczy osadzonej na
przykladzie orzeczen trybunalu sprawiedliwosci wspolnot europejskich w sprawach kobler- kuhne- kapferer i
lucchini.Funkcja kontroli wewnetrznej w przedsiebiorstwie.Badanie kliniczne - zagadnienia prawne i ich
praktyczny wymiar.Szanse rozwoju stowarzyszenia o charakterze kulturalnym np. Regionalnego towarzystwa
zachety sztuk pieknych w czestochowie..Bìlohlávek- alexander j. - rozporzadzenie rzym i- konwencja rzymska
: komentarz.Wybrane filozoficzne koncepcje uzasadniania wlasnosci intelektualnej.Dochody budzetowe jako
zrodlo finansowania zadan samorzadu terytorialnego na podstawie gminy radlow w latach 2003 ..
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2007..Skutki niewaznej decyzji administracyjnej na forum cywilnym.praca licencjacka budzet gminy
.Dzialalnosc gospodarcza przedsiebiorstw - cele- zalozenia i sposoby podejmowania..Polskie konstytucje
sejmowe od konca xv do polowy xvii wieku.Analiza wykorzystania przedakcesyjnych funduszy unijnych w
polsce na przykladzie gminy niepolomice.Wspolpraca i zaangazowanie nauczycieli w prace
zespolowa..Outsourcing-metoda strategicznego ksztaltowania dzialalnosci na przykladzie fujitsu services
sp.zo.o. I p4 sp.zo.o..Sadowa ochrona posiadania..praca licencjacka budzet gminy .Istota nadzoru
korporacyjnego - studium przypadku enron corporation.Wynagodzenia w sektorze oswiaty jako istotny
element wydatkow gminy klobuck.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie srodkow z funduszy europejskich na finansowanie zadan gminy wieliczka w latach 20072013.praca licencjacka budzet gminy .Logistyka dystrybucji a jakosc obslugi klienta w tworzeniu przewagi
konkurencyjnej na przykladzie wybranych przedsiebiorstw..Analiza dochodow i wydatkow na przykladzie
powiatowego zarzadu drog - jednostki samorzadu powiatowego.praca licencjacka budzet gminy
.Ksztaltowanie sie naleznosci i ich wplyw na plynnosc finansowa firmy --galmet.praca licencjacka budzet
gminy .Podmioty postepowania egzekucyjnego w administracji..Wplyw orzeczen trybunalu konstytucyjnego
na proces stosowania prawa administracyjnego.Obowiazek szkolny i obowiazek nauki we wspolczesnym
ustawodawstwie polskim.Wykonywanie nadzoru penitencjarnego w polsce i we francji. Studium prawnoporownawcze.Procedury administracyjne.Pozycja prawna gmin zydowskich w galicji doby autonomii.praca
licencjacka budzet gminy .Obsluga klienta w dzialalnosci uslugowej w mcdonald`s polska.Rola samorzadu
lokalnego we wprowadzaniu nowych produktow turystycznych- na przykladzie geoparku..Salachna- joanna. odpowiedzialnosc za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budzetu jednostki
sam.Segmentacja w polskich bankach - wybor czy koniecznosc.Rola i glowne zadania pelnomocnika do spraw
informacji niejawnych w powiatowym komisariacie policji.Prace licencjackie politologia.Zarzadzanie
finansami gminy na przykladzie gminy swierczow..Rachunkowosc szkoly publicznej na przykladzie publicznej
szkoly podstawowej w cisiu.Wozniak- michal gabriel (1949- ). Red. - nierownosci spoleczne a wzrost
gospodarczy : w kontekscie spojnosci spoleczno-ekonomiczne.Projekt realizacji hali magazynowej
wykonywanej w systemie „consolis”. Praca inzynierska budownictwo.Rola konfliktow w pracy
zespolowej.Wklady do spolek osobowych.praca licencjacka budzet gminy .Porownawcza analiza portfela
uslug bankowych na przykladzie pko bp s.a..Wzory prac magisterskich.Problemy funkcjonowania malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa drewmex..Analiza techniczno-ekonomiczna
wybranych rozwiazan stropow / lub pokryc dachowych/ lub elewacji/. Praca inzynierska
budownictwo.Reklama wielkoformatowa w krakowie w opinii mieszkancow i turystow.Finansowanie
spoldzielni mieszkaniowych /na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej piaski/.Etnocentryzm konsumencki
studentow..Cywilnoprawne aspekty umowy timesharingu.Sposoby obliczania narzutow w kalkulacji
kosztorysowej wykonawcy budowlanego – teoria i praktyka praca inzynierska budownictwo.Rachunek
kosztow jako system wspierajacy zarzadzanie w firmie farmaceutycznej.Bezposrednia skutecznosc dyrektyw
we wspolnotowym prawie ochrony srodowiska.Ocena zrodel dochodow i kierunki ich rozdysponowania na
przykladzie centralnej szkoly panstwowej strazy pozarnej w czestochowie.Analiza i ocena systemu
zarzadzania jakoscia i systemu bezpieczenstwa i higieny pracy na przykladzie abb.Formy finansowania
dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Dzialalnosc kredytowa bankow spoldzielczych na
przykladzie banku spoldzilczego w belchatowie o/zelow.Swiadczenia dlugoterminowe z ubezpieczenia
spolecznego na podstawie oddzialu zus w czestochowie w latach 2000-2004.Struktura panstwa
konstytucyjnego w europie w xix wieku.Motywowanie pracownikow jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi (na przykladzie sp zespolu szpitali pulmonologiczno-reumatologicznych z siedziba w kup).Gra
spoleczna w organizacji - analiza porownawcza dwoch przedsiebiorstw.Analiza i poprawa warunkow pracy w
zakladach dziewiarskich w aspekcie modelowania przyjaznego srodowiska..Audit wewnetrzny jako narzedzie
diagnozy systemu zarzadzania jakoscia (na przykladzie firmy fin sa).Funkcjonowanie rynkow kapitalowych w
krajach arabskich-na przykladzie krajow rejonu zatoki perskiej.Klauzula poufnosci a know-how
przedsieborstwa.Analiza i prognoza wykorzystania srodkow finansowych programu operacyjnego kapital
ludzki w latach 2007-2013.Kultury organizacyjne stanow zjednoczonych i polski - roznice i
podobienstwa.Prace licencjackie tanio.Instrumenty finansowe polityki regionalnej ue a finansowanie
..
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rozwoju obszarow wiejskich w woj. Malopolskim..Oddzialy i przedstawicielstwa przedsiebiorcow
zagranicznych w polsce.Program leniency w polskim i europejskim systemie prawa konkurencji.Reklama w
strategii marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy oponiarskiej t.c. Debica.Zadluzenie sluzby
zdrowia i metody jego restrukturyzacji na przykladzie szpitala x.Czynniki prawno-ekonomiczne- a problem
uchylania sie i unikania opodatkowania.Kontrakty dlugoterminowe w rachunkowosci na przykladzie
przedsiebiorstwa uslugowo-budowlanego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Posrednik w obrocie nieruchomosciami na rynku na przykladzie biura nieruchomosci silesia house w
dabrowie gorniczej.Sprawozdania finansowe jako zrodlo informacji zarzadczej na przykladzie grupy
kapitalowej kghm polska miedz s.a. w latach 2007-2010.Promocja kultury artystycznej w otwartych
przestrzeniach miejskich..praca licencjacka budzet gminy .Kuleszynski- zdobyslaw. Red. - wlasnosc
intelektualna zrodlem kapitalu przedsiebiorcy : kompendium wiedzy .Prawne i ekonomiczne aspekty
funkcjonowania rajow podatkowych.Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem uslug turystycznych.Rola
wywiadowni gospodarczych jako zrodla obiektywnej informacji o podmiotach rynkowych.Prawnepodatkowe oraz rachunkowe aspekty polaczen spolek kapitalowych.Biznesplan.Chorobliwe zapracowanie czy
zdrowe zaangazowanie - pracoholizm w opinii pracownikow.Zapewnienie jakosci w procesie produkcji w
wybranym przedsiebiorstwie branzy metalowej.Postepowanie w sprawach o uchylenie i stwierdzenie
niewaznosci uchwal zgromadzenia wspolnikow oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy kapitalowych
spolek prawa handlowego.Oczyszczalnie sciekow w ujeciu ergonomicznym na przykladzie wodociagow
czestochowskiego okregu czestochowskiego s.a..Zarzadzanie srodowiskowe w strategicznych kierunkach
rozwoju gminy glubczyce..System kontroli jakosci na podstawie wybranych produktow ze szkla..Ocena
efektywnosci wykorzystywania funduszy unijnych z programu kapital ludzki w miejskim osrodku pomocy
spolecznej w czestochowa.Gospodarka finansowa jednostki organizacyjnej panstwowe gospodarstwo lesne
lasy panstwowe na przykladzie pgl lp nadlesnictwo kluczbork..praca licencjacka budzet gminy .Oczekiwania
klientow- a jakosc obslugi w aptece aspirynka w krakowie..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Granice dostepu akcjonariusza do informacji o spolce.Postepowanie dyscyplinarne w
pragmatykach sluzbowych.Ocena zdolnosci kredytowej z wykorzystaniem analizy finansowej.Rozwoj
regionalny z wykorzystaniem funduszy strukturalnych ue na przykladzie wojewodztwa
lodzkiego.Finansowanie zadan samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu
zawiercianskiego..Nastawienie na poziomie jawnym i ukrytym osob prowadzacych dzialalnosc gospodarcza
do zatrudnionych w zakladzie ubezpieczen spolecznych.praca licencjacka budzet gminy .Zakres dzialalnosci
gospodarczej jednostek samorzadu terytorialnego.Prawo nanotechnologii ze szczegolnym uwzglednieniem
aspektow prawnopatentowych na tle prawa biotechnologii.Pisanie prac magisterskich
warszawa.Natychmiastowa wykonalnosc wyrokow..Wykorzystanie funduszy unijnych w finansowaniu
inwestycji na przykladzie gminy kety.praca licencjacka budzet gminy .Ograniczenie ryzyka na gieldzie
papierow wartosciowych poprzez wykorzystanie analizy fundamentalnej.Materialne i niematerialne formy
motywowania pracownikow..Organizacja produkcji i poziomu jakosci w pphu frutico export - import..Ocena
skutecznosci obnizania ryzyka kredytowego w jurajskim banku spoldzielczym w lelowie.Bezrobocie
mlodziezy wojewodztwa slaskiego- walka z bezrobociem na przykladzie miasta zawiercia.Rachunek kosztow
postulowanych w przedsiebiorstwie.Koncepcja wspolnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania w
swietle dotychczasowej harmonizacji podatkow bezposrednich we wspolnocie europejskiej.Zarzadzanie
wrazliwymi danymi osobowymi - regulacje prawne..Sprawozdanie finansowe przedsiebiorstwa jako zrodlo
danych w ocenie szans rozwojowych przedsiebiorstwa.Praca dyplomowa przyklad.Analiza transportu
artykulow przemyslowych..Analiza produkcji i jakosci w wyrobach parafinowych..Rozwoj regionalizmu we
francji.Sprawozdania finansowe w ocenie kondycji przedsiebiorstwa.Leasing jako jedna z form finansowania
sektora msp.Decyzja kasacyjna w postepowaniu administracyjnym.Planowanie kosztow realizacji inwestycji
budowlanej praca inzynierska budownictwo.Prace dyplomowe.Parlament europejski jako instytucja unii
europejskiej..Zarzadzanie produkcja i jakoscia w przemysle metalurgicznym na przykladzie huty bankowej
sp.zo.o..Abolicja podatkowa.Podatek dochodowy od osob fizycznych w dochodach budzetu polski w latach
1999-2008.Czas pracy oraz inne elementy przeciwdzialajace zwolnieniom pracownikow w dobie
kryzysu.Franczyza jako forma prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.Kara ograniczenia wolnosci w polskim
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kodeksie karnym .Prace magisterskie z pedagogiki.Analiza finansowa praca licencjacka.Warunki eksploatacji
maszyn i efektywnosc organizacji produkcji w wybranym przedsiebiorstwie..Inwentaryzacja drog na
wybranym obszarze gminy czerwiensk (realizacja we wspolpracy z gmina czerwiensk) praca inzynierska
budownictwo.Badanie przyczyn i skutkow wypadkow przy pracy na podstawie wybranego przedsiebiorstwa
przemyslu lekkiego..Zachowek jako ograniczenie swobody testowania.Ile kosztuje praca
licencjacka.Fundusze strukturalne i ich wplyw na rozwoj gminy opole..Oplaty lokalne jako swiadczenia
publicznoprawne stanowiace dochod gminy.Decyzja administracyjna w teorii i orzecznictwie..Wybrane
aspekty zarzadzania rozwojem centrum logistycznego europa park w mszczonowie.Projekt termorenowacji
budynku uzytecznosci publicznej praca inzynierska budownictwo.Motywowanie pracownikow w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi.Determinaty wyboru produktu na przykladzie wybranej branzy monopolowej.Zabojstwo
eutanatyczne.Zapewnienie jakosci w procesie produkcji w wybranym przedsiebiorstwie branzy
metalowej.Zarzadzanie projektami majacami na celu podniesienie atrakcyjnosci turystycznej kopalni soli w
wieliczce w latach 2003-2005.Ocena zasobow w przemysle cementowym..Podstawa odpowiedzialnosci
cywilnej notariusza.Uprawnienia pracownikow zwiazane z rodzicielstwem w polskim prawie
pracy..Prawnopodatkowe aspekty umowy leasingu..Zespol wypalenia zawodowego u lekarzy na podstawie
badan wlasnych.Tematy prac magisterskich pedagogika.Bezpieczenstwo stadionowe.Rozwazania na temat
kary kapitalnej..Biuro rachunkowe jako forma outsourcingu w msp..Gwarancje wolnosci sumienia i wyznania
w polsce..Funkcja kontrolna komisji sejmowych..Pranie wartosci majatkowych - analiza praktyki wymiaru
sprawiedliwosci. Wybrane zagadnienia.Zarzadzanie systemem ochrony srodowiska w powiecie
szydlowieckim.Podpis elektroniczny- adekwatnosc ustawowej formy w swietle postepu technologicznego i
bezpieczenstwa.Kompetencje prezydenta rzeczypospolitej polskiej.praca licencjacka budzet gminy
.Instrumenty pochodne w zarzadzaniu ryzykiem.Kryzys walutowy - przyczyny- skutki i proby
neutralizacji.Zarzadzanie nieruchomosciami mieszkaniowymi w jednostkach samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy wreczyca wielka.Pomoc w pisaniu pracy licencjackiej.Systemy informatyczne jako
narzedzie wspomagajace zarzadzanie przedsiebiorstwem..Hofmann- erik. - the supply chain differentiation
guide : a roadmap to operational excellence .Warunki skutecznosci systemu motywacyjnego w
przedsiebiorstwie.Zmiany w zarzadzaniu teatrem po wprowadzeniu reformy administracyjnej w 1999 roku na
przykladzie teatru bagatela im. Tadeusza boya-zelenskiego w krakowie.Wykorzystanie instumentow
marketingowych w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy olsztyn.Reklama
niekonwencjonalna jako sposob pozyskiwania klienta.Aspekty logistyczne i marketingowe w dzialalnosci
klubu sportowego na przykladzie pge skra belchatow.Frontex jako koordynator zarzadzania granicami
zewnetrznymi unii europejskiej.Ocena dochodow i wydatkow budzetu jednostki samorzadu terytorialnego w
latach 2006-2010 na przykladzie gminy popow.praca licencjacka budzet gminy .Ryzyko kredytowe w
dzialalnosci banku..Wymiana handlowa polski z krajami unii europejskiej przed i po akcesji.Samodzielnosc
finansowa jednostek samorzadu terytorialnego.praca licencjacka budzet gminy .Zaluski- wojciech. - the limits
of naturalism : a game-theoretic critique of justice as mutual advantage .Styczynski- rafal. - marketing a
podatki dochodowe i vat 2012 : reprezentacja- reklama- sponsoring- promocja .Zastaw na udziale w spolce z
ograniczona odpowiedzialnoscia.Zastosowanie konstrukcji uchwaly nieistniejacej do zaskarzania wadliwych
uchwal zgromadzen wspolnikow w spolkach kapitalowych.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie zakladow urzadzen galwanicznych i lakierniczych s.a. w wieluniu.Satysfakcja uzytkownikow z
uslug miejskiego przedsiebiorstwa komunikacyjnego w lodzi.Zarzadzanie zmianami w przedsiebiorstwie na
przykladzie lodzkiego zakladu energetycznego s.a..Zarzadzanie ryzykiem zwiazanym z systemem ubezpieczen
spolecznych w polsce.Formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez osoby
fizyczne..Przedawnienie roszczen - propozycje zawarte w projekcie czesci ogolnej nowego kodeksu
cywilnego- a rozwiazania przyjete w aktualnym kodeksie cywilnym i zasadach europejskiego prawa
umow.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w projektach na przykladzie projektow realizowanych przez cittru
uniwersytetu jagiellonskiego.Analiza budzetu gminy poddebice w latach 2008-2010.Efektywnosc placowych i
pozaplacowych instrumentow motywowania pracownikow.Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
badacza i sponsora..Projekt stalowego masztu praca inzynierska budownictwo.Rola analizy finansowej w
ocenie sytuacji finansowej banku.Zakres ochrony informacji poufnych pracodawcy po ustaniu stosunku pracy.
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Prawo polskie i amerykanskie - analiza porownawcza.Prawa i obowiazki w postepowaniu
przygotowawczym.Nowakowski- tomasz - analiza srodowiskowa w procesie prywatyzacji : analiza realizacji
obowiazkow wynikajacych z.Kompetencje wladz gminy w sferze gospodarki finansowej ( na przykladzie
gminy ceranow) .Analiza sektora nieruchomosci mieszkaniowych w regionie katowickim na przykladzie
przedsiewziecia deweloperskiego spolki akcyjnej moj.Promowanie zatrudnienia i przeciwdzialanie skutkom
bezrobocia w powiecie zdunskowolskim w latach 2004-2008.Zasady opodatkowania przychodow osob
fizycznych z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej.Racjonalizacja struktury organizacyjnej na przykladzie
oddzialu regionalnego krus w opolu.Dzialalnosc gminnego osrodka pomocy spolecznej na rzecz
bezrobotnych w gminie lgota wielka w latach 2009-2011..Umowy o roboty budowlane i ich wplyw na
zarzadzanie przedsiewzieciem budowlanym praca inzynierska budownictwo.Zintegrowany system
zarzadzania na przykladzie firmy chemicznej dwory s.a..Pozycja platnika w postepowaniu
podatkowym.Systemy podatkowe w polsce i na swiecie - analiza porownawcza.Wplyw kryzysu
gospodarczego na rynek ubezpieczen na zycie w polsce.Leasing jako forma finansowania przedsiebiorstw w
polsce w obliczu kryzysu.Analiza pozycji konkurencyjnej grupy zywiec na rynku piwa w polsce.Planowanie
czasu wykonania inwestycji budowlanej praca inzynierska budownictwo.Funkcja gwarancyjna listow
zastawnych.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc karna czlonkow personelu medycznego za
dzialania podejmowane w zespole.Regulacja franchisingu a ochrona konkurencji i konsumentow w prawie
polskim.Analiza dystrybucji i jej kanalow na przykladzie huty szkla..praca licencjacka budzet gminy .Krytka
libertarianskiej teorii sprawiedliwosci roberta nozicka we wspolczesnej filozofii prawa.Zarzadzanie zasobami
ludzkimi w zakladach pracy chronionej wedlug norm unii europejskiej.Strategia rozwoju banku
spoldzielczego w staszowie.Plany prac licencjackich.Strategia rozwoju mikroprzedsiebiorstwa na przykladzie
firmy agit.Leasing i kredyt jako zrodlo finansowania srodkow trwalych w przedsiebiorstwie na przykladzie
wybranego przedsiebiorstwa..Kontakty z dzieckiem w swietle nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekunczego
z 6 listopada 2008r..Kociszewski- karol. - ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrownowazony rozwoj w
warunkach czlonkostwa w unii e.Determinanty powstawania polskich centrow logistycznych na podstawie
wojewodztwa lodzkiego.praca licencjacka budzet gminy .Analiza wskaznikowa w ocenie konkurencyjnosci
przedsiebiorstw.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie icso chemical production spolka z o.o w
kedzierzynie-kozlu w latach 2000-2007..Planowanie jako funkcja zarzadzania na przykladzie spolki x.Sposob
reakcji panstwa wobec popelniania przestepstw zwiazanych z narkomania .Analiza form finansowania
dzialalnosci gospodarczej ing banku slaskiego s.a.w latach 2007-2011..Efektywnosc wykonywania zadan
statutowych przedsiebiorstwa cieplowniczego- a organizacja procesu produkcji i dystrybucji ciepla.Interes
publiczny jako przeslanka wywlaszczenia nieruchomosci w polskim porzadku prawnym.Efektywnosc systemu
logistycznego na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w rdomsku..Ksztaltowanie marketingu mix
na podstawie przedsiebiorstwa spolka jawna baby design.Media spolecznosciowe jako narzedzie promocji
obiektow hotelowych z kielc.Rozwoj spolecznej odpowiedzialnosci biznesu w wojewodztwie lodzkim.Wplyw
grup na decyzje zakupowe nabywcow - analiza i ocena na przykladzie konkretnej grupy
respondentow.Organizacja procesow dystrybucji na przykladzie firmy new generation gsm.Proces szkolenia
kadr na przykladzie huty bankowa.Zastosowanie analizy wskaznikowej do oceny kondycji finansowej
przedsiebiorstwa.Outsourcing jako nowa usluga dla bankow komercyjnych.praca licencjacka budzet gminy
.Rola przedstawiciela handlowego w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa na podstawie navo p.g.d.
sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Samorzadowe kolegium odwolawcze jako organ administracji
publicznej.Wylaczenie i ograniczenie obejmowania akcji w zakresie prawa poboru na przykladzie spolki
akcyjnej..Venture capital a male i srednie przedsiebiorstwa w unii europejskiej.Sprzedaz nieruchomosci
rolnych z zasobu wlasnosci rolnej skarbu panstwa.Wplyw restrukturyzacji przedsiebiorstwa na efektywnosc
realizacji zadan i kondycje finansowa ( na przykladzie mazowieckiego centrum hodowli i rozrodu zwierzat
sp.z.o.o. W lowiczu).Ocena pozycji konkurencyjnej firmy w sektorze produkcji samochodow osobowych na
przykladzie firmy toyota.Prognoza osiadan obiektu budowlanego posadowionego na plycie fundamentowej.
Praca inzynierska budownictwo.Instrumenty wsparcia eksportu w ramach funduszy strukturalnych w latach
2004-2005.praca licencjacka budzet gminy .Ryzyko w dzialalnosci deweloperskiej.Indywidualne relacje
przelozony - podwladny.Zadoscuczynienie pieniezne w sprawach medycznych.Uwarunkowanie rozwoju
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spoldzielni turystyczno - handlowej pilsko w branzy turystycznej.Funkcja kontroli w systemie zarzadzania
jakoscia opartym na normie iso 9001:2000 na przykladzie tc debica s.a..Ksztaltowanie kultury organizacyjnej
(na podstawie badan empirycznych w zakladach tluszczowych kruszwica s.a.)..Zmiana strategii
marketingowej jako sposob na unikniecie kryzysu gospodarczego - studium przypadku na przykladzie firmy
manor house sp.z o.o..Skarga konstytucyjna w polskim systemie prawnym..Wplyw bezpieczenstwa podczas
zorganizowanych imprez masowych w kontekscie rozwoju pilki noznej na przykladzie klubow
reprezentujacych wybrane klasy rozgrywkowe w polsce..Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw
kapitalem obcym .Skutecznosc restrukturyzacji dzialan finansowych hpr centrex sp. Z.o.o..Konkurencyjnosc
malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy violana.Wykorzystanie sprawozdan finansowych w
ocenie dzialalnosci przedsiebiorstwa produkcyjno-handlowego silikaty.praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie wynikow badania satysfakcji klientow w doskonaleniu uslug przedsiebiorstwa.Problem
krajow najslabiej rozwinietych w negocjacjach wto - lata 2001-2005.praca licencjacka budzet gminy .Program
naprawczy oparty na systemie motywacyjnym na przykladzie mpk lodz.Marki produktow spozywczych analiza i ocena na przykladzie wybranego asortymentu towarow.Zarzadzanie produkcja na wybranym
przedsiebiorstwie..Samodzielnosc finansowa gminy..praca licencjacka budzet gminy .Zalozenia strategii
gminy kleszczow na lata 2000 - 2013.Wplyw globalnego kryzysu finansowego 2007-2009 na bilans platniczy
polski – analiza na tle wybranych krajow ue.Wplyw planow miejscowych na aktywnosc rynku
nieruchomosci.Przyznanie sie oskarzonego a przebieg postepowania karnego..Wykorzystanie zarzadzania
logistycznego w procesie funkcjonowania firmy gappol.Analiza funkcjonowania rynku kapitalowego na
przykladzie bph tfi w latach 2006-2009.Trust w prawie prywatnym miedzynarodowym.Przetwarzanie
informacji na bazie technik multimedialnych.Organizacyjno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania
przedsiebiorstwa rodzinnego.Odpowiedzialnosc pracownicza i cywilna za strajk.Rachunek kosztow dzialan w
sluzbie zdrowia na przykladzie wojewodzkiego szpitala psychiatrycznego w warcie.Systemy i techniki
motywowania pracownikow na przykladzie spolki kghm polska miedz s.a..Zasada prawa do obrony w
polskim procesie karnym.Miedzykulturowa kompetencja komunikacyjna- jako kluczowa kompetencja
menadzerow korporacji transnarodowych.Planowanie czasu wykonania inwestycji budowlanej praca
inzynierska budownictwo.Motywowanie pracownikow na przykladzie karpackiej spolki gazownictwa sp. Z
o.o. W tarnowie.Odpowiedzialnosc kontraktowa stron umowy o uslugi bankowosci elektronicznej..Znaczenie
podatku od nieruchomosci dla dochodow gminy lodz..Analiza wplywu funduszy pochodzacych z unii
europejskiej na jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy janow.Promocja jako element
strategii rozwoju miast i regionow na przykladzie gminy ozorkow.System motywacji pracownikow w areszcie
sledczym w krakowie.Pisanie prac licencjackich lodz.Wspolpraca miedzynarodowa jednostek samorzadu
terytorialnego.Wynagrodzenie za prace i inne swiadczenia..Churski- pawel (1967- ). Red. - gospodarka
przestrzenna - doswiadczenia i wyzwania procesu ksztalcenia = spatial economy - exp.Sprawozdawczosc
finansowa jako podstawowe zrodlo informacji w ocenie kondycji finansowej spolki
lentex..Zagospodarowanie turystyczne wokol jezior turawskich..Certyfikacja na zgodnosc z normami iso i
akredytacja - podobienstwa i roznice na przykladzie szpitala.Diagnozowanie systemu ocen pracownikow na
przykladzie przedsiebiorstwa remontowo-regeneracyjnego zec energoservice sp. Z o.o..Pisanie prac
szczecin.Finanse publiczne na przykladzie powiatowego centrum pomocy rodzinie w kutnie.Pisanie pracy
licencjackiej cena.Analiza finansowa jako instrument oceny kondycji finansowej przedsiebiorstw na
przykladzie przedsiebiorstwa redan s.a.Czynniki wplywajace na ksztaltowanie satysfakcji z pracy - analiza
porownawcza organizacji non-profit i firm komerycjnych z terenu wojewodztwa slaskiego..Determinanty
zakupu herbaty.Ziarkowski- dominik. - zabytki a turystyka : studium poswiecone historii naukowego i
krajoznawczego poznawania doliny.Rzecznik praw obywatelskich i jego dzialania na rzecz osob pozbawionych
wolnosci..Dochody i wydatki gminy na przykladzie gminy gogolin..praca licencjacka budzet gminy .Bankowy
kredyt konsumencki.System ocen pracowniczych i ich wplyw na kulture organizacyjna hipermarketu.Pzebieg
ikorzysci wdrazania normy iso 9001:2000 na przykladzie zakladow mechanicznych bumar - labedy
s.a..Zarzadzanie kosztami wynagrodzen na przykladzie zakladu pracy chronionej.Finansowanie zadan z
zakresu ochrony srodowiska w gminie na podstawie gminy wozniki- gminy miasteczko slaskie w latach 20002004.Ocena zdolnosci kredytowej kredytobiorcy na przykladzie banku spoldzielczego w warcie.Instytucja
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swiadka koronnego a prawo karne wykonawcze..Ubezpieczenia kart platniczych na przykladzie banku pko bp
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Jakosc obslugi klienta w wybranych biurach podrozy w polsce..Zmiany w
zarzadzaniu teatrem po wprowadzeniu reformy administracyjnej w 1999 roku na przykladzie teatru bagatela
im. Tadeusza boya-zelenskiego w krakowie.Rola marki w podejmowaniu decyzji zakupu.Obrot
nieruchomosciami na przykladzie gminy mierzecice w latach 2005-2010..Analiza otoczenia organizacji na
przykladzie teatru bagatela im. Tadeusza boya - zelenskiego w krakowie..Silna marka podstawa budowania
wizerunku firmy.Ubezpieczenia od wszystkich ryzyk - teoria i praktyka.Handel ludzmi w celu eksploatacji
prostytucji.praca licencjacka budzet gminy .Projekt wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia w hurtowni
motoryzacyjnej hart sp. Z o.o. Prognozowany wplyw wprowadzenia systemu iso 9000 na zadowolenie
klienta.Analiza zdolnosci kredytowej przedsiebiorstw na podstawie pamapol s.a..Logistyka praca
magisterska.Funkcja stanowiaca i kontrolna rady gminy na przykladzie gminy patnow w latach 20062011..Wstep do pracy licencjackiej.Dzialalnosc kredytowa banku komercyjnego (na przykladzie banku pekao
s.a. w latach 2008-2014.Rozrachunki z tytulu wynagrodzen w jednostkach sektora finansow publicznych na
przykladzie placowek oswiatowych gminy lipie w latach 2006-2010.Skazanie bez rozprawy jako konsensualna
metoda zakonczenia procesu.Rola funduszy strukturalnych unii europejskiej w finansowaniu innowacyjnosci
malych i srednich przedsiebiorstw.Zarzadzanie ryzykiem bankowym w rejonowym banku spoldzielczym w
lututowie w latach 2004-2007.praca licencjacka budzet gminy .Badanie wplywu inwestycji na rozwoj gminy
rzasnia.Zarzadzanie bezpieczenstwem w szkole na przykladzie publicznego gimnazjum nr 2 we
wloszczowie..Fundusz inwestycyjny otwarty jako uczestnik rynku finansowego.System ocen okresowych jako
element motywowania do pracy.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw zwiazkow zawodowych na polityke
przedsiebiorstwa na przykladzie spolki wola sp. Z o.o..Zasady funkcjonowania i prowadzenia gospodarki
finansowej przez domy pomocy spolecznej na podstawie domu pomocy spolecznej dla doroslych w
nysie..Tematy prac licencjackich z pedagogiki.Skutki procesow globalizacji na podhalu..praca licencjacka
budzet gminy .Pomoc publiczna przedsiebiorcom..Dobor personelu w sektorze bankowym na przykladzie
banku millennium s.a..Inwestycje hotelarskie w polsce z udzialem kapitalu zagranicznego.Analiza
efektywnosci restrukturyzacji na przykladzie przedsiebiorstwa sprzetu ochronnego maskpol s.a..Strategie
promocyjne na przykladzie kompanii piwowarskiej s.a..Koncepcja panstwa i wladzy w pismach filozoficznych
friedricha augusta von hayeka.Promocja jako system komunikacjii przedsiebiorstwa z rynkiem.Metody
identyfikacji zwlok.Analiza efektywnosci funkcjonowania banku detalicznego na przykladzie bre banku s.a. w
latach 2004 - 2008.Innowacyjnosc przedsiebiorstw w ujeciu podmiotowym- procesowym i
organizacyjnym..Funkcjonowanie instytucji pomocy spolecznej na przykladzie osrodka pomocy spolecznej w
irzadzach.Wybrane aspekty funkcjonowania spoldzielni mleczarskich na przykladzie okregowej spoldzielni
mleczarskiej w radomsku.Swiadek w procesie karnym- aspekty kryminalistycze.praca licencjacka budzet
gminy .Audit jako narzedzie oceny skutecznosci systemu zarzadzania jakoscia.Status ustrojowy- organizacja i
funkcje polskiego parlamentu .Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolki z o.o. Za zobowiazania
spolki.Jedlièka- pavel. Red. - vìdecka konference hradecké ekonomické dny 2009 ekonomický rozvoj a
management regionù : hr.Welsing- caroline. - hrmarketing : nowe spojrzenie na role hr-u w firmie .Polityka
unii europejskiej wobec malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie polski.System motywacyjny
pracownikow poczty polskiej sa jako element zarzadzania personelem.Wplyw stosunku dominacji o
zaleznosci na wykonywanie praw udzialowych w spolkach kapitalowych..Wykorzystanie bilansu oraz
rachunku zyskow i strat w okresleniu efektywnosci dzialania przedsiebiorstwa na przykladzie grupy
kapitalowej pgnig s.a. za lata 2008-2010.praca licencjacka budzet gminy .Identyfikacja zagrozen i ocena
ryzyka zawodowego pracownikow przykladowo wybranego zespolu szkol.System obrotu opakowaniami
zwrotnymi na przykladzie firmy overlack sp. Z o.o..Analiza rentownosci produktow na podstawie firmy
produkcyjnej xyz w latach 2007-2009.Wykorzystanie internetu w procesie obslugi klienta w banku.Rola
transportu wewnetrznego w gospodarce magazynowej na przykladzie wozkow podnosnikowych.Znaczenie
crm w rozwoju marketingu partnerskiego w firmie knopik-belowski.Organy wykonawcze samorzadu
terytorialnego.Szczegolna ochrona trwalosci stosunku pracy ze wzgledu na funkcje.Funkcjonowanie sektora
msp w kontekscie procesow integracyjnych w latach 2000-2006.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze
inwestycyjne jako forma lokowania oszczednosci przez ludnosc.Sandorski- jan. - opieka dyplomatyczna a
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miedzynarodowa ochrona praw czlowieka : zagadnienia wybrane .Amortyzacja w prawie podatkowym i
bilansowym.Zasiedzenie jako pierwotny sposob nabycia prawa wlasnosci.Kauzalnosc umow przenoszacych
wlasnosc.Analiza odbiorcow instytucjonalnych branzy reklamowej na przykladzie smartmedia.Analiza
marketingowa firmy na przykladzie nordfolien polska sp. Z o.o. W zdzieszowicach..Problemy zmian struktury
przemyslu wojewodztwa lodzkiego w okresie transformacji.Dochody podatkowe gminy pabianice w latach
2004-2008.Kredyt hipoteczny jako podstawowe zrodlo finansowania zakupu nieruchomosci..Pozycja
ustrojowa prezydenta rosji w swietle konstytucji federacji rosyjskiej.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Ochrona praw mniejszosci narodowych i etnicznych w polsce na przykladzie
programow rzadowych na rzecz spoleczenstwa romskiego- zamieszkujacego tereny wojewodztwa
malopolskiego..Analiza bezrobocia wsrod osob niepelnosprawnych na terenie powiatu wielunskiego.praca
licencjacka budzet gminy .Oferta first minute w turystyce.Zarzadzanie lancuchem dostaw.Restrukturyzacja
spolki prawa handlowego w trybie sanacyjno - ukladowym.Proces informatyzacji administracji panstwowej
na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych..Fundusze strukturalne w finansowaniu jednostek
samorzadow terytorialnych.Mlodziez na rynku pracy w polsce w latach 2000-2005.praca licencjacka budzet
gminy .Ocena zdolnosci kredytowej gospodarstwa rolnego x (na przykladzie banku spoldzielczego ziemi
piotrkowskiej w piotrkowie trybunalskim.Praca licencjacka spis tresci.Posrednictwo w obrocie nieruchomosci
jako dzialalnosc zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomosciami.Status prawny polskiej sluzby
konsularnej.Sytuacja kobiet na rynku pracy w polsce w swietle polityki spolecznej i zatrudnienia unii
europejskiej..Bariery i szanse rozwojowe w polskim systemie ochrony zdrowia na przykladzie nzozu polmed
w zelowie.Srodki dowodowe w sredniowiecznym procesie (polskim).Wspoldzialanie jednostek samorzadu
terytorialnego.Radca prawny jako pelnomocnik w postepowaniu sadowo-administracyjnym.Podstawowe
zasady skutecznosci strajku pracowniczego na przykladzie firmy ramb sp. Z o.o..Kompetencyjne opisy
stanowisk na przykladzie firmy capgemini.System rekrutacji i selekcji w przedsiebiorstwie
medap.Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji personelu.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
podatkiem od towarow i uslug na przykladzie szkolki roslin ozdobnych w latach 2007-2009.Przeglad
koncepcji pomiaru dokonan i ocena przydatnosci ich zastosowania w przedsiebiorstwie.Specyfika
funkcjonowania przedsiebiorstw born globals na wybranych przykladach.Finansowe bariery funkcjonowania
rynku mieszkaniowego.praca licencjacka budzet gminy .Problem czystszej produkcji przy wytwarzaniu
cementu..Wplyw celow i zadan organizacji na jej strukture i funkcjonowanie na przykladzie stowarzyszenia
wspolnota polska.Ochrona konsumenta w swietle niedozwolonych postanowien umownych.Prawne formy
zabezpieczenia kredytow i windykacja naleznosci bankowych na przykladzie banku pekao s.a..Przebieg i
przyczyny inflacji w polsce po 1990 roku..Analiza leasingu zwotnego jako formy odtworzenia kapitalu
obrotowego na przykladzie przedsiebiorstwa zegluga gdansk sp. Zo.o..praca licencjacka budzet gminy
.Analiza ekonomiczna i finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa bot kwb belchatow s.a.
w latach 2004-2006.praca licencjacka budzet gminy .Marketing uslug bankowych na przykladzie banku
spoldzielczego w bielsku-bialej.Telep- jerzy. - zachowanie ciaglosci zatrudnienia a zwalczanie bezrobocia
.Strategia rozwoju technicznego koncernu goodyear na przykladzie dzialalnosci spolki zaleznej t.c. Debica
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Magisterska praca.Zawarcie i ustanie zwiazku malzenskiego w swietle
przepisow przwz polskiego..Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia i jego wplyw na dzialalnosc logistyczna
przedsiebiorstwa x.Analiza sytuacji finansowej firmy okna rabien sp. Z o. O..Male i srednie przedsiebiorstwa
jako beneficjenci funduszy strukturalnych w polsce w latach 2007-2013 (na przykladzie malych i srednich
przedsiebiorstw w wojewodztwie podlaskim).Zarzadzanie ryzykiem finansowym w korporacji ze szczegolnym
uwzglednieniem grupy kapitalowej lotos s.a..Logistyka magazynowania w jednostkach samorzadu
terytorialnego (jst) na przykladzie powiatowego zarzadu drog i transportu w lowiczu.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a..Kierunki wydatkow gminnych i ich
racjonalizacja.Marketing wartosci spolecznych. Analiza wybranych kampanii spolecznych promujacych
rodzicielstwo zastepcze w polsce.Wplyw szkolen pracowniczych w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie oddzialu telekomunikacji polskiej.Poziom dochodowosci gmin wojewodztwa opolskiego a ich
aktywnosc w pozyskiwaniu srodkow unijnych..Dozor elektroniczny w polsce na tle porownawczym.Zjawisko
przestepczosci wsrod nieletnich.praca licencjacka budzet gminy .Ergonomicznosc rozmieszczenia obiektow w
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projektowaniu pojazdow strategicznych..Zapobieganie bezczynnosci i przewleklosci w postepowaniu
administracyjnym i sadowoadministracyjnym..Rola menadzera w motywowaniu pracownikow na przykladzie
malego- sredniego i duzego przedsiebiorstwa.Budzet jako instrument zarzadzania finansami gminy.Projekt
techniczny doskonalenia jakosci produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa przemyslowego..Systemy
motywacyjne pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjnego artur kniejski w
olesnie..System zabezpieczen spolecznych w unii europejskiej - koordynacja swiadczen.Wplyw infrastruktury
transportowej na atrakcyjnosc wojewodztwa opolskiego..Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej banku
pko bp s.a. w latach 2001-2004.Analiza porownawcza dochodow i wydatkow jednostek budzetowych w
polsce na tle wybranych krajow europejskich.Postepowanie dowodowe w postepowaniu
administracyjnym..Kolejki waskotorowe jako malo wykorzystany walor turystyczny polski ze szczegolnym
uwzglednieniem swietokrzyskiej kolejki.Zastosowanie techniki rfid na przykladzie organizacji biblioteki
uniwersytetu lodzkiego.Licencjat prace.Prognoza rozwoju turystyki kwalifikowanej w bieszczadach..Analiza
warunkow mieszkaniowych w gminach powiatu czestochowskiego..Wykorzystanie amortyzacji w odbudowie
potencjalu produkcyjnego przedsiebiorstwa na przykladzie p.p.h.u. mopex-his.Bancassurance jako nowe
perspektywy rozwoju uslug ubezpieczeniowych ( na przykladzie tuir warta s.a.).Organizacja komendy
powiatowej panstwowej strazy pozarnej we wloszczowie.Wynagrodzenie adwokata- radcy prawnegodoradcy podatkowego- rzecznika patentowego w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Sektor malych i
srednich przedsiebiorstw w aspekcie integracji polski z unia europejska.Rola analizy finansowej w
zarzadzaniu finansami przedsiebiorstwa na przykladzie sieci sklepow alma w latach 2010-2012.Analiza i
kontorla kosztow jako narzedzie zarzadzania w odlewni zeliwa wtormex s.j.Dylemat dobr wspolnych na
przykladzie wybranych zagadnien ustawodawstwa rzeczypospolitej polskiej.Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa lpp sana tle wybranych polskich spolek publicznych przemyslu lekkiego w l.19992003.Pozwolenie na budowe oraz zgloszenie robot budowlanych jako prawne instrumenty reglamentacji
swobody budowlanej..Analiza realizacji projektu inwestycyjnego.Czynniki i warunki uruchomienia nowej
dzialalnosci gospodarczej w handlu artykulami odziezowymi.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie
nakazowe w prawie karnym skarbowym i w prawie powszechnym.Stosowanie prawa wspolnotowego przez
sady i organy administracyjne panstw czlonkowskich ue.Podatki jako instrument zarzadzania dochodami
jednostek samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy bialystok w latach 2008-2012).Pozycja prezydenta
rp w konstytucji marcowej- kwietniowej i konstytucji z 1997r..Polityka pieniezna w polsce w latach 19992010.Rola placowych i pozaplacowych czynnikow motywacyjnych na przykladzie radomszczanskiej
spoldzielni mieszkaniowej.Analiza systemu bankowego a rozwoj bankowosci elektronicznej na przykladzie
raiffaisen bank polska s.a..Projekt stalowego masztu praca inzynierska budownictwo.Analiza systemu obslugi
klienta detalicznego na przykladzie multibanku.Logistyka imprez masowych.Motywacyjna funkcja szkolen
pracowniczych.System handlu uprawnieniami do emisji gazow cieplarnianych w polsce na podstawie
regulacji unii europejskiej.Obsluga klienta jako czynnik determinujacy budowanie relacji partnerskich na
wybranych przykladach.Zarzadzanie wybranymi procesami logistycznymi w aspekcie funkcjonowania
przedsiebiorstwa na rynkach miedzynarodowych..Lean manufacturing droga do poprawy jakosci i do
obnizenia kosztow wytwarzania w przedsiebiorstwie belos - plp s.a..Kryzys finansowy xxi wieku zagrozeniem
dla strefy euro.Magazyn skladowania nawozow sztucznych. Praca inzynierska budownictwo.Pisanie prac
praca.Tworzenie nowych wartosci w procesie zaopatrzeniowym na przykladzie firmy abc (branza
motoryzacyjna).Finansowe aspekty realizacji projektow konkursowych w ramach pragramu opreacyjnego
kapital ludzki.Wizja unified communications wg. Korporacji cisco. Zarzadzanie projektem
wdrozenia.Efektywnosc eksploatacji maszyn w przetworstwie tworzyw sztucznych..Szkolenia pracownikow.
Atuty i slabosci praktyki gospodarczej.Obligatoryjne zawieszenie z urzedu procesu cywilnego i jego
skutki.Wykorzystanie srdokow z funduszy unii europejskiej na rozwoj infrastruktury gminy na przykladzie
gminy poczesna..Grupy problemowe na rynku pracy w polsce w latach 2004-2010.Gotowe prace
dyplomowe.Finansowanie inwestycji proekologicznych w polsce z uwzglednieniem wojewodztwa
lodzkiego.Banking system of the united states of america. Problem of expending investment banks scope of
activities and its consequences..Konstytucje apostolskie jana pawla ii.Kredyt hipoteczny jako zrodlo
finansowania nieruchomosci w ofercie banku zachodniego wbk s.a. w dabrowie gorniczej.Kredyt i ryzyko z
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nim zwiazane na przykladzie kredyt banku s.a. oddzial w sieradzu..praca licencjacka budzet gminy .Panstwo
polskie a przestepczosc zorganizowana - system reakcji prawnokarnej.Rekrutacja i selekcja pracownikow jako
element zarzadzania organizacja na przykladzie urzedu miejskiego.Mobbing i molestowanie seksualne
naruszeniem godnosci i innych dobr osobistych osob zatrudnionych.Preferencje konsumentow na rynku
czekolady i kawy w polsce.Akcja jako instrument finansowy notowany na gieldzie papierow
wartosciowych.Prawo pracodawcy do rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia.Ochrona dobra
dziecka a wykonywanie wladzy rodzicielskiej przez rodzicow zyjacych w rozlaczeniu.Ocena dzialalnosci banku
polskiej spoldzielczosci s.a. w warszawie i oddzial w czestochowie filia w poraju za lata 2002 - 2003.Rola
banku w dzialalnosci gospodarczej.Odpowiedzialnosc przelozonego w miedzynarodowym prawie karnym
jako rodzaj odpowiedzialnosci karnej za zaniechanie.Analiza poziomu i struktury dochodow budzetu gminy
miedzno w latach 2007-2011..Organizacja rolniczego ubezpieczenia spolecznego w swietle przepisow o
ubezpieczeniu spolecznym rolnikow oraz finansowanie kasy rolniczego ubezpieczenia
spolecznego..Planowanie kariery zawodowej studentowe - zastosowanie teorii j.l.hollanda.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzajacy szkola wobec globalizacji. Szkola w perspektywie
edukacji globalnej..Samodzielnosc finansowania powiatow w polsce na przykladzie powiatu
wadowickiego..Art. 59 kodeksu cywilnego..Wspolpraca miedzyregionalna jako czynnik rozwoju wojewodztwa
na przykladzie malopolski.Zasada neutralnosci podatku vat w orzecznictwie trybunalu sprawiedliwosci unii
europejskiej.Istota i znaczenie analizy wskaznikowej na przykladzie przedsiebiorstwa mera s.a. w latach 2007
- 2009..Strategia produktow na przykladzie przedsiebiorstwa viperprint sp z o.o..Ocena wykorzystania
srodkow finansowych europejskiego funduszu spolecznego w realizacji projektu systemowego w mops w
czestochowie.Prace magisterskie stosunki miedzynarodowe.Reakcja na orzeczenia trybunalu sprawiedliwosci
wydane w wyniku zadanych przez polskie sady administracyjne pytan prejudycjalnych.Wirtualna sprzedaz
detaliczna na przykladzie analizy firmy forehand.Legalne i nielegalne metody redukcji obciazenia
podatkowego.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie sektora publicznego na przykladzie
zakladu lecznictwa ambulatoryjnego w zawierciu.Fluktuacja personelu w firmie farmaceutycznej.Krajowa
rada radiofonii i telewizji i narodowy bank polski na tle zasady podzialu i rownowagi wladz w
rzeczypospolitej polskiej..Wspolczesne rozwiazania konstrukcyjne w zakresie scian w obiektach
przemyslowych praca inzynierska budownictwo.Identyfikacja i klasyfikacja barier ppp w projektach
infrastukturalnych w polsce na przykladzie budowy parkingu wielopoziomowego w nowym targu.Przeslanki
ekspansji elektronicznej bankowosci.Obrona konieczna w polskim prawie karnym.Znaczenie logistyki
zwrotnej we wspolczesnych lancuchach dostaw.Analiza jakosci portfela kredytowego banku spoldzielczego w
skierniewicach.praca licencjacka budzet gminy .Naglowki w reklamie prasowej - analiza i ocena na
przykladzie magazynow dla kobiet.Bezpieczenstwo lancucha dostaw na przykladzie zastosowania dobrych
praktyk tapa w magazynie wysokiego skladowania.Podstawa opodatkowania vat w ramach unii
europejskiej.Przyczyny odmowy udzielenia akcjonariuszowi informacji dotyczacych spolki w spolce akcyjnej
niepublicznej w swietle art. 428 ksh.Internet jako kanal dystrybucji produktow bankowych.Rozwoj spoleczno
- gospodarczy miast wojwodztwa lodzkiego na przestrzeni lat 1999-2004 w swietle badan
taksonomicznych..Kempf- karl g. Red. - planning production and inventories in the extended enterprise : a
state of the art handbook..Uznawanie i wykonywanie orzeczen zagranicznych przez sady stanow
zjednoczonych.Zasady sadowego wymiaru sprawiedliwosci w aspekcie porownawczym.Analiza i ocena form
reklamy telewizyjnej w hiszpanii.Wiek emerytalny kobiet i mezczyzn w polsce i ue.Stosunki unii europejskiej
z indiami w xxi wieku.Utrata statusu wspolnika i akcjonariusza w spolkach kapitalowych.Funkcjonowanie
domu pomocy spolecznej nr 1 w wadowicach..Spoleczno-organizacyjne uwarunkowania kierowania
organizacja sluzby zdrowia na przykladzie instytutu czmp w lodzi.Faszyzm wloski w latach 1919-1939.praca
licencjacka budzet gminy .Sekurytyzacja wierzytelnosci bankowych w swietle nowych polskich
regulacji.Wplyw muzyki na decyzje zakupowe nabywcow z generacji y” w swietle koncepcji marketingu
sensorycznego na podstawie badan wlasnych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Skutecznosc restrukturyzacji dzialan finansowych hpr centrex sp. Z.o.o..Analiza dochodow i wydatkow
jednostki samorzadu terytorialnej na przykladzie budzetu gminy wiejskiej gieraltowice w latach 2002 2004.Dzialalnosc srodowiskowych klubow kultury na przykladzie filii centrum kultury dworek bialopradnicki
..

..
w krakowie..Przestepstwo zbrodni komunistycznej w polskim systemie prawa karnego.Dodatkowe
zatrudnienie- a zasada wolnosci pracy.Haccp w agroturystyce.Warunki funkcjonowania przedsiebiorstw
miedzynarodowych na rynku polskim.Prawo pracy.Budzet gospodarstw domowych a rozwoj
przedsiebiorstw.Rozwoj pracownikow w malych firmach – bariery czy kariery?.Analiza finansowa zakladu
pracy chronionej (na przykladzie przedsiebiorstwa stoptex).Analiza efektywnosci funkcjonowania bz wbk s.a.
w latach 2001-2005.Walczak-duraj- danuta (1947- ). Red. - etyka a moralnosc : aksjonormatywny kontekst
wspolczesnej pracy i wybranych zawodow .Informacyjne aspekty sprawozdan finansowych w procesie
decyzyjnym na przykladzie zakladu kredowego mineral sp.z z.o w trebaczewie.Dzialania marketingowe
stosowane w krakowskich teatrach na przykladzie teatru kto.Tematy prac licencjackich z
administracji.Identyfikacja obszarow powstawania niegodnosci na hucie szkla..Randers- jorgen. - rok 2052 :
globalna prognoza na nastepne czterdziesci lat : raport dla klubu rzymskiego dla up.Marketing relacyjny w
branzy targowej i wystawienniczej.Spis tresci praca licencjacka.Prawa i obowiazki malzonkow w polskim
systemie podatkowym.Postepowanie o stwierdzenie nabycia spadku.Zastosowanie technologii rapid
prototyping w branzy jubilerskiej..Mozliwosci i bariery wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w
rozwoju sieci autostrad w polsce.Zatrudnienie cudzoziemcow w polsce.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Ustawa z dnia 1 lipca 2009r. O lagodzeniu skutkow kryzysu ekonomicznego dla
pracownikow i przedsiebiorcow jako implikacja kryzysu gospodarczego w prawie pracy.Przeciwdzialanie
bezrobociu mlodziezy na przykladzie powiatu tomaszowskiego.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw dystrybucji na ostateczna ocene produktu - analiza i ocena na podstawie
dobr konsyumpcyjnych w przedsiebiorstwie sprzetu ochronnego maskpol s.a..Reforma systemu swiadczen
spolecznych na przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej w pawonkowie.Obejscie prawa
podatkowego - sposoby przeciwdzialania zjawisku i ewolucja polskich regulacji w tym zakresie.Preferencje
internautow w korzystaniu z narzedzi marketingu internetowego.Ocena i analiza produktu turystycznego na
przykladzie wybranych gospodarstw agroturystycznych w powiecie zawiercianskim.Wypalenie zawodowe i
style radzenia sobie ze stresem u nauczycieli liceum ogolnoksztalcacego w stalowej woli.Pisanie prac
licencjackich lodz.Podatek rolny jako jedno ze zrodel dochodow gminy na przykladzie gminy
ladzice.Promocja sztuk plastycznych w polsce - projekt instytucji.Finansowe narzedzia motywacji
pracownikow na przykladzie zespolu szkol ogolnoksztalcacych w strzelcach opolskich.Tematy prac
magisterskich politologia.Porownawcza analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstw branzy systemow
odkurzania.Dozwolony uzytek chronionych utworow.Sprzedaz przedsiebiorstwa handlowej spolki
osobowej.Analiza procesu restrukturyzacji na przykladzie spolki pec w belchatowie.Wladza rodzicielska w
swietle prawa rzymskiego i polskiego prawa wspolczesnego.Kolor w reklamie.Pisanie pracy licencjackiej
cena.Narzedzia zarzadzania logistycznego w przedsiebiorstwie spedycyjno-transportowym.Obrot
nieruchomosciami samorzadowymi na przykladzie gminy blachownia w latach 2002-2006.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza progu rentownosci na przykladzie firmy pratt & whitney kalisz.Decyzje konsumenckie
(na przykladzie badan przeprowadzonych w firmie x)..Referendum lokalne jako forma bezposredniego
udzialu czlonkow wspolnoty samorzadowej w polityce lokalnej..Ceny prac magisterskich.praca licencjacka
budzet gminy .Weryfikacja struktury czynnikowej kwestionariusza do badan stresu organizacyjnego c.l.
Coopera i s. Sloana dla grupy zawodowej strazakow.Postepowanie zabezpieczajace ze szczegolnym
uwzglednieniem zabezpieczenia roszczen pienieznych.Analiza dzialan marketingowych na lokalnym rynku
agencji reklamowych na przykladzie firmy index.Wyrok zaoczny w obecnym prawie polskim w
procesie.Reklama telewizyjna jako glowny instrument dzialan marketingowych firmy uslugowej na
przykladzie polkomtel s.a..Motywacja- a efektywnosc pracy w branzy ubezpieczen..Ksztaltowanie motywacji
pracownikow - na przykladzie badan empirycznych w przedsiebiorstwie maksimum zp.z o.o. holding
s.k.a..Seryjni zabojcy - analiza psychologiczna ich zachowan- modus operandi- profilowanie..Obciazenia
podatkowe malych i srednich przedsiebiorstw.Apelacja w prawie polskim i prawie francuskim.Analiza
lokalnego rynku pracy i metod przeciwdzialania bezrobociu.zrodla finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw ze szczegolnym uwzglednieniem kredytu na przykladzie ing banku slaskiego..Debskidamian. - planowanie- analiza ekonomiczna i sprawozdawczosc : podrecznik do nauki zawodu technik
ekonom.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych spoldzielni
..

..
pracy armatura.Strategie cen przedsiebiorstw produkcyjnych z branzy techniki grzewczej w
polsce.Wspolpraca zagraniczna jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu miasta
czestochowy ( w latach 2005-2010)..Praca licencjacka pisanie.Krysiak- zbigniew. - ryzyko kredytowe a
wartosc firmy : pomiar i modelo- wanie .praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie technologii
informatycznych w dzialalnosci marketingowej najwiekszych przedsiebiorstw handlowych w polsce..Ochrona
srodowiska naturalnego w konfliktach zbrojnych.Marketinga polityka. Wspolczesne metody ksztaltowania
wizarunku partii politycznej..Uniwersal polaniecki jako jedna z najwazniejszych reform rolnych xviii
wieku..Zarzadzanie wiedza na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno - handlowo - uslugowego
delite.Priorytety polityki gospodarczej w zakresie pomocy publicznej w polsce.Prace magisterskie uw.Zmiana
tresci stosunku sluzbowego .praca licencjacka budzet gminy .Konkurencyjnosc malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie firmy violana.Principles and standards of transnational taxation.Rola
marketingu w posrednictwie obrotu nieruchomosciami.Funkcjonowanie systemu pomocy spolecznej w
polsce na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w zdunskiej woli.Postepowanie przyspieszone
w kodeksie postepowania karnego.praca licencjacka budzet gminy .Przestepczosc zorganizowana w polsce i
metody jej zwalczania.Reklama jako element ksztaltowania postaw konsumenckich wplywajacy na zakup
uslug turystycznych..Programy na rzecz rozwiazywania problemu bezrobocia wspierane z europejskiego
funduszu spolecznego na przykladzie powiatu piotrkowskiego.Wplyw mikrofinansowania na eliminacje
wykluczenia spolecznego w krajach slabo i wysoko rozwinietych..Analiza potencjalu strategicznego i i ocena
pozycji strategicznej przedsiebiorstwa stolbud s.a. wloszczowa.Hipoteza badawcza w pracy
magisterskiej.Fundusze inwestycyjne jako atrakcyjny sposob oszczedzania na przykladzie oferty pioneer
pekao towarzystwo funuszy inwestycyjnych s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Wolnosc- zrzeszenia w prawie polskim.Patterson- robert. - kompendium terminow z zakresu
bankowosci po polsku i angielsku = compendium of banking in poli.Koncewicz- tomasz tadeusz. - poszukujac
modelu sprawiedliwosci proceduralnej w prawie wspolnotowym : mit czy rzeczywistos.Swiadek incognito w
aspekcie prawa oskarzonego do obrony.Atmosfera w pracy a poziom stresu i efektywnosci
pracownikow.Wykorzystanie nowoczesnych metod zarzadzania w przedsiebiorstwie sredniej wielkosci (na
przykladzie firmyremo-bud lodz).Lemkowska- malwina. - fuzje i przejecia a wartosc zakladu ubezpieczen
.Procesy logistyczne w przedsiebiorstwie scrapena s.a. w herbach.Tozsamosc kulturowa pracownikow na
przykladzie przedsiebiorstwa energetycznego systemy cieplownicze w czestochowie.praca licencjacka budzet
gminy .Nowak- wojciech a.. Red. - miedzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowoscii ich implementacja :
wyzwania i bariery .Status prawny samorzadowego kolegium odwolawczego.Motywowanie jako glowny
element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie pge s.a..Gwarancje procesowe strony w
postepowaniu uproszczonym.Oaza podatkowa jako zrodlo optymalizacji podatkowej .Wieliczko- barbara. system oceny polityki unii europejskiej wobec obszarow wiejskich a zasady dobrego rzadzenia
.Postepowanie nakazowe.Zasady pisania prac dyplomowych.Indywidualne ubezpieczenia na zycie w polsce
na przykladzie warta s.a..Kryminalizacja oszustwa komputerowego w kodeksie karnym z 1997 r.
.Przedsiebiorczosc w sieci. Procesy zachodzace w handlu elektronicznym na przykladzie sklepu
internetowego..Ostoj- jan (1944- ). Red. - ryzyko a zarzadzanie finansami organizacji gospodarczych
.Sprawozdania finansowe jako zrodlo informacji zarzadczej na przykladzie grupy kapitalowej kghm polska
miedz s.a. w latach 2007-2010.Inwestycje a wzrost gospodarczy. Analiza na przykladzie wybranych krajow
oecd w latach 1960-2000..Zgwalcenie kwalifikowane aspekt kryminologiczny i kryminalistyczny.zrodla
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w ramach polityki spojnosci oraz wspolnej polityki rolnej
unii europejskiej .Badanie kondycji finansowej przedsiebiorstw przy wykorzystaniu metod taksonomicznych
na przykladzie spolek branzy transportowo- spedycyjno-logistycznej.Wspolpraca miedzysektorowa na
przykladzie choragwi krakowskiej i urzedu miasta krakowa..Rola instytucji publicznych i samorzadowych w
rozwoju obszarow wiejskich na przykladzie powiatu czestochowskiego.Rola analizy technicznej i
fundamentalnej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych..Wycena przedsiebiorstwa na przykladzie spolek
gieldowych.Problem rozliczania czasu pracy na przykladzie branzy transportowej.Uwarunkowanie kredytowe
w pozyskiwaniu doplat z arimr do oprocentowania kredytow z linii nmr na przykladzie banku spoldzielczego
w glubczycach..Analiza systemu motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie (na przykladzie firmy
..

..
kompap s.a.).Rola katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej w restrukturyzacji regionu..Muzeum historii
fotografii w krakowie - nowe rozwiazania promocji i zarzadzania.Lecznicze srodki zabezpieczajace w polskim
prawie karnym.Handel ludzmi w ujeciu prawa karnego i kryminologii.Elektroniczne uslugi publiczne na
przykladnie urzedu gminy wilamowice..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w swietle wymagan systemow
zarzadzania jakoscia wedlug normy iso 9001:2000.Zarzadzanie plynnoscia finansowa w przedsiebiorstwie
produkcyjnym na przykladzie warta glass jedlice s.a..Porownanie przestepstw politycznych wystepujacych w
polsce i w anglii miedzy xvi a xviii wiekiem.Pietrzak- michal (1929- ). Red. - francuska ustawa z 9 grudnia
1905 rolku o rozdziale kosciolow i panstwa z perspektywy stu la.Szczyrbak- magdalena. - the realisation of
concession in the discourse of judges : a genre perspective .Konstrukcja prawna obowiazku
alimentacyjnego.Analiza konstrukcji i wykonania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie
powiatu wloszczowskiego w latach 2002 - 2004.Weryfikacja niewadliwych decyzji administracyjnych..Podatki
jako zrodlo dochodow budzetowych powiatu grodzkiego na przykladzie miasta lodzi.Instytucja swiadka
koronnego w ustawodawstwie polskim.Organ podatkowy.Organy monokratyczne i kolegialne na przykladzie
samorzadu terytorialnego..Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie instytucji panstwowej.Praca
magisterska z administracji.praca licencjacka budzet gminy .Dzialanie na rozkaz a odpowiedzialnosc karna w
miedzynarodowym prawie humanitarnym.Wplyw podatkow lokalnych na budzet gminy dzialoszyn w latach
2007-2011..Pisanie prac za pieniadze.Sposoby osiagniecia wysokiej pozycji w wyszukiwarce google.Analiza
finansowa dzialalnosci zakladow pracy chronionej na przykladzie promos sp. Zo.o. W latach 20062009.Marketing uslug bankowych dla ludnosci na przykladzie pko bp s.a..Lecznicze srodki zabezpieczajace w
polskim prawie karnym.Proces rekrutacji i selekcji na przykladzie przedsiebiorstwa z branzy fmcg.Pisanie
pracy.Efektywnosc tradycyjnych i systemowych robot wykonczeniowych praca inzynierska
budownictwo.Udzial parlamentow narodowych w tworzeniu prawa unii europejskiej.Urzadzenia przesylowe
- status cywilnoprawny i sluzebnosc przesylu.Autorskie prawa majatkowe do utworu
audiowizualnego.Praktyka dyplomatyczna w kontekscie wykorzystywania postanowien konwencji
wiedenskiej z 1969 roku o misjach specjalnych..Ocena systemow motywowania i wynagradzania w
przedsiebiorstwie x.Towarzystwo funduszy inwestycyjnych- tworzenie i funkcjonowanie.Konflikt i metody
jego rozwiazywania.praca licencjacka budzet gminy .Analiza kondycji finansowej spolki akcyjnej na
przykladzie wolczanki s.a..Polityka pieniezna narodowego banku polskiego w latach 2002-2009.praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw prywatyzacji na sytuacje ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie zzps polmos.Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych w unii europejskiej..Ochrona prawa
do zycia w europejskim systemie ochrony praw czlowieka.Stan i perspektywy rynku turystycznego w polsce
na przelomie xxi wieku. (na podstawie ofert wybranych biur podrozy)..Kredytowanie dzialalnosci
eksploatacyjnej przedsiebiorstw na przykladzie banku spoldzielczego w andrespolu.Analiza procesu
produkcyjnego na wybranych stanowiskach pracy w ujeciu ergonomicznym w zakladach gorniczometalowych zebiec s.a. w zebcu..Analiza jakosci uslug hotelarskich oferowanych przez orbis s.a..Sprawny
system transportu zbiorowego jako podstawa funkcjonalnego i przestrzennego rozwoju aglomeracji
miejskiej.Funkcjonowanie europejskiego nakazu aresztowania w polsce. Teoria i praktyka..Komunikacja a
konflikty w organizacji na przykladzie stowarzyszenia kibicow wieczny rakow przy druzynie pilkarskiej rks
rakow czestochowa..Przestepstwo znecania sie - art207 kodeksu karnego z 1997 roku.Swiadomosc
pracownikow w kontekscie zarzadzania jakoscia na przykladzie przedsiebiorstwa plastbud..Ocena
wykorzystania srodkow finansowych unii europejskiej w gminie na przykladzie miasta zawiercie.Spis tresci
pracy magisterskiej.Kontrola bankowych wzorcow umownych.Leasing w aspekcie finansowym- podatkowym
i ksiegowym na przykladzie europejskiego funduszu leasingowego.Marketing gminy o wiodacej funkcji
turystycznej (na przykladzie gminy inowlodz).Oferta firm doradztwa personalnego w swietle analizy stron
internetowych.Postepowanie w sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych.Role w zespolach zadaniowych
- specyfika funkcjonowania pracownikow branzy nowych technologii.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
komperatywna metod oceny ryzyka kredytowego na przykladzie banku pekao s.a..Dzialalnosc gospodarcza
lekarzy..Wdrozenie systemu zintegrowanego ifs applications w firmie aquatico na przykladzie modulu
zakupy.Wylaczenie dozwolonego uzytku w drodze umowy.Ocena wplywu realizacji projektow
wspolfinansowanych ze srodkow ue na rozwoj wybranych gmin woj. Slaskiego i opolskiego.Agroturystyka
..

..
jako forma i szansa aktywizacji obszarow wiejskich na przykladzie gminy olsztyn.Zastosowanie techniki
celebrity endorsement- wykorzystujacej znana postac jako instrument perswazji- na przykladzie polskich
reklam bankow na przestrzeni ostatnich lat.Ochrona informacji niejawnych.Motywowanie funkcjonariuszy
sluzb mundurowych na przykladzie policji..Przestepczosc nieletnich i jej determinanty.Zmiany w podatku od
towarow i uslug w aspekcie czynnosci eksportu i importu po 1 maja 2004 roku na przykladzie firmy
balmet.Przestepstwo falszowania pieniedzy - wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne.Rola
systemow zarzadzania jakoscia w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa.Kontrolowanie jakosci w produkcji profili
aluminiowych..Aplikacja baz danych do obslugi ksiegi przychodow i rozchodow.Stres zwiazany za zmianami
organizacyjnymi w percepcji pracownikow urzedu pocztowego.praca licencjacka budzet gminy
.Administracyjny tryb rozgraniczenia nieruchomosci .Analiza kosztow na podstawie sprawozdan
sporzadzanych w przedsiebiorstwie.Pranie pieniedzy - wybrane zagadnienia dotyczace przestepstwa
okreslonego w art. 299 kodeksu karnego.Motywowania funkcja coachingu.Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa (na przykladzie spolki z o. O.).Pisanie prac magisterskich warszawa.Czynniki motywujace
pracownikow banku s.a. do pracy oraz ich wplyw na ryzyko kredytowe.Postrzeganie korzysci zintegrowanego
systemu zarzadzania na przykladzie abb sp. Z o.o..Bankowosc elektroniczna jako nowa forma swiadczenia
uslug bankowych na przykladzie wybranych bankow w polsce.Podatki lokalne jako zrodlo dochodow
budzetowych gminy nysa..Zmiana trybu upadlosci z mozliwoscia zawarcia ukladu na tryb
likwidacyjny.Wspolpraca wspolnotowych i krajowych organow ochrony konkurencji w ramach europejskiej
sieci konkurencji..Prace licencjackie pedagogika.Wykorzystanie metod analizy finansowej w ocenie
funkcjonowania banku (na przykladzie bs w elku w latach 2010-2012).Instytucja urzedu pracy jako organu
obslugi rynku pracy.Roznice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym.Srodki unii europejskiej jako
zrodlo finansowania rozwoju turystyki w gminie janow.Pisanie prac na zamowienie.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zabezpieczenie kapitalowe gospodarstw domowych przedsiebiorcow
rodzinnych za pomoca produktow unit-linked.Wzajemne relacje ryzyka i jakosci w projektach
informatycznych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialan promocyjnych w sporcie na przykladzie ckm
wlokniarz sa..Wzajemne prawa i obowiazki pilkarzy zawodowych i klubow sportowych.Znaczenie zarzadzania
zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie.Badania potrzeb pracownikow jako warunek doboru systemu
motywacyjnego do pracy w instytucjach prywatnych i publicznych.Budzet zadaniowy jako instrument
realizacji wydatkow lokalnych na przykladzie gminy rzgow.Elektroniczna administracja w unii
europejskiej.Zasada zanieczyszczajacy placi w swietle prawnofinansowych instrumentow ochrony
srodowiska.Kryzysy walutowe: teoria i doswiadczenia praktyczne.praca licencjacka budzet gminy
.Wyjasnienia podejrzanego i oskarzonego a zeznania swiadka koronnego.praca licencjacka budzet gminy
.Promocja jako czynnik aktywizacji gminy (na przykladzie gminy poddebice).Szygula- anita. Red. finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstw ze zrodel bankowych : zastosowanie systemu wczes.Wypalenie
zawodowe a ocena szesciu obszarow relacji z praca.Problemy mlodych ludzi poszukujacych pracy w regionie
lodzkim.Rozmiary oraz znaczenie pomocy publicznej w podnoszeniu konkurencyjnosci sektora msp w
polsce.Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania ze szczegolnym uwzglednieniem windykacji.Plany
budowy lodzkiej kolei aglomeracyjnej.Specyfika negocjacji w e-commerce.Miedzynarodowe zarzadzanie
lancuchem dostaw na przykladzie p.p.h.u. emis..Ekonomiczno-organizacyjne aspekty uruchomienia nowej
dzialalnosci w gastronomii.Polityka panstwa wobec ksiazki w polsce po 1989 roku na przykladzie wybranych
elementow rynku ksiazki..Znaczenie malych i srednich przedsiebiorstw dla rozwoju lokalnego.Reklama
zawodow prawniczych.Zarzadzanie przez jakosc w swietle teorii i praktyki organizacyjnej.Rozwoj spolecznogospodarczy wojewodztwa swietokrzyskiego w okresie 2000-2005..praca licencjacka budzet gminy .Rola
konsultingu w zarzadzaniu przedsiebiorstwami.Znaczenie rozumienia wartosci edukacji przez nauczycieli dla
kierowania public relations w szkole.Rola i znaczenie kultury organizacyjnej w ksztaltowaniu zachowan
organizacyjnych na przykladzie starostwa powiatowego w czestochowie..Analiza kontroli podatkowej na
przykladzie urzedu skarbowego lodz-widzew na tle wojewodztwa lodzkiego w latach 2006-2009.Funkcje
sejmu rzeczypospolitej polskiej..Prawomocnosc orzeczenia w postepowaniu cywilnym.Rola doksztalcania
nieformalnego nauczycieli w procesie nauczania.Kulesza- michal - polityka administracyjna i zarzadzanie
publiczne .Analiza konkurencyjnosci firmy rodzinnej (na przykladzie z.h.u.p. arex sp. Jawna na
..

..
belchatowskim rynku paliw i gazu lpg).Nowak- edward. Red. Nauk. - rachunkowosc a controlling .Mozliwosci
uruchomienia firmy - przedsiebiorstwa ogrodniczego - przygotowanie podstawowych zalozen
biznesplanu.Stres organizacyjny w zawodzie telemarketera.Analiza funkcjonowania rady nordyckiej oraz
nordyckiej rady ministrow jako nietypowego forum wspolpracy panstw- ze szczegolnym uwzglednieniem
sposobu podejmowania uchwal oraz mocy wiazacej aktow wydawanych przez rade nordycka..Modyfikacje
systemu wynagradzania na przykladzie grodkowskich zakladow wyrobow metalowych s.a. w
grodkowie..Ekonomiczne aspekty systemow motywacyjnych w warunkach polskiego rynku
kapitalowego.Umowa o prace a umowy cywilnoprawne.Polskie konstytucje sejmowe od konca xv do polowy
xvii wieku.Dubel- lech. - elementy nauki o panstwie i polityce .Nadzor regionalnych izb obrachunkowych nad
dzialalnoscia samorzadu terytorialnego..praca licencjacka budzet gminy .Marketing spolecznosciowy na
portalu facebook.Zmiany w systemie podatku dochodowego od osob fizycznych w polskiej gospodarce w
okresie transformacji..Rejestr kosciolow i innych zwiazkow wyznaniowych.Prawa i obowiazki
spedytora.Poglebiona integracja w ramach unii gospodarczej i walutowej. Konsekwencje przyjecia wspolnej
waluty - perspektywa dla polski.Analizy dyskryminacyjne w przewidywaniu bankructwa podmiotow - w
dobie kryzysu.Struktury antypodatkowe na przykladzie cypru i wysp bahama. Tworzenie- mechanizm
dzialania- przeciwdzialanie.Logistyka marketingowa.Stwierdzenie niewaznosci uchwal w spolkach
kapitalowych.Dozwolone ograniczenia swobod rynku wewnetrznego w orzecznictwie trybunalu
sprawiedliwosci unii europejskiej.Analiza finansowa jako narzedzie zarzadzania w badaniach porownawczych
na przykladzie spolek gieldowych.Analiza porownawcza gospodarki budzetowej wybranych jednostek
samorzadu terytorialnego w latach 2005-2009.Teoretyczne i praktyczne aspekty rewizji sprawozdan
finansowych.Male i srednie przedsiebiorstwa po wejsciu polski do uni europejskiej.Ocena czynnikow i
kosztow utrzymania i doskonalenia jakosci wyrobow z pcv dla budownictwa.Sytuacja nieletniego w polskim
prawie karnym..Europejski system bankow centralnych.Coaching jako narzedzie zarzadzania
zmiana.Planowanie i wykonanie budzetu gminy kleszczow w latach 2003-2005.Wykorzystanie narzedzi
marketingowych na rynku farmaceutycznym /na przykladzie firmy walmark/.Katyn. Dzieje zbrodni
popelnionej wiosna 1940 roku przez wladze sowieckie..Analiza finansowa jako zrodlo informacji o kondycji
przedsiebiorstwa.Wplyw zmian w opodatkowaniu dochodow na wynik finansowy przedsiebiorstwa.Prawo
ochrony konsumentow w polsce- na przykladzie dzialalnosci urzedu ochrony konkurencji i
konsumentow.Migracja kapitalu ludzkiego do krajow zatoki perskiej.Ksztaltowanie zrodel dochodow
budzetowych samorzadow terytorialnych na przykladzie gminy daszyna..Antykomunizm ronalda reagana
jako fundament polityki zagranicznej.Geodezyjne opracowanie projektu modernizacji fragmentu odcinka
drogowego na przykladzie trasy zielona gora - lezyca praca inzynierska budownictwo.Zagadnienia rekrutacji i
selekcji w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie.Ewolucja miedzynarodowego prawa
humanitarnego na tle xx wiecznych konflikow zbrojnych..Dowod z zeznan swiadka w postepowaniu
cywilnym.Niestandardowe formy komunikacji marketingowej na przykladzie ambient media.Polityka
regionalna unii europejskiej - znaczenie i skutki dla polski.Dzialalnosc gminy poraj w zakresie ochrony
srodowiska..System zarzadzania jakoscia przy produkcji pierscieni uszczelniajacych w firmie test systemy
uszczelniajace..Dzialalnosc profilaktyczna w zakresie przestepczosci mlodziezowej swietlicy
socjoterapeutycznej dzialajacej przy strazy miejskiej w czestochowie.Konstytucyjna zasada niezawislosci
sedziowskiej..Polityka rachunkowosci a zakres kontroli w placowkach oswiatowych..Alianse strategiczne na
przykladzie ddm s.a. i bdm s.a..Manipulacja w komunikacji niewerbalnej na przykladzie reklam..Systemy
komunikowania sie jako instrument wplywajacy na precepcje zmian organizacyjnych..praca licencjacka
budzet gminy .Pozyskiwanie klientow jako czynnik strategii sprzedazowej organizacji.Sidor-rzadkowskamalgorzata. - zwolnienia pracownikow a polityka personalna firmy .praca licencjacka budzet gminy .Badanie
i ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa forte s.a. na podstawie sprawozdan finansowych
w latach 2000-2004.Gallikanizm. Zalozenia i rozwoj mysli od xix do xvii w..Karty zblizeniowe- bezpieczenstwo
a perspektywy rozwoju.praca licencjacka budzet gminy .Indywidualizacja wykonania kary pozbawienia
wolnosci.Uwarunkowania techniczne w procesie poprawy jakosci na przykladzie osrodka szkolenia
kierowcow..Systemy zarzadzania funkcjonujace w nowoczesnym przedsiebiorstwie.Projekt architektonicznokonstrukcyjny sklepu osiedlowego o pow. 400 mx2 praca inzynierska budownictwo.Optymalizacja podatkowa
..

..
jako sposob zarzadzania finansami przedsiebiorstwa.Przestepczosc nieletnich na terenie miasta i gminy
dobrodzien.Ocena kryminologiczna bledow w sztuce lekarskiej.Motywowanie pracownikow na przykladzie
firmy handlowej w rzeszowie..Analiza procedur obslugi reklamacji w przedsiebiorstwie linde gaz polska sp. Z
o.o..Uprowadzenie art.211 k.k..Koncepcja panstwa platona.Wplyw zarzadzania kapitalem obrotowym na
rentownosc przedsiebiorstwa prowadzacego dzialalnosc produkcyjna – analiza na przykladzie spolki „agjat
s.j” w latach 2009-2011..praca licencjacka budzet gminy .Wspolna polityka rolna unii europejskiej - celezasady- znaczenie.Management challenge: implementation of disruptive innovation.Prawo do kontaktow z
dzieckiem.Rola reklamy w strategii marketingowej wspolczesnej firmy (na przykladzie sieci plus
gsm).Odpowiedzialnosc organizatora uslug turystycznych.Bossak- jan w. - panstwa narodowe wobec kryzysu
ekonomicznego .Analiza konkurencyjnosci przedsiebiorstwa branzy drewnianej w latach 2007 2009.Bezpieczenstwo panstwa.Dochody budzetu gminy na przykladzie gminy tomaszow
mazowiecki.Instytucja obrony koniecznej w polskim systemie prawa karnego.Przejscie zakladu pracy na
innego pracodawce w prawie europejskim.Strategia rozwoju gminy lubrza na lata 2012-2020.Kierowanie
szkola podstawowa w opatowie.Podleganie ubezpieczeniom spolecznym i oplacanie skladek na przykladzie
oddzialu zus w czestochowie w latach 2000 - 2004.Produkty i uslugi bankowosci elektronicznej dla
przedsiebiorstw.Kupie prace licencjacka.Teoretyczne aspekty bezrobocia i wybrane formy przeciwdzialania
bezrobociu.Dzialalnosc spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej na rynku uslug finansowych w
polsce..System motywacyjny w przedsiebiorstwie tekpud sp. Z o.o. w jasle w 2011 roku.Kongres a prezydent
w stanach zjednoczonych ameryki.Istota logistyki jako systemu zarzadzania przeplywem
materialow..Hipoteka kaucyjna jako zabezpieczenie wierzytelnosci.Alternatywne zrodla energii stosowane w
budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Praca inzynierska budownictwo.The european union internal gas
market. Towards liberalisation.Przemoc domowa i jej zwalczanie na przykladzie gminy strzelce
opolskie.Analiza porownawcza marketingu uslug bankowych (na przykladzie banku bph s.a. w krakowie i
citibanku banku handlowego s.a. w warszawie).Wplyw przywilejow na wynik finansowy zakladow pracy
chronionej.Prace licencjackie gotowe.Kredyty preferencyjne w polityce restrukturyzacji rolnictwa..Rynek
walutowy: metody analiz oraz strategie inwestycyjne.Lapownictwo w prawie karnym. Analiza i ocena
prawnokarnej regulacji przestepstw lapownictwa biernego i czynnego (art. 228 i 229 k.k.)..Atrakcyjnosc
turystyczna miasta i gminy ogrodzieniec.Mielczarek- marcin a. - realizacja wolnosci religijnej w zatrudnieniu
pracowniczym .Kredyty hipoteczne na rynku produktow bankowych..Strategia promocji miasta na
przykladzie krakowa - tworzenie nowej marki krakowa..Pisanie prac socjologia.E-zdrowie jako innowacyjny
rynek uslug.Szkolenia pracownikow na przykladzie firmy motoryzacyjnej.Korczynski- tomasz. - koncesja na
roboty budowlane lub uslugi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych.praca licencjacka
budzet gminy .Rola informacji dostarczanych przez rachunek kosztow na podstawie przedsiebiorstwa
maszpol sp.j..Efektywnosc funkcjonowania infrastruktury sportowej na przykladzie miejskiego osrodka
sportu i rekreacji w bialymstoku w latach 2010-2012.Prace licencjackie po angielsku.Umowa gwarancji
bankowej.Konferencja sedziow izby karnej i izby wojskowej sadu najwyzszego - nowe technologie
dowodowe a proces karny : konferencja sedziow izby karnej i izby wojskowej s.Kryminologia.Instytucja
wylaczenia- odwolania i ustapienia arbitra w prawie polskim..Wplyw migracji zagranicznych na lokalne rynki
pracy wojewodztwa opolskiego w latach 1992-2008.Gdansk.Zasiedzenie sluzebnosci przesylu.Praca
licencjacka pedagogika.Ochrona srodowiska w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Stosunek dzieci do
zjawiska przemocy prezentowanej w srodkach masowego przekazu (na przykladzie seriali kryminalnychbajek i gier komputerowych).Socjologiczne aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu
gminy.Dostep do transgranicznej opieki zdrowotnej w unii europejskiej.Kulturowe uwarunkowania stylu
kierowania w przedsiebiorstwie.Wykorzystanie statystycznej kontroli procesow w optymalizacji systemu
wytwarzania obreczy kolejowej.Marketingowo- logistyczne rozwiazania w uslugach bankowych na
przykladzie ing bank slaski.Analiza wskaznikowa i jej wykorzystanie w ocenie zagrozenia upadloscia spolek
gieldowych.Stany - geneza- ustroj i dystrybucja wladzy w systemie federalnym..praca licencjacka budzet
gminy .Public relations jako instrument ksztaltowania wizerunku przedsiebiorstwa na przykladzie media
markt .Outsourcing i jego rola w logistyce.Pomiar kosztow utrzymania nieruchomosci dla potrzeb
efektywnego zarzadzania zasobami w instytucji pozytku publicznego.Unowoczesnienie gospodarki wodno..

..
kanalizacyjnej przy udziale srodkow z unii europejskiej na przykladzie gminy poczesna.Ekonomiczne i
spoleczne konsekwencje programu rodzina na swoim.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
bezpieczenstwem uczniow..praca licencjacka budzet gminy .Informacja z rachunkowosci w pozyskiwaniu i
wykorzystaniu funduszy unijnych w gminie wiejskiej.Przestepczosc komputerowa ze szczegolnym
uwzglednieniem hackingu.Istota i znaczenie analizy finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa --grotrans w
latach 2005-2007..praca licencjacka budzet gminy .Motywacja- a efektywnosc pracy w branzy
ubezpieczen..Fundusze strukturalne jako nowoczesna forma wsparcia dla malych i srednich
przedsiebiorstw.Programy rozwoju regionow sciany wschodniej..Jak napisac prace licencjacka.Podejscie do
pracownika do koncepcji lean manufacturing w procesie produkcyjnym.Ocena efektywnosci finansowania
dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstwa mona.Wplyw czynnikow infrastrukturalnych- ze szczegolnym
uwzglednieniem infrastruktury drogowej na rozwoj miasta rawa mazowiecka.praca licencjacka budzet gminy
.Miejsce zamieszkania a sytuacja mlodziezy na rynku pracy.praca licencjacka budzet gminy .Seminarium ii
r.st. V r- kat.polityki gospodarczej.Zarzadzanie zmianami organizacyjnymi w przedszkolach.Znaczenie
spojnosci rozumienia misji dla zarzadzania organizacja na przykladzie instytucji kultury.Mentoring jako forma
adaptacji nowych pracownikow w przedsiebiorstwie.Funkcja przemyslowa kedzierzyna - kozla i jej
przeobrazenia..Rachunkowosc sektora finansow publicznych na przykladzie jednostki budzetowej.Zakazy
dowodowe w polskiej procedurze karnej ze szczegolnym uwzglednieniem tajemnicy
dziennikarskiej.Monopole rynkowe na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a..Zakonczenie pracy
licencjackiej.Diagnoza systemu szkolen pracownikow w organizacji sektora bankowego (na przykladzie banku
pko bp s.a.).Licencjat.Prawa i obowiazki wlascicieli lokali we wspolnocie mieszkaniowej..Zagrozenie zdrowia
przy produkcji fulerenow.Analiza finansowa spolki na przykladzie przedsiebiorstwa robot instalacyjno budowlanych w latach 2007-2008.Deregulacja sektora energetycznego zrodlem poprawy konkurencyjnosci
przedsiebiorstw na przykladzie tauron polska energia s.a...praca licencjacka budzet gminy .Basaj- v. D. deržavnij ustrij i politièna sistema ukraini : navèal’nij posibnik .Udzial leasingu w finansowaniu
przedsiebiorstwa na przykladzie wybranych spolek notowanych na gpw w warszawie.Konwergencja kultur
prawnych w plaszczyznie europejskiej.Prywatyzacja przedsiebiorstw panstwowych na przykladzie centrum
komputerowego zeto s.a..Franchising.Praca w godzinach nadliczbowych..Rachunkowosc informatyczna na
przykladzie zakladu malej mechanizacji ragor sp. Z o.o.Analiza wybranych metod rekrutacji
pracownikow.Analiza bezrobocia w powiecie radomszczanskim w latach 2000-2006.Wplyw organizacji pracy
wlasnej kadry kierowniczej na powodzenie funkcjonowania przedsiebiorstwa.Polityka budzetowa panstwa w
ii rzeczypospolitej.Wykorzystanie ekologistyki w gospodarce samorzadu terytorialnego (na przykladzie
miasta i powiatu skierniewickiego).Prawo miedzynarodowe publiczne.Promowanie malej firmy handlowej
na lokalnym rynku na przykladzie firmy pekra..Odpowiedzialnosc odszkodowawcza panstw czlonkowskich za
naruszenie prawa unii europejskiej.Gotowe prace licencjackie.Zasady funkcjonowania jednostek
budzetowych na podstawie gminnego zespolu ekonomiczno-administracyjnego szkol i przedszkola w
ozorkowie.Pisanie pracy licencjackiej.Kreowanie inwestycji dla rozwoju lokalnego (na przykladzie gminy
glowno).Fundusze strukturalne i ich wplyw na rozwoj gminy opole..praca licencjacka budzet gminy .Wybrane
systemy informatyczne wspomagajace zarzadzanie.praca licencjacka budzet gminy .Promocja miasta praca
magisterska.Analiza dzialalnosci kredytowej- skierowanej do podmiotow gospodarczych- na przykladzie
fortis bank polska s.a..Zarzadzanie personelem i wplyw na motywacje na przykladzie firmy --drew star.Zastaw
na akcjach..praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie podatkow i oplat w budzecie gminy na przykladzie
gminy wielun..Przestepstwo prawa brudnych pieniedzy.Skup i sprzedaz wierzytelnosci przez banki oraz
instytucje finansowe..Prace dyplomowe przyklady.praca licencjacka budzet gminy .Mafia sycylijska jako
forma przestepczosci zorganizowanej.Zasady i metody oceny plynnosci finansowej przedsiebiorstw (na
przykladzie firmy x).Analiza zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa.Dowod z dokumentu w polskiej
procedurze cywilnej.Ocena efektywnosci zarzadzania przez jakosc na przykladzie firmy uslugowej.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza bezrobocia w polsce w latach 2000-2014.Wspolczesne koncepcje stylow
kierowania. Analiza teoretyczna i praktyczna.Zarzadzanie szpitalem na przykladzie niepublicznego zakladu
opieki zdrowotnej w mikolowie.Zwierze jako ofiara i sprawca przestepstwa..Patologie w srodowisku
organizacji.Role menedzera w zarzadzaniu mikroprzedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet gminy .Cybula..
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piotr. Red. - szlaki turystyczne a prawo : przeszlosc- terazniejszosc- przyszlosc .praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Marketing internetowy na przykladzie rynku uslug
bankowych..Tematy prac licencjackich z administracji.Golebiowski- janusz w. (1928- ). Red. - integracja a
granice suwerennosci .Rola kredytow hipotecznych w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego na
przykladzie powszechnej kasy oszczednosci banku polskiego s.a..System opodatkowania dochodow
spoldzielczosci rolniczej w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Tryb wyboru i zasady odpowiedzialnosci
prezydenta rzeczpospolitej polskiej w swietle konstytucji z 2 kwietnia 1997 r..Prawne regulacje sekurytyzacji
aktywow bankowych.Pisze prace licencjackie.Obligacje komunalne jako dodatkowe zrodlo pozyskania
srodkow dla jednostki samorzadu terytorialnego.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw wynagradzania na
motywacje pracownikow.Dorosz- andrzej. Oprac. - globalny kryzys finansowy a rynek pieniezny w polsce
.Analiza ekonomiczna przedsiebiorstw przemyslu cukierniczego wawel s.a i mieszko s.a.Sily zbrojne w
polskim porzadku ustrojowym.Culpa in contrahendo w prawie prywatnym miedzynarodowym.Etyka
dziennikarska.Program lojalnosciowy jako instrument budowania wiezi klienta z firma na przykladzie
renault.Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego w swietle orzecznictwa sadu apelacyjnego w
krakowie w latach 2003-2004.Narzedzia ksztaltowania wizerunku firmy na przykladzie grupy
ing.Marketingowo-logistyczne aspekty dystrybucji plytek ceramicznych na przykladzie grupy paradyz.Wplyw
turystyki na ksztaltowanie marki miasta krosna.Praca magisterska przyklady.Uwarunkowania realizacyjne
procesu produkcyjnego cementu w warunkach przykladowej cementowni..Projekt obudowy z plyt
warstwowych. Praca inzynierska budownictwo.Cross-border clearing and settlement- przeszkody prawne
stojace na drodze efektywnego post-tradingu w unii europejskiej.Dzialalnosc marketingowa
przedsiebiorstwa w internecie.Logistyka stosowana a planowanie produkcji w przedsiebiorstwie
produkcyjnym.Dostosowanie firm transportowych do wymogow unii europejskiej..Uprawnienia pracownika
oraz obowiazki pracodawcy zwiazane z urlopem macierzynskim.Ustroj konstytucyjny.Zarzadzanie kapitalem
obrotowym w przedsiebiorstwie.Rola operatora logistycznego w lancuchu dostaw.Wplyw klastrow na
atrakcyjnosc regionow turystycznych na przykladzie beskidzkiej 5.Organizacja dzialalnosci logistycznej w
wybranej sferze dzialalnosci firmy (na przykladzie japan tabacco international polska).Ustanowienie swiadka
koronnego i procesowe konsekwencje nadania mu takiego statusu.Opakowania transportowe w procesach
logistycznych na przykladzie przedsiebiorstwa xyz.Budzet w stymulowaniu rozwoju spoleczno-gospodarczego
gminy.Ocena kosztow administracyjnych realizacji swiadczen pomocy spolecznej w gminie prudnik i
glucholazy w latach 2006-2008.praca licencjacka budzet gminy .Zasady wykorzystania materialow
operacyjnych w polskim procesie karnym.Ochrona pracy kobiet w ciazy- podczas urlopu macierzynskiego i
wychowawczego.Analiza zapotrzebowania na przewozy kolejowe w polsce na przykladzie grupy pkp..Rozwoj
tanca wspolczesnego na przykladzie wybranych teatrow tanca w polsce.Kredyt jako zrodlo finansowania
inwestycji na rynku nieruchomosci.Odpowiedzialnosc materialna za szkody w mieniu powierzonym.Analiza
sytuacji finansowej teatru.Finansowa ocena funkcjonowania przedsiebiorstwa drewex kolorino s.a. w latach
2007-2011..Wplyw oceny pracownika na jego motywacja na przykladzie urzedu gminy w
konopiskach.Badanie czasu pracy i racjonalnosc dzialan na przykladzie realizaji utwardzanej posadzki
fibrobetonowej praca inzynierska budownictwo.Mozliwosci rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw po
akcesji do krajow czlonkowskich ue..Praca magisterska plan pracy.Stres i wypalenie zawodowe ratownikow
medycznych..Forma prawna aktu glosowania i uchwaly zgromadzenia spolki kapitalowej.Przywodztwowladza i autorytet menadzera na przykladzie lodzkiego centrum doskonalenia nauczycieli i ksztalcenia
praktycznego.praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie z pielegniarstwa.Wspolpraca zagraniczna
jako czynnik determinujacy rozwoj gmin.Sprawozdanie finansowe jako podstawa do oceny rentownosci i
plynnosci banku komercyjnego.System motywacji pracownikow w areszcie sledczym w krakowie.Badanie
plynnosci finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego.Wdrazanie miedzynarodowych
standardow rachunkowosci/miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci finansowej w praktyce
polskiej na przykladzie wybranych standardow.Teoria liczby fibonacciego na polskim rynku gieldowym w
pierwszej dekadzie xxi wieku..Kaplan- robert s. - rachunek kosztow dzialan sterowany czasem tdabc timedriven activity-based costing : prostsza.Zewnetrzne zrodla finansowania przedsiebiorstwa na podstawie
kuznia - zawadzkie sp. Z o. O. W zawadzkiem..praca licencjacka budzet gminy .Zasada uczciwej konkurencji w
..

..
orzecznictwie krajowej izby odwolawczej..Zawieszenie postepowania cywilnego w postepowaniu
procesowym.Polska skarga konstytucyjna na tle modelu austriackiego- hiszpanskiego i
niemieckiego..Opodatkowanie dywidend podatkami dochodowymi.Udzial wydatkow na cele spoleczne w
budzecie gminy lipie.Seminarium v r.kat.prawa adminstracyjnego.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym na przykladzie getin banku s.a..Przedmiot zaskarzenia w akcji
paulianskiej.Pracownicze programy emerytalne jako forma oszczedzania w ramach trzeciego filaru
zreformowanego systemu ubezpieczen emerytalnych w polsce na przykladzie programu dla pracownikow
uniwersytetu lodzkiego.Badanie i ocena efektywnosci inwestycji na potrzeby sporzadzenia biznes
planu..Problem inwentaryzacji w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Granice dozwolonego uzytku prywatnego
w kontekscie eksploatacji utworow w sieci internetowej.Fiesta w pracy -pracownicy z kregu kultury
latynoamerykanskiej w polskiej organizacji (na przykladzie instytutu ksztalcenia iberoamerykanskiego el
abanico).Uslugi detektywistyczne i ochroniarskie.Wplyw wybranych instrumentow wspolnej polityki rolnej
na inwestycje w gospodarstwach rolnych na podlasiu.Organizacja procesow magazynowych na podstawie
firmy s.Dynamika i struktura bezrobocia w powiecie opoczynskim w latach 2000-2009.Analiza logistyczna
przewozow transportu szynowo-drogowego w porownaniu z transportem drogowym.Pisanie prac
zaliczeniowych tanio.praca licencjacka budzet gminy .Trojsektorowa struktura gospodarcza polski na tle
innych krajow unii europejskiej.Stosunki panstwo - kosciol we francji od roku 1789 do
wspolczesnosci.Marketing w dzialalnosci przedsiebiorstwa branzy winiarskiej na przykladzie firmy elba sp. Z
o.o..Ewolucja zasady samostanowienia narodow w europie po roku 1990.Zarzadzanie strategiczne w
organizacjach non-profit na przykladzie europejskiego forum studentow aegee-krakow.Stanisz- piotr (1966- ).
Red. - ukladowe formy regulacji stosunkow miedzy panstwem a zwiazkami wyznaniowymi : (art. 25
ust..Zabezpieczenie spoleczne osob niepelnosprawnych w polsce w latach 1999-2004.Struktura
organizacyjna spoldzielni mieszkaniowej czerwony rynek.Wiedza pracownikow na temat wypalenia
zawodowego i sposobow przeciwdzialania mu w przedsiebiorstwie x.Zjawisko --honour killing” a prawo
karne islamu.praca licencjacka budzet gminy .An application of the expert system in the credit scoring
evaluation process management.Prace licencjackie turystyka.Polska droga do schengen..Wplyw
wykorzystania emocji w reklamie na zapamietywanie reklamowanych produktow.Wplyw marketingu na
popularnosc- rozwoj i atrakcyjnosc sportu.Poczucie bezpieczenstwa a zaufanie do policji.Sprawozdanie z
dzialalnosci jako element rocznego raportu finansowego spolki gieldowej.Wplyw spolecznej
odpowiedzialnosci biznesu na dzialalnosc korporacji transportowych.Wplyw cyklicznosci rynku
nieruchomosci na powstawanie kryzysow bankowych na przykladzie rynku nieruchomosci mieszkaniowych w
polsce.Reklama telewizyjna i jej elementy- jako glowne narzedzie marketingu i bodziec ksztaltujacy
zachowania konsumentow na rynku..Uznaniowe decyzje podatkowe.praca licencjacka budzet gminy
.Produkty inwestycyjne dla klienta indywidualnego na podstawie banku pekao s.a..Ocena zarzadzania
zasobami ludzkimi w opinii pracownikow urzedu miasta lubliniec..Egzekucja przez zarzad przymusowy.Emarketing na przykladzie malej firmy rodzinnej.Polskie prawo karne wobec przestepstwa eutanazji i
przestepstwa pomocy w samobojstwie eutanatycznym.Wplyw wielostopniowej klauzuli arbitrazowej na
rozliczenie inwestycji opartej na warunkach kontraktowych fidic.Licencjat.Polityczno - ekonomiczne
problemy krajow europy srodkowej na tle ue.Zaklad budzetowy jako podmiot realizujacy zadania z zakresu
uslug publicznych gminy..Uzywacz uprzedni znaku towarowego.Znaczenia ocen pracowniczych w procesie
rozwoju zawodowego pracownikow firmy henkel.Optymalizacja kosztow firmy produkcyjnej na przykladzie
tomaszewskiej fabryki filcow technicznych.Podatek dochodowy od osob fizycznych w polsce a w krajach unii
europejskiej.Proces szkolenia w organizacjach pozarzadowych na przkladzie zhp na poziomie
hufca.Zarzadzanie dziedzictwem kulturowym dawnego miasta podgorze.Kredyt bankowy jako zrodlo
finansowania rolnictwa. Analiza na przykladzie banku spoldzielczego w krasnosielcu.Funkcjonowanie
samorzadnosci terytorialnej w aspekcie europejskich procesow integracyjnych na przykladzie gminy
lowicz.Analiza czynnikow determinujacych bezrobocie w polsce.Rewitalizacja terenow poprzemyslowych na
przykladzie krakowa..Hajder- krzysztof. Red. - wspolczesne wyzwania unii europejskiej w swietle polityki
wschodniej : praca zbiorowa .Praca magisterska prawo.Kubuj- katarzyna - implementacja prawa
wspolnotowego na tle doswiadczen francji .Ocena ryzyka inwestycyjnego przy wyborze spolki przez
..

..
debiutujacego inwestora na podstawie tvn s.a..Przyklady prac licencjackich.Wozniak- leszek - staze
narzedziem intensyfikacji wspolpracy nauki i przemyslu : wplyw wspolpracy przemys.Przykladowe prace
licencjackie.Napisanie pracy licencjackiej.Benchmarking w ubezpieczeniach na przykladzie tuir warta
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Budzet zadaniowy jako metoda racjonalizacji wydatkow
publicznych.System rezerw w zarzadzaniu ryzykiem w dzialalnosci banku spoldzielczego ( na przykladzie
banku spoldzielczego w prudniku ).praca licencjacka budzet gminy .Stec- miroslaw (1951- ). Red. - nadzor nad
samorzadem a granice jego samodzielnosci .Ocena szans i zagrozen zwiazanych z funkcjonowaniem biura
turystycznego na terenie krakowa..Komputerowo zintegrowany system zarzadzania produktywnoscia na
przykladzie wydawnictwa..Odpowiedzialnosc karna lekarza za zlamanie sprzeciwu wyrazonego w
oswiadczeniu pro futuro.Odpowiedzialnosc karna za dzialanie na szkode spolki handlowej z art. 585 kodeksu
spolek handlowych w swietle badan aktowych.Rekrutacja i selekcja w przedsiebiorstwie outsourcingowym
x.Stosunki transatlantyckie ue: z nato czy bez?.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na podstawie urzedu gminy
dlutow.Europejski fundusz spoleczny jako istotny czynnik ksztaltowania poziomu bezrobocia..Dzialalnosc
wolontariatu w organizacjach pozarzadowych..Turystyczna oferta anglii w opinii polakow.praca licencjacka
budzet gminy .Umowa faktoringu w prawie cywilnym rosyjskim- ukrainskim i polskim.Wplyw zmiany
pokoleniowej na strategie zarzadzania przedsiebiorstwem rodzinnym (na wybranych przykladach).Fluktuacja
pracownikow jako element kosztow pracy.Procedura rozwiazywania sporow zbiorowych.Logistyka dystrybucji
w cementowni rudniki cemex polska sp.zo.o..praca licencjacka budzet gminy .Pisma procesowe w cywilnym
potepowaniu procesowym.Analiza systemu dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa x..Tendencje do
ograniczania gwarancji procesowych w postepowaniach przeciwko terrorystom.Specyfikacja prowadzenia
podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow..Analiza finansowa na przykladzie fabryki tasm transportowych
stomil wolbrom s.a.Wplyw malych i srednich przedsiebiorstw na rozwoj gminy.Inkubator przedsiebiorczosci
jako narzedzie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie inkubatora fundacji i promocji
gospodarczej regionu krakowskiego..Deszczynski- przemyslaw (1956- ). Red. - kraje rozwijajace sie w
stosunkach miedzynarodowych .Status kobiety w islamie..Prywatyzacja przedsiebiorstwa panstwowego w
oparciu o leasing pracowniczy.Dlugoterminowe zmiany struktury bezrobocia w wojewodztwie
opolskim..zrodla finansowania srednich przedsiebiorstw w polsce na przykladzie p.p.h.u. bomilla sp. Z o. O.
We wloclawku.The strategic behaviours of financial institutions during the global economic crisis.Nadzor i
kontrola dzialalnosci zawodowej rzeczoznawcow majatkowych.Ksztaltowanie strategii marketingowych na
przykladzie zakladu produkcji donic ceramicznych.Bibliografia praca magisterska.Konflikt i sposoby jego
rozwiazywania w spolem pss jednosc.Nowoczesne centra logistyczne - wazny element lancucha
logistycznego.Zbycie przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Wykonywanie kary pozbawienia
wolnosci na przykladzie zakladu karnego w rzeszowie-zalezu..Zarzadzanie wiedza jako czynnik zwiekszenia
konkurencyjnosci firmy na przykladzie fabryki urzadzen mechanicznych poreba sp. Z o.o..Prace
magisterska.Koncepcja marketingu w dzialalnosci banku spoldzielczego pa-co-bank w pabianicach..Prawo do
strajku w systemie prawa polskiego.Prace magisterskie logistyka.Ocenianie pracownikow jako element
podejmowania decyzji personalnych w zarzadzaniu firma.Znaczenie srodkow finansowych pozyskiwanych z
funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji w miescie i gminie dzialoszyn w latach 2007-2013..Rola
turystyki w strategii rozwoju powiatu na przykladzie powiatu tomaszowskiego.Ocena jakosci obslugi
klientow w firmie grafit.Koszt obslugi dlugu publicznego w polsce w latach 2000 - 2005..Rzecznik praw
obywatelskich.Instrumenty zachety w ocenie pracownikow urzedu skarbowego w parczewie.Kolodziejczykdanuta. - rozwoj infrastruktury a cechy wiejskich spolecznosci lokalnych w latach 2005-2011 .praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza rozmiarow bezrobocia oraz metod
przeciwdzilania bezrobociu w powiecie opolskim i miescie opole w latach 2000-2010.Plan kont a
sprawozdawczosc finansowa zakladu ubezpieczen na przykladzie jednostki x.Analiza ekonomiczno-finansowa
veris sp. Z o.o..Niedowodowe srodki ustalenia faktow w procesie cywilnym.Wplyw logistyki zaopatrzenia na
zarzadzanie przedsiebiorstwem..Zarzadzanie podatkiem od towarow i uslug na przykladzie szkolki roslin
ozdobnych w latach 2007-2009.Osoba niepelnosprawna w zespole. Relacje miedzyludzkie na przykladzie
sklepu osiedlowego x.Zakup nieruchomosci mieszkaniowej na rynku wtornym przy pomocy kredytu
hipotecznego.Techniki manipulacyjne w procesie motywowania pracownikow.praca licencjacka budzet
..

..
gminy .Analiza i ocena zastosowania marketingu internetowego na przykladzie wirtualnego biura podrozy
travelplanet.pl.Gospodarowanie komunalnymi zasobami nieruchomosci gruntowych w gminie.Analiza
dzialalnosci banku gospodarki zywnosciowej s.a. w zakresie kredytow hipotecznych w latach 20032007.Odpowiedzialnosc karna skarbowa za wybrane przestepstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciw
obowiazkom podatkowym.Rola ulg w podatku dochodowym od osob fizycznych w polsce.praca licencjacka
budzet gminy .Pelnomocnictwo procesowe ogolne.Zarzadzanie kompetencjami jako instrument rozwoju
pracownikow.Zatrudnienie w sluzbach porzadku publicznego.Fundusze inwestycyjne- rodzaje i zasady ich
funkcjonowania w polsce i na swiecie.Regulacja w telekomunikacji.Parteka- tomasz (1944- ). Red. - wymiar
europejski regionu morza baltyckiego = (the european dimension of baltic sea region) .Tematy prac
licencjackich z administracji.Obrot powszechny nieruchomosciami rolnymi.Wycena nieruchomosci
zabytkowych.Analiza ekonomiczno -finansowa przedsiebiorstwa pan gaz czestochowa sa w latach 20042008.Pisanie prac poznan.Etel- leonard - podatki i oplaty lokalne- podatek rolny- podatek lesny : komentarz
.Wspolne wykonanie czynu zabronionego jako znamie rozgraniczajace wspolsprawstwo i
pomocnictwo.Instytucje demokracji bezposredniej w polsce na tle rozwiazan obowiazujacych w innych
panstwach europejskich..praca licencjacka budzet gminy .Koper- radoslaw. - jawnosc rozprawy glownej a
ochrona prawa do prywatnosci w procesie karnym .Proces rekrutacji i selekcji przeprowadzany w dziale
sprzedazy na przykladzie vistula group s.a..Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy kopnopiska.Rozwoj funkcji logistycznych w regionie lodzkim.Analiz finansowa firmy jako
glowne narzedzie w tworzeniu strategii finansowej przedsiebiorstwa (na przykladzie redan s.a.).System
wynagrodzen pracownikow w brzeskim centrum medycznym w brzegu..Pisanie prac licencjackich
szczecin.Zarzadzanie edukacja integracyjna. Postawy nauczycieli wobec idei edukacji integracyjnej a jej
realizacja..Zgoda wspoluprawnionego malzonka na dokonanie czynnosci prawnej..Analiza atrakcyjnosci
inwestycyjnej spolki gieldowej rainbow tours s. A. W oparciu o sprawozdanie finansowe.praca licencjacka
budzet gminy .Prace licencjackie po angielsku.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Zamkniete fundusze inwestycyjne na rynku kapitalowym w polsce.Ocena sytuacji ekonomicznofinansowej spolek branzy meblarskiej na wybranych przykladach.Praca licencjacka.Wspolnotowa polityka
regionalna i jej znaczenie dla polski jako czlonka unii europejskiej.Analiza finansowa grupy kapitalowej
bioton s.a..Uczestnicy na prawach strony w kodeksie postepowania administracyjnego - prokurator- rzecznik
praw obywatelskich- organizacja spoleczna..Administracyjno-prawna reglamentacja prawa do zrzeszania
sie..Informacyjno-perswazyjna rola kampanii spolecznych. Studium przypadku kampanii skierowanych do
kierowcow..praca licencjacka budzet gminy .Status prawny komisiji nadzoru finansowego.Zasilki dla
bezrobotnych w polsce i wybranych krajach unii europejskiej - analiza porownawcza.Znaczenie doskonalenia
zasobow ludzkich w szkolnictwie na podstawie badan w zespole szkol elektrycznych im. Tadeusza kosciuszki
w opolu...Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie united technologies corporation..praca
licencjacka budzet gminy .Wspolczesna koncepcja szkoly podstawowej jako zakladu administracyjnego w
swietle ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. O systemie oswiaty.Zatrudnienie w sluzbach porzadku
publicznego.Rzeczywistosc rozszerzona jako usluga telefonii komorkowej.Polacy na rynku pracy unii
europejskiej.Wplyw globalizacji na zarzadzanie malymi i srednimi przedsiebiorstwami.Ekonomiczne
podejscie do prawa w koncepcji richarda posnera.Wypalenie zawodowe jako nastepstwo stresu w miejscu
pracy.Wykorzystanie dzialan promocyjnych w celu budowania wizerunku firmy.Patent na wynalazek
biotechnologiczny.Szanse i bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na obszarach wiejskich na
podstawie badan przeprowadzonych w gminie zbroslawice..Analiza systemow bezpieczenstwa szkol w
powiecie klobuckim.Ksztaltowanie sie cen i struktur na rynku nieruchomosci w polsce..Ocena kondycji
finansowej miejskiego przedsiebiorstwa komunalnego sp. Z o.o. Mpk.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
strategiczne w przedsiebiorstwie uslugowym na przykladzie czestochowskiego uniwersytetu powszechnego
towarzystwa wiedzy powszechnej.Badania do pracy magisterskiej.Czynniki determinujace organizacje
procesowa w przedsiebiorstwie..praca licencjacka budzet gminy .Piasecki- ryszard (ekonomia). Red. - polska
w unii europejskiej : proba bilansu : praca zbiorowa .Uznanie za zmarlego i stwierdzenie zgonu w polskim
procesie cywilnym.Zasady odpowiedzialnosci za wykroczenia pospolite.Wdrozenie podstawowych zasad i
..
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narzedzi lean manufacturing oraz ocena ich wplywu na jakosc i produktywnosc w firmie branzy
elektronicznej.Panstwa czlonkowskie jako platnicy i beneficjenci budzetu ogolnego unii
europejskiej.Wybrane aspekty psychologii w organizacji – ujecie teoretyczno-analityczne.Srodki przymusu
procesowego w k.p.k.Mobbing jako przyklad zjawisk patologicznych w srodowisku pracy..Analiza dystrybucji i
jej kanalow na przykladzie huty szkla..praca licencjacka budzet gminy .Narzedzia i techniki marketingowe w
kampaniach wyborczych jako determinnty sukcesu politycznego..Analiza dochodow i wydatkow gminy
mlynarze w latach 2004-2008.Wykorzystanie metody profilowania kryminalnego przez policje.Skarga o
stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia - charakterystyka instytucji..Opodatkowanie
odsetek na gruncie umowy modelowej oecd i umow o unikaniu podwojnego opodatkowania zawartych
przez polske.Styl kierowania-a wielkosc i branza przedsiebiorstwa.Urbaniak- boguslawa. Red. - strategiczne
zarzadzanie zasobami ludzkimi a ksztaltownie stosunkow pracy .Inwestycje komunalne w nieruchomosci na
przykladzie gminy lelow w latach 2009-2011.Zarzadzanie globalna jakoscia uslug na przykladzie hotelu
novotel krakow centrum..Przedsiebiorczosc rodzinna w irlandii oraz wnioski dla przedsiebiorczosci rodzinnej
w polsce.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy wytworni
wyposazen samochodow..Ocena dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego w mykanowie w latach 20022005.Skrzypek- elzbieta. Red. - etyka a jakosc i efektywnosc organizacji : monografia .Funkcjonowanie oraz
gospodarka finansowa jednostek budzetowych na przykladzie zespolu szkol zawodowych nr 1 w
skierniewicach.Znaczenie menagera publicznego w zarzadzaniu zasobami ludzkimi we wspolczesnej szkole
publicznej..Nierownosci dochodowe gospodarstw domowych- jak bariera rozwoju spoleczno-gospodarczego
w polsce.Rozwoj osobisty menedzera.Hipoteka bankowa jako szczegolny rodzaj hipoteki umownej.Przymus
leczenia a ochrona praw i wolnosci gwarantowanych konstytucyjnie- zagadnienia wybrane..Praca licencjacka
z fizjoterapii.Stawicka- malgorzata. Red. - integracja a konkurencyjnosc przedsiebiorstw w ue : wybrane
zagadnienia .Ile kosztuje praca magisterska.System podatkowy w polsce na tle rozwiazan
unijnych..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w starostwie powiatowym w ciechanowie.Zbior prac
magisterskich.Dynamika i struktura bezrobocia w powiecie lowickim w latach 1999-2005..Wzor pracy
licencjackiej.Szkolenie jako etap zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy top secret.Zalewa- piotr.
- transformacja ustrojowa a ksztalt polskiego systemu ekonomicznego .Ceny na polskim rynku
nieruchomosci mieszkaniowych.Ocena gospodarowania srodkami trwalymi na przykladzie spolki volt
s.a..Ryzyko w dzialalnosci firmy budowlanej. Praca inzynierska budownictwo.Fundusze strukturalne unii
europejskiej w powiecie ostroleckim.Motywacja praca licencjacka.Pisanie prac magisterskich
krakow.Zatrudnienie tymczasowe pracownikow.Opodatkowanie wspolne malzonkow w ustawie o podatku
dochodowym od osob fizycznych.Systemy motywowania pracownikow w instytucji publicznej na przykladzie
miejskiego osrodka pomocy spolecznej w czestochowie..Obecnosc i aktywnosc wielkiej brytanii w
strukturach europejskich.Przemoc w rodzinie jako przestepstwo znecania sie nad kobieta.Uklad pracy
magisterskiej.Wspolna polityka rolna i jej wplyw na sektor rolny w polsce.Wojtysiak-kotlarski- marcin - teoria
przedsiebiorstwa a koncepcje zarzadzania i praktyka biznesu .Kreowanie wizerunku miasta jako element
promocji na przykladzie miasta krakowa.Pisanie prac magisterskich ogloszenia.Management challenge: team
building.Faktoring jako forma finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy
.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego pracownikow przykladowo wybranego zespolu
szkol.Skarga o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia.Monitorowanie satysfakcji
pacjentow jako instrument diagnozy systemu zarzadzania jakoscia (na przykladzie nzoz pasternik).Metody
zbierania danych dla celow badan marketingowych.Zroznicowanie form promocji i polityki marki w
marketingu miedzynarodowym.Napisanie pracy licencjackiej.Procesowa i pozaprocesowa kontrola i
utrwalanie rozmow.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie projektami w e-biznesie.Ochrona interesow
konsumentow w internecie.Dowod z dokumentu w postepowaniu cywilnym.Przemoc domowa w
rodzinie.zrodla finansowania przedsiewziec inwestycyjnych i ich wplyw na sytuacje finansowa jednostki na
przykladzie alfa sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Przejecia bankow w formie spolek
akcyjnych.Dzialalnosc panstwowa na rzecz ofiar przestepstw.Wplyw specjalnej strefy ekonomicznej na
procesy rozwoju lokalnego na przykladzie miasta ozorkow.Polska w globalnym spoleczenstwie
informacyjnym i gospodarce elektronicznej.Kontrola zarzadcza w placowkach oswiatowych na przykladzie
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szkoly podstawowej nr 34 w czestochowie.Rynek kredytow hipotecznych w polsce (na przykladzie banku
spoldzielczego w zgierzu).Miejsce kierownika w procesie podnoszenia efektywnosci pracy zespolow
pracowniczych.Urlopy przyslugujace funkcjonariuszowi agencji bezpieczenstwa wewnetrznego .Prace
magisterskie stosunki miedzynarodowe.Bezrobocie w powiecie belchatowskim lata 2003 2006.Zabezpieczenia kredytow na przykladzie malych i srednich przedsiebiorstw..Seryjni zabojcy.Analiza
finansowa telekomunikacji polskiej s.a. w latach 2001-2005..Koper- radoslaw. - jawnosc rozprawy glownej a
ochrona prawa do prywatnosci w procesie karnym .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w obliczu zmian
organizacyjnych na przykladzie rt hotels s.a..Przestepstwo szpiegostwa.Doskonalenie zarzadzania przez
projekty w warunkach przedsiebiorstwa budowlanego x..Specyfika prawna i organizacyjna systemu narodow
zjednoczonych.Zalozenia systemu opodatowania osob prawnych w federacji rosyjskiej w latach 20002004.Bezrobocie na wsi polskiej i metody jego zwalczania.Analiza funkcjonowania podatku dochodowego na
przykladzie przedsiebiorstwa mar-bud w latach 2006-2010.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Ekspansja produktowa firmy kaletniczej jan - pol bis na rynki miedzynarodowe..Ocena
dzialalnosci inwestycyjnej gminy kleszczow w latach 2005-2009.Miedzynarodowy komitet czerwonego krzyza
straznikiem miedzynarodowego prawa humanitarnego.Egzekucja administracyjna z
nieruchomosci.Zadowolenie z pracy przy wykorzystaniu koncepcji lean w przedsiebiorstwie.Rozwiazanie
umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracownika.Zjawisko mobbingu w miejscu pracy na przykladzie
przedsiebiorstwa mag-krak.Promocja jako zrodlo komunikacji i informowania o gminie na przykladzie
malopolskich gmin zabno i czorsztyn.Uprawnienia organu drugiej instancji w postepowaniu
odwolawczym..Zarzadzanie kompleksowym utrzymaniem maszyn wytwarzajacych krazniki nosne.Ocena
ekonomicznej efektywnosci projektow inwestycyjnych..Kompetencje i rola rady wierzycieli w polskim
postepowaniu upadlosciowym.Niekonwencjonalne nosniki produkt placement.Tyniec- grzegorz - wybrane
aspekty podatkowe obrotu nieruchomosciami .Controlling personalny w przedsiebiorstwie na przykladzie
hotelu park villa..Analiza procesu konteroli jakosci obreczy kolejowych na przykladzie huty
bankowa.Funkcjonowanie przesadow w srodowisku przestepczym.Podzial obowiazkow pomiedzy agencje
pracy tymczasowej a pracodawce uzytkownika w przypadku zatrudnienia pracownika tymczasowego.Prace
licencjackie europeistyka.Inwestowanie w nieruchomosci jako czesc portfela inwstycyjnego inwestora
indywidualnego.Analiza instrumentow sterowania ryzykiem kredytowym w banku spoldzielczym w
konopiskach w latach 2005 - 2009.Pisanie prac kontrolnych.Polityka i kultura europy.Reklama internetowa na
tle tradycyjnych srodkow reklamy.Rozwoj sektora prywatnych przedsiebiorstw w polsce w latach 19802010.Wartosciowanie stanowisk pracy w kontekscie nowej metody..Reguly ne peius w polskiej procedurze
karnej..Analiza i porownanie dwoch wybranych funduszy inwestycyjnych.praca licencjacka budzet gminy
.Doskonalenie zarzadzania przez projekty w warunkach przedsiebiorstwa budowlanego x..praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie konfliktem w firmie prywatnej i urzedzie administracji panstwowej..Systemy
motywacji pracownikow w firmie x polska sa oddzial kalisz.Podatek vat w systemie podatkowym polski i
innych krajach unii europejskiej.System rezerw w zarzadzaniu ryzykiem w dzialalnosci banku spoldzielczego (
na przykladzie banku spoldzielczego w prudniku ).Ekonomiczne aspekty kredytowania wydatkow
gospodarstw domowych.Atrakcyjnosc turystyczna gminy janow..Uruchamianie malego przedsiebiorstwa
gastronomicznego.Rozwoj infrastruktury logistycznej w polsce na tle tendencji europejskich.Wplyw
zastosowania msr/mssf na sporzadzanie sprawozdan finansowych przez banki.Pozyskiwanie srodkow z
funduszy unii europejskiej na rozwoj lokalny na przykladzie gminy konopiska..Wplyw internetu na proces
doboru pracownikow.Organizacja budowy – studium porownawcze przykladowych realizacji praca
inzynierska budownictwo.zrodla i formy pozyskiwania kapitalu w wybranym przedsiebiorstwie.Zarzadzanie
stresem w miejscu pracy na przykladzie agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.Proces prywatyzacji
mienia komunalnego na przykladzie przedsiebiorstwa komunalnego.praca licencjacka budzet gminy .Urlop
bezplatny.Ocena zmian polskiego sektora bankowego ne tle unii europejskiej.Spoleczne aspekty
restrukturyzacji personalnej w przedsiebiorstwie na przykladzie rafinerii nafty glimar s.a. w
gorlicach.Marketing bezposredni jako narzedzie ksztaltowania relacji z klientem wspolczesnej firmy na
przykladzie wydawnictwa nowa era.Funkcjonowanie supermarketu w wojewodztwie slaskim.Rozwoj
transportu intermodalnego w polsce z wykorzystaniem funduszy europejskich.Drugie izby
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parlamentow.Przeksztalcenia przestrzenne- spoleczne i gospodarcze wsi dytmarow..Logistyka w
przedsiebiorstwie handlowym na przykladzie firmy x..Analiza i ocena ryzyka zawodowego na wybranych
stanowiskach w przedsiebiorstwie produkujacym materialy budowlane..Ocena systemu motywacyjnego
przedsiebiorstwa na przykladzie renault zodiac witold gut..Wykorzystanie internetu w polityce
komunikacyjnej firmy na przykladzie marki odziezowej top secret.Style kierowania a motywacja
pracownikow do pracy.Znaczenie przedsiebiorczosci wiejskiej w budowaniu konkurencyjnosci powiatu
wloszczowskiego.Logistyka w gospodarce odpadami komunalnymi.Rozwoj zawodowy pracownikow w firmie
sektora uslug finansowych.Berg- ernst (1948- ). Red. - income stabilization in a changing agricultural world :
policy and tools .Rola komunikacji niewerbalnej w kierowaniu zespolem pracowniczym na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Kapital intelektualny a wartosc przedsiebiorstwa na podstawie firm z branzy
telekomunikacyjnej notowanych na gpw w warszawie.zrodla stresu organizacyjnego wystepujace w sluzbie
wieziennej..Rola audytu wewnetrznego w organizacji rachunkowosci na przykladzie sadu rejonowego..Elearning jako nowoczesna forma nauki na uczelniach wyzszych.Wycena opcji za pomoca modelu
dwumianowego na przykladzie opcji na indeks wig20 notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie.Istota systemu ocen pracownikow w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi - na przykladzie
urzedu wojewodzkiego w opolu..Polityka regionalna unii europejskiej.Konsekwencje wprowadzenia
wspolnej waluty euro w polsce.Zarzadzanie instytucja samorzadowa na podstwie powiatowego urzedu pracy
we wloszczowie.Sztuka i rysunek satyryczny jako kontratypy.Struktura organizacyjna i formy dzialania policji
w polsce..Kontrowersje towarzyszace zmianom w nowej bazylejskiej umowie kapitalow.Samorzad
terytorialny na przykladzie miasta myszkowa i jego budzetu przed i po akcesji polski do unii
europejskiej.Wplyw wybranych kultur na etyke biznesu w ujeciu globalnym..Seminarium v r.kat.prawa
ustrojowego i porownawczego.praca licencjacka budzet gminy .Analiza procesu produkcyjnego na podstawie
produkcji bloczka betonowego..Rachunkowosc podatkowa malej firmy na podstawie przedsiebiorstwa
transportowego firmy trans-bis.Wplyw zmian przywilejow dla zakladow pracy chronionej na ich wynik
finansowy.Temat pracy licencjackiej.Dzialania sponsoringowe w sferze sportu na przykladzie firmy sport
ekspert.Kultura organizacyjna na przykladzie firmy electrolux.Ksztaltowanie srodowiska pracy w
przedsiebiorstwie (na przykladzie firmy mirbud s.a.).Obszary aktywnosci gospodarczej w wojewodztwie
opolskim..Zdobywanie przewagi konkurencyjnej - na przykladzie organizacji sektora spolecznego.Ocena
polityki budzetowej gminy wachock w latach 2002-2006.Zarzadzanie administracja publiczna w sytuacji
konfliktu urzadnik - petent.Ocena instrumentow sterowania ryzykiem pojedynczej transakcji na przykladzie
rejonowego banku spoldzielczego w lututowie w latach 2005 - 2009.Zrodla dochodow miasta na prawach
powiatu na przykladzie miasta piotrkowa trybunlaskiego.Analiza wskaznikowa jako narzadzie oceny kondycji
finansowej przedsiebiorstwa unirur sp. Z o. O..Bartoszek- adam. Red. - aktywizacja edukacyjna i zawodowa
mieszkancow a jakosc zycia w miastach peryferyjnych .Narzedzia sciagalnosci skladek ubezpieczen
spolecznych na przykladzie zus oddzial czestochowa.Fundusze venture capital.Instrumenty planistyczne
rozwoju duzego miasta na przykladzie legnicy..praca licencjacka budzet gminy .Cena pracy
magisterskiej.Zarzadzanie zespolem projektowym na przykladzie publicznych i pozarzadowych organizacji
powiatu bialobrzeskiego..Metody doboru pracownikow na przykladzie malej firmy.Wplyw dochodow
wlasnych i zrodel obcych na gospodarke finansowa gminy gluchow w latach 2005-2008.Kaluzynskamalgorzata. - standardowy model kosztowy a obciazenia administracyjne w sektorze transportu drogowego
.Analiza funkcjonowania kredytow hipotecznych w dzialalnosci ing banku slaskiego.Ochrona stosunku pracy
w ramach zamowien grupowych.Wybrane aspekty przestepstwa paserstwa w polskim ustawodawstwie
karnym.Gospodarka magazynowa na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego xyz.Pisanie prac
naukowych.Godzenie zycia rodzinnego i zawodowego – wyzwanie dla pracownikow i pracodawcow.Rola
szkolen w procesie rozwoju zasobow ludzkich na przykladzie bis multiserwis sp. Z o. O..praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Polityka spojnosci ue i fundusze europejskie.Zarzadzanie
wiedza i danymi w programie lojalnosciowym. Casus firmy bp polska sp. Z o.o..Zastosowanie analizy
finansowej w zarzadzaniu spolka akcyjna na przykladzie techmex s.a..Nowoczesne systemy zaopatrzenia i
magazynowania w sieciach dostaw.Atrakcyjnosc inwestycyjna powiatu krapkowickiego..Ergonomicznosc
rozmieszczenia obiektow w projektowaniu pojazdow strategicznych..Zasady wykorzystania materialow
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operacyjnych w polskim procesie karnym.Ocena dzialalnosci instytucji wspierajacych rozwoj innowacyjnosci
w polsce - przyklad fundacja rozwoju regionu proregio..praca licencjacka budzet gminy .Umieszczenie w
odpowiednim zakladzie psychiatrycznym niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego.praca licencjacka
budzet gminy .Sejmowa komisja sledcza..Doskonalenie jakosci obslugi klienta w administracji samorzadowej
na przykladzie urzedu miasta zory..Pawlowicz- leszek (ekonomia). Red. - polska wobec integracji rynku
finansowego w unii europejskiej .Historia administracji.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja
pracownikow na przykladzie banku spoldzielczego ziemi kaliskiej.Zybala- andrzej. Red. - w kierunku dialogu
opartego na wiedzy .Analiza korzysci dla osob- ktore otrzymaly wsparcie w ramach projektu system
aktywizacji zawodowej kobiet - kobieta pracujaca i ich przelozenie na zalozenie programowe w tym
zakresie.Zewnetrzne i wewnetrzne formy finansowania sektora malych i srednich przedsiebiorstw w
warunkach polskiej gospodarki rynkowej.Marketing i promocja uslug gastronomiczno-hotelarskich na
przykladzie firmy rendex.Strefa euro: podstawy- ksztalt obecny i perspektywy przystapienia polski..Prawo
nieszkodliwego przeplywu.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie mieniem komunalnym gminy na
podstawie zakladu komunalnego kleszczow sp. Z o.o..Przeciwdzialanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego
rynku pracy w powiecie zawiercianskim w latach 2008-2010.Prace licencjackie informatyka.Umowa
deweloperska w swietle niedozwolonych postanowien umownych oraz odpowiedzialnosci stron.Plan pracy
licencjackiej wzor.Zaklad ubezpieczen jako pokrzywdzony w postepowaniu karnym.Zastosowanie metod
zdyskontowanych przeplywow pienieznych i ekonomicznej wartosci dodanej do wyceny przedsiebiorstwa na
przykladzie zakladu urzadzen naftowych naftomet sp. Z o.o.Zarzadzanie komunalnymi zasobami
mieszkaniowymi w gminie miejskiej brzeziny.Skarga paulianska w rzymskim prawie prywatnym oraz zakres
jej zastosowania w polskim kodeksie cywilnym.Johnson- scott f. - education law : a problem-based approach
.Znaczenie analizy finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie agora s.a..Wybrane elementy
gospodarowania zasobami ludzkimi w malych przedsiebiorstwach (na przykladzie o. Z. P. Ch. Mar-bet w
ostrolece).Efektywnosc pozaplacowych czynnikow motywacyjnych w telekomunikacji polskiej s.a..System
elektronicznej wymiany danych jako wsparcie procesow logistycznych w przedsiebiorstwie.Ekstradycja w
praktyce interpol-u.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Instrumenty promocji w
zarzadzaniu turystyczna marka miasta krakow.Realizacja powszechnej ochrony trwalosci stosunku pracy w
oparciu o klauzule generalne z art. 8 i 45 § 1 k.p..Analiza finansowa spolki kapitalowej na przykladzie uniqa
towarzystwo ubezpieczen s.a. za lata 2003-2005.Modele kar umownych w prawie cywilnym.Organizacja
transportu miejskiego na podstawie miasta glowna.Zmiany zatrudnienia w gornictwie na gornym slasku.Rfid
jako alternatywa kodow kreskowych.Kredytowanie dzialalnosci gospodarczej w banku spoldzielczym krzepice
oddzial przystajn na przykladzie przedsiebiorstwa polim - rad.Funkcjonowanie systemu ubezpieczen
spolecznych w polsce w swietle literatury i ustawy..Jakosc obslugi klienta na podstawie firmy stela.Rozwoj
personelu.Ochrona srodowiska naturalnego na przykladzie projektu termomodernizacji budynku szkolnego
w dabrowie gorniczej.Analiza dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego w radomsku w latach 20032006.Motywacyjne aspekty wynagrodzen w wybranej firmie. Studium przypadku z powiatu
zawiercianskiego.praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie postaw obywatelskich a organizacje
pozarzadowe na przykladzie fundacji im. Stefana batorego.praca licencjacka budzet gminy .Dostosowanie
spolki pkp cargo s.a. do wymogow unii europejskiej .strategia i jej rozwoj..Analiza operacji depozytowych na
przykladzie banku ochrony srodowiska s.a..Legalnosc sporu zbiorowego.Tematy prac licencjackich.Wyjazdy
studentow do pracy za granice- analiza empiryczna.Zasada sukcesji uniwersalnej w polskim prawie
spadkowym.praca licencjacka budzet gminy .Przemoc w rodzinie praca licencjacka.Zorientowanie na
odbiorce w publicznych instytucjach kultury na przykladzie oddzialu muzeum historycznego miasta krakowa
w podziemiach rynku glownego.Problematyka nabywania akcji wlasnych w spolce akcyjnej.praca licencjacka
budzet gminy .Prawo malzenskie w kosciele katolickim..Franchising i jego zastosowanie w przedsiebiorstwie
na podstawie pkn orlen s. A..Pozycja ustrojowa prezesa rady ministrow.Rekrutacja i selekcja pracownikow w
przedsiebiorstwie (na przykladzie firmy t-mobile).Analiza roli kredytow ze szczegolnym uwzglednieniem
kredytow mieszkaniowych..Realizacja polityki aktywizacji zawodowej bezrobotnych w gospodarce polskiej w
latach 2005-2010.Status prawny samorzadowych kolegiow odwolawczych..Sadowe postepowanie cywilne
rozpoznawcze .tryb procesowy i nie procesowy (roznice i podobienstwa)..Percepcja przez konsumentow
..

..
produktow markowych na przykladzie wybranych napojow bezalkoholowych.Rola zmiany organizacyjnej w
procesie adaptacji pracownika na przykladzie poczty polskiej s.a..Praca magisterska temat.Zespol wypalenia
zawodowego wsrod pielegniarek pracujacych w systemie pracy zmianowej na przykladzie oddzialu
chirurgicznego.Ustroj konstytucyjny.Model polskiej skargi konstytucyjnej.Pisanie pracy licencjackiej
zasady.Rola i znaczenie pucharu swiata w skokach narciarskich organizowanych w zakopanem.Pojecie
konsumenta w polskim prawie cywilnym.Prace mgr.Perspektywy przystapienia polski do strefy euro.Ocena
kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a. w latach 20062008..Wplyw wielokulturowosci na relacje przelozony - podwladny.Projekt zakladowego systemu ocen
pracowniczych (na przykladzie szkoly podstawowej)..Narzedzia motywacyjne stosowane w polskich szkolach.
Motywacja wedlug nauczycieli i dyrektorow.Zarzadzanie naleznosciami jako integralna czesc zarzadzania
plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa.Kontrola podmiotow prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza.Konsekwencje gospodarcze oszustw podatkowych w swietle zasady true and fair view.Zmiany w
prawie kolizyjnym w zakresie zobowiazan umownych w rozporzadzeniu rzym i.Dochody gminy praca
magisterska.Analiza statystyczna przedsiebiorstwa timpresss.c..Analiza dzialalnosci finansowej
przedsiebiorstwa jurajska.Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci wsrod studentow.praca licencjacka
budzet gminy .Problemy logistyki miejskiej w aspekcie transportu publicznego.Finansowanie
przedsiebiorstwa poprzez leasing i kredyt.Bilansowe i podatkowe aspekty funkcjonowania zakladow pracy
chronionej..Pozyskiwanie srodkkow unijnych na finansowanie zadan gminy ostrow mazowiecka.Prawnokarna
ocena zachowan afektywnych.Prawne podstawy funkcjonowania inspekcji transportu drogowego w
polsce.Instytucja mediacji - prawo i praktyka.Pozycja prezesa rady ministrow w w rzeczpospolitej polskiej na
tle konstytucji z 2 kwietnia 1997 r..Walencik- dariusz (1974- ). Red. - prawo wyznaniowe w polsce (19892009) : analizy- dyskusje- postulaty : praca zbiorowa .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Polozenie prawne karaimskiego zwiazku religijnego w polsce.Wplyw funduszy strukturalnych
na zrownowazony rozwoj wsi w powiecie ostroleckim.Obrona konieczna.Perspektywy rozwoju sektora
budownictwa mieszkaniowego w polsce.Prawo odstapienia od umowy.Reit - real estate investment
trust.praca licencjacka budzet gminy .Wymogi formalno-prawne postepowania upadlosciowego zagadnienia wybrane.Analiza fundamentalna spolki akcyjnej alma.Leasing- jako forma finansowania
dzialalnosci przedsiebiorstw..Przeciwdzialanie bezrobociu mlodziezy na lokalnym rynku pracy. Studium
przypadku powiatu piotrkowskiego.Analiza sytuacji finansowej banku millennium s.s. w latach 20022006..Przestepstwo prania brudnych pieniedzy w ustawodawstwie karnym..Kredyt jako zrodlo finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie lukas banku.Praca tymczasowa jako elastyczna forma
zatrudnienia..Marketing wewnetrzny jako determinanta wykorzystania marketingu relacji.Prawne i
kryminalistyczne aspekty dostepu do broni palnej..Mozliwosc finansowania zadan gminy ze srodkow
wlasnych na przykladzie gminy krzeszowice.Zintegrowany system logistyczny a kompleksowa obsluga
klientow na przykladzie cementowni warta s.a..Konsekwencje naduzycia wladzy rodzicielskiej w swietle
obowiazujacych przepisow prawa w polsce.Czynniki ksztaltujace zachowania ludzi w organizacji.Zadania
audytu wewnetrznego w jednostkach sektora finansow publicznych- a zadania rachunkowosci zarzadczej na
przykladzie uniwersytetu lodzkiego.Pisanie prac maturalnych ogloszenia.System administracji generalnego
gubernatorstwa 1939-1945.Naduzywanie pozycji dominujacej na przykladzie telekomunikacji polskiej
s.a..Bankowa obsluga operacji dewizowych na przykladzie pko bp s.a oddzial 1 w belchatowie.Polityka
finansowa gminy w zakresie inwestycji komunalnych na przykladzie miasta krakowa..Przeciwdzialanie
bezrobociu na terenie powiatu raciborskiego w latach 2005-2010.Ksztaltowanie sie bezrobocia w miescie
dzialoszyn i prob jego przezwyciezenia.Wybrane aspekty ulg w zaplacie podatku w ordynacji podatkowej oraz
w ustawach o podatkach dochodowych.Wizja szkoly przyszlosci w zarzadzaniu.praca licencjacka budzet
gminy .Postepowanie karne.Kredyt bankowy jako podstawowe zrodlo finansowania dzialalnosci
gospodarczej.Odwolalnosc decyzji administracyjnych w kodeksie postepowania administracyjnego i ordynacji
podatkowej.Szkolenia z punktu widzenia pracownikow na przykladzie firmy x w pabianicach.Amortyzacja
srodkow trwalych w ujeciu bilansowym i podatkowym na przykladzie spolki pphu lada..Materialne
motywowanie pracownikow na przykladzie panstwowej strazy pozarnej w lodzi.Wybrane aspekty regulacji
sektora bankowego na swiecie oraz w polsce. Tendencje wynikajace z kryzysu gospodarczego 2007..

..
2011r..Zapewnienie bezpieczenstwa i porzadku publicznego jako zadanie jednostki samorzadu terytorialnego
i jednostek organizacyjnych na przykladzie miasta czestochowy.Analiza finansowa jako zrodlo informacji o
sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie spolki x..Konstrukcja przedmiotu i podstawy
opodatkowania w podatku od nieruchomosci na przykladzie rozwiazan przyjetych w prawie polskim oraz w
prawie francuskim.Dzialalnosc inwestycyjna w rachunkowosci jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy przyrow w latach 2004-2006.Marketing w dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy opoczno.Analiza i ocena oferty kredytowej esbanku banku spoldzielczego w latch 2006 -2010.Analiza
ekonomiczna przedsiebiorstwa na przykladzie firmy efen polska.Tradycyjne vs nowoczesne metody promocji
na przykladzie coca-coli.Wykorzystanie pomocy unijnej w zarzadzaniu mala firma na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa.Zarzadzanie rozwojem produktow na przykladzie przedsiebiorstwa branzy
piekarniczej..Modele ochrony pracownikow przed molestowaniem seksualnym.Zarzadzanie kapitalem
intelektualnym jako metoda konkurowania firm na rynku polskim oraz sposob przyciagania
inwestorow.Znaczenie stylu kierowania na efektywnosc pracy w firmie x.Wycena i zarzadzanie wartoscia
przedsiebiorstwa.Analiza systemu kredytowania osob fizycznych na przykladzie banku bgz s.a w latach 2006 2010.Fogel- piotr. - wskazniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminach = indicators of evaluation
spatia.Lokalne grupy dzialania na przykladzie lgd dorzecze wisly..Kulawik- jacek. Red. - doplaty bezposrednie
i dotacje budzetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsi.Podatek od nieruchomosci w
polsce i wybranych panstwach unii europejskiej. Analiza porownawcza.Strategia rozwoju firmy
transportowo- spedycyjno- logistycznej na przykladzie dhl express..Rola dochodow z nieruchomosci w
dochodach gminy.Pedagogika prace licencjackie.Wykorzystanie internetu w dzialaniach promocyjnych
przedsiebiorstw na przykladzie firmy watis.Model wspolpracy sluzb ratowniczych na poziomie
powiatu..Organizacja bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach azotowych kedzierzyn s.a..Dobrowolne
poddanie sie odpowiedzialnosci.Migracja kapitalu ludzkiego do krajow zatoki perskiej.Efektywnosc
instrumentow motywacji pracownikow w turystycznej grupie kapitalowej.Chuliganstwo stadionowe jako
zjawisko kryminologiczne i kryminalistyczne.Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania w praktyce
gospodarczej na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Analiza dochodow i wydatkow gminy mlynarze w latach
2004-2008.Ocena dzialalnosci zakladu ubezpieczen na przykladzie powszechnego zakladu ubezpieczen
sa.Wykorzystanie funduszy unijnych z sektorowego programu operacyjnego na ochrone srodowiska i
transport na przykladzie gminy klodawa.Analiza budzetu gminy na przykladzie gminy godzianow w latach
2000-2005.Udzial strazy granicznej w ksztaltowaniu bezpieczenstwa wschodnich obszarow polski .praca
licencjacka budzet gminy .Systemy motywacyjne stosowane w biurach podrozy.Zarzadzanie zasobami
ludzkimi prace magisterskie.Wynik finansowy jako kryterium efektywnosci dzialania gminnej spoldzielni
samopomoc chlopska we wladyslawowie.Strategie inwestycyjne funduszy emerytalnych..Budowa przewagi
konkurencyjnej na rynku chemii budowlanej w polsce na przykladzie grupy atlas.praca licencjacka budzet
gminy .Indywidualne konta emerytalne w systemie zabezpieczenia spolecznego.Ustawowe prawo
pierwokupu nieruchomosci rolnej.Technologicznosc i ekonomika wybranych systemow budowy domu
jednorodzinnego praca inzynierska budownictwo.Wplyw oceny pracownikow na efektywnosc pracy na
przykladzie banku spoldzielczego.Turystyka biznesowa w polsce - ocena jakosci uslug w hotelach
biznesowych.Konflikt prawa wylacznego ze znaku towarowego z wierzytelnoscia wynikajaca z domeny
internetowej.Optymalizacja opodatkowania ochodow przedsiebiorcow w podatku dochodowym od osob
prawnych..Efektywnosc logistycznej obslugi klienta na podstawie firmy uslugowej.Istota i narzedzia
ograniczania ryzyka kredytowego.Ksztalcenie i rozwoj pracownikow na przykladzie zespolu szkol w
konarach.Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania na przykladzie banku gospodarki zywnosciowej s.a.
w ostrolece.Analiza ryzyka kredytowego sektora msp w esbanku banku spoldzielczym w radomsku w latach
2005 - 2009.Charakter prawny oswiadczen i zapewnien w polskim systemie prawnym.Rola administracji
publicznej- biznesu i organizacji pozarzadowych w przeciwdzialaniu zjawiskom korupcyjnym.Wplyw
zagospodarowania przestrzennego i procesu urbanizacji na poziom przestepczosci..Wplyw funduszy unijnych
na rozwoj rolnictwa w powiecie wielunskim.Zaprawy poliestrowe modyfikowane pylem krzemionkowym
praca inzynierska budownictwo.Analiza procesow konsolidacji sektora samochodowego w warunkach
globalnego kryzysu finansowego lat 2008-2009.Regulacje prawne dotyczace bezpieczenstwa rynku
..
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farmaceutycznego w prawie polskim oraz w prawie europejskim..Praca magisterska z administracji.Migracja
zawodowa pielegniarek w wybranych placowkach sluzby zdrowia woj. Lodzkiego po przystapieniu polski do
unii europejskiej.Spory o wlasciwosc.Konferencja z okazji xxxv-lecia informatyki prawniczej w polsce i xvlecia systemu informacji pra - informacja prawna a prawa obywatela : konferencja z okazji xxxv-lecia
informatyki prawniczej w p.Ugoda sadowa w polskim procesie cywilnym.Alternatywne formy rekrutacji i
selekcji pracownikow w praktyce dzialania agencji pracy tymczasowej otto polska sp. Z o.o..Badanie
niezaleznosci banku centralnego- ze szczegolnym odniesieniem do narodowego banku polskiego.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w administracji publicznej (na przykladzie urzedu statystycznego w bialymstoku).Ocena
dzialalnosci promocyjnej gminy ogrodzieniec.Elektroniczne instrumenty platnicze w nowoczesnej
bankowosci na przykladzie wybranych bankow.Funkcjonowanie i rozwoj przedsiebiorstwa rodzinnego.Popyt
na uslugi handlu detalicznego swiadczonego za posrednictwem internetu.Udzial kapitalowy w handlowych
spolkach osobowych.Multimedia a skutecznosc reklamy..praca licencjacka budzet gminy .Proces
motywowania pracownikow jako element marketingu wewnetrznego w firmie mindshare.Projektowanie baz
danych: optymalizacja oraz narzedzia do analizy i strojenia na przykladzie database engine tuning
advisor.Rola osrodkow europejskiego funduszu spolecznego w przezwyciezaniu bezrobocia wsrod mlodziezy
na przykladzie dzialan grodzkiego urzedu pracy w krakowie..Walka z przemytem na przykladzie dzialan
podejmowanych przez izbe celna w bialymstoku .praca licencjacka budzet gminy .Zasady prowadzenia
dzialalnosci handlowej na e-rynku.Zasady opodatkowania dochodow z nieujawnionych zrodel
przychodow.Kompetencje prezydenta rzeczypospolitej polskiej.Reklama uciazliwa- ingerujaca w sfere
prywatnosci.Ochrona zasobow zywych wod srodladowych.Przestepczosc komputerowa.praca licencjacka
budzet gminy .Wspolczesne koncepcje zarzadzania przedsiebiorstwem-analiza teoretyczna.Zarzadzanie
wrazeniem i perswazyjna komunikacja niewerbalna na przykladzie anglojezycznych reklam i wypowiedzi
publicznych.Koncepcja struktury sieci komputerowej w firmie x ze szczegolnym uwzglednieniem
funkcjonowania systemu ksiegowego.Instytucja ubezwlasnowolnienia w swietle obowiazujacych przepisow
prawnych.Dywersyfikacja zaopatrzenia w gaz ziemny w kontekscie bezpieczenstwa energetycznego
polski..Analiza stopnia wykorzystania internetu jako pomocy dydaktycznej w krakowskich
szkolach..Zarzadzanie stosunkami pracy w ustawodawstwie polskim i unii europejskij.zrodla finansowania
zadan gminnych na przykladzie gminy klobuck w latach 2008-2010.Koszty w ujeciu podatkowym i
rachunkowym w przedsiebiorstwie x w latach 2006-2008.Szanse i bariery rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw na obszarach wiejskich na podstawie badan przeprowadzonych w gminie
zbroslawice..Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy nutricia polska..Strategia rozwoju gminy
w kontekscie zarzadzania rozwojem lokalnym – na przykladzie gminy jezow.Naglowki w reklamie prasowej analiza i ocena na przykladzie magazynow dla kobiet.Trybunal stanu w swietle polskich rozwiazan
ustrojowych.Wykorzystanie srodkow pomocowych unii europejskiej w gminie krosniewice w latach 20052010.Struktura dochodow podatkowych w polsce oraz w krajach skandynawskich. Trendy dlugookresowe i
reakcja na kryzys finansowy.Status prawny samorzadowych kolegiow odwolawczych..Perspektywy
zastosowan systemow wieloagentowych w wybranych organizacjach gospodarczych..Wykorzystanie srodkow
unijnych do celow inwestycyjnych przez gmine mykanow w latach 2006-2010.Sponsoring w procesie
zarzadzania przedsiebiorstwem.System kadrowy organizacji..Zarzadzanie logistyczne w przedsiebiorstwie
produkcyjnym na przykladzie firmy zawmak.Zarzadzanie logistyczne w firmie. Na przykladzie gospodarki
materialowej w pepsi cola general bottlers poland..Prace magisterskie warszawa.praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw planu zagospodarowania przestrzennego na rozwoj gminy nowa brzeznica.Ocena jakosci
oferowanej przez pkn orlen s.a..Znaczenie placowych i pozaplacowych narzedzi motywowania pracownikow
w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie badan przeprowadzonych w firmie ntp s.a..Stan kleski
zywiolowej - aspekty ustrojowe- materialne i proceduralne.Logistyczna obsluga klienta na podstawie firm
swiadczacych uslugi kurierskie.Funkcje doradcy zawodowego w powiatowym urzedzie pracy w
olkuszu.Znaczenie promocji gminy skawina dla wspolpracy z miastami partnerskimi..Benchmarking jako
doskonalenie produktu turystycznego w zakresie regionu bialki tatrzanskiej.praca licencjacka budzet gminy
.Strategie marketingowe w budowaniu przewagi konkurencyjnej.Debski- damian. - funkcjonowanie
przedsiebiorstw : podrecznik do nauki zawodu technik ekonomista : kwalifikacja.Funkcjonowanie i rozwoj
..
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przedsiebiorstwa rodzinnego.Informacja finansowa zorientowana na rynek nieruchomosci.Uznanie i
stwierdzenie wykonalnosci wyroku sadu polubownego a skarga o jego uchylenie.Rozwiazywanie
indywidualnych sporow ze stosunku pracy.praca licencjacka budzet gminy .Marketing wyborczy w kampanii
prezydenckiej w polsce w 2010 roku.Rudnicka- agata. - csr - doskonalenie relacji spolecznych w firmie
.Inwestycje samorzadowe na przykladzie gminy radomsko w latach 2005-2008.Analiza rozmiarow bezrobocia
oraz metod przeciwdzilania bezrobociu w powiecie opolskim i miescie opole w latach 2000-2010.Finanse
publiczne unii europejskiej.Wybrane zagadnienia prawnokarnej ochrony programow komputerowych na
gruncie kodeksu karnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Efektywnosc dzialalnosci
kredytowej na podstawie banku spoldzielczego w namyslowie.Otoczenie finansowe i pozafinansowe msp w
krajach unii europejskiej na poczatku xxi wieku.Marketing szeptany w polityce.Analiza finansowa w ocenie
konkurencyjnoosci przedsiebiorstw.Analiza zjawiska bezrobocia w powiecie wielunskim w latach 20052008.Zarzadzanie ryzykiem w banku spoldzielczym w pajecznie..System premiowy jako glowny motywator
przedstawicieli handlowych w spolce zywiec sprzedaz i dystrybucja.Zabezpieczenie egonomiczne- a poziom
ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach przy produkcji konstrukcji stalowych.Zarzadzanie
bezpieczenstwem informacji w organizacji (na przykladzie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w
krakowie).Reprezentacja strony w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Odpowiedzialnosc materialna
pracownikow za szkode w mieniu nie powierzonym.praca licencjacka budzet gminy .Adaptacja nowych
pracownikow w firmach o roznych kulturach organizacyjnych i narodowych.Bacal- adam. Red. - orzecznictwo
ets a polska ustawa o vat 2011 .Podzial quoad usum na tle pozostalych uprawnien wspolwlascicieli.Proces
rekrutacji i selekcji pracownikow na przykladzie jednostek panstwowej strazy pozarnej.Klauzule abuzywne w
umowach deweloperskich.Przestrzenne rozmieszczenie handlu e-commerce w polsce.Obraz przestepczosci
narkotykowej nieletnich na przykladzie miast krakow i czestochowa.Analiza roli marketingu internetowego skutecznosc i postrzeganie reklamy w sieci.Audyt wewnetrzny jako instrument oceny i doskonalenia
systemow zarzadzania na przykladzie pmi.Wyjawienie majatku w postepowaniu cywilnym.Znaczenie relacji
nauczyciel - uczen dla zarzadzania szkola..Analiza porownawcza mozliwosci i ograniczen marketingu
szeptanego i reklamy.Rekrutacja i selekcja w aspekcie wymaganych cech osobowosciowych w jednostce
wojskowej 4101.Pawlak- karolina. - konkurencyjnosc polskiego sektora rolno-spozywczego w handlu z
krajami unii europejskiej .Zbywanie i dziedziczenie roszczenia z tytulu zachowku.Model dzialan
posprzedazowych jako element konkurencyjnosci przedsiebiorstwa.Ocena funkcjonowania zintegrowanego
systemu zarzadzania w wybranym przedsiebiorstwie..Zamowienia publiczne w jednostkach samorzadu
terytorialnego na pzrykladzie gminy lgota wielka.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie szkola dla
wszechstronnego rozwoju uczniow: rola postaw nauczycielskich wobec wlasnego rozwoju a zaangazowanie w
rozwoj zainteresowan mlodziezy.Wspolczesny parlamentaryzm szwecji..Przestepstwo znieslawienia w
polskim kodeksie karnym z 1997 roku.Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa na przykladzie miejskiego
przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji sp. Z o.o..Marketing i dystrybucja w internecie na przykladzie
sklepu komputerowego komputronik.pl.Rozwoj turystyki wiejskiej szansa na wykorzystanie potencjalu
turystycznego jury krakowsko-czestochowskiej.Rola ubezpieczen w bankowosci - na przykladzie sygma
banque s.a. odzial w polsce.Ocena uslug oferowanych przez ing bank slaski w latach 20082012..Wywlaszczenie nieruchomosci jako realizacja celu publicznego.Organizacja i zarzadzanie turystyka w
nowej hucie na tle przemian spoleczno-gospodarczych zachodzacych w tej dzielnicy po 1989 roku.praca
licencjacka budzet gminy .Polski produkt turystyczny dla rynku japonskiego..Interwencja uboczna w polskim i
niemieckim procesie cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza
konkurencji firm glaxosmithkline i pharma nord na rynku farmaceutycznym.Inflacja a bezrobocie w polskiej
gospodarce w latach 1995-2008.Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu w latach 2002-2007 (na
przykladzie powiatu piotrkowskeigo).praca licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza wykorzystania
srodkow unijnych w gminach zarnowiec i golcza.Zastosowanie instrumentow marketingowych w budowaniu
relacji z klientami na przykladzie przedsiebiorstwa agropol s.j..Rachunkowosc w organizacjach pozytku
publicznego na przykladzie radomszczanskiego hufca.Rola nauczyciela w motywowaniu uczniow do nauki z
perspektywy zarzadzania oswiata..Ciezkie naruszenie podstawowych obowiazkow pracowniczych przez
pracownika (art.52 paragraf 1 p.1).Prawo wekslowe polskie w xviii wieku.Zarzadzanie produkcja i jakoscia
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surowcow dla budownictwa..Polityka panstwa wobec mniejszosci etnicznej romow na przykladzie
programow i inicjatyw powiatu nowosadeckiego.Analiza wybranych problemow strategicznych dzialania
lotos s.a..Samodzielnosc publiczno-prawna gminy..Postepowanie nakazowe i upominawcze.Skutecznosc
przekazu podprogowego. Analiza porownawcza generacji x i y.Rola i znaczenie podatku od wartosci dodanej
w budzecie panstwa na przykladzie wybranych krajow unii europejskiej..Zastosowanie koncepcji marketing
mix w polskich klubach pilkarskich na przykladzie wisly krakow.praca licencjacka budzet gminy .Prawne i
rachunkowe aspekty laczenia sie spolek kapitalowych (na przykladzie spolek vistula s.a. i wolczanka
s.a.).Znaczenie wprowadzeia koncepcji lean management w procesie zarzadzania przedsiebiorstwem - na
przykladzie fabryki srodkow myjacych (hygiene factory) - delaval operations sp. Z o.o..Srodki unijne jako
zrodlo finansowania dzialalnosci inwestycyjnej na przykladzie gminy wielka wies..Dystrybucja jako element
systemu logistycznego na podstawie przedsiebiorstwa redan s.a..Status prawny katolickiego duszpasterstwa
wojskowego w polsce po 1989 roku.Uklady zbiorowe pracy jako instytucja regulacji stosunkow pracy..Praca
licencjacka plan.Zarzadzanie srodowiskowe w strategicznych kierunkach rozwoju gminy glubczyce..Ocena
wplywu uziarnienia betonu na parametry wytrzymalosciowe. Praca inzynierska budownictwo.Skutecznosc
marketingu szeptanego (w swietle opinii studentow ul).Zawieszenie postepowania z urzedu w procesie
cywilnym.Otwarte fundusze emerytalne jako element systemu zabezpieczenia emerytalnego.Tajemnica
skarbowa w ordynacji podatkowej.Postawy i kompetencje nauczycieli w edukacji miedzykulturowej..Polskie
sadownictwo administracyjne a sprawowanie wymiaru sprawiedliwosci.Wiedza pracownikow na temat
wypalenia zawodowego i sposobow przeciwdzialania mu w przedsiebiorstwie x.Rola metod zabezpieczania
przed ryzykiem kredytowym w dzialalnosci banku.praca licencjacka budzet gminy .Opole.Analiza
ekonomiczna funkcjonowania miedzynarodowej firmy systemy polimeryczne barre thomas poland sp.z
o.o..Wykorzystanie reklamy i public relations w radiu eska.Analiza systemu oceniania pracownikow na
przykladzie pko bp w krakowie.Zasady pisania prac dyplomowych.Terroryzm lewacki buntem przeciwko
wspolczesnej.Prace dyplomowe z logopedii.Koszty pracy w polsce w latach 2008-2012.Kredyt hipoteczny w
dzialalnosci bankow komercyjnych..Identyfikacja czynnikow generujacych niska efektywnosc eksploatacji
maszyn i jakosci wyrobow spozywczych..Wizja lokalna i eksperyment procesowy w rekonstrukcji wypadku
drogowego.Zabezpieczenia rozliczen w bankowosci elektronicznej.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym na
przykladzie dzialalnosci banku bgz s.a..Segmentacja w polskich bankach - wybor czy koniecznosc.praca
licencjacka budzet gminy .Znaczenie konstytucji rp w polskim systemie zrodel prawa
administracyjnego..Zarzadzanie zasobami ludzkimi we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Swoboda
przedsiebiorczosci w orzecznictwie trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej.problematyka przeniesienia
siedziby spolki z elementem transgranicznym.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena sytuacji
finansowej spolki opoczno s.a. w latach 2001-2004.Znaczenie outsourcingu uslug logistycznych w
funkcjonowaniu przedsiebiorstwa (na przykladzie centrum dystrybucyjnego ikea).Dzialania marketingowe w
prywatnych placowkach ochrony zdrowia na przykladzie grupy lux med..Zarzadzanie wiedza w
organizacji..Plynnosc- a rentownosc przedsiebiorstwa na przykladzie firmy asseco poland s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Reglamentacja a liberalizacja miedzynarodowego obrotu dzielami sztuki.Ocena
kondycji finansowej spolki cersanit s.a. w latach 2001-2004.Wykorzystanie srodkow unijnych w budzecie
starostwa powiatowego w sieradzu.Podatkowoprawne aspekty podzialu spolek kapitalowych..Uprawnienia
drugiej izby parlamentu w wybranych panstwach..Zmiana systemu zarzadzania po przejeciu przez
zagranicznego wlasciciela - casus firmy hager polo.praca licencjacka budzet gminy .System zarzadzania
relacjami z klientami wykorzystujacy mapowanie obiektowo-relacyjne dostarczane przez hibernate.System
ocen pracowniczych a rozwoj zawodowy w pogladach pracownikow przedsiebiorstwa x.Miasto przyjazne
inwestorom - wspolpraca miasta z inwestorami na przykladzie lodzi.Odrebnosci w postepowaniu
gospodarczym.Identyfikacja nieznanych zwlok.Chmielewski- zbigniew. Red. - innowacje i komunikowanie w
samorzadzie : trendy i perspektywy .Polityka zatrudnienia na przykladzie malych i srednich firm w
polsce..Zjawisko ucieczki pracodawcow od nawiazania stosunku pracy na czas nieokreslony.Wplyw inwestycji
finansowanych z budzetu na rozwoj gminy tarnowskie gory.Pozycja finansowa spoldzielni
mieszkaniowej.Unijne zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w wojewodztwie
opolskim..Wplyw unijnej polityki zrownowazonego rozwoju turystyki na tereny transgraniczne ue- na
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przykladzie pogranicza bialorusko-polskiego.Zasady zarzadzania spolka komandytowo-akcyjna.Garczarczykjozef. Red. - rynek uslug finansowych a koniunktura gospodarcza .Motywacyjna rola pracy osob
niepelnosprawnych w kontekscie efektywnosci zespolowej na przykladzie zakladu pracy chronionej
promet..Analiza zrodel finansowania jednostek budzetowych na przykladzie przedszkola publicznego w
wieruszowie.Leasing jako forma finansowania dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstw..Finansowanie
oswiaty przez gminy na przykladzie urzedu gminy herby i urzedu gminy kochanowice w latach 20042008.Naruszenie i ochrona dobr osobistych w swietle orzecznictwa.praca licencjacka budzet gminy .Strategie
i kierunki wsparcia konkurencyjnosci sektora msp w polsce..Analiza procesu wytwarzania cementu w oparciu
o zasady czystszej produkcji.Rola zasobow ludzkich w procesie rozwoju przedsiebiorstwa spoldzielczego (na
przykladzie spoldzielni kolek rolniczych w dmosinie).Logistyka odwrotna a odzyskiwanie
surowcow..Dopuszczalnosc wznowienia procesu cywilnego.Marketing sportowy.Gospodarowanie
nieruchomosciami mieszkaniowymi na przykladzie gminy lubliniec w latach 2008-2010..Wplyw kryzysu
swiatowego na polski rynek finansowy i sfere realna.Wykorzystanie metody 5s w firmie nycomed pfarma sp.
Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc funkcjonowania gminnych osrodkow kultury na
przykladzie gminnego osrodka kultury w kamienicy i gminnego osrodka kultury w lacku..Projekt remontu i
modernizacji wybranego budynku mieszkalnego wielorodzinnego praca inzynierska
budownictwo.Krotkoterminowe zrodla finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw.Polskie tradycje kulinarne
jako wyraz kultury narodowej.praca licencjacka budzet gminy .Srodki dowodowe w sredniowiecznym
procesie (polskim).Istota procesow logistycznych w eksporcie przedsiebiorstwa x..Decyzja administracyjna w
doktrynie i orzecznictwie.Warunki rozwoju gospodarczego podhala.Obowiazki przedsiebiorcy jako platnika
na przykladzie firmy master management sp. Z o.o. w latach 2006-2009.Analiza budzetu gminy herby w
latach 2007-2009.Diagnostyka zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa w latach 2000-2004.Dzialalnosc
domow pomocy spolecznej dla doroslych w lodzi.Policja i jej miejsce w systemie zarzadzania
kryzysowego.Motywowanie pracownikow na przykladzie firmy orange polska s.a..Zarzadzanie jakoscia w
firmie rodzinnej (na przykladzie metalbud - nowicki spolka z o.o.).Kasacja w polskim procesie
cywilnym.Finansowanie oswiaty w polsce na przykladzie gminy turawa..Wykorzystanie srodkow unijnych jako
czynnik rozwoju spoleczno - gospodarczego gminy redziny i gminy wreczyca wielka.Wplyw zaopatrzenia na
efektywnosc przedsiebiorstwa w kontekscie zarzadzania zapasami.Kredyt hipoteczny w dzialalnosci banku na
przykladzie banku pko s.a..Sposoby motywowania ludzi do pracy na przykladzie firmy x.Promocja uslug
turystycznych na przykladzie agencji turystycznej atas.Podatek jako zrodlo dochodu gminy..Podstawienie
procesowe.Analiza ergonomiczna i bezpieczenstwo pracy w zakladzie produkujacym urzadzenia
elektryczne.The role of outsourcing services in the optimalisation of international business value chain.
Infosys – the case study.zrodla kryzysu finansowego na przelomie i i ii dekady xxi wieku wedlug austriackiej
szkoly ekonomii.Kredytowanie malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie banku pko bp
s.a..Implementacja modulu ifs produkcja zintegrowanego systemu ifs applications jako czesc procesu
wdrozeniowego aplikacji wspomagajacych zarzadzanie w organizacji.Etnocentryzm konsumencki
studentow..Rola instytucji samorzadowych w przeciwdzialaniu bezrobociu na przykladzie gminy
krzepice.Projekt wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia iso 9001 na przykladzie banku spoldzielczego w
bieczu.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie firmy weglostal sp. Z o.o..Centra logistyczne w
belgii.Zasady udzielania kredytow hipotecznych na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Park naukowotechnologiczny jako kreator rozwoju lokalnego na przykladzie parku naukowo-technologicznego polskawschod w suwalkach sp. Z o.o..Ocena standingu finansowego spolki akcyjnej zlomrex w latach 20022006.Harmonizacja podatku od dochodow korporacyjnych w unii europejskiej.Walka o klienta zrodlem
sukcesu firm na polskim rynku. Na podstawie badan przedsiebiorstwa wirgo - pol.Zarzad nieruchomoscia
wspolna w swietle ustawy o wlasnosci lokali.Skutecznosc procesu motywacyjnego w organizacji na
przykladzie forever living products poland..Wykorzystanie konfliktow w rozwoju zespolu.List
zastawny.Podatnosc generacji „y” na seks jako czynnik skutecznosci przekazu reklamowego na podstawie
badan wlasnych.Wypowiedzenie warunkow pracy i placy w swietle przepisow kodeksu pracy.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Obrona konieczna w ujeciu teoretycznym i na tle
orzecznictwa.Ocena systemu produkcyjnego wytwarzajacego piece grzewcze..Ocena systemu zarzadzania
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jakoscia wedlug norm iso na przykladzie oddzialu stowarzyszenia inzynierow i technikow mechanikow
polskich w czestochowie..praca licencjacka budzet gminy .Zlece napisanie pracy.Szanse i bariery rozwoju
przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich na przykladzie badan w gminie popielow..Zarzadzanie srodkami
trwalymi w szkole podstawowej.Zasada rownosci kobiet i mezczyzn w prawie pracy wspolnot
europejskich.Wplyw wybranych typow reklamy na zachowanie konsumenta w malej
miejscowosci.Funkcjonowanie ulg i odliczen w podatku dochodowym od osob fizycznych za lata 2000 - 2003
na przykladzie urzedu skarbowego x.Oferta kredytowa dla przedsiebiorstw na przykladzie pko
s.a..Niepelnosprawni w okresie transformacji systemowej w polsce. Niepelnosprawnosc w badaniach
sondazowych na przykladzie miasta krakowa..Sytuacja kryzysowa w korporacji i zarzadzanie nia na
przykladzie koncernu bp.Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania.Walka z zagrozeniami wypadkowymi
i wypadkami w przedsiebiorstwach wytwarzajacych energie elektryczna..Znaczenie uznania za strone
wojujaca w swietle rozwoju wspolczesnych stosunkow miedzynarodowych i prawa miedzynarodowego ze
szczegolnym uwzglednieniem armii wyzwolenia kosowa.Proces szkolenia pracownikow na przykladzie bilex
sp. Z o.o..Karty platnicze przykladem innowacji technologicznych na polskim rynku uslug
bankowych.Oddzialywanie systemu informatycznego sales force automation na kulture organizacji studium
przypadku cookies&more sp. Z o.o..Klamstwo w procesie rekrutacji.Konwergencja kultur prawnych w
plaszczyznie europejskiej.Ocena rentownosci sprzedazy spoldzielni mleczarskiej wart-milk.Model polskiej
skargi konstytucyjnej.Postepowanie w sprawach o uchylenie i stwierdzenie niewaznosci uchwal
zgromadzenia wspolnikow oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy kapitalowych spolek prawa
handlowego.Praca licencjacka socjologia.Troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego na przykladzie
wybranych obiektow twierdzy krakow.Unikanie podwojnego opodatkowania dochodow spolek
kapitalowych.Ocena systemu informatycznego rachunkowosci na przykladzie systemu symfonia.Kredyty dla
ludnosci w polskim sektorze bankowym.Leasing a kredyt jako zrodlo finansowania dzialalnosci gospodarczej
malych i srednich przedsiebiorstw.Pozyskiwanie i rozwoj pracownikow na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa..Bercoff- maurice a.. - negocjacje : harwardzki projekt negocjacyjny w 10 pytaniach
.Czynniki motywujace pracownikow urzedow..Promocja miasta i marketing terytorialny na przykladzie
miasta wodzislawia slaskiego..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Strategia
personalna - audyt i doskonalenie na przykladzie ceramika serwis sp. Z o.o. Z siedziba w
opocznie.Doskonalenie jakosci uslug na przykladzie urzedu miejskiego w wadowicach..Funkcje i zadania
agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w realizacji oplat bezposrednich..Oplacalnosc inwestycji
rzeczowych na przykladzie przedsiewziecia firmy provimex polska.Piasecki- ryszard (ekonomia). Red. globalizacja- unia europejska- polska : polska a integracja europejska .Szczegolna ochrona pracownika w
swietle przepisow dotyczacych zwolnien grupowych.Innowacyjnosc przedsiebiorstw w ujeciu podmiotowymprocesowym i organizacyjnym..Miejsce osob chorych psychicznie na rynku pracy w swietle badan..Koszty
uzyskania przychodow w umowie leasingu.Powolywanie czlonkow rady nadzorczej w prawie niemieckim i
polskim.Metody badania efektywnosci reklamy zewnetrznej na przykladzie przedsiebiorstw wojewodztwa
opolskiego.praca licencjacka budzet gminy .Proces rekrutacji i selekcji przeprowadzany w dziale sprzedazy na
przykladzie vistula group s.a..Badania typu tajemniczy klient w sklepach i punktach uslugowych centrum
handlowo-rozyrwkowego galeria jurajska.Integracja ekonomicznej wartosci dodanej z rachunkiem kosztow
dzialan w przedsiebiorstwie.Certyfikacja jakosci ksztalcenia ponadgimnazjalnego w powiecie
klobuckim.Organizacja przeplywow materialowych i informacyjnych w logistycznym procesie produkcji
zakladu uslugowego farbolux.Wplyw doboru kadry pracowniczej oraz nowoczesnego zarzadzania zasobami
ludzkimi na rozwoj przedsiebiorstwa w warunkach gospodarki wolnorynkowej..praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .System finansowo-ksiegowy dla malej firmy.Rola komunikacji
interpersonalnej w relacjach miedzy urzednikiem a klientem na przykladzie urzedu gminy w
lubochni..Metody wyceny papierow wartosciowych na wybranych przykladach.Kryteria wyboru
najkorzystniejszej oferty w prawie zamowien publicznych..Polityka urzedu miasta w zakresie podatkow i
oplat lokalnych na przykladzie miasta czeladz w latach 2009-2011.Efekty modernizacji kolei na przykladzie
linii kolejowej relacji lodz-lowicz.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Oszustwa
podatkowe.Punitywnosc systemu prawa karnego na etapie tworzenia i stosowania prawa..Rownosc
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traktowania kobiet i mezczyzn w kontekscie rynku pracy.Ewolucja systemu podatkowego w polsce po 1990
roku.Wylaczenia spod zakazow ograniczen swobod rynku wewnetrznego w swietle orzecznictwa
europejskiego trybunalu sprawiedliwosci.Prawo gospodarcze publiczne.Ustroj konstytucyjny.Wypalenie
zawodowe w pracy kuratorow sadowych.Marketing sportu jako narzedzie popularyzacji futbolu
amerykanskiego w polsce.Marketing partnerski w uslugach sportowych na przykladzie proactiv w
czestochowie.Prawne mechanizmy koordynacji polityk fiskalnych panstw czlonkowskich.praca licencjacka
budzet gminy .Teoria rol zespolowych mereditha belbina - aplikacja dla zarzadzania specjalistami branzy
nowoczesnych technologii.Kierowanie szkola podstawowa w opatowie.Zarzadzanie i organizacja
dzialalnoscia specjalistycznych placowek opieki zdrowotnej zgodnie z wymogami unii europejskiej..System
rejestracji pracy kierowcy za pomoca tachografu cyfrowego i analogowego.Fundusze kapitalu ryzyka jako
forma finansowania sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.Wynik finansowy w ujeciu prawa bilansowego i podatkowego.Zaprzeczenie ojcostwa.Prace magisterskie
warszawa.Rola przywodztwa w ksztaltowaniu systemu motywacyjnego na przykladzie p.w. miki.Analiza
finansowa banku spoldzielczego na przykladzie banku spoldzielczego x.praca licencjacka budzet gminy .Inido
i unctad jako formy wspolpracy narodow zjednoczonych w dziedzinie gospodarczej..Jawnosc zasada tajemnica wyjatkiem. Problemy prawnej regulacji dostepu do informacji publicznej w swietle orzecznictwa
administracyjnego.Zarzadzanie dzialem handlowym jako kluczowy czynnik sukcesu
przedsiebiorstwa.Technologia dachow zielonych praca inzynierska budownictwo.Szablon pracy
licencjackiej.Szkolnictwo wyzsze w ii rp.Zadania i czynnosci posrednika na rynku nieruchomosci na
przykladzie nieruchomosci lokalowej polozonej w czestochowie przy ulicy ksiezycowej 11/6.Pojecie i rodzaje
strajkow.Czyny zabronione pod grozba kar stypizowane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji..Rola
samorzadu terytorialnego w zarzadzaniu bezpieczenstwem miasta na przykladzie krakowa..Miejsce festiwali
muzycznych w polityce kulturalnej miasta krakowa..praca licencjacka budzet gminy .Pozycja prawna faktora
w umowie factoringu pelnego oraz innych postaciach tej umowy.Postepowanie w sprawie o
ubezwlasnowolnienie.Inwestycje jednostek samorzadu terytorialnego jako czynnik rozwoju lokalnego na
przykladzie gminy pawlow..Wykorzystanie srodkow unijnych dla rozwoju spolecznego i gospodarczego gminy
libiaz..Handel elektroniczny i formy dzialalnosci marketingowej w internecie na przykladzie branzy
produktow fmcg.Mozliwosc wykorzystania instrumentow promocji i reklamy dla powiekszania udzialow
rynkowych na przykladzie firmy.Pisanie prac magisterskich lodz.Prace magisterskie z fizjoterapii.Wplyw
rachunkowych metod rozliczania fuzji i przejec na sprawozdania finansowe polaczonych podmiotow
gospodarczych.praca licencjacka budzet gminy .Prmocja jako jeden z narzedzi w pozyskiwaniu nowych
klientow firmy.Analiza podazy uslug bankowych na przykladzie banku pko bp s.a. w latach 2001 2004.Zabezpieczenia roszczen wykonawcy w umowie o roboty budowlane.Rekrutacja i selekcja jako proces
zarzadzania zasobami ludzkimi.praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju gminy czarnia w latach
2006-2009.Projekt remontu i modernizacji wybranego budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci
sieroszowice praca inzynierska budownictwo.Logistyka na rynku polskim na przykladzie firmy
spedimex.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie karne.Fundusze strukturalne unii europejskiej jako
zrodlo finansowania dzialalnosci gminy.Postepowanie wieczystoksiegowe jako rodzaj postepowania
nieprocesowego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Trener realizatorem
procesu szkolenia.Diagnoza potrzeb szkoleniowych na przykladzie zakladow azotowych w tarnowiemoscicach s.a..Przemyt dziel sztuki w polsce.Systemy automatycznej identyfikacji produktow w logistyce na
przykladzie x.Determinanty rozwoju spoleczno-gospodarczego na podstawie gminy nysa..Jakosc obslugi
klienta na przykladzie mbanku.Pisanie prac magisterskich.Implementacja systemu zarzadzania baza danych
w firmie kuna.Wspomaganie ksiegowosci w firmie obslugujacej platnosci w systemie paypal.Motywowanie
pracownikow jako forma zarzadzania zasobami ludzkimi.Rozwoj branzy turystycznej w kazachstanie..Reklama
zewnetrzna na ul. Piotrkowskiej i jej wplyw na wizerunek miasta lodzi.Przestepczosc komputerowa ze
szczegolnym uwzglednieniem hackingu.Funkcje prawa pracy w ustawie o racjonalizacji zatrudnienia w
panstwowych jednostkach budzetowych i niektorych innych jednostkach sektora finansow publicznych w
latach 2011 - 2013.Formy partycypacji pracowniczej.Zarzadzanie stresem.Pozycja na rynku kapitalowym
firmy ng2 s.a..Wplyw stylu kierowania na satysfakcje pracownikow na przykladzie zakladu producyjnego
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x..Rzad i riksdag w krolestwie szwecji.Skawinska- eulalia - makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty
gospodarki rynkowej .Skuteczne tworzenie stron internetowych w dzialalnosci biznesowej..Aktywizacja
zawodowa osob niepelnosprawnych.Uniewaznienie malzenstwa z przyczyn natury psychicznej w prawie
polskim i prawie kanonicznym.Kultura szansa rozwoju gminy ornontowice..Ocenianie pracownikow jako
element podejmowania decyzji personalnych w zarzadzaniu firma.Zoller- elisabeth. - introduction to public
law : a comparative study .Sposoby wykrywania sprawcow przestepstw w dzielach arthura conan
doylea.Knopek- jacek (1969- ). Red. - wklad polakow w proces integracji europejskiej .Prostytucja kobiet w
polsce: zwiazana z nia przestepczosc i tendencje ksztaltowania regulacji prawnych.Przeslanki wypowiedzenia
umowy kredytu bankowego.Rola dyrektora w zarzadzaniu palcowka oswiatowa.praca licencjacka budzet
gminy .Wolnosc gospodarcza i jej ograniczenia.System ocen okresowych pracownikow na przykladzie firmy
telekomunikacyjnej.Wykorzystanie funduszy unii europejskiej na przykladzie gminy miasto bochnia..Ostojjan (1944- ). Red. - ryzyko a zarzadzanie finansami organizacji gospodarczych .Rola kultury organizacyjnej w
marketingu partnerskim na przykladzie firmy uslugowej.Odroczony podatek dochodowy w prawie
bilansowym.Kotowski- wojciech. - prawo o ruchu drogowym : komentarz .Rownosc kobiet i mezczyzn w
europejskim prawie pracy.Motywowanie pracownikow jako element zarzadzania wplywajacy na wartosc
banku komercyjnego na przykladzie kredyt bank s.a..Identyfikacja przeszkod w procesie miedzynarodowej
integracji krajow arabskich na przykladzie partnerstwa eurosrodziemnomorskiego.Przywodztwo i cechy
kultury organizacyjnej.Wplyw terroryzmu na turystyke na przykladzie stanow zjednoczonych.praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie instrumentow marketingu-mix w branzy instalacyjnej na podstawie
firmy water group.Placowe i pozaplacowe sposoby pobudzania motywacji.Podatek dochodowy biezacy w
ksiegach rachunkowych osob prawnych.Szewczyk- ewa - generalny akt administracyjny : miedzy
indywidualnym aktem administracyjnym a aktem normatywnym.Walka z bezrobociem w swietle funduszy
unijnych na przykladzie powiatowego urzedu pracy w pabianicach.Analiza sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie f.k. pollena ewa s.a..Analiza bezrobocia w polsce i krajach unii
europejskiej..Efektywnosc reklamy telewizyjnej w swietle badan empirycznych.Radecki- wojciech - ustawa o
miedzynarodowym przemieszczaniu odpadow : komentarz .Diagnoza systemu motywacyjnego na
przykladzie personelu centrali firmy ahold polska sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Selekcjarekrutacja oraz zarzadzanie pracownikami na przykladzie dwoch wybranych firm..praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie projektami na przykladzie budowy terminala
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w swinoujsciu.Przedmiot ochrony przepisow prawa karnego
skarbowego..Marketing radykalny jako nowy nurt w dziedzinie marketingu.Poczucie szczescia a
zaangazowanie zawodowe - badania w grupie pracownikow biurowych.Ochrona wynalazkow w prawie
polskim .Ochrona deponentow w polsce i unii europejskiej na przykladzie upadlosci banku
staropolskiego.Projekty rozwojowe a swiadomosc i zaangazowanie nauczycieli..Prawo do informacji wybrane zagadnienia.Fundusze strukturalne w unii europejskiej.Sprawiedliwosc naprawcza - charakterystyka
wezlowych pojec.Negocjacje jako narzedzie pracy menedzera.Inwestowanie w nieruchomosci jako czesc
portfela inwstycyjnego inwestora indywidualnego.Analiza finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa
x..Grupa jako dominujacy aspekt sprawnie funkcjonujacego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy z.t.b.
polbau..Zarzadzanie projektem na przykladzie centrum handlowo - rozrywkowego silesia city center w
katowicach.Budowanie wizerunku marki z wykorzystaniem bezposrednich kanalow kontaktu z nabywca
produktu..Pomiar wartosci polskich spolek z wykorzystaniem metody ekonomicznej wartosci
dodanej..Analiza kosztow jako narzedzie zarzadzania gospodarka transportowa..Instrumenty rynku
finansowego zabezpieczajace przed ryzykiem walutowym.Zarzadzanie projektami jako instrument
zarzadzania jednostkami samorzadu terytorialnego.praca licencjacka budzet gminy .Dziecko jako swiadek przesluchanie na podstawie art. 185a i 185b k.p.k..Kupie prace magisterska.Rozwoj systemu edukacji na
poziomie szkolnictwa wyzszego w polityce unii europejskiej.Amortyzacja podatkowa.Zastosowanie baz
danych w placowce opiekunczo-wychowawczej- domu dziecka.Nietolerancja a przestepczosc.Alternatywne
zrodla finansowania przedsiebiorstw gospodarczych na przykladzie leasingu.Ocena nowoczesnych metod
rekrutacji i selekcji pracownikow na przykladzie firmy orbis..Bezpieczenstwo energetyczne a wzrost
gospodarczy unii europejskiej.Finansowa ocena kondycji przedsiebiorstwa na przykladzie grupy kapitalowej
..

..
pamapol s.a w latach 2004-2009.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta i
gminy polaniec w latach 2002-2006.Gospodarka finansowa jednostek budzetowych na przykladzie sadu
rejonowego w wieliczce..Logistyka w dystrybucji produktow na rynku fmcg.Komfort cieplny w budynku
praca inzynierska budownictwo.Pozew w postepowaniu odrebnym w sprawach gospodarczych.Reklama podejscie komunikacyjne.Dostosowanie podatku od towarow i uslug do standardow unii europejskiej oraz
znaczenie efektywnosci kontroli podatkowej.Wplyw otoczenia na funkcjonowanie malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.Rozwoj elektronicznych kanalow dystrybucji wykorzystywanych przez banki w
polsce.Analiza elementow marketingu mix na przykladzie firmy uslugowej rodzinka cafe.Statystyczna analiza
otwartych funduszy emerytalnych na przykladzie ofe polsat i ofe pocztylion.Polityka podatkowa unii
europejskiej.Struktura i funkcjonowanie spoldzielni mieszkaniowej w polsce na przykladzie wielunskiej
spoldzielni mieszkaniowej w wieluniu.Nadzor judykacyjny w sadownictwie administracyjnym.praca
licencjacka budzet gminy .Funkcja przemyslowa wieruszowa i jej wplyw na rozwoj osrodka..Instrumenty
doskonalenia organizacji i przeplywu produkcji.Instytucjonalne wsparcie przedsiebiorczosci wsrod studentow
- przyklad akademickich inkubatorow przedsiebiorczosci.Zarzadzanie jakoscia zywnosci przez system haccp
na podstawie firmy grot.Guz- tadeusz (1959- ). Red. - polska- europa- swiat : korporacje transnarodowe
.Metody wplywu europejskiego trybunalu sprawiedliwosci na integracje europejska..Uwarunkowania- etapy
oraz rezultaty procesu certyfikacji iso w przedsiebiorstwie..Wykorzystanie srodkow pomostowych w rozwoju
gminy czudec..Profesjonalne pisanie prac.Fundusze hedgingowe jako alternatywna forma inwestycji.Analiza
techniczno – ekonomiczna realizacji wybranych elementow budynku. Praca inzynierska budownictwo.zrodla
finansowania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Analiza budzetu gminy czestochowa w
latach 2000-2014.praca licencjacka budzet gminy .Promocja malopolski poprzez kulture podhalanska.Analiza
ryzyka kredytowego z wykorzystaniem credit scoring w rejonowym banku spoldzielczym w
lututowie.Stwierdzenie niewaznosci decyzji administracyjnej.Umowa ubezpieczenia na przykladzie
obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych.Projekt
nazwy oraz znaku marki na podstawie firmy redan s.a. - butterfly collection.W jaki sposob gmina pajeczno
upowszechnia instytucje unii europejskiej.Formy ochrony zabytkow nieruchomych w prawie
polskim.Reklama praca magisterska.Lencioni- patrick - efektywne spotkanie biznesowe : jak nie umrzec z
nudow na zebraniu .Pomoc publiczna dla malych i srednich przedsiebiorstw.Harmonizacja rachunkowosci a
sprawozdawczosc finansowa polskiego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy gealan polska spolka z
o.o..praca licencjacka budzet gminy .Regulacje prawne- przeksztalcenia wlasnosciowe oraz planowane
zmiany w rolnictwie na przykladzie sektora cukrowniczego w polsce w latach 1989-2005.Kredyt hipoteczny
jako zrodlo finansowania nieruchomosci w polsce.Pisanie prac licencjackich wroclaw.Analiza dzialalnosci
finansowej przedsiebiorstwa fornetti.Odpowiedzialnosc karna lekarza w zwiazku z wykonywaniem zabiegow
kosmetycznych.Alians strategiczny jako sposob konkurowania podmiotow w transporcie lotniczym.Ekspansja
przedsiebiorstwa x na rynki miedzynarodowe- a zrownowazony rozwoj przedsiebiorstw..Nowoczesne
zarzadzanie miastem. Kurytyba - studium przypadku.Rownosc traktowania kobiet i mezczyzn w kontekscie
rynku pracy.Psychologiczne oraz biznesowe aspekty biernej turystyki sportowej na przykladzie ruchu kibicow
legii warszawa..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie portfelem inwestycyjnym funduszy
inwestycyjnych (na przykladzie uslugi portfele modelowe skandia zycie s.a.).Pozycja dominujaca i jej
naduzywanie w prawie wspolnotowym na tle regulacji prawa niemieckiego.praca licencjacka budzet gminy
.Kontakty skazanych ze swiatem zewnetrznym jako srodek integracji ze spoleczenstwem.Nieprawidlowosci
zarzadzania w polskim zwiazku pilki noznej i przykladowe sposoby ich naprawy..Wykorzystanie
elektronicznych systemow zarzadzania relacjami z klientami na przykladzie millennium project.Ocena
kondycji finansowej firmy logistycznej na przykladzie przedsiebiorstwa x.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza
wladzy publicznej na podstawie przepisow kodeksu cywilnego- konstytucji oraz rozwiazan wynikajacych z
prawa wspolnotowego..Atrakcyjnosc turystyczna francji w opinii polakow.Pisanie prac licencjackich
forum.Opodatkowanie naleznosci licencyjnych w prawie europejskim i miedzynarodowym.Rozwoj oraz
finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Procesy rozwojowe przedsiebiorstwa a jego
sytuacja ekonomiczno-finansowa.Strategia rozwoju na przykladzie gminy gogolin..Sadowy wymiar kary.
Analiza zagadnien teoretycznych na tle praktyki sadowej.Wstep pracy licencjackiej.Funkcje systemu
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wynagrodzen w przedsiebiorstwie (na przykladzie opolskiej spoldzielczej kasy oszczednosciowokredytowej).Uwarunkowania innowacji w polskim sektorze msp.Znaczenie organizacyjnych procesow
komunikacyjnych dla realizacji wybranych aspektow zarzadzania personelem na przykladzie przedsiebiorstwa
x.Metody zarzadzanie ryzykiem w dzialalnosci kredytowej banku.Prace licencjackie
administracja.Utrzymanie maszyn i wplyw utrzymania maszyn na jakosc produkowanych wyrobow
betonowych..Targi i ich rola w dobie komunikacji globalnej.Czynniki wplywajace na jakosc uslug w handlu
hurtowym na przykladzie przedsiebiorstwa wielobranzowego (w opinii klientow).Praca magisterska.Ocena
dzialalnosci firmy swiadczacej uslugi promocyjne.Realizacja i ocena strategii marketingowych w firmie
handlowej.Pisanie prac licencjackich.Wplyw srodowiska rodzinnego na przestepczosc
nieletnich.Wykorzystanie instrumentu planowania do pomnazania szans i zapobiegania trudnosciom w
rozwoju szkoly.Porownanie ustawy o rachunkowosci i miedzynarodowych standardow rachunkowosci -wplyw
na sprawozdania finansowe.Public relations a zarzadzanie instytucjami kultury na przykladzie opery
krakowskiej.Finansowanie pomocy spolecznej na przykladzie gminy gluchow.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy przyrow w latach 20012005.Metody i techniki ochrony ukladu oddechowego pracownikow przemyslu generujacego zagrozenie
pylica..Powtarzajace sie swiadczenia niepieniezne wspolnika spolki kapitalowej na rzecz spolki..Warunki
rozwoju infrastruktury turystycznej w powiecie prudnickim..Projekt osiedlowego samoobslugowego sklepu
spozywczego praca inzynierska budownictwo.Koncenctracja sektora bankowego w polsce na tle panstw unii
europejskiej.Praca licencjacka plan.Ocena dzialalnosci kredytowej banku pekao s.a. w latach 20072011.Status prawny inzyniera kontraktu fidic.Struktura funkcjonalno - przestrzenna miasta - gminy lesnica i
jej wplyw na rozwoj gminy..Konkurencyjnosc ofert kredytow banku spoldzielczego ziemi piotrkowskiej w
gorzkowicach i banku pko bp s.a. oddzial w gorzkowicach.Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci z
wykorzystaniem funduszy unii europejskiej (na przykladzie obszaru stowarzyszenia powiatow i gmin
dorzecza bzury).Srodki harmonizacji opodatkowania dochodu przedsiebiorstw powiazanych w roznych
panstwach czlonkowskich wspolnot europejskich.Mobbing – problem wspolczesnych przedsiebiorstw.praca
licencjacka budzet gminy .Ceny prac magisterskich.Zmiany w polskim systemie podatkowym w okresie
transformacji..Dochody budzetu gminy na przykladzie gminy tomaszow mazowiecki.Dzialalnosc
samorzadowych instytucji kultury na przykladzie nowohuckiego centrum kultury.Przypisy w pracy
magisterskiej.Wykorzystanie uml w projektowaniu systemow krytycznych na przykladzie bankowosci
elektronicznej.Miejsce i rola wzornictwa przemyslowego w polsce..Gotowe prace licencjackie.Utrata
wartosci rzeczowych aktywow trwalych w prawie bilansowym i msr 36. Analiza porownawcza.Determinanty
rozwoju spoleczno-gospodarczego na podstawie gminy nysa..zrodla finansowania dzialalnosci
przedsiebiorstwa na przykladzie izo - eko - centrum sp. Z o. O. W ostrzeszowie..Problematyka instytucji
izolacyjno-leczniczych srodkow zabezpieczajacych.Zjawisko sabotazu jako skutek konfliktow
organizacyjnych.Turystyka jako dziedzina gospodarki w lodzi.Podatek liniowy jako alternatywa dla obecnego
systemu podatkowego.Promocja agroturystyki w powiacie wieruszowski.Cywilnoprawne aspekty
odpowiedzialnosci zakladow opieki medycznej za szkody medyczne..Jakosc systemu zarzadzania
recyklingiem produktow z tworzyw sztucznych..Wplyw form opodatkowania osob fizycznych prowadzacych
dzialalnosc gospodarcza na obciazenia podatkowe podatnika..Dzialania rozpoznawcze wojsk ladowych sil
zbrojnych rp.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie dlugiem publicznym na przykladzie gminy
lubniany..Trojsektorowa struktura gospodarcza polski na tle innych krajow unii europejskiej.Techniczne
aspekty informatyki sledczej.Zakres obowiazku naprawienia szkody w umowie przewozu rzeczy.Mozliwosci
wykorzystania programow komputerowych do podnoszenia konkurencyjnosci msp na przykladzie firmy
z.m.a.e. el-pol.Pisanie prac magisterskich szczecin.Wplyw stylu kierowania na zarzadzanie
przedsiebiorstwem.Odroczony podatek dochodowy w ksiegach rachunkowych i sprawozdaniach
finansowych.Temat pracy licencjackiej zarzadzanie.Roznicowanie stopy procentowej skladki na ubezpieczenia
wypadkowe w zaleznosci od zagrozen wypadkowych w polsce.Rola event marketing w komunikacji
marketingowej w warunkach polskich.Ochrona konsumenta w prawie internetowym..Optymalizacja modelu
funkcjonowania biura rachunkowego jedynka s.c. Dzialajacego na rynku opolskim..Kredyty mieszkaniowe na
przykladzie banku pekao s.a..Organizacja walnego zgromadzenia w spolce publicznej w swietle nowelizacji
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kodeksu spolek handlowych z 5 grudnia 2008r..Dzialalnosc sredniego przedsiebiorstwa w warunkach
przynaleznosci polski do unii europejskiej (na przykladzie firmy onninen.Podatek od towarow i uslug w
handlu wewnatrzwspolnotowym.Polozenie prawne zwiazku gmin wyznaniowych zydowskich w
polsce.Odpowiedzialnosc wspolnikow i czlonkow zarzadu spolek za zobowiazania podatkowe spolki.Proces
restrukturyzacji wlasnosciowej i przestrzennej przedsiebiorstwa produkcyjnego wawel s.a..Badania
marketingowe w sektorze b2b.Kontrola koncentracji przedsiebiorcow w swietle ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentow z 2007 roku.Odpowiedzialnosc lekarza za blad medyczny.Rozwoj gminy
gorzkowice z wykorzystaniem funduszy unijnych..praca licencjacka budzet gminy .Leasing jako forma
finansowania skladnikow majatku przedsiebiorstwa - aspekty ksiegowe i podatkowe.Gospodarka budzetowa
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy czerwin.zrodla finansowania zakupu
nieruchomosci..Ocena dzialalnosci inwestycyjnej samorzadu terytorialnego na podstawie gminy mykanow w
latach 2005-2008.Ochrona stosunku pracy w ramach zamowien grupowych.Wspolpraca nauczycieli z
rodzicami a zarzadzanie szkola.Analiza i ocena funkcjonowania spolki akcyjnej na przykladzie agora
sa.Funkcjonowanie rynku uslug bankowych w polsce w warunkach czlonkostwa w unii europejskiej na
przykladzie wybranych bankow.praca licencjacka budzet gminy .Funkcje internetu w dzialalnosci
gospodarczej bankow.Testament wlasnoreczny..Niski dochod z dzialalnosci rolniczej- przyczyna tworzenia
gospodarstw agroturystycznych....
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