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Elastyczne formy zatrudnienia w praktyce polskich przedsiebiorstw.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie zakladow przemyslu cukierniczego wawel sa.praca licencjacka budzet gminy .Ocena ogolnej
dzialalnosci banku spoldzielczego w poczesnej w latach 2005-2007.Finansowanie inwestycji w nieruchomosci
w gminie olsztyn w latach 2007-2010.Ocena i analiza zastosowania programow lojalnosciowych na
przykladzie biura turystycznego itaka.Bezrobocie i sytuacja prawna bezrobotnego w swietle obowiazujacych
przepisow..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kulturowa misja telewizji
polskiej s.a. w kontekscie dzialalnosci wybranych nadawcow publicznych w krajach unii
europejskiej..Czynniki motywacji wewnetrznej i zewnetrznej pracownikow.Identyfikacja strategii rozwoju
przedsiebiorstwa w sektorze hotelarskim.Ryzyko kredytowe na przykladzie banku pekao s.a-.Dzialalnosc
oswiatowa gminy mokrsko w latach 2007-2011..Prawo pracy.Sadownictwo konstytucyjne w dobie
absolutyzmu francuskiego.Akcje nieme.Fuzje i przejecia jako rodzaj strategii rozwoju przedsiebiorstwa
(przyklad grupy uniqa w polsce).praca licencjacka budzet gminy .Biznesplan w procesie realizacji strategii
przedsiebiorstwa.Egzekucja naleznosci pienieznych z rachunku bankowego .Status banku centralnego w
polsce.Bariery komunikacyjne w organizacji (na przykladzie alpha technology sp. Z o.o.).Zarzadzanie
tworczoscia..Budzet jako element finansowego zarzadzania jednostkami samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy pajeczno.praca licencjacka budzet gminy .System ubezpieczenia spolecznego osob
prowadzacych pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza w polsce.Sadownictwo administracyjne w drugiej
rzeczpospolitej.Opodatkowanie obrotu prawem uzytkowania wieczystego.Style kierowania jako narzedzie
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie isd huta czestochowa.Zbieg przepisow kryminalizujacych
naduzycie wladzy funkcjonariusz publicznego i naduzycie zaufania w obrocie gospodarczym oraz oszustwo
gospodarcze na stanowisku kierowniczym..Ostrowska- dorota - kapital miedzynarodowy a funkcjonowanie
rynku finansowego w polsce .Zwalczanie piractwa morskiego i terroryzmu morskiego w swietle prawa
miedzynarodowego.Reklama alkoholu- wyrobow tytoniowych i srodkow farmaceutycznych na tle prawa
reklamy w ustawodawstwie polskim.Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwach produkcyjnych z
wykorzystaniem rachunku kosztow dzialan..Wycena wartosci rynkowej przedsiebiorstwa na przykladzie
wawel s.a..Wybrane aspekty zarzadzania nieruchomosciami gminy czestochowa w latach 209-2011.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza rozwoju zrownowazonego funduszu inwestycyjnego.praca licencjacka
budzet gminy .Otoczenie finansowe i prawne malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Budzetowanie
kapitalowe jako narzedzie strategicznego controllingu.Procedura zakladania indywidualnej dzialalnosci
gospodarczej na przykladzie firmy anmar.Finansowanie jednostek samorzadu terytorialnego srodkami
unijnymi (na przykladzie gminy sokolniki).Prawo administracyjne.Prawnie dozwolone dzialania nie
powodujace dyskryminacji w zatrudnieniu.Zakaz konkurencji w kodeksie pracy..Wplyw rachunku kosztow na
wynik operacyjny przedsiebiorstwa..praca licencjacka budzet gminy .Audyt wewnetrzny w jednostkach
budzetowych na przykladzie urzedu miasta w blachowni.Efektywnosc narzedzi marketingu politycznego na
przykladzie wyborow samorzadowych.Rekrutacja i selekcja pracownikow tymczasowych na stanowiska
inzynieryjne i techniczne (studium przypadku agencji pracy tymczasowej encore personnel services
limited).Rola wskaznikow finansowych w budowie analiz portfelowych i podejmowaniu ostatecznych decyzji
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rozwojowych przedsiebiorstwa.Analiza i ocena internetowej dzialalnosci marketingowej na przykladzie
wybranych przedsiebiorstw.Prace dyplomowe z pedagogiki.Zrodla prawa unijnego po traktacie z
lizbony..Ocena dzialalnosci powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie kedziezynskokozielskim.Kredyty preferencyjne- jako jeden z produktow bankowych na przykladzie rejonowego banku
spoldzielczego w lututowie..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie miedzynarodowym
dzialajacym w polsce jako uczenie sie globalnych standardow.Funkcje rachunku oszczednoscioworozliczeniowego na przykladzie pko bp s.a..Zarzadzanie srodowiskowe i proekologia w hotelu. Wplyw obiektu
hotelarskiego na srodowisko naturalnego.Strategia rozwoju gminy lubrza..praca licencjacka budzet gminy
.Rachunek kosztow dzialan i jego wykorzystanie w zarzadzaniu przedsiebiorstwem produkcyjnym.Sposoby
pozyskiwania srodkow finansowych w malych i srednich przedsiebiorstwach.Relacyjnosc w lancuchu dostaw
jako element integrujacy rynek b2c.Prawna ochrona sfery prywatnosci pracownikow i kandydatow na
pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Obowiazki domu maklerskiego z umowy o posrednictwo w
obrocie papierami wartosciowymi.Rola kadry kierowniczej w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie
firmy fota s.a..Marketing uslug na przykladzie bazy turystycznej beskidu slaskiego.Sekurytyzacja
wierzytelnosci w prawie francuskim i polskim.praca licencjacka budzet gminy .Bezrobocie mlodych ludzi w
powiecie wieruszowskim.Produkty i uslugi bankowe dla przedsiebiorcow - kredytowa i leasingowa oferta
bankow pekao s.a. i bph.Ryczalt ewidencjonowany jako forma opodatkowania dzialalnosci
gospodarczej.Odpowiedzialnosc spolki i partnerow za zobowiazania spolki ze szczegolnym uwzglednieniem
zawodu lekarza i pielegniarki.Status prawny gminy uzdrowiskowej..Dzialalnosc cenowa i dystrybucyjna firmy
pryzmat sp. Z o.o..Analiza form i metod obnizania ryzyka kredytowego w banku komercyjnym na przykladzie
ing banku slaskiego s.a..Bukowski- slawomir. - strefa euro : perspektywy rozszerzenia o polske i inne kraje
europy srodkowo-wschodniej .Spory o wlasciwosc miedzy organami administracji publicznej.praca
licencjacka budzet gminy .Motywowanie pozamaterialne..Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa
handlowo-uslugowego.Granice obowiazku skladania zeznan w procesie karnym.Otoczenie finansowe i
innowacyjne dla malych i srednich przedsiebiorstw w krajach unii europejskiej..Instrumenty tworzenia relacji
z klientami na przykladzie firmy agro-nas.Marketingowe badania ankietowe i ich znaczenie w dzialalnosci
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Rachunkowosc rzeczowych aktywow trwalych.Analiza
pozyskiwania i selekcji kandydatow do pracy na przykladzie gaspol s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Polska spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia i angielska private company
limited by shares- jako forma dzialalnosci malego przedsiebiorcy.Zdolnosc kredytowa w pozyskiwaniu
kapitalu obcego przez male i srednie przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Zeznania swiadka jako
dowod w postepowaniu administracyjnym.Olech- anna. Red. - przepis na uczestnictwo : diagnoza
partycypacji publicznej w polsce..Odpowiedzialnosc dyscyplinarna w sporcie..Przejecia bankow w formie
spolek akcyjnych.Zaangazowanie studentow w wolontariat..Znaczenie okresowych ocen pracy w zarzadzaniu
firma na przykladzie firmy selgros sp. Z o.o. - hala w krakowie.Odpowiedzialnosc cywilnoprawna czlonkow
organow spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia za wyrzadzona szkode.Znaczenie koncepcji roli nauczyciela
dla zarzadzania rozwojem zawodowym..Opodatkowanie przedsiebiorcow podatkiem dochodowym od osob
fizycznych.Testy psychologiczne w procesie rekrutacji i selekcji.Sprawozdania finansowe jako podstawowe
zrodlo informacji dla analizy finansowej.Wykorzystanie teorii portfelowej jako glownej metody minimalizacji
ryzyka kredytowego na szczeblu banku.Analiza i ocena poziomu bezrobocia w powiecie klobuckim w latach
2006-2010.Tematy prac dyplomowych.Zarzadzanie i promocja walorow zabytkowych wpisanych na liste
swiatowego dziedzictwa unesco na przykladzie krakowa.Prawo do pracy w bezpiecznych warunkach a prace
w firmie utylizacji azbestu.Wplyw stylu kierowania na stosowane techniki wywierania wplywu na
podwladnych.Przestepstwo rozboju w polskim ustawodawstwie karnym.Wplyw podatkow i obciazen
parapodatkowych na dzialalnosc gospodarcza firmy.Wybrane publicznoprawne aspekty turystyki.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi na przykladzie instytucji panstwowej.Zarzadzanie wiedza jako niematerialnym zasobem
organizacji.Przywodztwo jako element zarzadzania i kreowania motywacji wewnetrznej u pracownikow firmy
x.Wplyw elastycznych form zatrudnienia na poziom motywacji na przykladzie organizacji kulturalnej.Hejdukirena k. (1949- ). Red. - global economics : past- present & future .praca licencjacka budzet gminy .Przebieg
kariery zawodowej pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa enion w czestochowie.Zarzadzanie
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zespolem projektowym na przykladzie publicznych i pozarzadowych organizacji powiatu
bialobrzeskiego..Czynniki warunkujace realizacje motywacyjnej funkcji systemu oceniania pracownikow na
przykladzie firmy ubezpieczeniowej w tomaszowie mazowieckim.Zarzadzanie personelem w wybranych
firmach regionu lodzkiego w swietle badan empirycznych.Analiza procedury krajowych i zagranicznych
rozliczen bankowych.Aplikacja bazodanowa wspomagajaca sprzedaz w hurtowni alkoholi.Wybrane aspekty
bancassurance.Analiza i ocena finansowa przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych na
przykladzie silspek sp. Z o.o. W kontekscie mozliwosci realizacji inwestycji.praca licencjacka budzet gminy
.Konkurencyjnosc w sektorze malych i srednich przedsiebiorstwa na podstawie ppuh absowski..Polityka
rachunkowosci w obszarze rozrachunkow z kontahentami na przykladzie zakladu przetworstwa miesnego
brat-pol.Sposoby komunikowania sie przedsiebiorstwa z rynkiem za pomoca promocji na podstawie zpc
flis.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa w restukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie huty
zelaza i stali.Kary i srodki karne w kodeksie karnym.Wybor wolnej pozycji jako opcja plasowania widowiska
sportowego.praca licencjacka budzet gminy .Koszty wynagrodzen w rachunkowosci jednostki budzetowej na
przykladzie szkoly podstawowej.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc przedsiebiorstwa
ubezpieczeniowego na przykladzie powszechnego zakladu ubezpieczen s.a..Rola bankow w absorpcji
funduszy strukturalnych przez sektor msp.Praca licencjacka przyklad.Analiza dochodow i wydatkkow gminy
redziny w latach 2006-2009.Gospodarka finansowa powiatu w swietle analizy dochodow i wydatkow
powiatu ostroleckiego w latach 2004-2006.Wplyw kryzysu finansowego na rynek nieruchomosci na
przykladzie rynku nieruchomosci w czestochowie.Polityka i kultura europy.Wyznaczenie odchylen od pionu
budowli wiezowych na przykladzie komina stalowego o wysokosci 85 m z odciagami linowymi. Praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Ocena efektywnosci gospodarowania srodkami trwalami na przykladzie przedsiebiorstwa
uzytecznosci publicznej w latach 2007-2009.praca licencjacka budzet gminy .Kredyt hipoteczny dla osob
fizycznych na przykladzie banku pko s.a. w latach 2008-2011..Dodatki mieszkaniowe a lodzkie enklawy
biedy.Zastosowanie systemu eksportowego rekrut do wspomagania procesu rekrutacji pracownikow w
przedsiebiorstwie.Kurator jako strona w procesie cywilnym.Programy praca-zycie w swietle badan
empirycznych.Zarzadzanie produkcja i jakoscia oraz utrzymanie maszyn w budownictwie..Proces
motywowania w opiniach pracownikow wojewodztwa lodzkiego.Ocena kondycji banku na przykladzie banku
komercyjnego x.Analiza kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiebiorstwa laboratorium spawalnicze
gamma-montex sp. Zo.o. W latach 2004-2008.Krotkoterminowe zrodla finansowania dzialalnosci
przedsiebiorstw.Wspolpraca szkol wyzszych na poziomie krajowym i miedzynarodowym na przykladzie
uniwersytetu jagiellonskiego.praca licencjacka budzet gminy .Zasada swobody umow jako zasada
prawa.praca licencjacka budzet gminy .Rola udzialowca w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia na
przykladzie spolki polanik.Analiza prawnych uwarunkowan dzialalnosci nadzoru bankowego w polsce na tle
wybranych panstw europy zachodniej.Udzial podatkow i oplat lokalnych w finansowaniu zadan samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy miasta czestochowy.Internet jako narzedzie promocji turystyki
kwalifikowanej na przykladzie turystyki podwodnej..Handel bronia w ujeciu prawnokarnym i
kryminologicznym .Pedagogika prace licencjackie.Majorek- jaroslaw. - miedzy rynkiem a etosem : adwokaci
o swoim zawodzie i jego przyszlosci : raport z badania soc.Pisanie pracy.Specyfika dzialalnosci kredytowej
banku gospodarki zywnosciowej s.a..Wplyw dywidendy na stope zwrotu z akcji spolek notowanych na
gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Pisanie prac warszawa.Rola i znaczenie bieglego rewidenta w
badaniu sprawozdania finansowego..Analiza sytuacji osob bezrobotnych z wyzszym wyksztalceniem w
wojewodztwie mazowieckim w latach 2005-2008.Analiza poziomu i struktury finansowego zasilania miasta
czestochowy w latach 2007-2011.Rynek uslug hotelarskich w czestochowie na przykladzie dzialalnosci hotelu
grand.praca licencjacka budzet gminy .Zajadacz- alina. - uwarunkowania i plany rozwoju turystyki..Istota
ciaglego doskonalenia produktu turystycznego w pensjonatach na podhalu.Binkowska- maja. Tl. - the
bankruptcy and reorganisation law = prawo upadlosciowe i naprawcze .Placowe i pozaplacowe systemy
motywacyjne w firmie x.Reklama jako narzedzie promocji marketingu przedsiebiorstwa.Regulations
concerning geographical indications in the european union law.Strategie przedsiebiorstw na rynku
miedzynarodowym w aspekcie procesow globalizacji.Oceny struktury zrodel finansowania w
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przedsiebiorstwie na podstawie cash flow s.a..Wplyw amortyzacji na wynik w przedsiebiorstwie agrana fruit
polska sp. Z o. O..Satysfakcja z pracy - fikcja czy rzeczywistosc?.Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji
o srodowisku i jego ochronie na gruncie prawa unii europejskiej i prawa polskiego.Plan pracy magisterskiej
prawo.Pacek- boguslaw (1954- ). Red. - wspoldzialanie sil zbrojnych rp z policja i administracja samorzadowa
w sytuacjach zagro.Ustroj organow policji.Status uchodzcy w prawie polskim a prawnomiedzynarodowa
ochrona uchodzcow.Projekt adaptacji budynku dawnego spichlerza w dobiegniewie na cele uslugowe. Praca
inzynierska budownictwo.Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia.Prawnomaterialne i procesowe
aspekty konstrukcji czynow/przestepstw wspolukaranych na tle problematyki pojecia czynu w prawie
karnym.Optymalizacja procesow logistycznych dla wytwarzania zaslon roletowych.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza wynagrodzen pracownikow pedagogicznych na przykladzie zespolu szkol nr 1 w kutnie.Skutki
bezrobocia w polsce w latach 2003-2008.Recydywa specjalna w kodeksie karnym z 1997 roku.Koncepcja
obliczenia przecietnego dalszego trwania zycia dla osob niepelnosprawnych..Ubezpieczenia kart platniczych
w polsce w latach 1998-2002.Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy na podstwie firmy forroxcube
polska sp. Z o.o..Ocena wykorzystania technologii informatyczno-komunikacyjnej w obsludze klienta w
najwiekszych bankach w polsce..Dzialalnosc gospodarcz administracji panstwowej.Krotkookresowe
kredytowanie przedsiebiorstwa na przykladzie pphu x.Zagrozenie zdrowia przy produkcji fulerenow.Analiza
finansowa jako podstawa oceny kondycji finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa hardex s. A..Rola kadry
kierowniczej w funkcjonowaniu i rozwoju spoldzielni mieszkaniowej srodmiescie w lodzi.Organizacja i
funkcjonowanie centrum logistycznego na podstawie tulipan parku w strykowie.Kryminalistyczne i
kryminologiczne aspekty samobojstw wsrod maloletnich.Internet jako marketingowe narzedzie zarzadzania
przedsiebiorstwem turystycznym. Zagadnienia wybrane..Rola klastrow w budowaniu konkurencyjnosci
regionu lodzkiego.Znaczenie drogi ekspresowej s8 dla regionu lodzkiego.Metody osuszania murow – analiza
techniczno- ekonomiczna praca inzynierska budownictwo.Ocena skutecznosci metod kontroli jakosci
wyrobow z tworzyw sztucznych stosowanych w spolce luxplast..Wybrane funkcje konsularne zwiazane z
udzielaniem pomocy i ochrony obywatelom panstwa wysylajacego- ktorzy znajduja sie w panstwie
przyjmujacym.Zarzadzanie rozwojem zasobow ludzkich w organizacji ( na przykladzie badan w urzedzie
miejskim w glogowku).Marka jako decydujacy czynnik w reserved..praca licencjacka budzet gminy .Agencja
pracy tymczasowej jako podmiot stosunku pracy.praca licencjacka budzet gminy .Staz i praktyka za granica
jako punkt wyjscia do budowania sciezek karier.Procesy demograficzne a rozwoj systemu ochrony zdrowia w
polsce.Ksztaltowanie systemu motywacyjnego na przykladzie dzialu sprzedazy zakladu produkcyjnohandlowego jawo sp.j..praca licencjacka budzet gminy .Instrumenty i mechanizmy finansowania ochrony
srodowiska na przykladzie gminy wola krzysztoporska.Rola dzwigni finansowej w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Wykorzystanie facebook do promocji produktu w internecie na wybranych
przykladach.Odpowiedzialnosc za dlugi spadkowe zapisobiercow windykacyjnych.Zdolnosc kredytowa i
wiarygodnosc finansowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy xyz..Analiza i ocena
narzedzi marketingowych w sektorze uslug bankowych na podstawie kredyt banku.Rozrachunki z
kotrahentami w dzialalnosci gospodarczej na przykladzie hurtowni x.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
finansowa p.c. Jutrzenka s.a..Zarzadzanie transportem i spedycja na podstawie przedsiebiorstwa
x..Wylaczenie sedziego na mocy postanowienia sadu.Pranie pieniedzy - proceder oraz
przeciwdzialanie.Procesy o czary.Badania do pracy magisterskiej.Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora
finansow publicznych na przykladzie gminnego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej w
zyrakowie..System szkolen pracowniczych w firmie na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a..Roznice
miedzy sprawozdawczoscia finansowa przedsiebiorstw wielozakladowych i grup kapitalowych.Analiza
finansowa w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie gk lpp sa.Istota zarzadzania operacyjnego
firma.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie samorzadu uczniowskiego dla zarzadzania
szkola..Projektowanie i wdrazanie innowacji technologicznych na przykladzie koncernu
miedzynarodowego..New directions in marketing viral marketing and word of mouth marketing (nowe
kierunki w rozwoju marketingu. Marketing szeptany i wirusowy).praca licencjacka budzet gminy
.Ksztaltowanie umiejetnosci miekkich w aspekcie aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet.Bariery
rozwoju bankowosci spoldzielczej w polsce..Dzialalnosc miejskiego osrodka sportu i rekreacji w czestochowie
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w latach 2003-2009..Wypadki powstale w szczegolnych okolicznosciach w polskim systemie ubezpieczen
spolecznych.Jakosc uslug telekomunikacyjnych..Wybrane majatkowe prawa wlasnosci przemyslowej jako
aporty do spolek kapitalowych.Rachunek kosztow jako zrodlo informacji w zarzadzaniu spolka x w latach
2008-2011..Swiadczenia emerytalno-rentowe finansowane z funduszu ubezpieczen spolecznych.Antolakszymanska- justyna. Oprac. - program operacyjny infrastruktura i srodowisko 2007-2013 : narodowe
strategiczne ramy odniesien.Inwestycje rzeczowe wspomagane dotacjami unii europejskiej na przykladzie
gminy czestochowa.Wzorce umowne w praktyce bankowej..Outsourcing jako metoda obnizania kosztow
logistycznych przedsiebiorstwa.Heffner- krystian (1951- ). Red. - osrodki lokalne w strefie oddzialywania
wielkich miast = (local centers within the sphere of i.Prowadzenie dzialalnosci gospodarczej przez jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gmin..Analiza budzetu na przykladzie gminy redziny w latach 20042008.Prawne- podatkowe oraz rachunkowe aspekty polaczen spolek kapitalowych.Instytucja wywlaszczania
jako administracyjnoprawna forma ingerencji w prawo wlasnosci..Ocena funkcjonowania kart platniczych dla
klientow indywidualnych na podstawie ing banku slaskiego s.a.Szczegolna ochrona trwalosci stosunku pracy
ze wzgledu na funkcje.praca licencjacka budzet gminy .Prawo karne w najstarszym zawodzie prawa
polskiego.Koncepcja centralnej wladzy wykonawczej w rzeczypospolitej ii pol. Xviii w. - rada nieustajaca i
straz praw.Szlak zamkow dolnego slaska jako obiekt promocji..praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja
administracyjnoprawna wlasciciela zabytku.Problematyka scalania i wymiany gruntow rolnych w
ustawodawstwie polskim w ujeciu ewolucyjnym.Problematyka wdrazania technologii voip w
przedsiebiorstwie wirtualnym.Wplyw malych i srednich przedsiebiorstw na rozwoj gminy.Marketing
personalny jako narzedzie zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie pge dystrybucja s.a. oddzial lodzteren).Zasadnicze etapy rozwoju aktow konstytucyjnych w ii rzeczypospolitej oraz w polsce powojennej
.Badania marketingowe na przykladzie firmy inter auto krakow.Zarzadzanie lancuchem dostaw w aspekcie
efektywnosci produkcji - na podstawie firmy elprod.Zarzadzanie projektem w teorii i praktyce.Okreslanie
czasu zgonu przy wykorzystaniu entomologii sadowej.Rola bazylejskiego komitetu nadzoru bankowego i jego
wytycznych w nadzorze nad sektorem bankowym.Uwarunkowania prawne uchwalania strategii rozwoju
lokalnego na przykladzie miasta i gminy brzesko..Analiza gospodarowania majatkiem w nzoz combi-med z
wykorzystaniem sprzetu dofinansowania w ramach projektu ze srodkow europejskiego funduszu rozwoju
regionalnego.Przemiany ustrojowe w cesarstwie japonskim po ii wojnie swiatowej.Rynek kontraktow futures
w polsce. Zastosowanie strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach gieldowych.Przebieg
postepowania w przedmiocie ogloszenia upadlosci.Determinanty wyboru targowiska jako miejsca zakupu
przez klientow - targowiska tomex.Motywowanie pracownikow jako element zarzadzania w organizacjach
publicznych na przykladzie domu pomocy spolecznej w bransku.Organizacja dystrybucji sprzedazy na
przykladzie firmy p.p.h. rekin..Szkolenia jako element motywacji pracownikow w przedsiebiorstwie na
podstawie przedsiebiorstwa isd huta czestochowa sp. Zo.o..Analiza finansowa firmy florian centrum s.a.
przed i po wstapieniu polski do unii europejskiej.Domena publiczna w swietle prawa autorskiego.Uchodzcystatus prawny uchodzcy w polsce po 1990 roku.Agencja pracy tymczasowej jako pracodawca.Bledowskipiotr. - adaptacja do zmian i procesy modernizacyjne firmy wobec otoczenia zewnetrznego : polityka
pans.Menedzer jakosci - studium analityczne.Specyfikacja i uwarunkowania zarzadzania procesami
innowacyjnymi w kontekscie zastosowania koncepcji open innovation..Status prawny polskiej sluzby
konsularnej.Motywowanie przez wynagradzanie..praca licencjacka budzet gminy .Orzekanie i wykonywanie
kary ograniczenia wolnosci w polsce.Efektywnosc informacyjna polskiego rynku akcji w swietle wybranych
anomalii efektywnosci polsilnej.Nieprawidlowosci w funkcjonowaniu sfery budzetowej w polsce na
przykladzie gospodarstw pomocniczych.Wydarzenie kulturalne jako element turystycznej promocji miejscana przykladzie projektu pierscien sw. Kingi.Faktoring jako forma finansowania
przedsiebiorstwa.Bezpieczenstwo w bankowosci elektronicznej..Wylaczenia w zakresie udzielania prawa
ochronnego na znak towarowy.Zarzadzanie wybranymi podsystemami logistycznymi w przedsiebiorstwie
mleczarskim..Wplyw otoczenia na powodzenie organizacji- na podstawie badan przeprowadzonych w
przedsiebiorstwie cuprod sp. Z o. O..praca licencjacka budzet gminy .Podatek jako zrodlo dochodu
gminy..praca licencjacka budzet gminy .Stosowanie srodkow tymczasowych przez polskie sady w celu
zapewnienia efektywnosci prawa wspolnotowego.Wykorzystanie srodkow unijnych przez samorzady
..

..
terytorialne na przykladzie gminy krzyzanow.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie przyspieszone w
aktualnym polskim procesie karnym.Wypadek przy pracy i swiadczenia wynikajace z jego nastepstw w
swietle uwarunkowan europejskich..Wykorzystanie strategii marketingowej w dzialalnosci firmy na
przykladzie rolimpex s.a. oddzial kochanowice.Zarzadzanie bezpieczenstwem w szkole na przykladzie
publicznego gimnazjum nr 2 we wloszczowie..Zmiana wierzyciela .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
dzialalnosci banku spoldzielczego w bialej rawskiej.Analiza ekonomiczna wybranych norm konwencji
narodow zjednoczonych o miedzynarodowej sprzedazy towarow.Urlopy rodzicielskie.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza i ocena gospodarki finansowej i inwestycyjnej na przykladzie gminy braszewice w
latach 2009-2011.Zatrudnienie funkcjonariusza policji .Szanse i zagrozenia polskiego rolnictwa w ramach
wspolnej polityki rolnej unii europejskiej.Wykorzystanie srodkow unijnych przez samorzady terytorialne na
przykladzie gminy krzyzanow.Czynniki wplywajace na rentownosc kontraktow na uslugi wiertnicze w firmie
pnig krakow.praca licencjacka budzet gminy .Rola kuratora sadowego w procedurze karnej
wykonawczej..Ewidencje podatkowe czy rachunkowosc - analiza porownawcza.Mozliwosci inwestycyjne
przedsiebiorstwa ab invest sp. Z o.o. na podstawie przeprowadzonej analizy finansowej..Kredytowanie
konsumpcji przez spolodzielcze kasy oszcednosciowo - kredytowe..Jakosc uslug telekomunikacyjnych..Wplyw
kultury organizacyjnej na funkcjonowanie instytucji na przykladzie urzedu miasta w zawierciu.Prawa i
obowiazki czlonka rady nadzorczej w spolce akcyjnej.Efektywnosc gospodarowania srodkami trwalymi w
spzoz gcr repty.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw islamu na gospodarke - studium przypadku arabii
saudyjskiej..Projekt rozjazdu kolejowego kolei szybkiej praca inzynierska budownictwo.Dzwiek w
reklamie.Wplyw reklamy na podstawy i decyzje konsumentow.Naduzywanie pozycji dominujacej na
przykladzie firmy microsoft corporation. Strategia dominacji a ochrona konkurencji.Regulacje antykorupcyjne
dotyczace funkcjonariuszy samorzadu gminnego.Sposoby ustalania wysokosci odszkodowania na podstawie
przepisow kodeksu cywilnego.Tworzenie komorki personalnej w nowej organizacji.Rola klastrow w rozwoju
regionalnym na przykladzie regionu lodzkiego.Spor o etyke prawnicza w kontekscie relacji prawnika z
klientem.Feminizm w polsce.Metody powolywania przedsiebiorstw i przeslanki ich likwidacji.Specyfikacja
uslug na przykladzie malego przedsiebiorstwa gastronomicznego.Seminarium ii r.st. V r- kat.prawa
rolnego.Mikrofirmy i ich rozwoj na terenie gminy biala..Zarzadzanie ryzykiem finansowym w firmie informatyczne wsparcie windykacji..Strategie finansowania spolek akcyjnych na przykladzie lpp i monnari
trade w latach 2005-2007.Obligacje skarbowe i komunalne.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa na
przykladzie osrodka szkolenia kierowcow m.sagadyn.Fsadni- marika. Red. - creating innovative working
arrangements : through the support of public employment services for.Praca magisterska pisanie.Wplyw
inspekcji transportu drogowego na poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu drogowego..Analiza
finansowa budzetu gminy jako narzedzie oceny efektywnosci gospodarowania srodkami
publicznymi.Tworzenie wlasnego portfela inwestycyjno-oszczednosciowego w oparciu o produkty
multibanku.Konstytucyjne podstawy ochrony wlasnosci.Swiadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego
rolnikow na przykladzie oddzialu regionalnego krus w czestochowie.Agresja w srodowisku pracy jako
element ryzyka zawodowego wystepujacego w urzedzie skarbowym.Strategie przedsiebiorstw na rynku
miedzynarodowym w aspekcie procesow globalizacji.Monistyczny system struktury organow spolki
kapitalowej w prawie polskim.Charakterystyka organizacji polityczno-militarnej na przykladzie sojuszu
polnocnoatlantyckiego.Weryfikacja modelu michaela leitera - zaleznosci wystepujacych miedzy wypaleniem
zawodowym a niedostosowaniem do pracy. Grupa zawodowa pielegniarek.Prognozowanie cen oleju
napedowego w polsce w latach 2000 - 2011 na podstawie modelu arima..Planowanie sciezki kariery
zawodowej.Konopka- adrian. Red. - bezpieczenstwo publiczne a ochrona granicy panstwowej rp .Ocena i
identyfikacja stylow kierowania w przedsiebiorstwie.Venture capital jako forma finansowania nowych
technologii w polsce..Rekrutacja pracownikow praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Otwarte
fundusze emerytalne w zreformowanym systemie ubezpieczen spolecznych.Tworzenie komorki personalnej
w nowej organizacji.Promocja marki terytorialnej na przykladzie strategii promocji miasta tarnow.Wplyw
woli indywidualnej na ksztalt umownego stosunku pracy.praca licencjacka budzet gminy .Reklama sprzeczna
z dobrymi obyczajami.Marketing uslug publicznych na przykladzie gminy staporkow.Ksztaltowanie postaw
obywatelskich a organizacje pozarzadowe na przykladzie fundacji im. Stefana batorego.Konkordat stolicy
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apostolskiej z rzeczypospolita polska z 1925 i 1993 roku.Kreowanie wizerunku organizacji non-profit na
przykladzie europejskiego forum studentow aegee-krakow..Wplyw orzeczen trybunalu konstytucyjnego na
decyzje w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym.Decyzje inwestycyjne na rynku
nieruchomosci..Zarzadzanie i wizerunek marketingowy organizacji non-profit dzaialajacych na rzecz
publicznych instytucji kultury..Ocena procesu doboru pracownikow w opinii pracujacych studentow
uyniwersytetu lodzkiego.Motywacja jednym z elementow procesu kadrowego na przykladzie firmy zse ospel
s.a. w wierbce.Wizerunek the coca-cola company na swiecie.Analiza procesow konsolidacji sektora
samochodowego w warunkach globalnego kryzysu finansowego lat 2008-2009.praca licencjacka budzet
gminy .Ogledziny miejsca kradziezy z wlamaniem na zywiecczyznie..Marketing uslug turystycznych na
przykladzie biura turystyczno - handlowego trybunalskie w radomsku.Tematy licencjackie
pedagogika.Funkcjonowanie lokalnego rynku pracy na przykladzie powiatu belchatowskiego.praca
licencjacka budzet gminy .Postepowanie w sprawach o uznanie za zmarlego.Wplyw funduszy unijnych na
finansowanie inwestycji rzeczowych w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw.Wroclaw.Rola menedzera
hotelarstwa w polsce.Marianski- michal. - wplyw prawa miedzynarodowego na ewolucje koncepcji
instrumentu finansowego w wybranych panst.Realizacja funkcji personalnej przez kierownika w firmie
k.m.m. okno.Metody badania efektywnosci reklamy zewnetrznej na przykladzie przedsiebiorstwa powiatu
oleskiego.Analiza jakosci wyrobow piekarniczych..Porownanie kosztow utrzymania gminnej
szkolypodstawowej z kosztami utrzymania filii - na podstawie analizy danych gminy skarbimierz w latach
2008-2010..Polskie rozwiazania w zakresie podatku vat a vi dyrektywa rady ue na przykladzie spoldzielni
mieszkaniowej przodownik w tomaszowie mazowieckim.Wykorzystywanie funduszy unijnych przez male i
srednie przedsiebiorstwa w wojewodztwie swietokrzyskim.praca licencjacka budzet gminy .Profilaktyczna
ochrona zdrowia na przykladzie firmy budowlanej..Czynniki rozwoju e-administracji na przykladzie gminy
zagdansk..Preferencje nabywcow i czynniki determinujace wybor mieszkania na rynku nieruchomosci
mieszkaniowych w czestochowie.Kredyt i leasing jako istotne zrodla finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw.Rola szkol wyzszych w rozwoju miasta i regionu na przykladzie politechniki
czestochowskiej.Wplyw przywilejow podatkowych na rozwoj i funkcjonowanie fundacji.Charakterystyka
budownictwa mieszkaniowego w polsce i wybranych krajach unii europejskiej.Pisanie prac magisterskich
opinie.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja oddzialu koncernu miedzynarodowego ( na przykladzie
abb elta sp. Z o.o.).Sytuacja prawna pracownika tymczasowego w polskim prawie pracy.Zarzadzanie witryna
przedsiebiorstwa z wykorzystaniem metod eksploracji sieci.praca licencjacka budzet gminy .Wspolczesne
trendy w bankowosci.Realizacja wybranych procesow logistycznych z wykorzystaniem platform b2b.Strategie
konkurencyjnosci na rynku firm swiadczacych uslugi transportowe w oparciu o firme nowa logistic.Zapasy w
sprawozdaniach finansowych wg mssf wybranych spolkach gieldowych w latach 20062010.Odpowiedzialnosc podatkowa czlonka rodziny podatnika.Koszty wynagrodzen w jednostach
oswiatowych miasta sosnowiec w latach 2006 - 2010.Bankowosc spoldzielcza jako zrodlo kredytowania
sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Skutecznosc kampanii spolecznych agencji tbwa/ telescope
warszawa w percepcji studentow politechniki czestochowskiej na podstawie badan
empirycznych.Bezposrednie inwestycje zagraniczne w polsce w perspektywie przystapienia do unii
europejskiej.Analiza i ocena reklamy w internecie na przykladzie firmy karol kedzia weteran.Satysfakcja
pracownikow jako element oceny skutecznosci marketingu personalnego w tworzeniu wizerunku firmy jako
pracodawcy..Przywodztwo organizacyjne - aspekty psychospoleczne.Strategia rozwoju firmy vds z
ograniczona odpowiedzialnoscia.Instrumenty dluzne w finansowaniu deficytu w latach 2005-2010.Marketing
mix na podstawie firmy chyzbet.Analiza fundamentalna jako jeden ze sposobow wyceny przedsiebiorstwa i
podejmowania decyzji inwestycyjnych.Pozyskiwanie kapitalow i sposoby ich wykorzystania we wspolnotach
mieszkaniowych.Prawnokarna ochrona rodziny .Kielczewski- dariusz - konsumpcja a perspektywy
zrownowazonego rozwoju .Nabywanie nieruchomosci przez cudzoziemcow w prawie
polskim.Bezpieczenstwo energetyczne polski - terminologia i aspekty prawne- stan obecny na tle innych
krajow ue i perspektywy rozwoju..Funkcje motywacyjne we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Wplyw
srodkow z unii europejskiej na rozwoj infrastruktury spoleczenstwa informacyjnego polski
wschodniej.Leszczynski- pawel a. - regulacja stosunkow miedzy panstwem a nierzymskokatolickimi
..

..
kosciolami i innymi zwiazkami.Gotowe prace licencjackie.Rola banku ochrony srodowiska s.a. w realizacji
przedsiewziec rozwoju obszarow wiejskich. Analiza na przykladzie banku ochrony sodowiska s.a. oddzial w
lodzi..Procesy globalizacji gospodarczej a interesy narodowe polski..Efektywnosc promocji w
internecie.Zarzadzanie dziedzictwem kulturowym dawnego miasta podgorze.praca licencjacka budzet gminy
.Rola grafiki w promocji teatru. Teoria i praktyka na przykladzie teatru starego w krakowie..Pozaplacowe
systemy motywacyjne- struktura i znaczenie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie firmy
kulinaria.Marketing politiczny.Ocena bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ryzyka zawodowego na wybranych
stanowiskach na przykladzie sredniej wielkosci przedsiebiorstwa produkujacego osprzet
elektroinstalacyjny..Ochrona pracy pracownikow mlodocianych..Zarzadzanie strategiczne na przykladzie
odlewni zeliwa s.a. w zawierciu.Strachowska- renata. - ustawa o drogach publicznych : komentarz
.Efektywnosc metod przeciwdzialniu bezrobociu w powiecie radomszczanskim.Zarzadzanie srodkami
unijnymi w gminie goldap w latach 2007- 2013.Propozycja zmian strategii rozwoju spoleczno gospodarczego
miasta na przykladzie tomaszowa mazowieckiego..Skuteczne techniki negocjacyjne. Studium
przypadkow..praca licencjacka budzet gminy .Projekt budowlany dostosowania wybranego obiektu
sakralnego do wymagan wspolczesnych z punktu widzenia potrzeb osob niepelnosprawnych. Praca
inzynierska budownictwo.Sadownictwo polubowne.Manggha jako marka - znaczenie marki dla kreowania
wizerunku instytucji kultury..Skarga na uchwale organu jednostek samorzadu terytorialnego..Dzialalnosc i
mysl polityczna jozefa pilsudskiego.Samorzad terytorialny na przykladzie miasta rybnika.Dochody i wydatki
gminy na przykladzie gminy gogolin..Ocena szyny kolejowej w kontroli jakosci arcelormittal poland s.a..Rola
sprawozdawczosci w podejmowaniu decyzji dotyczacych taktyki zarzadzania w banku spoldzielczym.praca
licencjacka budzet gminy .Klimiuk- zbigniew. - globalizacja systemow bankowych a bankowosc niemieckajaponska i islamska : lata 90. I pocz.Sprawozdawczosc finansowa jednostek samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy brzeziny.Atrakcyjnosc turystyczna gmin polozonych wzdluz odry w wojweodztwie
opolskim- a turystyczne kierunki rozwoju..Prace licencjackie z ekonomii.Strategia rozwoju miedzynarodowej
firmy konsultingowej (na przykladzie consulenti al quadrato).Strategia marketingowa malej firmy na
przykladzie skorut import eksport sp. Z o.o..Rekrutacja pracownikow praca magisterska.Logistyczna obsluga
petenta w jednostce administracji panstwowej.praca licencjacka budzet gminy .Influence of cultural
differences on doing business (the case of germany- japan and usa..praca licencjacka budzet gminy
.Zatrudnienie na podstawie umowy o prace na zastepstwo.Naduzywanie pozycji dominujacej na przykladzie
telekomunikacji polskiej s.a..praca licencjacka budzet gminy .Ocena jakosci obslugi klientow w firmie
grafit.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystywanie srodkow unijnych w dziedzinie infrastruktury
technicznej w miescie opolu..Negocjacje jako sposob na osiagniecie porozumienia..Bankowosc elektroniczna
jako nowa forma uslug bankowych.Sposoby kreowania wizerunku oraz swiadomosci marek w polskich
przedsiebiorstwach na przykladzie marek: tymbark- oknoplast i reserved..Mozliwosci wykorzystania analizy
finansowej w przedsiebiorstwie z sektora msp na przykladzie firmy „may-mat..Wplyw dotacji unijnych na
rozwoj i zarzadzanie gmina ksawerow w latach 2006-2011.praca licencjacka budzet gminy .Ile kosztuje
napisanie pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Warunkowe przedterminowe zwolnienie z
reszty kary pozbawienia wolnosci w polskim prawie karnym.Trudny dialog kosciola wschodniego i
zachodniego. Historia i terazniejszosc..Zarzadzanie zmiana w strukturach organizacyjnych urzedu
skarbowego.Nieruchomosc jako przedmiot inwestowania w polsce na przykladzie wojewodztwa
lodzkiego.Proces neutralizacji odpadow medycznych na przykladzie centrum onkologii w
gliwicach.Sprawozdanie finansowe jako podstawowe zrodlo analizy finansowej w
przedsiebiorstwie.Dystrybucja w firmach kurierskich na przykladzie siodemka sa.Pisanie pracy
doktorskiej.Status prawny strazy granicznej w polsce.Prace dyplomowe pedagogika.Biegly sadowy z zakresu
historii prawa.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w warunkach wdrazania systemu zarzadzania jakoscia w
publicznej jednostce medycznej.Dozor elektroniczny w systemie prawa karnego.Podatek jako zrodlo dochodu
gminy..Kupie prace licencjacka.Wplyw kredytow hipotecznych na ryzyko bankowe na przykladzie deutsche
bank pbc s.a..Przychody i koszty oraz ustalenie wyniku finansowego w jednostce sektora finansow
publicznych - studim przypadku.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc centrum ksztalcenia
praktycznego w czestochowie w latach szkolnych 2008/2009-2010/2011.praca licencjacka budzet gminy
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.Wplyw dzialan promocyjnych na rozmiary sprzedazy w salonach samochodowych skoda auto
polska.Rozrachunki jako integralny element krotkoterminowego zarzadzania kapitalem obrotowym
jednostki.Uslugi faktoringowe jako element dzialalnosci banku.Wykorzystanie emocji w przekazach
reklamowych.Analiza i ocena systemow motywacyjnych pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa
przemyslowego w regionie zawiercianskim..Przykladowe tematy prac magisterskich.praca licencjacka budzet
gminy .Efektywnosc zarzadzania zapasami. Badanie na przykladzie przedsiebiorstwa „x”.Postepowanie
cywilne w sprawach nieletnich.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy wawel w latach 2008-2012.Ocena efektywnosci funkcjonowania kart platniczych lukas
banku s.a. w latach 2006-2010.Reklama jako narzedzie wplywu spolecznego. Przyklady spolecznych kampanii
reklamowych w polsce i irlandii.Praca licencjacka ekonomia.Chmaj- marek - system wyborczy w
rzeczypospolitej polskiej .Pisanie pracy mgr.Prawna problematyka ocen oddzialywania na siec obszarow
natura 2000.Dzialalnosc kredytowa bankow spoldzielczych na przykladzie banku spoldzilczego w belchatowie
o/zelow.Budowanie tozsamosci marki po zmianie nazwy na przykladzie radia zlote przeboje.Lancucki- jerzy.
Red. - normalized management systems : quality- environment and safety .Pomoc spoleczna- jej organizacja
i finansowanie na przykladzie gminy goworowo w latach 2005-2006..Przestepstwo korupcji w sporcie.Pomoc
w pisaniu prac.Kawecka-wyrzykowska- elzbieta. Red. - five years of the eu eastward enlargement effects on
visegrad countries : lessons for the future.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa marex w latach
2000-2006.praca licencjacka budzet gminy .Obowiazki pracodawcy zwiazane z wypadkiem przy pracy
.Finansowanie budownictwa mieszkaniowego przez bank hipoteczny na przykladzie bre banku hipotcznego
s.a. w warszawie.Konflikty na tle komunikacji na przykladzie produkcji filmowych.Modele karier zawodowych
artystow - plastykow w polsce po 1989 roku.Wspolna polityka energetyczna unii europejskiej.Projekt
modernizacji istniejacego budynku mieszkalnego pod katem zmniejszenia zapotrzebowania ciepla oraz
zwiekszenia oswietlenia swiatlem dziennym. Praca inzynierska budownictwo.Wplyw reasekuracji na sytuacje
finansowa zakladu ubezpieczen i reasekuracji warta s.a..Polityka rachunkowosci w zakresie rzeczowych
aktywow trwalych a przepisy prawa podatkowego.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane aspekty
zarzadzania nieruchomosciami gminy czestochowa w latach 209-2011.Leasing jako alternatywne zrodlo
finansowania inwestycji rzeczowych.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc materialna
pracownikow za mienie powierzone z obowiazkiem zwrotu lub do wyliczenia sie.Analiza sytuacji finansowej
banku spoldzielczego.Rekrutacja i selekcja pracownikow jednostek samorzadu
terytorialnego.Odpowiedzialnosc dluznika za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania.
Wybrane zagadnienia.Ryzyko kredytowe w bankach.Obowiazek interpretacji prawa krajowego zgodnie z
celami i brzmieniem prawa wspolnotowego.Fundusze strukturalne jako instrument unii europejskiej..Nowa
rzeczywistosc- dawne dylematy. Rozwoj sfery publicznej w bulgarii.Transakcje wewnatrzwspolnotowe podatek vat w obrocie towarowym w krajach unii europejskiej..Analiza starego teatru jako
przedsiebiorstwa.Specyfika prawa spolek ksiestwa lichtenstein na przykladzie anstalt i fundacji.Strategie
dywidendowe polskich spolek gieldowych.Narzedzia motywowania pracownikow w malych i srednich
firmach (na przykladzie firmy bean sp. Z o. O. W radomsku).Odpowiedzialnosc czlonow zarzadu spolki z
ograniczona odpowiedzialnoscia za zobowiazania spolki.Dziedziczenie testamentowe w ustawodawstwie
ziem polskich w xix wieku.Przykladowa praca magisterska.Ocena finansowa dochodow i wydatkow
budzetowych gminy ostrowiec swietokrzyski w latach 2005 - 2009.Emisja obligacji jako forma finansowania
przedsiebiorstwa..Formy i metody pomocy rodzinie w miejskim osrodku pomocy spolecznej w
radomsku.Skarga konstytucyjna w mysl polskiego prawa na tle porownawczym.praca licencjacka budzet
gminy .Europejski fundusz spoleczny jako zrodlo finansowania dzialan na rzecz osob niepelnosprawnych w
polsce .Skladki ubezpieczeniowe jako element funduszu ubezpieczen spolecznych na przykladzie zakladu
ubezpieczen spolecznych.Instytucje kultury jako czynnik jej rozwoju.praca licencjacka budzet gminy .Wniosek
o zabezpieczenie roszczen pienieznych..Pisanie pracy licencjackiej cena.Kultura organizacyjna w komendzie
powiatowej strazy pozarnej w strzelcach opolskich w xxi w..Rekrutacja i selekcja pracownikow w
przedsiebiorstwie (na przykladzie firmy t-mobile).Idee praw czlowieka..Stan wyzszej koniecznosci (art.26
kodeksu karnego).Rola opakowan w procesach logistycznych.Dowod z przesluchania stron w polskim
procesie cywilnym.Mozliwosci pozyskiwania srodkow unijnych wspierajacych rozwoj gminy
..
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koniecpol.Przeslanki i warunki wiarygodnosci sprawozdan finansowych na przykladzie wybranych spolek
gieldowych (enron- stgroup- elektrim)..Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie kondycji przedsiebiorstwa
na przykladzie alma market s.a..Sad upadlosciowy.Podmiotowy zakres swobody przeplywu pracownikow w
prawie wspolnoty europejskiej.Bezrobocie w okresie kryzysu finansowego w polsce na przykladzie powiatu
brzeskiego.Zmiany w poziomie i strukturze bezrobocia w gospodarce polskiej w latach 2000-2004.Polski
trybunal konstytucyjny a sadownictwo konstytucyjne w wybranych panstwach europy srodkowo-wschodniej
- studium porownawcze.Czyn o charakterze terrorystycznym- uregulowania polskiego kodeksu karnego na tle
prawa miedzynarodowego.Wplyw otoczenia na sposob funkcjonowania organizacji na przykladzie
multimedia polska s.a..Prawo miedzynarodowe wobec problemu podwojnego (wielokrotnego)
obywatelstwa..Zarzadzanie kluczowymi klientami jako narzedzie budowania przewagi konkurencyjnej
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Nowoczesne koncepcje zarzadzania zapasami na
podstawie przedsiebiorstwa x.Wystapienie i przystapienie wspolnika w spolkach osobowych-dopuszczalnosctryb- konsekwencje.Zarzadzanie projektem spolecznym na przykladzie srodowiskowego domu samopomocy
w gminie zegocina oraz srodowiskowego domu samopomocy w bochni..Sektor malych i srednich
przedsiebiorstw oraz jego dostosowanie do warunkow panujacych w unii europejskiej na przykladzie
badanego przedsiebiorstwa.Badania satysfakcji klienta widowiska sportowego na przykladzie meczu pilki
noznej ks rakow czestochowa..Reklama internetowa nowa droga promocji.Frackiewicz- ewa tl. - slownik
pojec ekonomicznych. [cz. 1]-.Kredyty bankowe dla osob fizycznych. Analiza na przykladzie banku gospodarki
zywnosciowej s.a. w kutnie w latach 2006-2009.Wznowienie postepowania administracyjnego ogolnego i
podatkowego.praca licencjacka budzet gminy .Dzwonkowski- henryk. Red. - prawo podatkowe .Koncepcja
logistycznej obslugi klienta w firmie medicor - pol zaklad techniki medycznej sp. Z o.o..Rola jakosci w
postrzeganiu wizerunku firmy.Leasing i jego ujecie w rachunkowosci leasingobiorcy.Wplyw podatkow
dochodowych na budzet panstwa w latach 2000-2004.Bezpieczenstwo energetyczne unii europejskiej z
punktu widzenia polski.Problematyka przymusowego i automatycznego umorzenia udzialow w spolce z
ograniczona odpowiedzialnoscia.praca licencjacka budzet gminy .Podatek od nieruchomosci jako jedno ze
zrodel dochodow gmin.Zalozenie i funkcjonowanie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia w obrocie
prawnym oraz obciazenie podatkiem dochodowym od osob prawnych.Zasiedzenie
nieruchomosci.Motywacja kadry zarzadzajacej a wspolpraca szkoly z innymi organizacjami.Duszak- anna.
Red. - globalization- discourse- media : in a critical perspective = globalisierung- diskurse- medien :.Umowy
licencyjne typu open content w swietle prawa.Systemy elektroniczne wspomagajace transport
samochodowy.Venture capital i jego wplyw na dzialalnosc msp w polsce.Rola i znaczenie komunikacji w
organizacji w odniesieniu do motywacji pracowniczej.praca licencjacka budzet gminy .Stosunki panstwo kosciol w latach 1945-1970 na tle zmian politycznych w europie..Rozwoj przedsiebiorczosci w sektorze
malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie gminy dzialoszyn w latach 2009 - 2011..Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w urzedzie gminy w lublincu.Grupy zagrozone bezrobociem na rynku pracy w polsce w
latach 2000-2004..Wplyw form reklamy na decyzje zakupowe klientow aptek..Kryminalistyczna
problematyka upozorowanych przestepstw przeciwko zyciu i zdrowiu.Kontrakty dlugoterminowe w prawie
bilansowym i podatkowym.Finansowanie nieruchomosci kredytem hipotecznym na przykladzie banku
millenium s.a. w czestochowie w latach 2009-2011.Rachunek kosztow jako instrument controllingu w
niemieckich przedsiebiorstwach na przykladzie spolki cordes.Lobbing..Wplyw na satysfakcje klientow
poprzez odpowiednie motywowanie pracownikow dzialu handlowego..Opodatkowanie przychodow z
kapitalow w polskim systemie podatkowym..System obslugi kart platniczych w citibanku
handlowym.Pozyskiwanie srodkow w ramach samorzadowego instrumentu wsparcia rozwoju mazowsza
2008 i ich wplyw na rozwoj gminy goworowo.Zarzadzanie elementami aktywow obrotowych i ich wplyw na
sytuacje finansowa energetyki cieplnej opolszczyzny sa w opolu..Wycena nieruchomosci jednostki
samorzadu terytorialnego na podstawie gminy blachownia.Proces ksztaltowania kultury organizacyjnej na
podstawie badan empirycznych w urzedzie gminy w dobrzeniu wielkim..Wyrok wstepny.Motywacja
pracownikow w firmie classen - pol s.a..Efektywnosc procesu restrukturyzacji na przykladzie pkn orlen
s.a..Wplyw szkolen pracowniczych na proces adaptacji w miejscu pracy na podstwie firmy gedeon richter
marketing polska sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Zadluzenie samorzadow gminnych w polsce ..
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przyczyny i skutki.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw srodkow finansowych unii europejskiej na poziom
konkurencyjnosci przedsiebiorstw przetworstwa artykulow rolnych.Profesjonalne pisanie prac.Odmowa
dostepu do urzadzen kluczowych jako naduzycie pozycji dominujacej.Prezentacja maturalna.Wycena
nieruchomosci dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelnosci kredytodawcy na przykladzie bankow
uniwersalnych.Kwalifikacje rolnicze nabywcy gospodarstwa rolnego.Jagas- jozef. - zarzadzanie systemowe a
polska transformacja .Zastosowanie instytucji spolki jednoosobowej w procesach gospodarczych.Prawna
ochrona konsumentow na tle zmian ustawodawstwa unijnego i polskiego..System pozaplacowych srodkow
motywacji pracownikow na przykladzie piekarni x w pajecznie.Polityka unii europejskiej wobec
uchodzcow.Spoleczne i zdrowotne problemy osob niepelnosprawnych.Wynagrodzenia zarzadow spolek jako
efektywna forma motywacji.Mobbing jako przyklad patologii organizacyjnej.Funkcjonowanie partnerstwa
lokalnego na przykladzie lokalnej grupy dzialania turystyczna podkowa.Gospodarka oparta na wiedzy w
strategii unii europejskiej - analiza na przykladzie polskiej gospodarki w latach 2000-2008.praca licencjacka
budzet gminy .Bankowosc hipoteczna w polsce. Charakterystyka tworzenia i dzialania banku hipotecznego
oraz wplyw rynku nieruchomosci na jego kondycje..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Anioly biznesu zrodlem zewnetrznego finansowania dzialalnosci gospodarczej..Reklamy kierowane
do dzieci - analiza i ocena na przykladzie telewizji polskiej.Skutecznosc procesu motywacyjnego w organizacji
na przykladzie forever living products poland..Krol- henryk (zarzadzanie). Red. - zarzadzanie kapitalem
ludzkim a konkurencyjnosc malych i srednich przedsiebiorstw .Wybrane majatkowe prawa wlasnosci
przemyslowej jako aporty do spolek kapitalowych.Gielda papierow wartosciowych w urynkowionej
gospodarce polskiej i jej glowne instrumenty finansowe.Norek- emil a. - prawo zamowien publicznych :
komentarz .Tworzenie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez pozycjonowanie ofert.Przywodztwo w
czasach generacji milenium.Negocjacje warunkow handlowych w transakcjach miedzynarodowych na
podstawie firmy x.Perspektywy rozwoju turystycznego gorcow..Ugoda przed mediatorem.Nowoczesne
kampanie i rozwiazania na rynku reklamy.Promocja i dystrybucja w dzialalnosci marketingowej
przedsiebiorstwa (na przykladzie semi sp. Z o.o..Optymalizacja procesow zakupowych jako istotny element
logistyki zaopatrzenia.Rynek uslug faktoringowych w polsce i na swiecie.Ochrona prawna baz
danych.Znaczenie controllingu w procesie zarzadzania przedsiebiorstwem - analiza na przykladzie
przedsiebiorstwa pkp polskie linie kolejowe s.a. w latach 2005-2010.Prawo do wizerunku w internetowych
serwisach spolecznosciowych.System kontroli jakosci wyrobow obowiazujacy w hucie czestochowa..Analiza
zdolnosci kredytowej malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie banku pko s.a. i oddzialu w
lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Analiza sytuacji finansowej sadu rejonowego w
skierniewicach.Wybrane elementy motywacji pracownikow na przykladzie p.p.h.u interplast..Prawo
pracy.Aspekt kulturowy inicjatyw prospolecznych..Komunikacja interpersonalna narzedziem ksztaltowania
kultury organizacyjnej.Odpowiedzialnosc kontraktowa w systemie generalnego wykonawstwa.Ocena i
identyfikacja stylow kierowania w przedsiebiorstwie.Promocja polskiej edukacji wyzszej za granica na
przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego.Pisanie prac wroclaw.Rewitalizacja zdegradowanych odszarow
miejskich jako skladnik programow rozwoju miast i regionow na przykladzie malopolski oraz wybranych
regionow hiszpanii..Ustroj autonomicznego wojewodztwa slaskiego w ii rzeczypospolitej.Opodatkowanie
transgranicznego przeplywu dywidend w prawie unii europejskiej.Czynnosci operacyjnorozpoznawcze.Ksztaltowanie wizerunku firmy na przykladzie swarovski boutique.Rola spolecznego
budownictwa czynszowego w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.Rola klienta wewnetrznego w aspekcie
zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy skrivanek sp. Z o.o.Zarzadzanie budzetem gminy krzepice w latach
2002 - 2004.Specyfika spolki publicznej.Dystrubucja produktow spozywczych o krotkich terminach
przydatnosci do spozycia.Ocena instrumentow sterowania ryzykiem pojedynczej transakcji na przykladzie
rejonowego banku spoldzielczego w lututowie w latach 2005 - 2009.Jak zaczac prace licencjacka.Zjawisko
sabotazu jako skutek konfliktow organizacyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Projekt systemu
zarzadzania produktywnoscia w warunkach firmy limar sp.zo.o..praca licencjacka budzet gminy .zrodla
finansowania inwestycji z zakresu ochrony srodowiska w wojewodztwie lodzkim.Spolka cywilna - charakter
prawny.Wspieranie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw ze srodkow funduszu pracy (na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w lowiczu).Wplyw internetu na rekrutacje- upowszechnienie i pozyskiwanie
..
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pracownikow oraz ofert na rynku pracy..Krzykowski- przemyslaw. Red. - dekodyfikacja postepowania
administracyjnego a ochrona praw jednostki .Bariery inicjowania dzialalnosci innowacyjnej w polsce analiza procesu inwestycyjnego funduszu jci venture..Analiza komparatywna kredytow dla budownictwa
mieszkaniowego.Aspekt spoleczny w lokalnych programach rewitalizacji miast wojewodztwa
mazowieckiego.Efektywnosc systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy w bot elektrowni
belchatow s.a..Pisanie prac licencjackich lublin.Miklewski- antoni. Red. - zagadnienia innowacyjnosci
funkcjonowania systemu badania + rozwoj w nauce..Zabojstwo w wyniku motywacji zaslugujacej na
szczegolne potepienie w polskim prawie karnym w swietle rozwiazan prawnokarnych w wybranych
krajach..Piractwo i korsarstwo w swietle prawa miedzynarodowego.Wzory prac magisterskich.Infrastruktura
drogowa powiatu tomaszewskiego.Metody tworzenia i zarzadzania stronami internetowymi - na przykladzie
witryn archiwow wybranych uczelni w polsce.Adaptacja spoleczno-zawodowa na przykladzie koncernu
energetycznego energa oddzial zaklad energetyczny plock w plocku.Ofiary bledow w sztuce
lekarskiej.Transfer nowych technologii w polskim sektorze rolnym - proba identyfikacji zjawiska.praca
licencjacka budzet gminy .Problemy wsi i rolnictwa polskiego na tle ue oraz kierunki ich rozwiazywania.praca
licencjacka budzet gminy .Kultura prawna japonii.Srodki egzekucyjne obowiazkow o charakterze
niepienieznym..Rozporzadzenie oproznionym miejscem hipotecznym.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Uprawnienia pracownikow zwiazane z rodzicielstwem w polskim prawie
pracy..Sprostowanie i odpowiedz jako instytucja prawa prasowego.Postepowanie odrebne w sprawach z
zakresu prawa pracy..Uproszczona egzekucja z nieruchomosci.Roznorodnosc produktow wod mineralnych na
przykladzie firmy jurajska.Pomoc publiczna dla mikro- malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Egzekucja
sadowa ze statkow morskich.Analiza plynnosci i rentownosci finansowej wybranych przedsiebiorstw branzy
odziezowej..Badanie i ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa w banku komercyjnym.Finansowa ocena
efektywnosci funkcjonowania przedsiebiorstwa uslug technicznych intercor sp. Z o.o. W latach 2002 2007..Zmiany w zarzadzaniu organizacja.praca licencjacka budzet gminy .Projekt ukladu komunikacyjnego
drog i szlakow rowerowych w wybranym terenie euroregionu „sprewa-nysa-bobr” (realizacja we wspolpracy
ze stowarzyszeniem gmin rp) praca inzynierska budownictwo.Projekt konstrukcji restauracji z barem przy
trasie szybkiego ruchu praca inzynierska budownictwo.Rozwoj bankowosci elektronicznej i internetowej w
polsce.Reklama uchybiajaca godnosci czlowieka i wykorzystujaca latwowiernosc dzieci.Silka- piotr. potencjal innowacyjny wybranych miast polski a ich rozwoj gospodarczy .Ocena efektywnosci elektronicznej
na podstawie mbanku w latach 2008-2010.Sposoby wynagradzania jako element motywacji
pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Przywodztwo- wladza i style kierowania w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem pracy chronionej na podstawie spoldzielni inwalidow inmet w kedzierzynie - kozlu..praca
licencjacka budzet gminy .Operacje pasywne i ich znaczenie dla plynnosci bankow komercyjnych..Projekt
konstrukcji sklepu meblowego praca inzynierska budownictwo.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie grupy polskie sklady budowlane s.a..praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie spoldzielni
mieszkaniowej w warunkach wolnorynkowych. Studium przypadku..Ocena rozwoju przedsiebiorstwa w
aspekcie nowych rynkow.Projekt przedszkola osiedlowego – konstrukcja mieszana praca inzynierska
budownictwo.Rola dyplomacji w promocji kultury na przykladzie programu ambasador - polityka kulturalna
pieciu kontynentow.Status polsko-radzieckich umow repatriacyjnych z 1944 roku w systemie prawa
polskiego.Zwalnianie pracownikow - aspekty prawne i psychologiczne.Wskazanie uposazonego w umowie
ubezpieczenia na zycie.Sytuacja ofiary gwaltu w polsce. Stereotypy dotyczace osob zgwalconych- ich prawa i
mozliwosci uzyskania pomocy.Tajemnica zawodowa adwokata w polskim procesie karnym.Logistyczno marketingowy proces obslugi klienta a efektywnosc przedsiebiorstwa..Dzialalnosc polkowickiego centrum
animacji (pca)- jako znaczacego miejsca w krajobrazie kulturalnym dolnego slaska. Marketing w dzialalnosci
pca..Hokej na lodzie - malopolska. Zarzadzanie klubami hokejowymi.Stanowisko kierowania komendanta
powiatowego panstwowej strazy pozarnej w systemie zarzadzania kryzysowego na przykladzie powiatu
zambrowskiego.Ustawa o ksztaltowaniu ustroju rolnego jako wyraz harmonizacji polskiego prawa rolnego z
ustawodawstwem unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona autorskich dobr
osobistych.Przykladowe prace licencjackie z administracji.Wplyw banku centralnego na ksztaltowanie sie
inflacji w polsce w latach 1998-2008..Pozyczki spolecznosciowe jako nowe zrodlo finansowania wydatkow
..
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gospodarstw domowych.Gourdin- kent n. - global logistics management : a competitive advantage for the
21st century .Zaspokojenie wierzyciala rzeczowego w postepowaniu upadlosciowym.Agresja w szkole wplyw nauczyciela na zachowania agresywne uczniow..Postawa nauczycieli szkol podstawowych wobec
dzialan profilaktycznych.Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiebiorstwa pks wielun sp. Z
o.o..Instrumenty konsensualne w prawie karnym skarbowym.Analiza porownawcza systemow mls realnet i
net online wykorzystywanych w handlu nieruchomosciami.Ocena jakosci ksztalcenia studentow w zakresie
zarzadzania zasobami ludzkimi. Na podstawie funkcjonowania wydzialu zarzadzania i komunikacji
spolecznej..praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju firmy na przykladzie przedsiebiorstwa pawig
sp. Z o.o..Ochrona konsumenta na rynku uslug bankowych w polsce i unii europejskiej.Budzetowanie
kosztow dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie niemieckiego podmiotu gospodarczego lange maschinen und stahlbau z lunen.Instrumenty wspierania rozwoju wsi i rolnictwa w polsce w latach 20042013.Praca licencjacka forum.Krzykowski- przemyslaw. Red. - dekodyfikacja postepowania administracyjnego
a ochrona praw jednostki .Seminarium magisterskie: zarzadzanie- media i reklama.Nastawienie
pracodawcow otwartego rynku pracy wobec zatrudniania osob niepelnosprawnych..Kompensacja szkody
niemajatkowej wyniklej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania.Specyfika dzialania
organow scigania w sprawach karnych z uzyciem broni palnej.Ocena gospodarki finansowej jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy janow w latach 2005-2007.Wplyw przystapienia polski do
unii europejskiej na ksztalt i zmiany bilansu handlowego..Pisanie prac licencjackich szczecin.Wplyw efektow
cieplnych zwiazanych z termomodernizacja istniejacego budynku na koniecznosc przeprowadzenia zmian w
instalacjach ogrzewania i wentylacji. Praca inzynierska budownictwo.Strategia wejscia na polski rynek
przedsiebiorstwa primark.Zarzadzanie personelem i wplyw na motywacje na przykladzie firmy --drew
star.Czynniki wplywajace na zachowanie konsumentow na rynku kosmetykow.Pozyczki spolecznosciowe jako
nowe zrodlo finansowania wydatkow gospodarstw domowych.praca licencjacka budzet gminy .Rola
wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej na rynku uczelni wyzszych na przykladzie wydzialu
zarzadzania.Znajomosc prawa wsrod uczniow szkol ponadgimnazjalnych w kontekscie fikcji powszechnej
znajomosci prawa.System ubezpieczen spolecznych w polsce w swietle innych rozwiazan
europejskich..Problemy wdrozeniowe strategii rozwoju regionu na przykladzie strategii rozwoju
wojewodztwa malopolskiego.Zasady i dyrektywy sadowego wymiaru kary.Crimen laesae maiestatis w
rzeczpospolitej szlacheckiej. Droga do humanitaryzacji polskiego prawa karnego..Analiza metod i technik
oceny efektywnosci szkolen.Prawne podstawy funkcjonowania inspekcji transportu drogowego w
polsce.Ocena skutecznosci sposobow minimalizujacych ryzyko niesplacalnosci pozyczek bankowych na
przykladzie banku x w latach 2004-2008.Administracja publiczna w ii rzeczpospolitej 1918-1939. Aspekty
prawno-ustrojowe..System doboru kadr w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy pkn orlen.Analiza
wskaznikowa gospodarki budzetowej jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie miasta i gminy
wozniki w latach 2006 -2010.Wplyw norm emisji na roznicowanie produktow na przykladzie przemyslu
samochodowego.Materialne i niematerialne srodki zachety jako instrumenty motywacji na przykladzie
strazy miejskiej w lodzi.Procesy zakupow w przedsiebiorstwach - analiza i ocena na przykladzie zenith
monami.Swobodny przeplyw pracownikow w unii europejskiej na przykladzie polskich pracownikow we
francji.Dzialalnosc marketingowa organizacji non-profit na przykladzie miejskiego przedszkola nr 47 w
sosnowcu.Samokontrola organu administracji publicznej w postepowaniu administracyjnym i
sadowoadministracyjnym.Ryzyko kredytowe i formy zabezpieczen kredytu w dzialalnosci banku na
przykladzie banku spoldzielczego w koszecinie w latach 2006-2010.System motywacji - motywowanie
pracownikow w malych i srednich przedsiebiorstwach na podstawie badan w ppu --energetyk zaklad pracy
chronionej.Budzetowanie w instytucjach finansowych na przykladzie spoldzielczej kasy oszczednosciowokredytowej.Zarzadzanie marka w przedsiebiorstwie na przykladzie wybranych firm .Centra logistyczne – rolaznaczenie i sposob funkcjonowania na wybranym przykladzie.Sawicki- jaroslaw. Tl. - przedsiebiorczosc .Noncompliance phenomenon - artykul 228 ustep 2 twe jako srodek dyscyplinujacy panstwa
czlonkowskie.Strategia wprowadzania produktu na rynek na przykladzie firmy krka.Stres- wypalenie
zawodowe oraz empatia u pielegniarek.Nieprawidlowosci w funkcjonowaniu sfery budzetowej w polsce na
przykladzie gospodarstw pomocniczych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa samorzadu
..

..
terytorialnego na przykladzie gminy wielgomlyny.praca licencjacka budzet gminy .Praca dyplomowa
bhp.Charakterystyka kredytu hipotecznego dla firm na przykladzie banku pko bp s.a..Mozliwosci
przeksztalcen wlasnosciowych w miejskim zarzadzie cmentarzy w tarnowie.Poland of opporttunities? Polska
jako potencjalne miejsce inwestowania..Niedobor snu a chroniczne zmeczenie w grupie zawodowej
nauczycieli..Miejsce swiadczenia uslug w podatku od towarow i uslug. Wybrane zagadnienia.Outsourcingmetoda strategicznego ksztaltowania dzialalnosci na przykladzie fujitsu services sp.zo.o. I p4 sp.zo.o..praca
licencjacka budzet gminy .Prawnokarne aspekty instytucji swiadka koronnego.Przemoc w grach
komputerowych: aspekty psychlogiczne i prawne.Hurtownia danych dla centralnej komisji
egzaminacyjnej.Sytuacja prawna urzadzen przesylowych.Powodztwo o ustalenie bezskutecznosci uznania
ojcostwa.Wplyw wypalenia zawodowego na postawy pracownikow sluzby wieziennej..Projekt kamienicy
uslugowo-mieszkalnej w zabudowie plombowej w wybranym miescie praca inzynierska
budownictwo.Pisanie prac na zamowienie.praca licencjacka budzet gminy .Dostep do infrastruktury
technicznej.Analiza podatku dochodowego od osob fizycznych na podstawie firmy anko w latach 20072011.Stawicka- malgorzata. Red. - integracja a konkurencyjnosc przedsiebiorstw w ue : wybrane zagadnienia
.Eksploatacja maszyn i urzadzen przy produkcji odziezy..Ocena standingu finansowego przedsiebiorstwa
zakladow metalowych mesko sa w latach 2006-2010.Wplyw public relations na ksztaltowanie wizerunku
firmy na przykladzie sieci sklepow detalicznych biedronka.Rola strazy granicznej w zapewnieniu
bezpieczenstwa i porzadku publicznego .praca licencjacka budzet gminy .Metody wzmacniania gruntow
slabonosnych. Praca inzynierska budownictwo.Ksztaltowanie struktury kapitalu w
przedsiebiorstwie.Uprowadzenie art.211 k.k..Obywatelstwo europejskie i sytuacja imigrantow
muzulmanskich jako obywateli trzeciej kategorii..Prawo do pogrzebu i pochowku w swietle prawa
kanonicznego i polskiego.Schemat pracy licencjackiej.Analiza i ocena wybranych elementow marketingu mix na przykladzie banku spoldzielczego w sieradzu.Zlecenie komornikowi poszukiwania majatku
dluznika.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zakaz reformations in peius w
postepowaniu administracyjnym..Zarzadzanie plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa.Wplyw motywacji na
efektywnosc pracy na przykladzie gminnej spoldzielni samopomoc chlopska w porebie.Motywowanie
pracownikow na podstawie przedsiebiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej..Stresogenne czynniki
spolecznego srodowiska pracy.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie relacjami z dostawcami w
lancuchu dostaw.Przeksztalcenia wlasnosciowe w spoldzielczosci mieszkaniowej i ich wplyw na realizacje
zadan statutowych na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej w aleksandrowie lodzkim.Analiza sprawnosci
zarzadzania windykacja na przykladzie przedsiebiorstwa energetycznego.Pinder- john - unia europejska
.Strategie public relations w organizacjach znajdujacych sie w sytuacji kryzysowej.Model postepowania w
sprawach ochrony konkurencji i konsumentow.Prawne i kryminalistyczne aspekty dostepu do broni
palnej..Analiza technologii i organizacji budowy na przykladzie realizacji powtarzalnego obiektu handlowouslugowego praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Bilans oraz rachunek zysow i
strat jako zrodlo informacji o przedsiebiorstwie na podstawie firmy produkcyjnej xxx.Strategia wejscia
polskiego biura podrozy na rynek turystyczny ukrainy..Motywowanie pracownikow na przykladzie castorama
polska.Budowanie systemow transakcyjnych w oparciu o analize techniczna.praca licencjacka budzet gminy
.Brytyjska partia narodowa. Proba rysu historycznego.Rola turystyki w strategii rozwoju gospodarczego
miasta i gminy busko-zdroj.Analiza technologii i materialow stosowanych w przemysle
obuwniczym.Zezwolenia a dzialalnosc regulowana jako sposoby reglamentacji dzialalnosci gospodarczej
przedsiebiorcy.Gotowe prace inzynierskie.Przestepczosc komputerowa ze szczegolnym uwzglednieniem
hackingu.Podatek dochodowy od osob fizycznych w przekroju grup spoleczno-zawodowych na przykladzie
powiatu piotrkowskiego.Pisanie prac licencjackich wroclaw.Agresja dzieci i mlodziezy a demoralizacja i
przestepstwa nieletnich.Wplyw oceny pracowniczej na motywacje pracownikow na przykladzie eurobanku w
kluczborku.Polskie tradycje kulinarne jako wyraz kultury narodowej.Pedagogika prace
licencjackie.Oswiadczenia woli skladane w sposob zautomatyzowany.Faktoring jako forma
niekonwencjonalnego finansowania rozwoju firmy.Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu
gospodarczego. Na przykladzie amica s.a..praca licencjacka budzet gminy .Analiza wstepna i wskaznikowa
sprawozdan finansowych gminnej spoldzielni sch wreczyca wielka z siedziba w weglowicach.Techniki
..
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telemarketingowe.praca licencjacka budzet gminy .Trwalosc ostatecznej decyzji administracyjnej o nadaniu
stopnia doktora habilitowanego.Strategia wejscia marki orange na polski rynek.Pisanie pracy
doktorskiej.Uprawnienia funkcjonariusza policji .Dystrybucja towarow na eurorynku - analiza i ocena na
przykladzie p.p.h. retrus.Wplyw amortyzacji na wynik w przedsiebiorstwie agrana fruit polska sp. Z o.
O..Restrukturyzacja ekonomiczno finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie huty czestochowa
s.a..Postepowanie w sprawie nadania klauzuli wykonalnosci tytulowi egzekucyjnemu wydanemu w
elektronicznym postepowaniu upominawczym.praca licencjacka budzet gminy .Dzialania podnoszace jakosc
uslug w administracji publicznej na przykladzie urzedu miasta i gminy szczuczyn.praca licencjacka budzet
gminy .Proces repatriacji polakow ze wschodu w xx wieku ze szczegolnym uwzglednieniem repatriacji z
kazachstanu.zrodlo finansowania sektora msp w polsce w latch 2007 - 2009.Innowacje jako zrodlo
konkurencyjnosci regionu opolskiego..Leszczynska- agnieszka. - strategie polskich przedsiebiorstw wobec
wyzwan klimatycznych .Tematy prac magisterskich z administracji.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Tajemnica zawodowa lekarza w polskim procesie karnym.Ocena kondycji
finansowej na przykladzie badanego przedsiebiorstwa w latach 2004-2006..Rola senatu w iii rp.Testament
jako podstawa dziedziczenia na gruncie polskiego kodeksu cywilnego..Prawnopodatkowe aspekty laczenia
spolek kapitalowych z siedziba w polsce.Kwalifikowane typy zabojstw - art 148 par 2 i 3 kodeksu
karnego.Instytucja prezydenta rzeczypospolitej polskiej.Plan pracy licencjackiej.Dmochowska- halina. Red. polska w unii europejskiej = poland in the european union : 2004-2014 .Faktoring forma finansowania
dzialalnosci biezacej.Umowa o zwolnienie z dlugu.Rekrutacja i dobor kadr pracowniczych w administracji
publicznej na przykladzie urzedu skarbowego w wieluniu.Ocena jakosci funkcjonowania internetowego
systemu obslugi petenta w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta czestochowa.Wycena
przedsiebiorstw na przykladzie wyceny grupy kapitalowej zelmer s.a..Problem bezrobocia oraz nietypowe
formy zatrudnienia na rynku pracy..Filipowicz- grzegorz. - rozwoj organizacji poprzez rozwoj efektywnosci
pracownikow .Okazanie osob aspekty kryminalistyczne i prawne.Przestepstwa rozpowszechniania
faszyzmu.Rola i znaczenie air show w promocji miasta radomia.Inwestycje srodowiskowe a rozwoj na
przykladzie gminy namyslow.Prace licencjackie informatyka.Ocena zagospodarowania turystycznego miejsc
publicznych w opolu..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw rozwiazan systemowych na wzrost i rozwoj firm
sektora msp na przykladzie firmy inwat.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki
wawel sa w latach 2007-2011.Kryminalistyczne aspekty ogledzin zwlok ludzkich na miejscu zdarzenia.Status
cudzoziemca w polskim prawie administracyjnym.Polityka inwestycyjna jednostek samorzadu terytorialnego
na przykladzie gminy liszki w latach 1999-2006.Strategic management of arts organizations: the case of bb
object gallery.Zarzadzanie kryzysowe praca licencjacka.Podatek od nieruchomosci jako instrument polityki
gospodarczej na przykladzie gminy miasto belchatow.Zarzadzanie szkola dla zaspokojenia szczegolnych
potrzeb edukacyjnych dzieci. Rola postaw nauczycieli wobec problemu dysleksji..Znaczenie kwalifikacji
zawodowych w procesie rekrutacyjnym na przykladzie wybranych firm regionu
radomszczanskiego..Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu - koncepcja i jej rozwoj. Odpowiedzialnosc w
sektorze bankowym w polsce..Dzialania marketingowe jako walka o portfel klienta na przykladzie ing banku
slaskiego s.a..Wykorzystanie rachunku kosztow do zarzadzania firma transportowa na przykladzie pks sp. Z
o.o. W skierniewicach.praca licencjacka budzet gminy .Leasing nieruchomosci komercyjnych w
polsce.Dziedzictwo kultury zydowskiej jako element atrakcji turystycznej..Analiza ekonomiczno - finansowa
jako narzedzie oceny dzialalnosci przedsiebiorstw na podstawie lukas bank s.a. i pko bp s.a. w latach 20032007.praca licencjacka budzet gminy .Ocena funkcjonowania przedsiebiorstwa wytwarzajacego
zroznicowane produkty..Ocena efektywnosci maszyn i urzadzen przedsiebiorstwa branzy
spozywczej..Powolywanie i odpowiedzialnosc rady ministrow w polsce..praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw zagrozen naturalnych na ruch turystyczny na przykladzie tajlandii.Analiza bezrobocia w powiecie
laskim w latach 2003-2005.Nowakowska- aleksandra. Red. - polska w unii europejskiej - droga do sukcesu ?
.Mozliwosci wykorzystania srodkow finansowych unii europejskiej dla realizacji zadan z zakresu ochrony
srodowiska w wybranych gmniach w latach 2010-2013.Penalizacja bezkolizyjnego prowadzenia pojazdu w
stanie nietrzezwosci a zasada subsydiarnosci prawa karnego.praca licencjacka budzet gminy .Podejmowanie
decyzji inwestycyjnych na rynku kapitalowym.Instytucja skazania bez rozprawy w kodeksie postepowania
..
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karnego z 1997 roku.Rola rekrutacji pracownikow w rozwoju i racjonalizacji kapitalu ludzkiego
przedsiebiorstw.Znaczenie funduszy unii europejskiej dla ograniczenia bezrobocia w wojewodztwie
lodzkim.Analiza instytucjonalna czynnikow wplywajacych na rozwoj spoleczno-gospodarczy krajow azji
poludniowo-wschodniej.Prawo odstapienia od umowy.Wykorzystanie merchandisingu w dzialaniach
promocyjnych na przykladzie firmy market serwis.Strategie zakupowe jako element zarzadzania
logistycznego w przedsiebiorstwie.Bezrobocie w powiecie ostroleckim w latach 2003-2005.Odrebnosci
postepowania w sprawach z zakresu prawa pracy.Rola podatkow lokalnych w zasilaniu gminy na przykladzie
gminy w lubochni.Rozwoj i doskonalenie pracownikow na przykladzie grupy electrolux..Projektowanie stron
internetowych przy uzyciu kaskadowych arkuszy stylow..Motywowanie pracownikow jako element
zarzadzania na przykladzie norbert dentressangle logistics polska..praca licencjacka budzet gminy .Wzor
pracy licencjackiej.Wplyw otoczenia na zarzadzanie klubem pilkarskim.Analiza ekonomiczna
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy wawel w latach 2008-2012.Prawo finansow publicznych.Decyzje
taktyczne w firmie - optymalizacja asortymentowej struktury dostaw z wykorzystaniem arkusza ms
excel.Bondyra- krzysztof. Red. - wielopolska regionalna? : regionalizm w polsce a polityka struturalna unii
europejskiej .Postepowanie nakazowe w sprawach o wykroczenia.praca licencjacka budzet gminy .Geneza
miasta zdunska wola na tle sytuacji w krolestwie polskim w wybranych miast regionu.Polityka podatku
rolnego na przykladzie gminy kruszyna w latach 2007-2009.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj
pogranicza wschodniej polski na przykladzie euroregionu bug.Wplyw kryzysu na koniunkture gospodarcza
slowacji w swietle badan ekonometrycznych.Funkcjonowanie malej firmy na rynku zaawansowanych
technologii.Polityka produktowa panstwowego przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej poczty
polskiej.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw integracji europejskiej na mozliwosci pozyskiwania nowych
zrodel finansowania przez male i srednie przedsiebiorstwa (na przykladzie spolki magtrans).Wstep praca
licencjacka.Rozliczenia miedzy stronami oraz odpowiedzialnosc skarbu panstwa w przypadku zmiany lub
uchylenia prawomocnego wyroku (art. 415 k.p.c).Raporty placowe jako element ustalania wysokosci
wynagrodzen. Studium teoretyczno-praktyczne na przykladzie firmy cemex polska sp. Z o.o..Motywacja jako
element psychologii organizacji i pracy na przykladzie sieci sklepow biedronka.Uwarunkowania rozwoju
gospodarstw agroturystycznych w polsce (na przykladie powiatu belchatowskiego).Praca magisterska
tematy.Zabojstwo w wyniku motywacji zaslugujacej na szczegolne potepienie w polskim prawie karnym w
swietle rozwiazan prawnokarnych w wybranych krajach..Projekt konstrukcji sklepu meblowego praca
inzynierska budownictwo.Analiza porownawcza strategii bankow komercyjnych dla klientow
detalicznych.Ocena systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji na przykladzie komisji papierow
wartosciowych i gield.Marka jako narzedzie konkurowania na rynku prasowym na przykladzie gazety
wyborczej.Dzialalnosc kredytowa spoldzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych.Organizacja jako zrodlo
stresu pracowniczego na przykladzie szkoly sredniej.Logistyka procesow zaopatrzenia i transportu w zugil s.a.
w wieluniu.Zwiazek miedzy jakoscia zarzadzania a satysfakcja pacjentow w niepublicznych zakladach opieki
zdrowotnej.Podatki praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .E-logistyka sklepu internetowego w
czasach kryzysu ekonomicznego. Studium przypadku.Style kierowania na przykladzie restauracji deka smak
firmy paho..Analiza finansowa praca licencjacka.Motywowanie pracownikow przy elastycznych formach
zatrudnienia.Prace dyplomowe z pedagogiki.Analiza dzialalnosci kredytowej banku pko bp w latach 20072011.praca licencjacka budzet gminy .Reklama jako jeden z elementow marketingu mix na rynku
kosmetycznym na przykladzie firmy unilever . Psychologiczne mechanizmy reklamy.Wypalenie zawodowe
pracownikow a sprawna realizacja zadan w organizacji publicznej.Zatrudnianie osob niepelnosprawnych w
zakladach pracy chronionej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena finansowa przedsiebiorstwa na
podstawie sprawozdan finansowych na przykladzie silspek sp. Z o.o. W kontekscie mozliwosci realizacji
inwestycji.Wplyw banku centralnego na polityke gospodarcza w polsce.Budzet gminy na przykladzie urzedu
gminy i miasta w pajecznie.Uwarunkowania ekonomiczne dla sytuacji konkurencyjnej w europejskim
sektorze tanich linii lotniczych..Wybrane elementy kreowania wizerunku przez muzeum historyczne miasta
krakowa..Weryfikacja decyzji administracyjnej wadliwej w sposob kwalifikowany..Reklama praca
magisterska.Zakres pojecia wlasnosci na gruncie konstytucji z 1997 r..Szkolenia jako element polityki
personalnej na przykladzie agencji rozwoju regionalnego w czestochowie s.a..Dzialalnosc bancassurance w
..

..
banku komercyjnym na przykladzie nordea bank polska s.a..Dochody gminy wierzchoslawice w latach 20032004.Gospodarka finansowa samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy zdunska wola w latach 20052008.Analiza sytuacji finansowej sadu rejonowego w skierniewicach.Gajewski- dominik. - personal income
tax : a compendium .Pisanie pracy maturalnej.Uwarunkowania rozwoju funkcji turystyczno - rekreacyjnej na
obszarze ltg brzeska wies historyczna..Marketing personalny jako narzedzie zarzadzania zasobami ludzkimi
(na przykladzie pge dystrybucja s.a. oddzial lodz-teren).Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia
wolnosci.praca licencjacka budzet gminy .Jakosc uslug gastronomicznych w wybranych torunskich
hotelach.Pisanie pracy dyplomowej.Organizacje iii sektora dzialajace w ochronie zdrowia (na przykladzie
organizacji majacych siedzibe w tarnowie).Pomiedzy plcia metrykalna a tozsamoscia plciowa.
Transseksualizm a prawo cywilne..Zakaz konkurencji w kodeksie pracy.Upadek poludniowych zakladow
przemyslu skorzanego chelmek w chelmku a dzialania administracji gminnej (1990-2002)..Rozwoj uslug
bankowych dla klientow indywidualnych na przykladzie bos s.a..Polityka przeciwdzialania bezrobociu w
gospodarce polskiej w latach 2000-2004.Ocena dzialalnosci depozytowo-kredytowej banku gospodarki
zywnosciowej s.a. oddzial operacyjny w kutnie w latach 2008-2011.Promocja w branzy drzewnej na
przykladzie phu konar.Analiza rezerw celowych w banku na przykladzie bos s.a..Poreczenie majatkowe jako
srodek zapobiegawczy w polskim postepowaniu karnym.Rachunkowosc zespolu parkow krajobrazowych z
ilustracja na przykladzie.praca licencjacka budzet gminy .Produkty i uslugi turystyczne w opinii odbiorcow a
ksztaltowanie lokalnej polityki turystycznej..The international negotiations - differences between taiwanese
and american negotiators based on the cultural backgrounds..Uslugi bankowe skierowane dla klientow
indywidualnych na przykladzie pko bp i getin banku.Informatyczne wsparcie zarzadzania szkola jezykow
obcych lingwista w radomsku.Jezyk reklamy. Promowanie marek ogolnoswiatowych na przykladzie kampanii
im lovin it firmy mcdonalds.Procedura aplikacyjna wnioskow o dofinansowanie z funduszy europejskich na
przykladzie po kapital ludzki.Dzialalnosc kredytowa i zarzadzanie rynkiem kredytowym na przykladzie banku
pekao s.a. oddzial w makowie mazowieckim.Hsieh- tony - dawaj innym szczescie : sciezka pasji- zysku i celu
.zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce..Migracje zagraniczne na przykladzie kobiet
wojewodztwa opolskiego.Marketing uslug turystycznych na przykladzi katolickiego biura
pielgrzymkowego.Zatrudnienie skazanych.Odpowiedzialnosc przewoznika z tytulu miedzynarodowego
przewozu towarow wedlug konwencji cm.Prawa i obowiazki pokrzywdzonego.System prezydencjalny stanow
zjednoczonych. Przeszlosc i terazniejszosc..Zasady prowadzenia i efekty kontroli podatkowej przedsiebiorstw
na przykladzie urzedow skarbowych wojewodztwa lodzkiego.Ocena pozaplacowej motywacji w opinii
pracujacych studentow studiow zaocznych.Odpowiedzialnosc lekarza za blad medyczny.Ocena sustemu
zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie motoryzacyjnym brembo sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy
.Utwor architektoniczny jako przedmiot ochrony prawa autorskiego.praca licencjacka budzet gminy .Aspekty
prawnokarne i kryminogenne porwan osob dla okupu.Pisze prace licencjackie.Analiza procedury kredytowej
na przykladzie banku pko bp s.a..System motywacyjny w firmie airline accounting center sp. Z o.o..Telepraca
a praca nakladcza.Sadowoadministracyjne postepowanie uproszczone.Seminarium v r.kat.prawa
europejskiego.Udostepnianie spoleczenstwu informacji o srodowisku.Szopa- bogumila. - oszczednosci i
rozpietosci dochodowe a dynamika gospodarcza : interakcje na przykladzie pol.Implementacja
miedzynarodowych standardow rachunkowosci w krajach po transformacji ustrojowej na przykladzie polski i
slowacji.Wsparcie polskiego rolnictwa a ochrona srodowiska w ue na przykladzie dzialania 4 planu rozwoju
obszarow wiejskich 2004-2006.Wydatki gminy opatowek na pomoc spoleczna w latach 20042009.Odpowiedzialnosc jednostki za naruszenie prawa unijnego.Miejsce zamieszkania a sytuacja mlodziezy
na rynku pracy.Analiza i ocena kondycji finansowej nadwarcianskiego banku spoldzielczego w dzialoszynie w
latach 2007-2011..Zarzadzanie kredytem handlowym na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.zrodla
finansowania dzialalnosci malego przedsiebiorstwa - na przykladzie firmy telepol sp. Jawna.Bonapartyzm rys ideologiczny.Wplyw czlonkowstwa polski w unii europejskiej na funkcjonowanie malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie badanego przedsiebiorstwa..Obsluga klienta jako czynnik konkurowania
malej firmy.Perspektywy rozwoju bankow hipotecznych w polsce.Problemy wdrozeniowe strategii rozwoju
regionu na przykladzie strategii rozwoju wojewodztwa malopolskiego.Instytucja prezydenta rp w swietle
ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku.Kolodziej- tadeusz (1948- ). Red. - 50 years of eu in the world :
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the european union as a global actor .Przemoc w rodzinie a przestepstwo znecania sie..Specyfika zastawu na
papierach wartosciowych w kontekscie jej wplywu na poziom ochrony interesow zastawnika- ze szczegolnym
uwzglednieniem zastawu na akcjach.Realizacja programu operacyjnego kapital ludzki przez powiatowe
centrum pomocy rodzinie w czestochowie w latach 2008-2010.Migracje zarobkowe w swietle prawa do
swobodnego przeplywu sily roboczej w unii europejskiej na przykladzie woj. Opolskiego w latach 20062009.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Budzetowanie w jednostkach
samorzadu terytorialnego (na przykladzie powiatu skierniewickiego).Wypadki drogowe w polsce ich
przyczyny i skutki - analiza ekonometryczna..Ocena dzialalnosci sekcji ds. Swiadczen rodzinnych w miejskim
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regulacji europejskiego zgrupowania interesow gospodarczych w prawie europejskim i polskim.Identyfikacja
zagrozen oraz ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie wyrobow
metalowych..Wycena marki banku pko bp.Analiza budzetu gminy szumowo w latach 2002-2005.Analiza
dzialalnosci kredytowej banku pko bp w latach 2007-2011.Odpowiedzialnosc karna za przestepstwa
przeciwko wirtualnemu mieniu w grach mmorpg.Doskonalenie procesow sprzedazy poprzez stosowanie
technik marketingu elektronicznego.Skutecznosc przylaczania sie mieszkancow do sieci wodnokanalizacyjnej
na przykladzie rudy pabianickiej.Klauzula sumienia w zawodach medycznych.Benchmarking jako
nowoczesna metoda zarzadzania przedsiebiorstwem lecce pen polska..Turystyka w alpach i beskidach analiza porownawczwa.Ujwary-gil- anna. - kapital intelektualny a wartosc rynkowa przedsiebiorstwa
.Wykorzystanie funduszy stukturalnych przez gmine bedlno w latach 2004-2006 oraz perspektywa na lata
2007-2013.Prace naukowe.Promocja jako element strategii marketingowej przedsiebiorstwa.Bondyrakrzysztof. Red. - wielopolska regionalna? : regionalizm w polsce a polityka struturalna unii europejskiej
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funkcje zarzadcy nieruchomosci zakladu gospodarki mieszkaniowej towarzystw budownictwa spolecznego w
czestochowie w latach 2007-2009.Skarga kasacyjna jako sformalizowany srodek odwolawczy.Analiza systemu
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cyfrowy urzad..Statystyczna analiza otwartych funduszy emerytalnych na przykladzie ofe polsat i ofe
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praw czlowieka.Specification of goods and services and the scope of protection of trademarks and design
rights.Pisanie pracy licencjackiej zasady.Ocena zdolnosci kredytowej klienta stosowana przez bank.praca
licencjacka budzet gminy .Ewolucja zakazu kary smierci w prawie miedzynarodowym na przykladzie polskich
regulacji prawnych.Znaczenie fiskalne podatku od towarow i uslug w dochodach budzetu panstwa w latach
2002-2006.Rachunkowosc podatku vat w firmie handlowo-uslugowej (na przykladzie).Wspolczesny homo
oeconomicus - wplyw migracji zarobkowej.Tarcza podatkowa jako instrument ksztaltujacy oplacalnosc
leasingu w przedsiebiorstwie.Innowacyjnosc w przedsiebiorstwie oraz rozwiazania w zakresie kanalow
dystrybucji na podstawie przedsiebiorstwa goliard..System motywacyjny w lasach panstwowych na
przykladzie nadlesnictwa nowogrod.Organizacja pracy wlasnej menedzera.Emisja akcji jako forma
finansowania inwestycji spolek gieldowych.Znaczenie i rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw w
gospodarce polskiej w latach 1995-2004.praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie z
administracji.Program lagodzenia kar w polskim prawie ochrony konkurencji.Transgraniczne przeniesienie
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w spolce w z o.o..Zarzadzanie jakoscia w cf gomma polska na podstawie produkcji przewodow
hamulcowych.Logistyka miejska jako czynnik ograniczajacy kongestie na przykladzie miasta lodzi.Rola
automatyzacji w procesie magazynowania na przykladzie firmy porcelanosa s.a..Elektroniczna administracja
w unii europejskiej.Wplyw instrumentow unii europejskiej na rozwoj przedsiebiorczosci w wojewodztwie
podlaskim w latach 2007-2013.Formalny i nieformalny venture capital.Losy zawodowe absolwentow
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wydzialu aktorskiego panstwowej wyzszej szkoly teatralnej im. Ludwika solskiego z lat 2002-2009.Problem
inwentaryzacji w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Funkcjonowanie podatkow w warunkach zakladu
budzetowego.Instrumenty wspierania rozwoju wsi i rolnictwa w polsce w latach 2004-2013.Ustawowe
malzenskie ustroje majatkowe.Realizacja zadan pomocy spolecznej oraz zrodla ich finansowania na
przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej w ciasnej w latach 2009-2010.Pisanie prac magisterskich
opinie.Pisanie prac szczecin.Funkcjonowanie i organizacja ochotniczych strazy pozarnych na przykladzie
gminy brzeznio.Ksztaltowanie i realizacja polityki pienieznej eurosystemu przez europejski system bankow
centralnych.Ocena systemu motywowania personelu do pracy na przykladzie zus glubczyce.praca licencjacka
budzet gminy .Wybrane strategie zabezpieczajace przedsiebiorstw na polskim rynku walutowych kontraktow
futures i opcji na podstawie kghm s.a..Analiza i ocena zrodla finansowania gminy konopiska w latach 20082010.Zadlo- katarzyna. - o wartosci zaufania : komunikacja i budowa zaufania a rynkowa wartosc
przedsiebiorstwa .Dzialanie produktem na rynku wyrobow tytoniowych na przykladzie firmy carmen.praca
licencjacka budzet gminy .Motywacyjna rola kierownictwa w procesie zarzadzania przedsiebiorstwem (na
wybranych przykladach).Status ustrojowy- organizacja i kompetencje nik .Finansowanie zadan oswiatowych
starostwa powiatowego w lublincu w latach 2002-2004.Marketing narodowy jako narzedzie promocji
panstw.Sprawozdawczosc finansowa banku.Zastosowanie metod wartosciowania pracy do weryfikacji
minimalnych sum gwarancyjnych w obowiazkowych ubezpieczeniach odpowiedzialnosci cywilnej
zawodowej.Funkcjonowanie infrastruktury drogowej opola i kierunki jej rozwoju..Wygasniecie stosunku
pracy urzednika sluzby cywilnej .Wybrane zagadnienia dotyczace stosowania prawa miedzynarodowego i
europejskiego w swietle orzecznictwa sadow polskich- francuskich oraz europejskiego trybunalu
sprawiedliwosci.Analiza transakcji podejrzanych w swietle sposobow przeciwdzialania praniu brudnych
pieniedzy..Zarzadzanie szpitalem na przykladzie polskiej sluzby zdrowia.Projekty realizowane przez gminy
regionu lodzkiego w ramach dzialan europejskiego funduszu spolecznego na przykladzie gminy poddebice i
powiatu poddebickiego.Bilans- jako podstawowe zrodlo informacji finansowej i majatkowej spolki
swiadczacej uslugi informatyczne..Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji o przedsiebiorstwie oraz
podstawa do podejmowania decyzji..Budzet gminy pajeczno w latach 2002 - 2004.Wplyw pracownikow na
konkurencyjnosc przedsiebiorstwa.Ksztaltowanie kapitalu wlasnego w spolce akcyjnej..Agroturystyka jako
jeden ze sposobow lagodzenia skutkow bezrobocia w powiecie ostroleckim na przykladzie miasta i gminy
myszyniec.praca licencjacka budzet gminy .Kara grzywny w polskim systemie prawa karnego.Wplyw promocji
dodatkowej na zwiekszenie intensywnosci kupowania oraz wzmocnienie lojalnosci klienta.Weresamarzenna. Red. - procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiagniec naukowych i technologicznych do
biznesu .Zakres zobowiazan agenta w umowie agencyjnej.Rekrutacja i selekcja pracownikow w alfa
banku.Ocena oplacalnosci projektow inwestycyjnych na przykladzie przedsiebiorstwa x.praca licencjacka
budzet gminy .Koordynacja obrony tajemnicy panstwowej w polsce po roku 1945.Analiza kosztow
calkowitych i rodzajowych na przykladzie firmy ruch s.a..Status sadownictwa pracy..Model rozstrzygniecia
indywidualnych sporow pracy.Analiza rozwoju turystyki medycznej w polsce na przykladzie izby gospodarczej
turystyki medycznej oraz spolki emc im.Wplyw podatkow i obciazen parapodatkowych na dzialalnosc
gospodarcza firmy.Audit jako narzedzie oceny skutecznosci systemu zarzadzania jakoscia.Ocena kredytow
konsumpcyjnych na przykladzie procedur multibanku.Wypalenie zawodowe a poziom zaangazowania i
satysfakcji z pracy w grupie zawodowej pielegniarek.Sandorski- jan. - opieka dyplomatyczna a
miedzynarodowa ochrona praw czlowieka : zagadnienia wybrane .Wplyw kultury na rozwoj miast - przyklad
krakowa..Skutki prawne zakonczenia postepowania upadlosciowego w trybie upadlosci likwidacyjnej.Wplyw
stylu kierowania na relacje pracownicze na przykladzie urzedu gminy.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka
zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie produkujacym
styropian..Restrukturyzacja w przemysle na przykladzie odlewni zeliwa wulkan s.a..praca licencjacka budzet
gminy .Pisanie prac praca.Pelnomocnictwo procesowe do prowadzenia poszczegolnych spraw.Wyglad pracy
licencjackiej.Pozytywne motywowanie pracownikow oswiaty..Praca licencjacka przyklad.Wybrane aspekty
logistyki w dystrybucji na przykladzie firmy st.Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w kontekscie
akcesji polski do strefy euro.Szkolenia pracownikow jako forma uzupelnienia luk wiedzy i jej rozwijania w
przedsiebiorstwie..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rola i zadania funduszu
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pracy w zwalczaniu bezrobocia i ograniczaniu jego skutkow w powiecieostroleckim w latach 20032007.Wartosc poznawcza sprawozdania finansowego na przykladzie wa-mal.Historia slowackiej
kryminalistyki.Organizacja- kompetencje i tryb pracy rady ministrow.Kreowanie wizerunku przedsiebiorstwa
poprzez public relations.Wizerunek pracodawcy w oczach kandydatow do pracy.Ocena plynnosci finansowej
na podstawie przedsiebiorstwa x w opolu..Rynek bankowosci elektronicznej- dynamika rozwoju na
przykladzie pko bp s.a.praca licencjacka budzet gminy .Od rekrutacji do adaptacji pracownika w
organizacji.Statystyczna analiza porownawcza wybranych funduszy inwestycyjnych na przykladzie banku pko
bp s.a..Nadzor nad dzialalnoscia bankow.praca licencjacka budzet gminy .Zatrzymanie
karnoprocesowe.Egzekucja przez zarzad przymusowy przeciwko dluznikowi prowadzacemu dzialalnosc
gospodarcza w formie przedsiebiorstwa.Zapobieganie przestepczosci stadionowej. Europejskie dobre
praktyki oraz polska i ukrainska polityka prewencyjna.Ogledziny miejsca zdarzenia.Rola podatkow od
srodkow transportowych w funkcjonowaniu gminy lelis.Praca dyplomowa wzor.Wykorzystanie bankowosci
elektronicznej w uslugach bankowych na przykladzie pko b.p. s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Rola marki w zachowaniach konsumentow - na przykladzie klientow supermarketu
bricomarshe w zawierciu.Marketing bankowy jako determinanta konkurencyjnosci banku..Specyfika
miedzynarodowego arbitrazu inwestycyjnego.Wieteska-rostek- malgorzata. Red. - polska w europie jutra :
viii konferencja- 29 pazdziernika 2007 .Problemy rozwoju sektora malych przedsiebiorstw w polsce.Stosunki
pracy w prawie prywatnym miedzynarodowym.Przywodztwo i procesy oddzialywania na
pracownikow.Refleksja liberalna w mysli spolecznej aleksandra swietochowskiego i boleslawa prusa.Polityka
regionalna unii europejskiej- jej wplyw na rozwoj regionu gminy lelis.Wplyw wejscia polski do unii
europejskiej na stan sektora msp.Prawo do zabezpieczen spolecznych w unii europejskiej na przykladzie
swiadczenia emerytalnego.Dochody gminy wierzchoslawice w latach 2003-2004.Polozenie prawne kosciola
grecko-katolickiego w polsce..Metody motywowania. Umiejetnosci przywodcze jako kreowanie wsparcia
pracy zespolu w firmie..Trener realizatorem procesu szkolenia.Finansowanie panstwowej strazy pozarnej na
przykladzie komendy miejskiej w piotrkowie trybunalskim.Analiza materialow konstrukcyjnych do produkcji
sprzetu sportowego..Relacje miedzyludzkie w malych i srednich przedsiebiorstwach regionu lancuckiego i
przemyskiego.Sprzedam prace licencjacka.Zarzadzanie poprzez inteligentne sieci teleinformatyczne..Misztalpiotr. - zmiany kursu walutowego i dynamika cen w krajach o roznym poziomie rozwoju gospodarczego
.Kolarska-bobinska- lena (1947- ). Red. - emigrowac i wracac : migracje zarobkowe polakow a polityka
panstwa .Pomoc publiczna przedsiebiorcom..Kredyt bankowy jako glowne zrodlo finansowania gospodarstw
domowych.Promocje sprzedazy mebli - analiza i ocena na przykladzie konkretnych punktow
sprzedazy.Kontrowersyjna reklama jako szczegolne narzedzie promocji.Analiza procesu kadrowego w sadzie
rejonowym.Wycena kapitalu intelektualnego dla wybranych spolek notowanych na gieldzie papierow
wartosciowych w warszawie przy uzyciu metody vaic tm.Odpowiedzialnosc za dlugi malzonka.Identyfikacja
strumieni wartosci i jakosci w produkcji bloczka betonowego..Turcja w procesie modernizacji i
demokratyzacji.Promocja miasta na przykladzie miasta tarnowskie gory.Realizacja modelu wspomagajacego
prace menadzera na podstawie sp. Z o.o. Interkobo.Wplyw niezaleznej telewizji muzycznej na kulture
mlodziezowa na przykladzie mtv i mtv polska.Pozycja ustrojowa banku centralnego w polsce. Porownanie z
pozycja ustrojowa bankow centralnych w niemczech- szwecji i wlk. Brytanii..Czynnosci prawne
powiernicze.Systemy elektroniczne wspomagajace transport samochodowy.Krekora- magdalena. - rynek
lekow a wlasnosc intelektualna .Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie w. Kruk
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Ocena dystrybucji wyrobow w przedsiebiorstwie alfa w latach 20052009.Bezpieczenstwo stadionowe.Model monistyczny i dualistyczny organow menedzerskich spolki
akcyjnej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Dwuinstancyjnosc postepowania
administracyjnego w swietle konstytucji rzeczpospolitej polskiej z 1997 roku oraz innych ustaw.Globalny
kryzys finansowy xxi wieku.Intraprzedsiebiorczosc i ryzyko w zarzadzaniu projektami
korporacyjnymi.Reklama wielkoformatowa w krakowie w opinii mieszkancow i turystow.Fundusze
strukturalne w finansowaniu jednostek samorzadow terytorialnych.Prawne zabezpieczenia kredytow
bankowych na przykladzie banku pocztowego s.a..Zarzadzanie relacjami z klientem i jego wplyw na
wizerunek firmy logistycznej.Prawa pracownika w unii europejskiej.Male i srednie przedsiebiorstwa na rynku
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uslug transportu drogowego.Rola systemu informacji w rywalizacji rynkowej przedsiebiorstwa
produkcyjnego..Karty platnicze jako produkt bankowy.Bankowe rozliczenia pieniezne.Komercjalizacja prawa
do wizerunku sportowcow profesjonalnych.Fuzje i przejecia przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza i ocena form reklamy zewnetrznej w czestochowie.Finansowanie determinanty rozwoju malych i
srednich przedsiebiorstw. Studium przypadku przedsiebiorstwa x..Organy kadlubowe w spolkach
kapitalowych.zrodla i przebieg konfliktow spolecznych w organizacjach gospodarczych na przykladzie
przedsiebiorstwa teriel w gostyniu.Strategie wzrostu wybranej firmy sektora gorseciarskiego.Przedluzenie
tymczasowego aresztowania w postepowaniu przygotowawczym.Podatkowa grupa kapitalowa w
europejskim i polskim prawie podatkowym.Meredyk- kazimierz (1945- ). Red. - rozwoj gospodarczy a rynek i
innowacje .Warunki eksploatacji maszyn w przemysle cukierniczym..Zarzadzanie zabytkami nieruchomymi w
polsce na przykladzie xix - wiecznego dworu ziemianskiego polozonego w libertowie..Modelowanie kosztow
wypadkow przy pracy..Program lojalnosciowy jako narzedzie zarzadzania relacjami z klientami w sektorze
pasazerskich uslug lotniczych..Polityka dywidend i jej znaczenie dla dzialalnosci przedsiebiorstwa.Fundusze
unijne w finansowaniu inwestycji gminnych.praca licencjacka budzet gminy .Ocena wykorzystania funduszy
europejskich przez kraj bratyslawski w latach 2004-2009.Ekonomiczna analiza efektywnosci polskiego prawa
karnego.Status parlamentu szwajcarii w ustrojowym systemie sprawowania wladzy.Zarzadzanie
organizacjami pozarzadowymi na przykladzie polskiego stowarzyszenia na rzecz osob z uposledzeniem
umyslowym.praca licencjacka budzet gminy .Umowy otwartego nieba zawierane przez wspolnote
europejska jako proces zmierzajacy w kierunku liberalizacji transportu lotniczego..Prace magisterskie
wroclaw.Czynniki ksztaltujace zachowania ludzi w organizacji.Organizacja i funkcjonowanie przedsiebiorstwa
hotelarskiego.Egzekucja z wynagrodzenia za prace.Systemy logistyczne produkcji i dystrybucji na podstawie
przedsiebiorstwa z wybranej branzy..Rachunek przeplywow pienieznych w analizie finansowej
przedsiebiorstwa.Analiza zjawiska korupcji na przykladzie policji.Ocena dzialalnosci ubezpieczeniowej spolki
allianz w zakresie ubezpieczenia nieruchomosci mieszkaniowych.Dyrektor szkoly jako menedzer oswiaty.Rola
reklamy w przedsiebiorstwie.Telepraca jako nowa forma zatrudnienia.Dzialalnosc marketingowa
przedsiebiorstwa turystycznego na przykladzie biura podrozy iza w czestochowie.Szkolenia pracownikow i
bezrobotnych w urzedzie pracy w belchatowie.Wplyw subwencji na finansowanie oswiaty na przykladzie
gminy radomsko.Publicznoprawna reglamentacja reklamy.Ujmowanie i rozliczanie roznic kursowych wedlug
zasad rachunkowosci i prawa podatkowego.Instrumenty rownowazenia budzetu gminy (na przykladzie gminy
lasowice wielkie)..Potencjal gospodarczy miasta i gminy uzdrowiskowej muszyna.Realizacja celow
inwestycyjnych w ramach planu rozwoju lokalnego mista radomsko w latach 2007-2010..Turystyka miejska
lodzi..Ugoda administracyjna.Bonusiak- w odzimierz (1942- ). Red. - polska - niemcy - ukraina w europie :
europa w okresie przemian oraz nowych wyzwan w zakresie b.Emisja papierow wartosciowych na
newconnect- jako metoda finansowania dzialalnosci msp w polsce.Zabezpieczenia kredytow na przykladzie
malych i srednich przedsiebiorstw..Wybrane zagadnienia obiektywnego przypisania skutku w przestepstwie
spowodowania wypadku komunikacyjnego na tle praktyki orzeczniczej.zrodla finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw (na przykladzie gospodarki polskiej).praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
personelem w jednostkach administracji publicznej na przykladzie urzedu miasta krakowa.Analiza
dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na przykladzie kredyt banku s.a..Wplyw oceny pracownikow na
efektywnosc pracy na przykladzie banku spoldzielczego.Ksztaltowanie wizerunku firmy na przykladzie
swarovski boutique.Nauczanie na odleglosc jako forma organizacji wirtualnej (na przykladzie polski).Pocztawalenty (1955- ). Red. - projekty inwestycyjne w agrobiznesie a zasady wspolnej polityki rolnej po 2013 roku
.Zmiana stosunkow pracy we wspolczesnej japonii.Obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
biur informacji gospodarczej w polsce..Zarzadzanie parkiem narodowym na przykladzie ojcowskiego parku
narodowego i tatrzanskiego parku narodowego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Procedura odwolawcza uregulowana w ustawie prawo zamowien publicznych.Zarzadzanie budzetem
na przykladzie gmin belchatow i pabianice - analiza porownawcza.praca licencjacka budzet gminy
.Zastosowanie ekologistyki w budownictwie infrastruktury drogowej.System transportowy jako element
infrastruktury logistycznej regionu (na przykladzie regionu lodzkiego).Funkcjonowanie podmiotow
gospodarczych w gospodarce rynkowej na podstawie banku spoldzielczego w swietle literatury.Praca
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magisterska psychologia.Kapital docelowy.Wdrozenie systemu zintegrowanego ifs applications w firmie
aquatico na przykladzie modulu zakupy.Swiadek anonimowy.Formy zabezpieczen kredytow hipotecznych w
polsce..Elektroniczne instrumenty systemu bankowego.Jezyk reklamy. Promowanie marek
ogolnoswiatowych na przykladzie kampanii im lovin it firmy mcdonalds.Zqarzadzanie zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie call center inter galactica- oddzial w opolu..Bankowosc hipoteczna w polsce i w
niemczech..Administracja w sprawach przemyslowych w latach 1927-1939.Kierowanie pracownikami wiedzy
na przykladzie organiacji z branzy it.Pisanie prac zaliczeniowych tanio.Target costing jako instrument
strategicznego zarzadzania kosztami.Przeciwdzialanie narkomanii i rozwiazywanie problemow alkoholowych
jako zadanie wlsane gminy.Kompetencje wladz gminy w sferze gospodarki finansowej ( na przykladzie gminy
ceranow) .Stwierdzenie niewaznosci decyzji administracyjnej.Analiza porownawcza budzetu jednostek
samorzadu terytorialnego wybranych gmin w polsce w latach 2003-2007.Zjawisko mobbingu w prawie
pracy.Praktyka stosowania przepisow dotyczacych niealimentacji (art. 209 k.k.).praca licencjacka budzet
gminy .Fundusze ue jako zrodlo wsparcia dzialalnosci gminnego samorzadu terytorialnego..Zarzadzanie
zespolem projektowym na przykladzie publicznych i pozarzadowych organizacji powiatu
bialobrzeskiego..Rola kierownikow w zarzadzaniu organizacja.Postepowanie odwolawcze w sprawach
zagospodarowania przestrzennego.Proces zarzadzania ochrona srodowiska na przykladzie gminy miejskiej
kutno.Specyfika zarzadzania malym i srednim przedsiebiorstwem.Organizacyjno - marketingowe aspekty
funkcjonowania grupy wydawniczej polskapresse.Odpowiedzialnosc za produkt niebezpieczny w swietle
przepisow k.c..praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc kredytowa bankow spoldzielczych na przykladzie
banku spoldzilczego w belchatowie o/zelow.Czynniki zmian obrazu firmy w sprawozdaniu
finansowym.Tradycyjna analiza kosztow przedsiebiorstwa.Udzial rachunku kosztow w procesie
decyzyjnym.Krekora-zajac- dorota. - prawo do materialu genetycznego czlowieka .Marketing uslug
turystycznych na przykladzie biura turystycznego orbis.Reprezentacja strony w postepowaniu
sadowoadministracyjnym (studium prawnoporownawcze na przykladzie polski i szwajcarii).Rola turystyki w
strategii rozwoju powiatu na przykladzie powiatu tomaszowskiego.Prace licencjackie przyklady.Zarzadzanie
projektami europejskimi wspolfinansowanymi z funduszy pomocowych na przykladzie gmin nowa brzeznicaladzice i popow.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie
banku ing.Mechanizmy ochrony rynku gieldowego przed insider trading.Innowacyjnosc polskiego sektora
msp w xxi wieku.Hipoteka i inne zabezpieczenia kredytu na finansowanie inwestycji w nieruchomosci na
przykladzie oddzialu operacyjnego banku ochrony srodowiska w klobucku..Przedszkole w zielonej gorze na
os. Slaskim praca inzynierska budownictwo.Wieruszewski- roman. Red. - mowa nienawisci a wolnosc slowa :
aspekty prawne i spoleczne .Funkcjonowanie funduszy pozyczkowych i poreczeniowych wspierajacych
sektor msp na przykladzie instytucji dzialajacych w wojewodztwie lodzkim.Analiza gospodarowania
majatkiem w nzoz combi-med z wykorzystaniem sprzetu dofinansowania w ramach projektu ze srodkow
europejskiego funduszu rozwoju regionalnego.Zarzadzanie srodkami trwalymi na przykladzie zakladu
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w gomunicach.Zarzadzanie zapasami na przykladzie tme sp. Z
o.o..Regulacja dostepu do skargi kasacyjnej w postepowaniu cywilnym.Mobbing w polsce. Prawny i
spoleczny wymiar zjawiska..Dobor pracownikow do dzialu handlowego (na przykladzie firmy bona spolka z
o.o.).Uzytki rolne jako przedmiot podatku.Zakres wykorzystania pomocy z funduszy strukturalnych w
sektorze malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy edpol.Reklama praca licencjacka.Nadzor nad
procesem zrzeszania sie i laczenia bankow w prawie polskim.praca licencjacka budzet gminy .Sadownictwo
polubowne.Naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa jako czyn nieuczciwej konkurencji.Dokumentacja i
rozliczenie podatku od towarow i uslug na podstawie jednostki gospodarczej.Wojewodzka biblioteka
publiczna - przyklad nowoczesnej placowki.Wdrazanie programu rozwoju obszarow wiejskich w polsce w
ramach zrownowazonego rozwoju obszarow wiejskich.Bankowosc hipoteczna w polsce i w
niemczech..Diagnoza systemu szkolen pracownikow w organizacji sektora bankowego (na przykladzie banku
pko bp s.a.).Kult pamieci osoby zmarlej - szczegolne dobro osobiste i jego ochrona..Dzialalnosc kredytowa
banku na przykladzie banku spoldzielczego we wreczycy wielkiej.Reklama praca licencjacka.Sposoby
pozyskiwania kapitalu przez przedsiebiorstwa.Koncepcja racjonalnego prawodawcy w interpretacji
prawniczej.Czynniki warunkujace rozwoj centrow dystrybucyjnych wpolsce (na przykladzie firmy jmd).Analiza
..
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porownawcza uwarunkowan bezposrednich inwestycji zagranicznych w polsce i w czechach.Ochrona
prywatnosci w erze nowoczesnych technologii..Sytuacja prawna interwenienta ubocznego w procesie
cywilnym.Egzekwowanie prawa autorskiego w internecie wobec uzytkownikow koncowych- a poszanowanie
przyslugujacego im prawa do ochrony danych osobowych i dostepu do inernetu w swietle polskich oraz
europejskich rozwiazan legislacyjnych.Ocena kosztow zagospodarowania placu budowy przy wznoszeniu
obiektow praca inzynierska budownictwo.Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa.praca licencjacka
budzet gminy .Metody wyceny bilansowej (na przykladzie msr/mssf oraz polskiej ustawy o
rachunkowosci).Polityka inwestycyjna jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gmin dabrowa
tarnowska i zabno w latach 2002-2006..Przestepczosc i reakcja karna wobec uzytkownikow narkotykow.Rola
policji w zwalczaniu przestepczosci zorganizowanej.Sztuka podejmowania decyzji w pracy wspolczesnego
menedzera na przykladzie zakladu techniczno-budowlanego polbau oddzial w opolu..Ocena okresowa
pracownikow w zarzadzaniu organizacja sektora bankowego.Uwarunkowania rozwoju bankowosci
internetowej na przykladzie banku bph.Rola systemu crm w ksztaltowaniu sprzedazy w przedsiebiorstwie
logistycznym.Ocena zmian struktury dochodow w gminach miejsko-wiejskich.Ksztaltowanie sie
odpowiedzialnosci wspolnikow w spolkach handlowych ze szczegolnym uwzglednieniem pominiecia
osobowosci prawnej.Roznice i podobienstwa w kosztach i zrodlach finansowania oswiaty na przykladzie
szkoly publicznej i niepublicznej.Projekt hali magazynowej o konstrukcji drewnianej. Praca inzynierska
budownictwo.Odpowiedzialnosc materialna pracownikow za powierzone mienie.Narodowy fundusz zdrowia
jako zrodlo finansowania systemu opieki zdrowotnej w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy chrzastowice.Ocena pracownikow jako
instrument marketingu personalnego na przykladzie firmy reckitt benckiser.Wplyw motywacji na
efektywnosc pracy na przykladzie spolki korona.Ocena okresowa pracownikow jako element motywacyjny w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi. Projekt systemu ocen okresowych pracownikow agencji rezerw
materialowych.Stosunki majatkowe malzenskie w prawie prywatnym miedzynarodowym.Wykorzystanie
narzedzi analizy strategicznej jako element budowania przewagi konkurencyjnej na przykladzie firmy tompol
s.a..Prace licencjackie z zarzadzania.Granice dopuszczalnosci ksztaltowania zadatku w umowach
cywilnoprawnych.Pokojowe procedury rozwiazywania sporow zbiorowych.Srodki probacyjne w polskim
prawie karnym na tle porownawczym..Elektroniczna wymiana informacji edi w przemysle
motoryzacyjnym..praca licencjacka budzet gminy .Uzyczenie-a precarium.praca licencjacka budzet gminy
.Gotowe prace inzynierskie.praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji finansowej spolki zpc mieszko
s.a. w latach 2001-2004.Zastosowanie instrumentow marketingu mix w przedsiebiorstwie na przykladzie pkn
orlen s.a..System haccp w przedsiebiorstwach gastronomicznych na przykladzie rynku
rzeszowskiego..Polityka panstwa na rynku pracy w polsce w latach 2004-2008.Numizmaty jako forma
inwestycji w aktywa rzeczowe.Charakter prawny i istota umowy deweloperskiej po wejsciu w zycie ustawy z
dnia 16 wrzesnia 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego.Funkcjonowanie bankowosci elektronicznej w polsce.Analiza budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego jako instrument realizacji zadan gminy starcza w latach 2007-2010.Logistyczne aspekty
zarzadzania zimowym utrzymaniem drog w generalnej dyrekcji drog krajowych i autostrad.Wycena kapitalu
ludzkiego w regionach polski w latach 1999-2007.Sektor msp we wspolczesnej gospodarce polski - szanse i
zagrozenia rozwoju.Wspoldzialanie zwiazkow zawodowych przy rozwiazywaniu stosunku pracy.Zastosowanie
instrumentow promocji w hotelu (na przykladzie hotelu pollera).Zarzadzanie eksploatacja maszyn i jakoscia
w przemysle meblarskim.Inne srodki zaskarzenia w procesie cywilnym.Pisanie prac cennik.Zroznicowanie
plac w polsce..Ochrona praw dziecka w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw zawartosci popiolu
lotnego na granice plyniecia i lepkosc plastyczna zaczynow cementowych . Praca inzynierska
budownictwo.Podatek od towarow i uslug w handlu wewnatrzwspolnotowym.praca licencjacka budzet
gminy .Zus w systemie alokacji swiadczen spolecznych.Dyskryminacja ze wzgledu na plec kobiet w
policji.Zastosowanie analizy wskaznikowej do oceny dzialalnosci przedsiebiorstwa.Srodki prawne w
postepowaniu egzekucyjnym..Analiza zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach w
hucie szkla gospodarczego..Poziom i uwarunkowania popytu na instrumenty finansowe na podstawie badan
ankietowych studentow..praca licencjacka budzet gminy .Analiza sytuacji finansowej spolki wawel s.a. w
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latach 2006-2008.Pozaplacowe motywowanie pracownikow.Pozaplacowe czynniki motywowania
pracownikow.Praca magisterska.Swobodny przeplyw sportowcow w prawie unii europejskiej.Motywowanie
jako funkcja determinujaca efektywnosc pracy.Projekt konstrukcji salonu samochodowego praca inzynierska
budownictwo.Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na podstawie spoldzielni mieszkaniowej w
blachowni.Wallusch- jacek. - patrzac na slonce : nieokreslonosc rownowagi a polska dezinflacja 1994-2011
.Instytucja notarialnego poswiadczenia dziedziczenia z perspektywy trzech lat funkcjonowania w polskim
porzadku prawnym.Strategia rozwoju firmy branzy metalowej na przykladzie przedsiebiorstwa dawmet..Zwolnienia grupowe. Aspekt porownawczy.Dopuszczalnosc stosowania kary smierci z punktu widzenia
standardow ochrony praw czlowieka.Pisanie prac pedagogika.Skutecznosc i efektywnosc reklamy.System
zabezpieczen spolecznych jako element polityki spolecznej panstwa.Logistyka dedykowana branzy
farmaceutycznej.Polityka podatkowa unii europejskiej.Projekt stalowej konstrukcji nosnej stropu praca
inzynierska budownictwo.Miejskie odpady komunalne na przykladzie miasta jaworzno.praca licencjacka
budzet gminy .Szanse i zagrozenia wynikajace z wejscia polski do strefy euro..zrodla pozyskiwania kapitalu
dla przedsiebiorstw w fazie powstawania i poczatkowego rozwoju.Wplyw podatkow samorzadowych na
rozwoj miast na prawach powiatu na przykladzie piotrkowa trybunalskiego w latach 1999-2005.Henzelhalina (1939- ). Red. - informatyka a wspolczesne kierunki rozwoju badan operacyjnych .Podmiot i
przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym od osob prawnych..Logistyka personalna w aspekcie
zwolnien pracowniczych - na przykladzie analizowanej firmy.Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii
europejskiej w polsce - zwalczanie bezrobocia na przykladzie gminy kutno w latach 2007-2008.Wplyw zmian
aktywow trwalych na sytuacje majatkowo - finansowa podmiotu na przykladzie spolki swiatowit - agd spolka
z ograniczona odpowiedzialnoscia.Kary- srodki karne i srodki probacyjne stosowane wobec zolnierzy na tle
porownawczym.praca licencjacka budzet gminy .Karna i administracyjnoprawna ochrona informacji na rynku
kapitalowym.Spolka komandytowa z udzialem spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia - konstrukcja
prawna- zalety i wady.Filary zrownowazonego rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie firmy procter &
gamble.Plan pracy licencjackiej.Prawo do wizerunku i sposoby jego naruszenia w portalach
spolecznosciowych na przykladzie serwisow nk.pl i facebook.com-.Odpowiedzialnosc za produkt
niebezpieczny- ze szczegolnym uwzglednieniem specyfiki odpowiedzialnosci importera.Zarzadzanie
kryzysowe praca licencjacka.Leasing jako metoda finansowania inwestycji w polsce..Egzekucja
administracyjna naleznosci pienieznych z nieruchomosci.Wplyw instrumentow przeciwdzialania bezrobociu
na rynek pracy w radomsku w latach 2002-2006.Ograniczenie zasady legalizmu w kontekscie usprawnienia
postepowania karnego.Strategie zarzadzania zasobami ludzkimi.Proba oceny zdolnosci kredytowej
nadlesnictwa turawa.Zastosowanie zobiektywizowanych metod oceny zdolnosci kredytowej.Motywowanie i
rola kierownika w mikroprzedsiebiorstwie..Bezskutecznosc czynnosci prawnych upadlego.Ewaluacja
osiagniec nauczycieli akademickich narzedziem doskonalenia jakosci ksztalcenia na wydziale zarzadzania i
komunikacji spolecznej uniwersytetu jagiellonskiego.Koncepcja rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie
przedsiebiorstwa rodzinnego x..Utrata wartosci aktywow w swietle polskiego prawa bilansowego i
miedzynarodowych standardow rachunkowosci.Realizacja zadan gminy mokrsko w dziedzinie opieki
spolecznej w latach 2004-2010..Oceny pracownicze w firmie telekomunikacyjnej jako etap procesu
kadrowego.Systemy zarzadzania jakoscia i jego analiza..Postepowanie w sprawach pomocy
spolecznej.Orlicki- marcin. - umowa ubezpieczenia : komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego
.Wspolpraca policji i strazy gminnych/miejskich w zakresie ochrony bezpieczenstwa i porzadku publicznego w
polsce .Miejsce- rola i znaczenie sil zbrojnych w systemie bezpieczenstwa narodowego rp.Analiza jakosci
struktury kredytow mieszkaniowych udzielanych przez raiffeisen bank polska s.a. w latach 2002-2005.Model
kasacji jako nadzwyczajnego srodka zaskarzenia w polskim postepowaniu karnym.Logistyka recyrkulacji
odpadow komunalnych na przykladzie maista opola..Zarzadzanie nieruchomosciami w jednostkach
samorzadu terytorialnego na przykladzie zasobow gminy blachownia.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
budzetu gminy na przykladzie urzedu gminy gomunice w latach 2007-2012..praca licencjacka budzet gminy
.Umowa darowizny na wypadek smierci.praca licencjacka budzet gminy .Wzrost gospodarczy a zatrudnienie
w polsce.Promocja turystyki aktywnej na podstawie wybranych gmin jury krakowskoczestochowskiej..Projekt stolarni o konstrukcji szkieletowej praca inzynierska budownictwo.Negocjacje w
..

..
procesie rozwiazywania konfliktow.Finansowanie i rozwoj infrastruktury edukacujnej w wojewodztwie
malopolskim ze srodkow zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego..Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w organizacjach wielokulturowych.praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju
firmy rodzinnej (na przykladzie grupy ikea).Przykladowe tematy prac magisterskich.Praca licencjacka z
rachunkowosci.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci w swietle europejskich regul wieziennych z
2006r..Logistyczna obsluga klienta na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Praca magisterska
politologia.Polityka panstwa na rynku pracy w polsce w latach 2004-2008.Ocena rentownosci
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy jakard w latach 2004-2005.Analiza zagrozen i ich skutki w rolnictwie
oraz ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy gospodarstwa rolnego.Pisanie prac
szczecin.Badania gruntow organicznych jako uszczelnien skladowisk odpadow. Praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Proces kulturowej adaptacji korporacji do zarzadzania i
dzalania w internecie.praca licencjacka budzet gminy .Tematy licencjackie.Dokumentacja podatku vat.Pomoc
w pisaniu prac magisterskich.Projekt konstrukcji sklepu meblowego praca inzynierska budownictwo.Polski
rynek browarow regionalnych.Marketing w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie koncernu chrysler
holding llc.Znaczenie programow finansowanych z funduszy strukturalnych unii europejskiej w rozwoju
innowacji technicznych..Rola elektronicznych form rozliczen bezgotowkowych w banku pko bp s.a..Ocena
materialnych warunkow pracy na wybranych stanowiskach roboczych na przykladzie przedsiebiorstwa
przemyslu spozywczego..Radwanski- krzysztof. Oprac. - krakow- niepolomice- skawina- wieliczka : plan
miasta : 1:22 000 .Prawa czlowieka.Karty mikroprocesorowe i ich wdrozenie na przykladzie elektronicznych
legitymacji studenckich na uniwersytecie lodzkim.Nierownosci dochodowe gospodarstw domowych- jak
bariera rozwoju spoleczno-gospodarczego w polsce.Darowizna na wypadek smierci.Rozwoj tanca
wspolczesnego na przykladzie wybranych teatrow tanca w polsce.Wplyw europejskiego funduszu
spolecznego na lokalny rynek pracy na przykladzie dzialalnosci powiatowego urzedu pracy w ostrolece w
latach 2004 – 2012.Logistyka praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo rozboju w
polskim ustawodawstwie karnym.Markowski- tadeusz (1949- ). Red. - obszary urbanizacji i semiurbanizacji
wsi polskiej a mozliwosci ich rozwoju w ramach prow 2007.Podstawowe instrumenty lokalizacji
inwestycji.Wplyw fundacji - kaliski inkubator przedsiebiorczosci na rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw i
ograniczanie bezrobocia w powiecie kaliskim.Tradycyjna analiza kosztow przedsiebiorstwa.Spoleczna
odpowiedzialnosc biznesu - koncepcja i jej rozwoj. Odpowiedzialnosc w sektorze bankowym w polsce..Ocena
rentownosci przedsiebiorstwa dla potrzeb zarzadzania.Promocja turystyki w powiecie zawiercianskim.Prace
licencjackie tanio.Rusztowania i deskowania systemowe w budownictwie... Praca inzynierska
budownictwo.Analiza realizacji budowy w aspekcie uwarunkowan bhp i technologiczno-ekonomicznych
praca inzynierska budownictwo.Operacje pokojowe onz.Roznicowanie cen.Elementy zarzadzania zasobami w
odniesieniu do produkcji wyrobow szklanych.Zasoby niematerialne jako element doskonalenia procesu
jakosci w firmie motoryzacyjnej.Infrastruktura transportu a rozwoj lokalny - wplyw wezla strykow na
inwestycje sasiednich gmin.Fluktuacja a szkolenia pracownicze.Zaswiadczenie w postepowaniu
administracyjnym..Nieuczciwe klauzule umowne.Zasada swobodnej oceny dowodow w polskim procesie
karnym.Samodzielnosc finansowa gmin w polsce w swietle pozyskiwania podatkow i oplat lokalnych na
przykladzie gminy troszyn.Zarzadzanie zespolami pracowniczymi w branzy meblarskiej na przykladzie firmy
kler s.a. oraz innych zakladow stolarskich funkcjonujacych w dobrodzieniu.Prawo autorskie a internet..Ocena
kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki z o. O. Imex - piechota w latach 2004-2006..praca
licencjacka budzet gminy .Dotacje z unii europejskiej dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw jako
zrodlo poprawy ich konkurencyjnosci.Kasiewicz- stanislaw (1946- ). Red. - szok regulacyjny a konkurencyjnosc
i rozwoj sektora bankowego .praca licencjacka budzet gminy .Faktoring jako krotkoterminowa forma
finansowania przedsiebiorstw.Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia przez zaklad produkcyjno-handlowy
de facto..Ocena inwestycji publicznych na przykladzie projektu --kompleks infrastrukturalny dla miasta
bochni i subregionu bochenskiego..zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Ekstradycja w polskim postepowaniu karnym.Parlament europejski - wybrane aspekty
funkcjonowania.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa budowlanego na rynku unijnym..praca licencjacka
budzet gminy .Wysokosc zadoscuczynienia za szkode niemajatkowa.Edukacja ekologiczna a zarzadzanie
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parkiem narodowym na przykladzie pieninskiego parku narodowego.Ocena funduszy hedgingowych
dzialajacych na rynku polskim.Manipulacja - wplyw przekazu reklamowego na podswiadomosc
czlowieka..Proba oceny sytuacji dochodowej gospodarstwa rolnego u progu zmian ubezpieczeniowych i
podatkowych ( z wykorzystaniem danych fadn )..Analiza struktury i poziomu podatkow w gminie mniszkow w
latch 2006-2009.Odpowiedzialnosc osoby trzeciej wzgledem wierzyciela w przypadku skargi
paulinskiej..Audit wewnetrzny jako doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie oddzialu
malopolskiego pfron.praca licencjacka budzet gminy .Bizon-gorecka- jadwiga. Red. - strategie zarzadzania
ryzykiem w przedsiebiorstwie : ryzyko przedsiebiorstwa a ryzyko projekt.Zmiany w postrzeganiu pracy w
przedsiebiorstwie panstwowym i po jego prywatyzacji - casus producenta elektrod.Przestepstwa przeciwko
bezpieczenstwu w komunikacji.Potencjal turystyczny miast wojewodztwa opolskiego dla rozwoju turystyki
poznawczej..Wykorzystanie strategii six sigma do poprawy jakosci uslug w firmie ascomp s.a..Srodki
odwolawcze w prawie zamowien publicznych..Zarzadzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w
gminie miejskiej brzeziny.zrodla dochodow w budzecie gminy na przykladzie gminy aleksandrow w latach
2007-2009.Gorynia- marian - klastry a miedzynarodowa konkurencyjnosc i internacjonalizacja
przedsiebiorstwa .Ocena funkcjonowania procesow produkcyjnych w przemysle tworzyw
sztucznych..Wykorzystanie funduszy unijnych do wspomagania funkcji oswiatowej na przykladzie gminy
niemodlin w latach 2007-2010.Kawecka-wyrzykowska- elzbieta. Red. - five years of the eu eastward
enlargement effects on visegrad countries : lessons for the future.Analiza metod oraz sposobow
intensyfikowania sprzedazy we wspolczesnym przedsiebiorstwie na przykladzie emka meble.Wplyw
rzymskiego dziedzictwa kulturowego na ustroj i mysl polityczna w imperium karolingow.Paserstwo programu
komputerowego.Wizerunek wspolczesnego menedzera w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Ocena finansowa
budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy lazy w latach 2002 - 2006.Zasady
opodatkowania podatkiem od towarow i uslug w rolnictwie- lesnictwie i rybolowstwie.Analiza strategiczna
przedsiebiorstwa handlowego woklim.Zabezpieczenie wykonania zobowiazan podatkowych w swietle
przepisow ordynacji podatkowej.Rola systemu informacyjnego w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na
przykladzie banku handlowego w warszawie s.a..Strategia gminy jaslo i gminy debowiec w latach 2004-2010
w odniesieniu do rozwoju przedsiebiorczosci. Ujecie porownawcze.Wykorzystanie analizy finansowej do
oceny efektywnego gospodarowania przedsiebiorstwem na przykladzie nadlesnictwa kutno.Analiza
dochodow budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie budzetu gminy czestochowa w
latach 2005-2007..Zarzadzanie strategiczne w przedsiebiorstwie..praca licencjacka budzet gminy .Prawne
instytucje przeciwdzialajace korupcji w administracji publicznej..Terroryzm podstawowym zagrozeniem
wspolczesnego swiata.Rodzaje dzialalnosci reglamentowanej prowadzonej przez organizacje
pozarzadowe.Warunki funkcjonowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po wejsciu do unii
europejskiej.Marketing wewnetrzny.praca licencjacka budzet gminy .Istota odpowiedzialnosci podmiotow
zbiorowych za czyny zabronione.Wplyw szkolen na rozwoj firmy hurtap s.a..Rola i znaczenie logistyki w
uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.Ocena realizacji zadan miasta czestochowy w zakresie
udzielania dodatkow mieszkaniowych.Strony i organy na prawach stron w postepowaniu
administracyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Formy dzialania administracji publicznej w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. O dzialalnosci pozytku publicznego..Dochody podatkowe jednostek samorzadu
terytorialnego na podstawie analizy porownawczej gminy lutomiersk i gminy wodzierady..Usprawnienia
transportu wewnetrznego w aspekcie efektywnosci.Koszt pracy licencjackiej.Ocena realizacji inwestycji
drogowych wspolfinansowanych przez unie europejska na przykladzie zarzadu drog wojewodzkich w
opolu..Stosunek dzieci do zjawiska przemocy prezentowanej w srodkach masowego przekazu (na przykladzie
seriali kryminalnych- bajek i gier komputerowych).Sponsoring - narzedzie ksztaltujace wizerunek firmy na
przykladzie pge giek s.a. oddzial kwb belachtow.Sponsoring sportu jako narzedzie ksztaltowania wizerunku
marki na przykladzie firmy warka..Wykorzystywanie instrumentow marketingu-mix na rynku ponczoszniczym
( na przykladzie firmy modello.Prace magisterskie socjologia.Zarzadzanie ryzykiem finansowym na
podstawie case study allianz se.Gubrynowicz- aleksander. Red. - wspolnoty europejskie w orzecznictwie
sadowym panstw czlonkowskich .praca licencjacka budzet gminy .Organizacja systemu rachunkowosci a
gospodarka finansowa w jednostkach sektora finansow publicznych na przykladzie urzedu miasta
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czestochowy.Polityka rowerowa krakowa na tle innych miast polski i europy.Rozwoj zawodowy pracownika
jako podstawa motywacji do pracy.Opodatkowanie dochodow biernych spolek powiazanych. Aspekt prawa
miedzynarodowego- unijnego i krajowego.Strategie logistyczne w zakresie obslugi klienta na przykladzie
firmy dream polska sp. Z o.o..Prace magisterskie z pielegniarstwa.Ocena dzialalnosci inwestycyjnej gminy
olesno w latach 2007-2009 w oparciu o jej strategie rozwoju.Praca magisterska zarzadzanie.Hostessy w
dzialalnosci promocyjnej przedsiebiorstw.Alternatywne metody rozstrzygania sporow.Kara pozbawienia
wolnosci - teoria kary i polityka kryminalna w polsce.Projakosciowa restrukturyzacja malych i srednich
przedsiebiorstw w gminie swiatniki gorne.Metody konkurowania w grupie strategicznej sokow owocowych
na przykladzie grupy maspex.Przyklad pracy magisterskiej.Kredyt mieszkaniowy jako zrodlo finansowania
inwestycji nieruchomosciowych dla osob fizycznych na przykladzie banku pekao s.a..Aktywne formy walki z
bezrobociem na przykladzie powiatowego urzedu pracy w belchatowie w latach 2004-2009.Ocena
efektywnosci dzialan logistycznych na przykladzie firmy polger.Prawne polozenie mulzumanskiego zwiazku
religijnego w polsce..Kondycja finansowa bankow spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w
andrespolu.Organizacja rachunkowosci w jednostce samorzadu tertytorialnego na przykladzie gminy
mykanow..Motywowanie pracownikow w malym i srednim przedsiebiorstwie na podstawie przedsiebiorstwa
x i y.Procedury wykorzystywane w ksztaltowaniu polityki kadrowej w jednostkach administracji
samorzadowej na przykladzie urzedu gminy mykanow.Analiza logistyczna zarzadzania gospodarka
materialowa w przedsiebiorstwie x..Fundusze strukturalne jako instrument unii
europejskiej..Uwarunkowania zachowan konsumenckich na przykladzie huty szkla
gospodarczego.Prywatyzacja przedsiebiorstw panstwowych metoda kapitalowa.Rola nato w utrzymaniu
bezpieczenstwa miedzynarodowego wspolczesnego swiata .Lipka- anna. - aktywnosc tworcza a pracoholizm :
jak utrzymac kapital kreatywnosci pracownikow? .Lokalizacja jako czynnik rozwoju regionalnego na
przykladzie wojewodztwa opolskiego ..Przeslanki i metody diagnozowania sytuacji kryzysowych w
przedsiebiorstwie.Podatki i oplaty lokalne jako zrodlo finansowania jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy klomnice..Determinanty rozwoju indywidualnego mlodziezy akademickiej w dobie
jednoczacej sie europy.Wyrok zaoczny..Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji o przedsiebiorstwie
jutrzenka.Analiza lokalnego rynku pracy oraz aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie
gminy zelow.Miejsce pko banku polskiego sa na rynku kretytow konsumpcyjnych.Miejsce procesu przyjecia
towaru w lancuchu dostaw na przykladzie firmy x..Kierowanie konfliktami w organizacji.Kontrola
wewnetrzna jako narzedzie efektywnego zarzadzania jednostka gospodarcza.Muzulmanie jako pelnoprawni
obywatele krajow unii europejskiej - rzeczywistosc czy mit? Analiza wybranych krajow ue.praca licencjacka
budzet gminy .Doskonalenia procesu wytwarzania mebli w oparciu o eksploatacje maszyn i urzadzen..Analiza
tarcz adaptacyjna metoda elementow skonczonych typu hp praca inzynierska budownictwo.Polityka
kredytowa banku wobec gospodarstw domowych na przykladzie bz wbk s.a..Poglady jana pawla ii na
panstwo i spoleczenstwo.Wplyw kodeksu dobrych praktyk na ksztaltowanie prawidlowych relacji
inwestorskich..Konflikt jako element funkcjonowania organizacji.Wplyw obciazen podatkowych na
efektywnosc podmiotow gospodarczych na przykladzie przedsiebiorstwa x w latach 20092011.Transgraniczna wspolpraca policji polskiej z policja litewska .System motywowania pracownikow na
przykladzie polkomtel s.a. w warszawie..Miejsce gieldy papierow wartosciowych w europie srodkowo wschodniej (tlo historyczne i stan obecny)..Przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym od osob
prawnych.Uwarunkowania kryzysu gospodarczego w strefie euro w latach 2008-2012.Sprawozdawczosc
finansowa przedsiebiorstw w ujeciu krajowym oraz miedzynarodowym.Stres w srodowisku pracy i jego
konsekwencje.Pomoc w napisaniu pracy licencjackiej.Strategie dzialalnosci na przykladzie banku
spoldzielczego ..Kredyty w banku komercyjnym na przykladzie banku pko bp w pajecznie.Praca magisterska
prawo.Kreowanie lojalnosci klienta indywidualnego wobec banku (na przykladzie banku pko bp
sa).Zastosowanie analizy finansowej przez bieglego rewidenta w badaniu sprawozdan finansowych.Mobbing
jako patologia zarzadzania ludzmi w instytucjach publicznych.Zasady ewidencji srodkow trwalych i wartosci
niematerialnych i prawnych na przykladzie samodzielnego publicznego zespolu szpitali pulmonologicznoreumatologicznych z siedziba w kup.Znaczenie analizy finansowej w procesie restrukturyzacji.Zarzadzanie
strategiczne wspolczesnym przedsiebiorstwem - na przykladzie firmy materbud.Systemy motywacyji na
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przykladzie firmy fideltronik imel sp. Z o.o..Zarzadzanie kapitalem obrotowym a plynnosc fi-nansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie wybranej firmy.Wplyw infrastruktury sportowej krakowa na rozwoj
turystyki.Stan wyzszej koniecznosci w polskim prawie karnym.Prace magisterskie z ekonomii.System kontroli
jakosci okien pcv produkowanych przez firme wiktor sp.j..Pomoc w pisaniu prac magisterskich.Pisanie
pracy.Ksiezyk- marianna. Red. - funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej
.praca licencjacka budzet gminy .Forma pisemna zastrzezona dla celow dowodowych.Wplyw wyrokow
trybunalu konstytucyjnego na akty administracyjne.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie
pracownikow jako element strategii firmy.praca licencjacka budzet gminy .Prezentacja systemu zdrowia w
polsce na tle wybranych krajow unii europejskiej.Stan i mozliwosci rozwoju agroturystyki na slasku
opolskim..praca licencjacka budzet gminy .Analiza ryzyka kredytowego klientow indywidualnych na
podstawie bgz s.a..Zatrudnienie a wzrost gospodarczy w polsce i krajach unii europejskiej w latach 19902003.Efektywnosc leasingu w finansowaniu inwestycji msp.Rola bieglego rewidenta przy wnoszeniu wkladu
niepienieznego do spolek kapitalowych.Prace magisterskie prawo.Prawo do grobu. Regulacje prawne a
praktyka.Identyfikacja kondycji i ryzyka upadlosci przedsiebiorstw na przykladzie wybranych spolek
kapitalowych..Analiza warunkow kredytowania nieruchomosci mieszkaniowych w miescie katowice.Insider
trading- obowiazki informacyjne eminentow i zakaz manipulacji cena instrumentu finansowego - wybrane
instrumenty prawnokarnej ochrony rynku kapitalowego przed naduzyciami.Miedzynarodowa integracja
gospodarcza na przykladzie wspolczesnych ugrupowan ameryki lacinskiej .Zarzadzanie ryzykiem kredytowym
na przykladzie getin banku s.a..Analiza finansowa jako podstawa oceny funkcjonowania przedsiebiorstwa (na
przykladzie ccc s.a. w latach 2010-2012).Milosz- michal. - bezczynnosc organu administracji publicznej w
postepowaniu administracyjnym .Wplyw ksiegowych metod rozliczania polaczen na wartosc
przedsiebiorstwa.Ochrona wynalazkow w prawie polskim .Produkty unit - linked jako przyklad nowoczesnych
rozwiazan oszczednosciowo-inwestycyjnych..Wyczerpanie prawa ochronnego do znaku towarowego w ujeciu
europejskiego trybunalu sprawiedliwosci.Reklama internetowa. Znaczenie i trendy rozwoju..Wywiad
marketingowy na rynku dobr i uslug przemyslowych.Zmiany w zarzadzaniu teatrem po wprowadzeniu
reformy administracyjnej w 1999 roku na przykladzie teatru bagatela im. Tadeusza boya-zelenskiego w
krakowie.Rachunek kalkulacji kosztow w malej i sredniej przedsiebiorczosci na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjno-handlowego.System motywacyjny w firmie.Rachunkowosc jednostek sektora malych i srednich
przedsiebiorstw.Baza hotelowa wojewodztwa opolskiego - przemiany a kierunki rozwoju..Ochrona godnosci
pracownika.Promocja malopolskich osrodkow zwiazanych z wodolecznictwem (spa).Bezpieczenstwo w
szkole.Zarzadzanie projektem informatycznym na przykladzie aplikacji teledicom.Srodki przeciwdzialajace
unikaniu opodatkowania dochodu osob prawnych.Ocena kondycji finansowej firmy na podstawie analizy
sprawozdania finansowego..Mediacje jako sposob zarzadzania konfliktem..Efekty zmian w polskim
hutnictwie zelaza i stali w wyniku restrukturyzacji sektora w latach 1992-2007.Promocja jako istotny czynnik
rozwoju miasta czestochowy.Wplyw systemu logistycznego na zarzadzanie przedsiebiorstwem na przykladzie
przedsiebiorstwa skan transport..Rozwiazania magazynowe jako warunek sprawnego funkcjonowania
systemu logistycznego przedsiebiorstwa.Dzialalnosc inwestycyjna gminy wlodowice w latach 20032005.Systemy zarzadzania jakoscia i jego analiza..Weryfikacja autentycznosci dokumentow
tozsamosci.Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu odpowiedzialnosci deliktowej wedlug europejskiego
prawa postepowania cywilnego.Strategia rozwoju turystyki na przykladzie wojewodztwa slaskiego.Status
prawny sedziego.Ocena form przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatowego urzedu pracy w
pajecznie w latach 2007 - 2009.Agroturystyka jako szansa aktywacji regionow wiejskich na przykladzie gminy
koszecin.Prace licencjackie lublin.Praca licencjacka pielegniarstwo.Motywowanie pracownikow
administracyjnych uczelni panstwowych (na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego).Praca
licencjacka kosmetologia.Wplyw standardow na rozwoj transportu samochodowego.Wylaczenie sedziego na
mocy postanowienia sadu.Prawo do wynagrodzenia za wynalazki pracownicze w prawie polskim i
niemieckim - analiza prawno-porownawcza..Koszty dzialalnosci administracyjnej w jednostkach samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy poreba.Stosunek pracy a uelastycznienie w zatrudnieniu.Ochrona
zdrowia w panstwie dobrobytu - analiza porownawcza systemow zdrowotnych: niemiec- francji- wielkiej
brytanii oraz stanow zjednoczonych ameryki.Opis oferty produktowej na przykladzie firmy proline.praca
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licencjacka budzet gminy .Fundusze strukturalne instrumentem polityki regionalnej unii
europejskiej.Zarzadzanie remontami w spoldzielniach i wspolnotach mieszkaniowych w krakowie na tle
stanu mieszkalnictwa.Wykorzystanie internetu w promocji i reklamie..Wykorzystanie franchisingu w procesie
rozwoju banku.Urzad glowy panstwa ii rzeczypospolitej.Budzet panstwa jako plan finansowy..Bankowosc
prywatna w marketingowej segmentacji klientow.Ocena efektywnosci zarzadzania plynnoscia finansowa na
przykladzie spolki paradyz.Doskonalenie jakosci uslug medycznych.Analiza ekonomiczno-finansowa
przedsiebiorstwa wawel s.a..praca licencjacka budzet gminy .Rola pracownikow jako nosnika kapitalu
intelektualnego.Postrzeganie jakosci uslug oferowanych przez wojewodzki osrodek ruchu drogowego w
skierniewicach z punktu widzenia klienta.Analiza dochodow jednostki samorzadowej na przykladzie gminy
goworowo w latach 2003-2006.Ochrona sui generis baz danych.Zawieszenie postepowania
cywilnego.Zatrudnienie w sluzbach porzadku publicznego.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
wiedza w przedsiebiorstwie: szanse i wyzwania.Analiza zastosowania narzedzi merchandisingu-mix na
przykladzie sieci tesco.Analiza stanu i struktury bezrobocia w wojewodztwie swietorzyskim w latach 20012005 oraz metody jego ogranicznia.E-learning. Nowa forma edukacji i jej wykorzystanie na przykladzie
centrum uslug jezykowych --albion..Prawa i obowiazki czlonka rady nadzorczej w spolce
akcyjnej.Kompetencje policji w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie.Zastosowanie technologii
rapid prototyping w branzy jubilerskiej..praca licencjacka budzet gminy .Prounijna wykladnia w dzialaniu
organow administracji publicznej..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac z pedagogiki.praca
licencjacka budzet gminy .Marketing w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa na
przykladzie operatora telefonii komorkowej play.Tworzenie i rozwoj firm z sektora msp.praca licencjacka
budzet gminy .Zastosowanie technologii agentowej w poprawie pozycji konkurencyjnej
przedsiebiorstwa.Ubezpieczenia spoleczne rolnikow na przykladzie kasy rolniczego ubezpieczenia
spolecznego rolnikow placowki terenowej w koniecpolu..praca licencjacka budzet gminy .Zasada koncentracji
w polskim postepowaniu karnym.Problematyka zbiegu postepowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych z
postepowaniem egzekucyjnym w administracji.Motywacyjne aspekty wynagrodzen w wybranej firmie.
Studium przypadku z powiatu zawiercianskiego.Franchising jako niekonwencjonalna forma finansowania
przedsiewziec inwestycyjnych.System motywacji i oceny pracownikow jako element polityki personalnej na
przykladzie firmy x.Pisanie prac praca.Zapasy jako kategoria systemu rachunkowosci - zasady wyceny i
prezentacji.praca licencjacka budzet gminy .Strategie marketingowe i finansowe na podstawie spolki anica
system s.a..Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie
malej firmy stehcemp.Ksztaltowanie strategii marketingowych w zarzadzaniu produktem regionalnym i
tradycyjnym na rynku ue..Zgromadzenie wierzycieli w postepowaniu upadlosciowym.Charakterystyka
kredytu hipotecznego dla firm na przykladzie banku pko bp s.a..Handel ludzmi i jego zwalczanie w
polsce.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw..praca licencjacka
budzet gminy .Wolnosc sumienia i wyznania oraz jej prawnokarna ochrona.praca licencjacka budzet gminy
.Strategiczne uwarunkowania dzialalnosci poczty polskiej.Swiadek incognito w procesie karnym.Role i
funkcje kierownicze w urzedzie miasta.Zarzadzanie jakoscia w firmie zpue s.a. z zastosowaniem ce..Reklama
jako element marketingu.Ilosciowe i jakosciowe metody zarzadzania ryzykiem- jako warunek konieczny
osiagniecia celu projektu na przykladzie przedsiewziec firmy biuro projektowania systemow cyfrowych
s.a..Logistyka dystrybucji a obsluga klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa /na
wybranym przykladzie/.praca licencjacka budzet gminy .Wykonywany zawod jako czynnik
wiktymogenny.Warunki eksploatacji maszyn w hucie szkla..Kredyty preferencyjne dla rolnictwa na
przykladzie wybranego gospodarstwa rolnego po akcesji do unii europejskiej.Znaczenie dochodow
podatkowych w kosztaltowaniu samodzielnosci finansowej gminy..Zwiekszenie uzytecznosci podatkowej
ksiegi przychodow i rozchodow dla celow podejmowania decyzji finansowych w malych jednostach
gospodarczych.Ocena funkcjonowania ulg i zwolnien w polskim systemie podatkowym w latach 2005-2009
na przykladzie urzedu skarbowego x..Rosyjski sektor gazowniczy w latach 1991-2004. Glowne tendencje i
kierunki zmian.Pozycja ustrojowa prezydenta rzeczypospolitej polskiej w swietle konstytucji z 2 kwietnia
1997 roku.Wplyw opodatkowania na sektor malych i srednich przedsiebiorstw prowadzonych przez osoby
fizyczne.praca licencjacka budzet gminy .Cornelissen- joep. - komunikacja korporacyjna : przewodnik po
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teorii i praktyce .Rozwoj i zastosowanie personal digital assistant (pda) w biznesie i zyciu codziennym.Ocena
wsparcia polskiego rolnictwa przez fundusze unii europejskiej na przykladzie gminy kobiele
wielkie.Zarzadzanie produkcja i jakoscia dla wyrobow narzedzi medycznych..Rozwoj leasingu w polsce.Rola
kondycji finansowej w ocenie zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa na przykladzie indesit
company.Liwowski- boleslaw. - podstawowe zagadnienia zarzadzania produkcja .Oswiadczenie o przyjeciu
lub odrzuceniu spadku jako charakterystyczne oswiadczenie woli..Racjonalizacja struktury organizacyjnej na
podstawie banku spoldzielczego --banku rolnikow w opolu.Dbalosc o dobro zakladu pracy.Transgraniczne
przeniesienie siedziby spolki krajowej w swietle swobody przedsiebiorczosci.Wykorzystanie programow
lojalnosciowych na rynku farmaceutycznym.praca licencjacka budzet gminy .Rynek nieruchomosci
mieszkalnych europy srodkowej w okresie kryzysu 2008/2009.Rola dyrektora szkoly w motywowaniu
nauczycieli.Praca licencjacka wzory.J.w.construction holding s.a. jako developer na lodzkim rynku
mieszkaniowym.Turystyka praca licencjacka.Realizacja funkcji personalnej oraz wystepujace w tym zakresie
dysfunkcje.Frydman- roman - mechaniczne rynki a swiat realny : wahania cen- aktywow- ryzyko i rola
panstwa .Wykorzystanie sztucznych systemow immunologicznych do rozwiazywania problemow z zakresu
zarzadzania i ekonomii. Analiza problematyki i wybrane przyklady.praca licencjacka budzet gminy .Rynek
medialny w ujeciu systemowym na przykladzie rynkow prasowych wybranych panstw europy zachodniej i
ameryki polnocnej.Zarzadzanie infrastruktura sieciowa oraz serwerem z systemem operacyjnym linux w
malym przedsiebiorstwie.Ewolucja odpowiedzialnosci odszkodowawczej wladzy publicznej na podstawie
przepisow prawa cywilnego.Wspolpraca gospodarcza miedzy polska a francja.praca licencjacka budzet gminy
.Jakosc zycia kierowcow samochodow ciezarowych obserwacja uczestniczaca.Wolska- grazyna. Red. wspolczesne problemy ekonomiczne : polityka panstwa a proces globalizacji .Obsluga osob fizycznych w
private banking..Ochrona patentowa programow komputerowych w swietle prawa unii
europejskiej.Mikrofinansowanie- ze szczegolnym uwzglednieniem mikrokredytow.Jakosc obslugi klienta jako
przewaga marketingowa firm.Specyfika realizacji funkcji personalnej w malych i srednich
przedsiebiorstwach.Zmiana pozycji prawnej prezydenta rp i wladzy wykonawczej w polsce w latach 192634.Przeciwdzialanie mobbingowi w miejscu pracy na przykladzie wybranej organizacji.Wykorzystanie metod
czarnego pr w polityce firmy.Marketing w internecie - historia- stan obecny- trendy na przyszlosc.System
wymiaru sprawiedliwosci w swietle konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 1997 roku.Zasada memorialowa i
kasowa w rachunkowosci - konsekwencje wyboru.Dowod z zeznan swiadka w ogolnym postepowaniu
administracyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw zagrozen naturalnych na ruch turystyczny na
przykladzie tajlandii.Skutecznosc polityki pienieznej narodowego banku polskiego w aspekcie wejscia polski
do strefy euro.Zmiany na polskim rynku samochodow osobowych w latach 1950 - 2011..Znaczenie motywacji
w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi.Zabytkowe zamki wojewodztwa podkarpackiego jako obiekty
hotelarskie.Rozwoj kongestii transportowej a wzrost znaczenia logistyki miejskiej w polsce w latach 20012011.Zaklad ubezpieczen na zycie jako instytucja zaufania publicznego na przykladzie pzu zycie s.a..Decyzja
wydana bez podstawy prawnej lub z razacym naruszeniem prawa.Kierowanie zespolem w organizacji
finansowej na przykladzie pko bp sa.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie procesem produkcji na
przykladzie przedsiebiorstwa xyz .Koordynacja dzialan marketingowych i procesow produkcyjnych w firmie
samanta..Jakosc napraw obiektow technicznych przy wspomaganiu komputerowym na przykladzie huty
bankowa sp. Z.o.o..Kozlowski- wojciech. - formy konkurencji a rynkowe efekty reklamy .Zastosowanie
nowoczesnych koncepcji i technik w zarzadzaniu sportem na przykladzie klubu pilkarskiego wisla krakow
ssa.Nadzor inwestorski na budowie – przepisy i praktyka praca inzynierska budownictwo.Immunitet
jurysdykcyjny panstwa.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu w praktyce bankow w polsce..Reklama jako
srodek komunikacji rynkowej (na przykladzie operatorow telefonii komorkowej).Warunki efektywnego
motywowania pracownikow na przykladzie firmy tt thermo king.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania
potrzeb mieszkaniowych osob fizycznych na przykladzie bankow credit agricole oraz getin bank..Rola portali
korporacyjnych jako elementu systemu zarzadzania wiedza..Etyczne i prawne aspekty eutanazji.Zmiana
pozycji prawnej prezydenta rp i wladzy wykonawczej w polsce w latach 1926-34.Analiza inwestycji w gminie
konopiska-inwestycje w nieruchomosci komunalne.Systemy motywacyjne w bankach.System prekluzji w
postepowaniu w sprawach gospodarczych.Kredytowanie krotkookresowe na przykladzie banku pko bp s.a. w
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latach 2001 - 2003.Mazur- jolanta. - kompozycja dzialan zwiazanych z wiedza a wyniki ekonomiczne
przedsiebiorstwa : wyniki bada.Roznice kulturowe w reklamie spolecznej z zakresu walki z przemoca.Metody
dostepu do uslug internetu w nowoczesnym spoleczenstwie informacyjnym.Pakiet biznes partner w
finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw.Kredyt bankowy jako jedno ze zrodel finansowania
dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw w polsce..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w wybranym
urzedzie skarbowym..System ocen pracowniczych jako element motywacji pracownikow na przykladzie
zakladu produkcyjnego miszko spolka jawna.Wplyw internetu na rekrutacje- upowszechnienie i pozyskiwanie
pracownikow oraz ofert na rynku pracy..Prace dyplomowe przyklady.Mieszkanie jako przedmiot orzeczenia
rozwodowego.Brak tematu.Ustroj konstytucyjny.Prognoza osiadan obiektu budowlanego posadowionego na
plycie fundamentowej. Praca inzynierska budownictwo.Srodki zabezpieczajace.Rasizm i dyskryminacja
rasowa w aspekcie doktrynalnym i mprawnym..Praca licencjacka pedagogika tematy.Jak pisac prace
magisterska.Lucjan- kamila. Oprac. - lublin- swidnik : plan miasta : 1:20 000 .Roznice kulturowe w
miedzynarodowych negocjacjach biznesowych na przykladzie danii i polski.Zarzadzanie rozwojem gminy na
przykladzie gminy klobuck.Skutecznosc promocji w percepcji konsumentow na bazie badan empirycznych na
przykladzie firmy orange.Fundusze z unii europejskiej jako zrodlo finansowania inwestycji komunalnych na
przykladzie gminy ujazd w wojewodztwie opolskim.Komunikacja w grupie oraz rola szkolen pracowniczych
jako elementy motywacji w zarzadzaniu zespolami pracowniczymi.Aktywne formy przeciwdzialania
bezrobociu na przykladzie powiatowego urzedu pracy w olesnie.Kultura organizacyjna jako czynnik
determinujacy zarzadzanie jakoscia w szkole.Wybrane aspekty przestrzenno-organizacyjne zarzadzania
ogrodem botanicznym jako atrakcja turystyczna na przykladzie krakowskiego ogrodu
botanicznego..Niemierzalne cechy charakterow kierownikow.Ogledziny miejsca zdarzenia.Molestowanie
seksualne w miejscu zatrudnienia.Budzetowanie jako instrument planowania i kontroli dzialalnosci
przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow miesnych m&w sp. Zo.o..Wstep pracy licencjackiej.Bankowa
obsluga operacji dewizowych na przykladzie pko bp s.a oddzial 1 w belchatowie.Znaczenie rekrutacji i
selekcji personelu w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie badan w urzedzie skarbowym w
strzelcach opolskich)..Kidyba- andrzej - kodeks spolek handlowych : komentarz..Pisanie prac
bydgoszcz.Kontrowersje wokol stosunkow prawnych laczacych czlonkow zarzadu ze spolkami
kapitalowtmi.Charakter sankcji administracyjnych wymierzanych przez komisje nadzoru finansowego.Analiza
potencjalu i pozycji strategicznej krakowa na rynku turystycznym..Mobbing w pracy na przykladzie firmy
x..Targi i ich rola w dobie komunikacji globalnej.Pisanie pracy dyplomowej.Witkowski- zbigniew (1953- ). Red.
- gwarancje konstytucyjne i srodki kontroli w panstwie demokratycznym : porownanie wloch i pol.Analiza
gospodarki finansowej gminy zawiercie w latach 2007-2009.Teoria i praktyka przywodztwa w
organizacji.Fundusze strukturalne unii europejskiej a sektor msp w polsce (z uwzglednieniem perspektywy
finansowej na latach 2014-2020).praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc deliktowa w prawie
francuskim - wypadki w szkolach.Ocena dystrybucji wyrobow w przedsiebiorstwie alfa w latach 20052009.Efektywnosc prawnych zabezpieczen pozyczek i kredytow w ing banku slaskim s.a....
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