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Podatek jako zrodlo dochodu gminy..Uslugi bankowosci elektronicznej w polsce.Budowanie wizerunku
atrakcyjnego pracodawcy jako element strategii gospodarowania kapitalem ludzkim w organizacji.Karty
platnicze jako produkt bankowy na przykladzie powiatowego banku spoldzielczego w kedzierzyniekozlu.Prawa korporacyjne akcjonariuszy spolki akcyjnej z uwzglednieniem zmian prawnych zawartych w
dyrektywie 2007/36/we w sprawie wykonywania niektorych praw akcjonariuszy spolek notowanych na rynku
regulowanym.Rachunek kosztow w jednostce badawczo - rozwojowej na przykladzie imp i
zs..Odpowiedzialnosc za szkody powstale w wyniku ruchu zakladu gorniczego.Strategia marketingowa
rozwoju uslug turystycznych na przykladzie kopalni soli wieliczka trasa tuystyczna sp. Z o.o..Promocja jako
instrument zarzadzania w oswiacie.Kupie prace magisterska.Wypadek drogowy w ujeciu kryminalistycznym
na przykladzie komendy powiatowej policji w nysie.Narzedzia motywowania w roznych szczeblach
zarzadzania w przedsiebiorstwie.Europejski urzad policji z uwzglednieniem dzialan operacyjnych.Obciazenia
podatkowe osob prawnych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Nowe funkcje zabytkowych palacow
lodzi..Pomiar satysfakcji klientow w organizacji malej klasy wielkosci (na przykladzie okregowej stacji kontroli
pojazdow w sosnowcu).Czynniki ekonomiczne i organizacyjne uruchomienia nowej dzialalnosci w branzy
odziezowej.Inwestycje ekologiczne gminy myslenice..Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania
budownictwa mieszkanowego w polsce.Mature and emerging luxury markets: a comparison of brand
perception in poland and england.Zarzadzanie konfliktem w organizacji wielokulturowej.Elementy
wplywajace na jakosc okien..Alianse strategiczne przedsiebiorstw jako czynnik ich rozwoju na przykladzie
polskich linii lotniczych lot s.a..Odpowiedzialnosc cywilna przewoznika lotniczego za bagaz
pasazera.Mlynarczyk- zygmunt (geograf). Red. - uwarunkowania i plany rozwoju turystyki : praca
zbiorowa..Podatkowoprawne aspekty fuzji i podzialow spolek kapitalowych.Praca licencjacka
cennik.Technologia produkcji mebli kuchennych i badanie ich jakosci ..Instytucja pytan prawnych w
postepowaniu karnym.Strategia rozwoju gminy morawica.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie
bdp spolki doradztwa podatkowego.Rfid jako nowoczesny system automatycznej identyfikacji.Promocja jako
proces komunikacji marketingowej - studia przypadku instytucji niekomercyjnych dzialajacych w sferze
kultury.Analiza rynku turystycznego w niemczech.Wplyw decyzji administracyjnej na stosunki
cywilnoprawne.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc inwestycyjna w powiecie tomaszewskim w
latach 2007-2009.Refleksja liberalna w mysli spolecznej aleksandra swietochowskiego i boleslawa
prusa.Powrot do umorzonego postepowania przygotowawczego.Swoboda testowania w prawie
spadkowym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Jakosc zycia w organizacji jako
problem teoretyczny i praktyczny.Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w powiecie sejnenskim.Pisanie prac
licencjackich po angielsku.Organizacja outsourcingu uslug logistycznych na przykladzie iti neovision sp. Z o.o.
Oraz cargoforte sp. Z o.o..Pisanie prac licencjackich bialystok.Analiza optymalnego profilu robot dla malej
firmy z przykladem realizacji zadan przez zaklad remontowo-budowlany ... Praca inzynierska
budownictwo.Korupcja w sporcie profesjonalnym w polskim prawie karnym.Prawo miedzynarodowe
prywatne.praca licencjacka budzet gminy .Nowe ruchy religijne w polsce. Problematyka prawnowyznaniowa..Innowacje w procesach komisjonowania oraz skladowania w aspekcie analizy wydajnosci w
..

..
magazynie.Miejsce magazynu w strategii rozwoju przedsiebiorstwa. Badanie na przykladzie firmy
x.Pozyskiwanie informacji o majatku dluznika w postepowaniu egzekucyjnym-.Public relations jako
instrument ksztaltowania wizerunku i tozsamosci przedsiebiorstwa..Prawo do rodziny w swietle praw
dziecka.Wyrozebski- pawel. Red. - nauki ekonomiczne a wyzwania gospodarcze : wyniki badan mlodych
naukowcow kolegium zarzadzan.Motywowanie pracownikow firmy projektowo-budowlanej w okresie
kryzysu gospodarczego.Innowacje procesowe w logistyce zaopatrzenia na przykladzie firmy zlokalizowanej
na terenie tulipan parku.Analiza konkurencyjnosci firmy rodzinnej (na przykladzie z.h.u.p. arex sp. Jawna na
belchatowskim rynku paliw i gazu lpg).Marketing radykalny jako nowy nurt w dziedzinie
marketingu.Wykrywanie manipulacji sprawozdaniami finansowymi za pomoca metod analizy
fundamentalnej.Kredyt hipoteczny a rynek nieruchomosci.Przyczyny i skutki zmian dlugu publicznego polski
w latach 2002-2011..Teoria prawa i systemow politycznych.Internet - jako nosnik nowoczesnej
reklamy.Przyklady prac magisterskich.Konstytucyjne obowiazki organow wladzy publicznej wobec osob
niepelnosprawnych.praca licencjacka budzet gminy .Oddzialywanie kampanii spolecznych promujacych
bezpieczenstwo drogowe w polsce w xxi wieku..Zasoby mieszkaniowe zakladu gospodarki mieszkaniowej
towarzystwa budownictwa spolecznego.Praca magisterska politologia.Informatyzacja procesow
logistycznych w przedsiebiorstwie pkp s.a..praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc pracownikow a
poziom komunikacji na przykladzie firmy barre thomas.Zmiany w bezrobociu kobiet i jego zwalczaniu w
polsce w latach 2004-2007.Analiza dzialalnosci parkow etnograficznych- bedacych atrakcja turystyczna
regionow- na przykladzie: muzeum wsi kieleckiej w tokarni i muzeum wsi radomskiej w radomiu..Znaczenie
uczenia sie dla sukcesu przedsiebiorstwa turystycznego.Prawo do posiadania broni palnej jako prawo
podmiotowe.Wykorzystanie marketingu politycznego w tworzeniu wizerunku lidera partii politycznej.Kaizen
jako krok w doskonaleniu systemu zarzadzania jakoscia..Struktura i kompetencje organow spolki europejskiej
na przykladzie wielkiej brytanii- francji i polski.Spis tresci praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza finansowa praca licencjacka.Zasada swobodnej oceny dowodow w procesie karnym.Problem
bezrobocia w powiecie ostroleckim w latach 2006-2008.Rola procesu budzetowania w zarzadzaniu jednostka
gospodarcza na przykladzie przedsiebiorstwa barda sp. Z o. O..Dzialalnosc miejskiego osrodka pomocy
spolecznej w radomsku w latach 2008-2011..praca licencjacka budzet gminy .Pozycja komendanta glownego
w polsce w latach 1919-1990.Atmosfera w pracy a poziom stresu i efektywnosci pracownikow.Decyzja o
pozwoleniu na budowe w procesie inwestycyjno-budowlanym.Wplyw turystyki na gospodarke i
spoleczenstwo krajow rozwijajacych sie na przykladzie afryki wschodniej.Umowa o wspolnych operacjach
gorniczych: joint operating agreement - pojecie- charakter prawny i problematyka stosowania na gruncie
polskim..Jakosc obslugi klienta w sektorze ubezpieczen na przykladzie ing uslugi finansowe s.a..Fluktuacja
personelu w firmie farmaceutycznej.Przywodztwo w organizacji-budowanie pozycji lidera na przykladzie sieci
sklepow detalicznych.praca licencjacka budzet gminy .Prawo pomocy w postepowaniu
sadowoadministracyjnym..Kredyt bankowy jako zewnetrzne zrodlo finansowania samorzadu
powiatowego.Przesluchanie bieglych- specjalistow oraz tlumacza i kuratora.Wybrane aspekty europeizacji
prawa karnego materialnego i procesowego.Wycena i ewidencja rozrachunkow wedlug polskiego prawa
bilansowego oraz miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci finansowej.Ubezpieczenia kredytow
hipotecznych jako czynnik ograniczenia ryzyka bankowego.Tematy prac licencjackich administracja.Pomoc
spoleczna praca magisterska.Podstawy reformy systemu finansow publicznych w polsce.Prace
licencjacka.Ocena systemu motywowania do pracy w przedsiebiorstwie bis multiserwis sp. Z o.o..Analiza
procesow logistycznych na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego.Oddzialywanie terapeutyczne na
skazanych uzaleznionych od srodkow odurzajacych i substancji psychotropowych na przykladzie oddzialu
terapeutycznego dla uzaleznionych w zakladzie karnym rzeszow - zaleze.Winiarczyk-razniak- anna - wybrane
uslugi a jokosc zycia mieszkancow w regionie miejskim krakowa .Rola kampanii reklamowej na rozwoj
przedsiebiorstwa z uwzglednieniem aspektu ekologii na przykladzie lentex s.a..Zus w systemie alokacji
swiadczen spolecznych.Zjawisko handlu ludzmi .Wplyw zarzadzania systemu bezpieczenstwa i higieny pracy
na jakosc pracy na przykladzie firmy cemex polska sp. Z o.o..Metody analizy ekonomicznej w ocenie
dzialalnosci przedsiebiorstwa.Analiza zastosowania koncepcji spolecznej odpowiedzialnosci przedsiebiorstw
(csr) na przykladzie royal dutch shell plc..praca licencjacka budzet gminy .System podatkow i oplat lokalnych
..

..
w wybranych panstwach unii europejskiej.Controlling w systemie zarzadzania rentownoscia przedsiebiorstwa
cieplowniczego..Zmiana albo uchylenie postanowienia- co do istoty sprawy w postepowaniu
nieprocesowym.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu na przykladzie firmy mcdonalds.Outsourcing- jako
metoda nowego zarzadzania publicznego na przykladzie wojewodzkiego szpitala specjalistycznego im. L.
Rydygiera w krakowie.Waznosc czynnosci prawnych mortis causa w prawie prywatnym
miedzynarodowym.praca licencjacka budzet gminy .Adamski- jacek. - nowe technologie w sluzbie
terrorystow .Likwidacja spolki kapitalowej w organizacji.Pisanie prac poznan.Umowa bankowego rachunku
powierniczego w prawie polskim i niemieckim.Rola i znaczenie gospodarki magazynowej w
przedsiebiorstwie x..Prawo do dobrej administarcji.Aktywizacja osob niepelnosprawnych w gospodarce
polskiej w latach 2004-2008.Organizacja i kompetencje agencji bezpieczenstwa wewnetrznego.Podatek
dochodowy od osob fizycznych jako zrodlo wplywow do budzetu panstwa..Analiza sektora malych i srednich
przedsiebiorstw na bialorusi.Credit scoring jako podstawowa- zobiektywizowana metoda oceny zdolnosci
kredytowej (na przykladzie banku pko b.p.s.a.).Poczatki nurtu performansu oraz jego zaplecze
instytucjonalne w polsce w latach 70. I 80..Wystepowanie agresji i przemocy a szkolach w opinii uczniow i
nauczycieli. Zanaczenie percepcji problemu dla zarzadzania szkola..Motywacyjny charakter wynagrodzen na
przykladzie lodzkiego zakladu energetycznego sa.Dzialalnosc organizacji pozytku publicznego w
polsce.Alternatywny rynek inwestycji.Klauzule niedozwolone stosowane w umowach miedzy zarobkowo
utrzymujacymi hotele a konsumentami ze szczegolnym uwzglednieniem art. 846§5 k.c..Wybrane aspekty
zarzadzania rozwojem centrum logistycznego europa park w mszczonowie.praca licencjacka budzet gminy
.Nowe wyzwania w lancuchu dostaw - zapewnienie bezpieczenstwa procesow przeplywu towaru.Rola
menedzera w procesie zarzadzania sytuacja kryzysowa przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw wydatkow lokalnych na ksztaltowanie sie dochodow budzetowych na przykladzie budzetu gminy
wozniki w latach 2001-2005.Wspolpraca miedzynarodowa w zwalczaniu przestepczosci zorganizowanej ze
szczegolnym uwzglednieniem stanowiska polski i unii europejskiej.Porownanie samorzadu terytorialnego
polski i niemiec na poziomie gminy..Analiza i ocena systemu motywacyjnego na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjno-handlowego dombud.Zasady oceniania pracownikow administracji i obslugi w placowkach
oswiatowych na przykladzie gimnazjow.Prawo karne.Nabycie i wymiar urlopu wypoczynkowego..Wplyw
podatkow lokalnych na funkcjonowanie gminy konopiska w latach 2004- 2008.Przemiany strukturalne na
czestochowskim rynku pracy w latach 2000-2004 i ich ocena spoleczno-ekonomiczna.Garczarczyk- jozef. Red.
- rynek uslug finansowych a koniunktura gospodarcza .Finansowanie kultury w polsce. Studium przypadku
przemyslu filmowego..Niepelnosprawni na rynku pracy w powiecie radomszczanskim w latach 20032005.Elektroniczna administracja w unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie projektem
innowacyjnego produktu na przykladzie fraunhofer ipms w dreznie.Lodzki tunel srednicowy w projekcie
budowy kolei duzych predkosci w polsce.Wykorzystywanie srodkow unijnych na promocje i aktywizacje runku
pracy na przykladzie pup klobuck..Analiza roli i warunkow ubezpieczen na rynku nieruchomosci
mieszkaniowych na przykladzie towarzystwa ubezpieczeniowego compensa s.a..Ocena kondycji finansowej
banku komercyjnego na podstawie jednostkowych sprawozdan finansowych.Reklama praca
magisterska.Administracja publiczna praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Tematy
licencjackie.Rozwoj rynku funduszy inwestycyjnych w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
dzialalnosci kredytowej na wynik finansowy banku.Pielgrzymki i turystyka religijno-pielgrzymkowa w arabii
saudyjskiej.Zarzadzanie logistyka w przedsiebiorstwie budowlanym xxx.Analiza budzetu gminy miedzno w
latach 2007-2012..Doskonalenie zarzadzania przez projekty w warunkach przedsiebiorstwa budowlanego
x..Analiza struktury i zachowania inwestorow na polskim rynku kapitalowym.Ocena wsparcia polskiego
rolnictwa przez fundusze unii europejskiej na przykladzie gminy kobiele wielkie.Zabojstwo pod wplywem
silnego wzburzenia w polskim prawie karnym .Pelnomocnik w procesie karnym.Wspolnotowy system
ochrony geograficznych oznaczen pochodzenia.Funkcje menedzerskie dyrektora szkoly w aktualnych
uwarunkowaniach samorzadu lokalnego malej gminy.praca licencjacka budzet gminy .Srodki ochrony
prawnej we wspolnotowym prawie zamowien publicznych.Partycypacja zalogi w procesie wprowadzania
zmian organizacyjnych. Na podstawie wybranych firm.Pisanie prac magisterskich lublin.Ksiegi podatkowe a
ksiegi rachunkowe - szanse i zagrozenia dla dzialalnosci malych przedsiebiorstw.Optymalizacja podatkowa jak
..
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narzedzie budowania przewagi konkurencyjnej firmy w polsce.Obsluga klienta jako instrument jego
satysfakcji na rynku uslug medycznych na przykladzie nzoz jasne blonia w lodzi.Projekt wdrozenia systemu
zarzadzania jakoscia iso 9001 na przykladzie banku spoldzielczego w bieczu.Strategia konkurowania
producentow samochodow osobowych na polskim rynku w latach 2008-2009.Zastosowanie sieci
komputerowych w dzialalnosci gospodarczej firmy xyz.Gospodarka odpadami medycznymi i
weterynaryjnymi na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Analiza finansowa i ekonomiczna przedsiebiorstwa
srubex s.a..Motywacja w budowaniu relacji pracownik - firma na przykladzie zakladu drogownictwa i
inzynierii sp. Z o.o..Postepowanie w sprawie o uniewaznienie malzenstwa.Analiza kultury organizacyjnej na
podstawie duzych sieci handlowych.Bezpieczenstwo sieci bezprzewodowych standardu 802.11x - teoria i
praktyka na przykladzie miasta lodzi.Kobiety i mezczyzni. Roznice w socjalizacji plci w oswiacie..Cel pracy
magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .System motywacyjny pracownikow na przykladzie banku
spoldzielczego w prudniku..Prace licencjackie europeistyka.Status pracodawcy w postepowaniu
upadlosciowym obejmujacym likwidacje majatku dluznika.Rola komunikacji spolecznej na przykladzie gazety
lokalnej zycie pabianic.Wykorzystanie narzedzi analizy strategicznej w ocenie pozycji strategicznej firmy na
przykladzie niewiadow s.a..Ochrona interesow finansowych unii europejskiej przed czynami naruszajacymi
prawo.Inwestycje proekologiczne w celu osiagniecia zrownowazonego rozwoju w gminie pokoj w latach:
2006 - 2009..praca licencjacka budzet gminy .Proces zarzadzania rozwojem w samorzadzie gminnym na
przykladzie gminy zgierz.Zarzadzanie miastem w kontekscie teorii zrownowazonego rozwoju na przykladzie
miasta i gminy konskie.Satysfakcja klientow przedsiebiorstwa gastronomicznego bar zakrzew.Gospodarka
finansowa samorzadu lokalnego na przykladzie gminy gluchow.Uzytecznosc badan marketingowych w
przedsiebiorstwie (na przykladzie branzy odziezowej).System motywacyjny w procesie zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa komunalnego sp. Z o. O. W gostyninie.Rownouprawnienie kobiet i
mezczyzn na rynku pracy w ramach prawa unii europejskiej..Leasing w finansowaniu inwestycji rzeczowych
na przykladzie firmy wama.Mccrary- stuart a. - podstawy finansow przedsiebiorstw : praktyczny przewodnik
po najwazniejszych metodach i narz.Wplyw budowy autostrad na wartosc nieruchomosci.Ulgi i odliczenia a
podatek dochodowy od osob fizycznych opodatkowanych na zasadach ogolnych wedlug skali podatkowej w
latach 2001 - 2004.Polityka wynagrodzen w polsce i w wybranych krajach unii europejskiej.Sprawozdanie
finansowe zrodlem informacji przedsiebiorstwa na przykladzie regionalnej dyrekcji lasow panstwowych w
lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa jako zrodlo informacji o sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa na podstawie spolki x..Balanced scorecard w uniwersytecie lodzkim.Analiza porownawcza
bezrobocia kobiet i mezczyzn w powiecie kaliskim.Wykorzystanie internetu w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.The path towards the extension of an arbitration agreement to non-signatories – polish
law perspective.Powodztwo wzajemne jako srodek obrony pozwanego w procesie cywilnym.Prace
magisterskie spis tresci.Dzialalnosc gospodarcza apteki.Pierwsza strona pracy licencjackiej.Schemat pracy
magisterskiej.Muzeum historii fotografii w krakowie - nowe rozwiazania promocji i zarzadzania.praca
licencjacka budzet gminy .Koordynacja polityki fiskalnej w unii europejskiej.Struktura handlu zagranicznego
polski przed i po przystapieniu do struktur unii europejskiej.Obszary innowacyjnosci w przedsiebiorstwie
impel cleaning sp. Zo.o. W latach 2007-2010.Wplyw systemu operacyjnego na wybrane aspekty
bezpieczenstwa danychy w firmie.Wawrzyk- piotr (nauki prawne). Red. - przestrzen wolnoscibezpieczenstwa i sprawiedliwosci w unii europejskiej : slownik .Warunki i efekty wykorzystania funduszy
europejskich w zarzadzaniu rozwojem lokalnym na przykladzie gminy kolbuszowa..Analiza ryzyka
kredytowego banku na podstawie banku spoldzielczego w krzepicach w latach 2006 -2010.praca licencjacka
budzet gminy .Pisanie prac maturalnych tanio.Wplyw instrumentow finansowych na rozwoj gminy
jerzmanowice-przeginia w latach 2007-2010.Identyfikacja konfliktu w organizacji.Polityka pieniezna
narodowego banku polskiego a inflacja w polsce w latach 2005-2010.Strategia marketingowa
przedsiebiorstwa przemyslowego na przykladzie p.u.p. inzbud.Wplyw promocji na wizerunek wojewodztwa
slaskiego jako regionu turystycznego.Zarzadzanie finansami nieruchomosci turystycznej na przykladzie
osrodka wypoczynkowego polwysep w jastarni.Analiza i ocena skutecznosci sterowania ryzykiem
kredytowym w pko bp sa.Zarzadzanie edukacja integracyjna. Postawy nauczycieli wobec idei edukacji
integracyjnej a jej realizacja..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ombudsman w
..
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polsce i we francji - zagadnienia admiistracyjno-prawne.Rekrutacja i doskonalenie jako element zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie firmy drukpol.Ochrona interesow konsumentow w umowach zawieranych
przez internet.Nowoczesne metody i koncepcje zarzadzania szansa konkurencyjnosci przedsiebiorstw studium przypadku w warunkach polskich.Opodatkowanie sektora malych i srednich przedsiebiorstw w
gospodarce polskiej.Procedury odwolawcze we wspolnotowym prawie zamowien publicznych.Zarzadzanie
informacja na przykladzie portali internetowych poswieconych kulturze..Nadzor bankowy (wybrane
zagadnienia).Motywy zakupu mieszkan w swietle badan nabywcow na rynku czestochowskim.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Srodki
zapobiegania i zwalczania przestepczosci nieletnich.Ewidencja podatkowa malych i srednich przedsiebiorstw
..Odpowiedzialnosc pracownicza i cywilnoprawna pracodawcy za niezgodne z prawem rozwiazanie umowy o
prace bez wypowiedzenia.praca licencjacka budzet gminy .Legalna definicja czasu pracy.praca licencjacka
budzet gminy .Wspolpraca miedzysektorowa w zakresie promowania i wspierania spolecznej
odpowiedzialnosci biznesu.Ewidencja wykorzystania funduszy unii europejskiej w rachunkowosci na
przykladzie gminy kleszczow..praca licencjacka budzet gminy .Prawne i instytucjonalne ramy wspolpracy
miedzy unia europejska a ukraina w obszarze energetyki.Praca licencjacka ekonomia.Stosunki
transatlantyckie ue: z nato czy bez?.Efekt contagion miedzy gpw a wybranymi rynkami swiatowymi od
21.07.2006 r. Do 23.07.2008 r.Prawnokarne i konstytucyjne aspekty tzw. Prowokacji policyjnej.Praca
magisterska pisanie.Zasady gospodarowania srodkami trwalymi w przedsiebiorstwie pamapol s.a..Unikanie
opodatkowania w orzecznictwie sadow polskich.Communication policy on the logistics market.Znaczenie
wydatkow inwestycyjnych dla spolecznosci lokalnej gminy lgota wielka w latach 2004-2008.Ocena ryzyka
zawodowego na wybranych stanowiskach pracy wydzialu stalowania huty czestochowa s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Wykonywanie kar i srodkow pozbawienia wolnosci wobec cudzodziemcow w
polsce..Postepowanie w sprawach z zakresu prawa pracy z powodztwa pracodawcy.Prace na
zamowienie.Chorobliwe zapracowanie czy zdrowe zaangazowanie - pracoholizm w opinii
pracownikow.Regulacje sprawozdawczosci finansowej spolek kapitalowych w polsce a iv dyrektywa unii
europejskiej.Ocena efektywnosci projektu inwestycyjnego na przykladzie firmy handlowo-uslugowej
kwiatkowski.Natychmiastowa wykonalnosc wyroku.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolki z o.o. Na
podstawie art. 299 k.s.h..Marketing szeptany jako narzedzie promocji.Legalnosc aktow prawnych
nacjonalizacji w polsce w latach 1944-1947. Ujecie historyczno-prawne.Kryminalistyczna problematyka pobic
na terenie miasta bialegostoku w latach 2008-2011.praca licencjacka budzet gminy .Integracja jako narzedzie
w budowie zespolu w przedsiebiorstwie wielokulturowym.Restrukturyzacja i przemiany polskiego hutnictwa
po 1999 roku.Wspolpraca jednostek samorzadu terytorialnego z organizacjami pozarzadowymi. Na
przykladzie urzedu miasta oswiecim.Spis tresci pracy licencjackiej.Wspolczesna rola turystyczno-uzytkowa
zamku krolewskiego w niepolomicach..Zatrudnienie cudzoziemcow w polsce.Ryzyko zmian kursu
walutowego - znaczenie w gospodarce.Zastosowanie systemu haccp jako element higieny bezpieczenstwa
pracy w przedsiebiorstwie miesno-warzywnym pamapol.Marketing terytorialny miast na przykladzie miasta
stolecznego warszawy.Rozstrzygniecia organu pierwszej instancji w postepowaniu
administracyjnym.Zastosowanie przepisow kodeksu cywilnego dotyczacych wad powodujacych bezwzgledna
niewaznosc oswiadczenia woli w prawie pracy poprzez art. 300 kodeksu pracy.Wprowadzanie zmian w
organizacji na przykladzie zmiany systemu obslugi klientow indywidualnych w telekomunikacji polskiej
s.a..Analiza dystybucji i sprzedazy na przykladzie przedsiebiorstwa api.Analiza techniczna jako sposob
wyceny spolki gieldowej- z ilustracja na przykladzie.praca licencjacka budzet gminy .Cone- steve superslogany : slowa- ktore zdobywaja klientow i zwolennikow- a nawet zmieniaja bieg histo.Zamowienia
publiczne a wydatki jednostek samorzadu terytorianego na przykladzie gminy kodrabp.Analiza finansowej
efektywnosci wprowadzenia systemu rezerwacyjnego worldspan w biurze podrozy dana air travel w
krakowie.Transformacja systemu bankowego w polsce po 1989r. Zmiany organizacyjno-prawne oraz
skutecznosc zarzadzania polskim sektorem bankowym..Zarzadzanie dlugiem publicznym w polsce.Praca
licencjacka cena.Dwa pokolenia polskiej emigracji w wielkiej brytanii: analiza porownawcza procesow
adaptacji kulturowej pokolenia ii wojny swiatowej i pokolenia emigrujacego po przystapieniu polski do unii
europejskiej.System informatyczny gieldy papierow wartoscowych w warszawie..Bezrobocie mlodziezy
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wojewodztwa slaskiego- walka z bezrobociem na przykladzie miasta zawiercia.Logistyka produkcji w
badanym przedsiebiorstwie..Notariusz w postepowaniu cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Prawo
podatkowe.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc dzialania powiatowego urzedu pracy w klobucku w
latach 2007-2010.Przewoz ladunkow niebezpiecznych w transporcie drogowym.Rola systemu haccp w
procesach przeplywu realizowanych w lancuchu zywnosciowym.Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej
enion s.a. oddzial czestochowa zaklad energetyczny czestochowa.Migracje zagraniczne na przykladzie kobiet
wojewodztwa opolskiego.Produkty sektora uslug bankowych dla malych i srednich
przedsiebiorstw.Marketing personalny.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna czlonka korpusu sluzby
cywilnej..Prace magisterskie pisanie.Wysoki przedstawiciel unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczenstwa jako glos unii europejskiej we wspolczesnym swiecie.Wizje przyszlej kariery zawodowej
studentow ekonomii (studiujacych w systemie zaocznym).Czynniki determinujace funkcjonowanie
przedsiebiorstwa..Promocja malopolski poprzez kulture podhalanska.Public relations w administracji
publicznej na przykladzie biura prasowego urzedu marszalkowskiego w krakowie.Zarzadzanie praca
licencjacka.Analiza bezrobocia wsrod osob niepelnosprawnych na terenie powiatu wielunskiego.praca
licencjacka budzet gminy .Gotowe prace.Podmiotowosc miedzynarodowoprawna sahary zachodniej.praca
licencjacka budzet gminy .Skutecznosc wspierania przedsiebiorczosci przez samorzad terytorialny na
przykladzie gminy olszewo-borki.Egzekucja z nieruchomosci w sadowym postepowaniu
egzekucyjnym.Bezposrednie inwestycje zagraniczne jako stymulator rozwoju specjalnych stref
ekonomicznych na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Wypalenie zawodowe a style
reagowania na konflikty na przykladzie pracownikow urzedu gminy mogilany.Peer-to-peer a
odpowiedzialnosc za naruszenie prawa autorskiego w internecie..Funkcjonowanie przedsiebiorstwa w
oparciu o dofinansowanie z unii europejskiej (na przykladzie grupy producentow owocow i warzyw applex
sp. Z o.o.).Ewolucja prawa rodzinnego w polsce w oparciu o wybrane teorie pedagogiczne.Motywowanie
pracownikow na przykladzie przedstawicieli handlowych firmy barwnik sa.Uzywanie znaku wspolnotowego
jako przeslanka zachowania praw z rejestracji.Rozszczepienie stosunku zobowiazaniowego w umowach
wzajemnych.Inwestycje proekologiczne w celu osiagniecia zrownowazonego rozwoju w gminie pokoj w
latach: 2006 - 2009..System elektronicznej wymiany danych jako wsparcie procesow logistycznych w
przedsiebiorstwie.Bariery rozwoju przedsiebiorczosci kobiet w gminie czarna bialostocka.Marketing uslug
medycznych na przykladzie wybranej placowki medycznej.Pisanie pracy inzynierskiej.Przemoc w rodzinie
praca licencjacka.Zastosowanie prawnych form zabezpieczen w dzialalnosci kredytowej banku peako sa na
tle kondycji finansowej banku.Outsourcing pracowniczy na przykladzie firmy uslugowej i
produkcyjnej..Skutecznosc wdrazania innowacji w kontekscie zastosowania koncepcji open
innovation..Prawo osob pozbawionych wolnosci do ochrony zdrowia w swietle orzecznictwa etpcz w
sprawach polskich.Europejska wspolpraca polityczna - geneza i aktualny ksztalt..Analiza rynku
cieplowniczego w polsce z uwzglednieniem wybranego przedsiebiorstwa cieplowniczego.Ocena sytuacji
ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa ccc s.a. w latach 2001 - 2004.Fotografia w sluzbie kryminalistyki.
W drodze do nowoczesnosci..Nadzor nad spoldzielczymi kasami oszczednosciowo-kredytowymi.Brzoska- jan.
Red. - przedsiebiorca w politechnice slaskiej : konkurs moj pomysl na biznes .Ocena dzialan sponsorskich w
sporcie - analiza na wybranych przykladzie.Postmodernizm w filozofii prawa.Analiza kosztow eksploatacji
zasobow spoldzielni mieszkaniowej i wspolnot mieszkaniowych.Opodatkowanie podatkiem dochodowym
dochodow biernych na przykladzie naleznosci licencyjnych.Zarzadzanie dzialalnoscia badawczo- rozwojowa
na przykladzie przedsiebiorstwa kanita..praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie
chomikuj.Miedzynarodowy festiwal muzyczny wratislavia cantans. Organizacja i specyfika na tle oferty
festiwalowej wroclawia.Sprzedaz bezposrednia i marketing sieciowy jako alternatywne metody sprzedazy na
przykladzie firmy oriflame poland.Regionalny pasazerski transport drogowy w polsce oraz w wybranych
krajach unii europejskiej.Akcje uprzywilejowane..Finansowe determinanty rozwoju gminy. Studium
przypadku gminy gluchow.Wykonywanie kar i srodkow pozbawienia wolnosci wobec cudzodziemcow w
polsce..Perspektywy rozwoju turystyki kwalifikowanej na terenie powiatu tarnowskiego.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rozdzial kompetencji w sprawach europejskich pomiedzy
organami wladzy wykonawczej na przykladzie polski.Rola analizy due diligence w procesach fuzji i przejec
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przedsiebiorstw.Formy interakcji przedsiebiorstwa z otoczeniem na przykladzie firmy carlson wagonlit
travel.Ocena skutecznosci obnizania ryzyka kredytowego w jurajskim banku spoldzielczym w
lelowie.Motywacja praca licencjacka.Zatrudnienie cudzoziemcow na terenie rzeczypospolitej polskiej.Lackairena. - wspolpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiebiorstwami
jak.praca licencjacka budzet gminy .Skarga kasacyjna.System naboru i rozwoju pracownikow w zus oddzial
krakow.Rownosc w zatrudnieniu a zakaz dyskryminacji.Analiza ergonomiczna i bezpieczenstwo pracy w
zakladzie produkujacym urzadzenia elektryczne.Terroryzm - wspolczesne formy zagrozenia i prawnokarne
metody przeciwdzialania w polskim ustawodawstwie.System ocen pracownikow biurowych przedsiebiorstwa
jako podstawa ich motywowania.Turystyka pielgrzymkowa na przykladzie sanktuarium bozego milosierdzia w
krakowskich lagiewnikach.Problem bezrobocia w wojewodztwie lodzkim..Rekrutacja i szkolenia personelu
jako czynnik tworzenia sukcesu firmy.Zbieg czynow i przepisow w prawie karnym i karnym
skarbowym.Opodatkowanie osob prawnych w swietle umow o unikaniu podwojnego opodatkowania.Wplyw
stylow kierowania na komunikacje w wybranych przedsiebiorstwach.Analiza plynnosci i rentownosci
przedsiebiorstwa na przykladzie polskiej grupy farmaceutycznej s.a..Ocena i analiza funkcjonowania banku
na przykladzie banku spoldzielczego w radomsku.Procesowe i materialnoprawne skutki wniesienia
powodztwa.Wladza ustawodawcza i wykonawcza w systemie konstytucyjnym republiki wloskiej.Projekt
budowlany modernizacji budynku zrealizowanego w technologii tzw. „cegly zeranskiej”. Praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Efektywne zaopatrzenie droga do obnizenia kosztow i
zwiekszenia konkurencyjnosci przedsiebiorstwa produkcyjnego.Balanced scorecard jako narzedzie wdrazania
strategii organizacji.Praca magisterska fizjoterapia.Prace licencjackie informatyka.praca licencjacka budzet
gminy .Przekroczenie granic obrony koniecznej na tle polskiego prawa karnego.Uwarunkowania technicznojakosciowe produkcji wyrobow w firmie metalplast..Ryzyko kredytowe w banku spoldzielczym..Rozmiary
wiktymizacji mezczyzn o orientacji homoseksualnej oraz biseksualnej.Praca licencjacka z
rachunkowosci.Nowe funkcje zabytkowych palacow lodzi..Rachunkowosc rzeczowych aktywow trwalych na
przykladzie cementowni warta s.a. w trebaczewie.Kuratela sadowa dla doroslych..Charakterystyka narzedzi
motywowania pracownikow w wybranej organizacji.Skladki ubezpieczeniowe jako element funduszu
ubezpieczen spolecznych na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych.Prace dyplomowe
architektura.Gwarancje sprawiedliwego procesu w sadownictwie polubownym.Negatywna wolnosc
zwiazkowa.Poreczenie za dlug przyszly.Ustroj i organizacja sluzb specjalnych ii rp.praca licencjacka budzet
gminy .Efektywnosc szkolen na przykladzie banku pko bp.Uslugi spedycyjne swiadczone w transporcie
drogowym na terenie europy.Prawo osob pozbawionych wolnosci do ochrony zdrowia w swietle
orzecznictwa etpcz w sprawach polskich.Markowski- tadeusz (1949- ). Red. - the polish spatial development
concept versus european visions of spatial development perspectiv.praca licencjacka budzet gminy .Leasing
jako forma pozyskiwania kapitalu przedsiebiorstw w polsce w latach 2004-2007.Analiza dzialalnosci
kredytowej banku spoldzielczego w radomsku w latach 2005-2007.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
w prawie zamowien publicznych..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw efektywnej obslugi klienta na
rozwoj firmy na przykladzie domu jubilerskiego a&a.Rola komunikacji wewnetrznej w zarzadzaniu
organizacja wielokulturowa na podstawie fiat auto poland w tychach.Prace magisterskie turystyka.Znaczenie
srodkow finansowych pozyskiwanych z funduszy strukturalnych unii europejskiej w finansowaniu zadan
realizowanych przez gmine przyrow oaz gmine koniecpol.Potracenie ustatwowe w kodeksie cywilnym i w
zasadach europejskiego prawa umow.Adaptacja spoleczno-zawodowa nowych pracownikow.Istota i zasady
udzielania kredytow hipotecznych na przykladzie getin bank s.a..Misja parku przemyslowo-technologicznego
w aktywizacji dzialalnosci gospodarczej na przykladzie belchatowsko kleszczowskiego parku przemyslowo
technologicznego sp. Z o.o..Analiza zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacji na przykladzie firmy kastor
s.a. w lasku.Pozycja ustrojowa rady ministrow w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kosztow na
wynik finansowy na przykladzie bot elektrowni belchatow s.a..Wolnosc wypowiedzi prasowej..Reklama
sprzeczna z przepisami prawa.Ewolucja struktury organizacyjnej na przykladzie firm produkcyjnohandlowych.Analiza dystrybucji wyrobow tytoniowych w firmie imperial tobacco polska s.a..Metody
przesluchania swiadka.Borowska- grazyna - ksiegowosc i kalkulacja : podrecznik do nauki zawodu technik
ekonomista- technik rachunkowo.Nadzor administracyjny i kontrola nad samorzadem gminnym w prawie
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polskim i francuskim.Liwowski- boleslaw. - podstawowe zagadnienia zarzadzania produkcja .Strategia
rozwoju turystyki w powiecie tomaszowskim wojewodztwa lodzkiego.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu
praca magisterska.Zarzadzanie systemem motywacji pracownikow na przykladzie firmy osm piatnica.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zachowania i preferencje konsumentow na
podstawie badan wlasnych..Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w polityce regionalnej
na podstawie miasta swidnicy.Rekrutacja i selekcja jako narzedzie zarzadzania zasobami ludzkimi w firmie
ubezpieczeniowej.Praca licencjacka badawcza.System zabezpieczen spolecznych w unii europejskiej koordynacja swiadczen.Analiza kosztowna przykladzie przedsiebiorstwa jeans star sp. Z o.o..Krawczykmariusz. - zasada aktualnosci a stosowanie prawa administracyjnego .E-learning. Nowa forma edukacji i jej
wykorzystanie na przykladzie centrum uslug jezykowych --albion..Monitorowanie rozwoju lokalnego na
przykladzie gmin niepolomic i wieliczki..Stres zawodowy i jego wplyw na funkcjonowanie pracownikow.
Analiza porownawcza pracownikow firmy produkcyjnej oktim i gimnazjum w mstowie.Praktyka
funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego w polityce rozwoju miasta krakowa.Wplyw orzecznictwa
trybunalu konstytucyjnego oraz europejskiego trybunalu praw czlowieka na doprecyzowanie tresci prawa do
prywatnosci.Zespol pracowniczy wobec zmian w organizacji na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa
komunikacyjnego w czestochowie spolka z o.o..Ocena dochodow i wydatkow budzetu jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w glubczycach w latach 2005 - 2009..Marka jako zrodlo
przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa.Ocena oferty kredytowej w wybranych bankach - studium
porownawcze.Funkcje uchwalodawcze rady gminy na przykladzie rady miejskiej w gostyninie.praca
licencjacka budzet gminy .Finansowanie sektora msp z funduszy strukturalnych ue w polsce.Relacje spolka
zalezna - spolka dominujaca w grupie kapitalowej bot (na przykladzie elektrowni belchatow s.a.).Analiza
dzialalnosci marketingowej na przykladziecementowni warta s.a. w trebaczewie.Programy lojalnosciowe
jako narzedzie zarzadzania relacjami z klientem..Efekty zmian w polskim hutnictwie zelaza i stali w wyniku
restrukturyzacji sektora w latach 1992-2007.Analiza dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego w
szczekocinach w latach 2003-2007.Zarzadzanie logistyczne w jednostce samorzadu terytorialnego (na
przykladzie miasta i powiatu tomaszow mazowiecki).Siemieniuk- nina. Red. - systemy informatyczne a
funkcjonowanie organizacji gospodarczych .Strategia rozwoju firmy fameg w radomsku..Wplyw migracji
zagranicznych na lokalne rynki pracy wojewodztwa opolskiego w latach 1992-2008.Zakaz konkurecji w
kodeksie pracy..Koszty uzyskania przychodow w podatku dochodowym od osob fizycznych i prawnych w
orzecznictwie naczelnego sadu administracyjnego.Analiza procedur obslugi reklamacji w przedsiebiorstwie
linde gaz polska sp. Z o.o..Odpowiedzialnosc cywilna czlonkow zarzadu spolek kapitalowych w kodeksie
spolek.Wprowadzenie nowego produktu na rynek na przykladzie marki downtown.Agresja a bezpieczenstwo
uczniow zespolu szkol ponadgimnazjalnych im. I armii wojska polskiego w praszce.Metody oceny i
minimalizacji ryzyka kredytowego na przykladzie jurajskiego banku spoldzielczego w niegowie.Analiza
dochodow jednostki samorzadowej na przykladzie gminy goworowo w latach 2003-2006.Instytucja malego
swiadka koronnego w polskim systemie prawa karnego.Projekt budynku o niskim zapotrzebowaniu na
energie lub cieplo do ogrzewania praca inzynierska budownictwo.Dochody wlasne w gospodarce finansowej
gminy..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw motywacji na sukces firmy.Marketig uslug ubezpieczeniowych
na przykladzie warta s.a. .Czas pracy kierowcow - szczegolne rozwiazania.Niepozadane efekty higieniczne
zwiazane z wadliwie prowadzona termomodernizacja zasobow mieszkaniowych. Praca inzynierska
budownictwo.Tematy magisterskie.praca licencjacka budzet gminy .Kompatybilnosc powszechnego sprzetu
komputerowego dostarczanego na rynek polski..Analiza determinantow jakosciowo - tworczych procesu
wytwarzania wybranego wyrobu branzy metalowej.Odpowiedzialnosc cywilna lekarza oraz zakladu opieki
zdrowotnej.Zarzadzanie logistyczne w przedsiebiorstwie x dzialajacym na rynku
miedzynarodowym.Promocja w marketingu kultury na przykladzie organizowanego przedsiewziecia
kulturalnego..Narzedzia motywowania w roznych szczeblach zarzadzania w przedsiebiorstwie.Analiza
dogmatyczna art.24 k.k. Oraz okolicznosci wylaczajacych bezprawnosc prowokacji..Rola sprawozdawczosci w
zarzadzaniu spolka maxpol.Rzecznik generalny w trybunale sprawiedliwosci unii europejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Produkty i uslugi bankowosci elektronicznej dla przedsiebiorstw.Ochrona
konsumenta w prawie internetowym..Narzedzia promocji w gminie zgierz.Prawo do informacji o procesie
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karnym w swietle jawnosci zewnetrznej postepowania..Plynnosc finansowa a rentownosc na przykladzie
firmy opoczno s.a..Analiza wizerunku dzielnicy miasta na przykladzie nowej huty w krakowie..Pojecie i
funkcje tajemnicy bankowej.Zarzadzanie wspolpraca szkoly ze srodowiskiem lokalnym: opinie nauczycieli na
temat wartosci wspolpracy dla edukacji uczniow..praca licencjacka budzet gminy .Organizacja transportu
wewnetrznego w firmie produkcyjnej na przykladzie firmy x.Agroturystyka jako forma i szansa aktywizacji
obszarow wiejskich na przykladzie gminy olsztyn.Zasady udzielania urlopu macierzynskiego. Uprawnienia
pracownika i obowiazki pracodawcy..Leasing jako jedna z form finansowania sektora malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie firmy j&p..Ocena wplwu zmiany kosztow transportu na wynik finansowy
firmy transportowej w latach 2006-2010 na podstawie firmy tornado..Budzet samorzadu terytorialnego jako
instrument realizacji zadan jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kruszyna w latach
2007-2011.Akcesoryjnosc poreczenia.Analiza gospodarki magazynowej w przedsiebiorstwie x..Budzet gminy
pajeczno w latach 2002 - 2004.Budzet miasta i gminy lazy w latach 2001-2003.Projakosciowa restrukturyzacja
malych i srednich przedsiebiorstw w gminie swiatniki gorne.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona
informacji niejawnych.Sytuacja prawna czlonka otwartego funduszu emerytalnego.Logistyczna obsluga
klienta w sklepach internetowych (na przykladzie merlin.pl).Gospodarka finansowa gminy wiejskiej na
przykladzie gminy gluchow.Zastosowanie systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie kopalni odkrywkowej
surowcow drogowych s.a. w niemodlinie..Dostosowanie polskiego systemu bankowego do wymogow
gospodarki rynkowej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji np. Philips lighting pabianice s.a. jako
element nowoczesnego zarzadzania na przykladzie philips lighting pabianice s.a..Nowa jakosc w zarzadzaniu
komunikacja miejska na podstawie miasta krakow..Kryminalnopolityczne racje ochrony uczuc religijnych w
polskim prawie karnym..Motywacja pracownikow w pec - spolka z o.o. Jako element zarzadzania.praca
licencjacka budzet gminy .Nieruchomosci jako forma lokaty kapitalu.Ustanie i wygasniecie umowy o
prace.Malek- aleksandra. - obligacje katastrofowe a reasekuracja w procesie zarzadzania ryzykiem
ubezpieczyciela .Leasing jako forma finansowania majatku przedsiebiorstwa na przykladzie.Fundusze
strukturalne jako zrodlo finansowania zadan gminy (studium przypadku).Profesjonalne pisanie prac.Tematy
prac licencjackich z rachunkowosci.Wplyw mozliwosci korzystania z europejskiego funduszu spolecznego na
zmiany w polityce rynku pracy na przykladzie wojewodzkiego urzedu pracy w krakowie.Prawnokarne aspekty
przestepstwa pedofilii.Ksztaltowanie marketingu mix na podstawie przedsiebiorstwa spolka jawna baby
design.Plan pracy magisterskiej wzor.praca licencjacka budzet gminy .Rejestracja znaku towarowego w
polsce i unii europejskiej.Dostep do informacji publicznej w urzedzie miejskim w dobrodzieniu..Robbinsstephen p. - zachowania w organizacji .Zgoda wspoluprawnionego malzonka na dokonanie czynnosci
prawnej..Zarzadzanie logistyczne w transporcie..Odpowiedzialnosc odszkodowawcza panstw czlonkowskich
ue za orzeczenia sadow krajowych sprzeczne z prawem wspolnotowym.Wsparcie dzialan z funduszy unijnych
na rzecz ochrony srodowiska w powiecie augustowskim .Zapobieganie przestepczosci stadionowej - aspekt
kryminalistyczny.Rola plynnosci finansowej w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa..Odpowiedzialnosc karna i
cywilna za niezgodna z prawem realizacje czynnosci operacyjno-rozpoznawczych.Funkcjonowanie wybranych
ubezpieczen w administracji publicznej na przykladzie urzedu miasta lodzi.Event marketing jako forma
promocji dzialalnosci organizacji na rynku.Libertarianska doktryna panstwa minimalnego roberta nozicka.
Analiza krytyczna.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie polityki kadrowej na przykladzie
przedsiebiorstwa wit - metal.Fundusze venture capital alternatywnym zrodlem finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw w krajach nordyckich na przykladzie finlandii.Zakazy dowodowe- a sposoby
przesluchiwania osob w polskim procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Straz graniczna w polskim
postepowaniu karnym .Rozwiazania systemowe na rzecz ograniczenia plynnosci pracowniczej w centrach
outsourcingowych w polsce na podstawie firmy x.Prawo gospodarcze publiczne.praca licencjacka budzet
gminy .Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow jako czynnosc podlegajaca opodatkowaniu
vat.Determinanty jakosci przy wytwarzaniu wyrobow z tworzyw sztucznych..Cywilnoprawna charakterystyka
umowy leasingu na tle przepisow kodeksu cywilnego..Efektywnosc procesu produkcyjnego w warunkach
huty szkla..Marketing w przedsiebiorstwie hotelarskim na przykladzie hotelu mercure kasprowy w
zakopanem.Oddzialy i przedstawicielstwa przedsiebiorcow zagranicznych w polsce.Wykorzystanie potencjalu
marki w marketingu innowacji na przykladzie apple inc..Wplyw innowacyji na konkurencyjnosc sredniego
..

..
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy lentex w lublincu.Programy wsparcia finansowego malych i srednich
przedsiebiorstw.Rola i znaczenie logistyki w transporcie i spedycji.Egzekucja sadowa z
nieruchomosci.Konfliktowosc a nastawienie do innych osob na przykladzie pracownikow telekomunikacji
polskij s.a..System ochrony prawnej przeciw dyskryminacji rasowej w prawie miedzynarodowym na
przykladzie polski i szwecji.praca licencjacka budzet gminy .Fiskalizm a wplywy z podatku dochodowego od
osob fizycznych.Ekspansja miedzynarodowa malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy
konsport.Przestepczosc nieletnich w polsce w latach 2001-2011. Trendy- uwarunkowania- podstawowe
zasady postepowania z nieletnimi.Polityka ekonomiczna w wielkiej brytanii i usa w okresie rzadow margaret
thatcher i ronalda reagana.Ochrona informacji niejawnych o klauzuli tajne lub scisle tajne w prawie karnym
materialnym.praca licencjacka budzet gminy .Wniesienie apelacji w procesie cywilnym.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza finansowa mikroprzedsiebiorstwa o profilu handlowym.Rola podatkow cit i pit w
tworzeniu dochodow panstwa polski i wybranych krajach ue..Obligacje jako zrodlo finansowania dzialalnosci
gospodarczej - ujecie w systemie sprawozdawczosci finansowej jednostki.Wplyw systemow motywacyjnych
na pracownikow. Na przykladzie rejonowego urzedu pracy w myszkowie.Styl zarzadzania dyrektora szkoly a
dzialalnosc samorzadu uczniowskiego.Identyfikacja zagrozen oraz ocena ryzyka zawodowego na wybranych
stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie wyrobow metalowych..Logistyka dystrybucji w aspekcie jakosci na
przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.praca licencjacka budzet gminy .Digital signage - nowe medium
komunikacji ze wspolczesnym konsumentem.Marketing wyrobow tytoniowych w polsce na przykladzie firmy
jti polska sp. Z o.o..Dzialania gminy belchatow na rzecz ochrony srodowiska naturalnego w latach 20052011..Strony i uczestnicy postepowania sadowoadministracyjnego.Wplyw kultury organizacyjnej na
zachowanie pracownicze na przykladzie przedsiebiorstwa energetycznego x.praca licencjacka budzet gminy
.Outsourcing jako forma restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie dalkii lodz s.a..Rekrutacja i selekcja
kandydatow do sluzby w policji na przykladzie komendy wojewodzkiej policji w opolu..Modele biznesu
internetowego - koncepcja strategii biznesowej na przykladzie malej firmy.Zarzadzanie relacjami z klientem
na przykladzie przedsiebiorstwa new generation gsm..System motywacji pracownikow w hurtowni
farmaceutycznej.praca licencjacka budzet gminy .Wsparcie restrukturyzacji gospodarstw rolnych z funduszy
strukturalnych unii europejskiej na przykladach z powiatu czestochowskiego.Zarzadzanie procesami
logistycznymi w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy prevac sp. Z o. O..Rola klastrow w rozwoju
regionalnym na przykladzie regionu lodzkiego.Culpa in contahendo w polskim systemie prawa - cele
regulacji- obowiazki przedkontraktowe oraz sankje za ich naruszenie lub niewykonanie.Finansowe aspekty
ubezpieczen spolecznych w firmie xxxxx.Kredyt i leasing dwie formy finansowania dzialalnosci gospodarczej
na przykladzie firmy colepccl polska.praca licencjacka budzet gminy .Zaleznosc miedzy poziomem stresu a
efektem nastepczym.Analiza finansowa jako podstawa oceny efektywnosci zarzadzania finansami
przedsiebiorstwa na przykladzie spolki agora s.a..Fisher- philip a. - zwykle akcje- niezwykle zyski oraz inne
dziela .Analiza obciazen podatkowych przy uproszczonych formach opodatkowania na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Zarzadzanie cyklem tworzenia oprogramowania wspomagajacego dzialalnosc
przedsiebiorstw.Smith- jo durden. - mafia : pelna historia .Borkiewicz-liszka- malgorzata. - ryczalt z
podatkiem vat : moment powstania przychodu- nowe zasady ksiegowania w ewidencji przy.praca licencjacka
budzet gminy .Gotowa praca licencjacka.Analiza i ocena gospodarki budzetowej na przykladzie gminy
dzialoszyn w latach 2008-2010..Wspoldzialanie organizacyjne a sprawnosc administracji
samorzadowej.Oddzialywanie euroregionow na rozwoj lokalny na przykladzie euroregionu slask
cieszynski..Sporzadzanie- obieg- kontrola oraz przechowywanie dowodow finansowo-ksiegowych na
przykladzie uniwersytetu medycznego.Ekspansja produktowa firmy kaletniczej jan - pol bis na rynki
miedzynarodowe..Udzial kredytu hipotecznego w finansowaniu rynku nieruchomosci w polsce.Ochrona
konsumentow w prawie prywatnym miedzynarodowym.Sokol- anna. Red. - uwarunkowania rozwoju
potencjalu zatrudnienia a technologie informatyczne i innowacje w wojewo.Funkcjonowanie centrum
logistycznego na podstawie firmy x.Zastosowanie i rola controllingu w bot elektrownia belchatow
s.a..System motywacyjny kadry kierowniczej w organizacji administracyjnej.Analiza porownawcza budzetow
gmin na podstawie gminy rzewnie i gminy szelkow.Idea zrownowazonego rozwoju a rozwoj lokalny gminy
glogowek w latach 2007-2011..Sprawnosc niepelnosprawnych w aktywnosci kulturalnej. Wybrane
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zagadnienia tworczosci i uczestnictwa w kulturze osob niepelnosprawnych.praca licencjacka budzet gminy
.Sztuka prezentacji z uzyciem pomocy wizualnych.Zarzadzanie zmiana na przykladzie zmiany organizacji
lancucha dostaw oraz procesu pakowania klockow l..Wybrane etapy zarzadzania kadrami (na przykladzie
zakladu uslugowego --max).Determinanty doskonalenia jakosci pracy przez wprowadzenie tqm w
przedsiebiorstwie inzynieryjnym polas sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie malych i
srednich przedsiebiorstw kapitalem obcym .praca licencjacka budzet gminy .Krynska- elzbieta (nauki
ekonomiczne). Red. - elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a aktywnosc zawodowa osob starszych
.Zasady wyceny- uznawania- rozliczania wartosci firmy i jej wplyw na wyniki finansowe jednostek i grup
kapitalowych.Zastosowanie rachunku kosztow dzialan w dziale logistyki przedsiebiorstwa
handlowego.Wybrane problemy rozwoju gminy krakow..Rola funduszy strukturalnych unii europejskiej w
rozwoju organizacji i samorzadow lokalnych (na przykladzie wojewodztwa lodzkiego)..Tematy
magisterskie.Senauth- frank. - a morning of terror : the london bombings on july 7th 2005 .Gospodarka
przestrzenna samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy klobuck.System zabezpieczen spolecznych w
unii europejskiej - koordynacja swiadczen.Wybrane aspekty prawa do pracy w konstytucji rp i w
ustawodawstwie .Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Prace
licencjackie i magisterskie.Rynek nieruchomosci mieszkaniowych a ryzyko kredytowania
hipotecznego..Kredyt hipoteczny jako sposob finansowania potrzeb mieszkaniowych osob fizycznych na
przykladzie pko bank polski.Squeeze out jako instrument ochrony wiekszosci przed naduzywaniem praw
przez mniejszosc w spolce akcyjnej.Nielegalne przerywanie ciazy jako przyczyny odpowiedzialnosci
karnej.Miedzybankowy rynek depozytowy i walutowy w zarzadzaniu ryzykiem plynnosci.praca licencjacka
budzet gminy .Istota sprawozdan finansowych i ich rola w ocenie dzialalnosci przedsiebiorstwa na podstawie
grupy kapitalowej multimedia polska s.a..Rola systemu podatkowego w gospodarce rynkowej.Opakowanie w
strategii przedsiebiorstwa..Uwarunkowania przystapienia polski do obszaru euro.Model sieciowy przebiegu
przedsiewziecia budowlanego na wybranym przykladzie praca inzynierska budownictwo.Koncepcja kaizen w
rachunkowosci i zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Problem bezrobocia i rynek pracy kobiet w polsce..Pisanie
prac zaliczeniowych.Identyfikacja zagrozen finansowych przedsiebiorstwa.Reforma organizacji narodow
zjednoczonych.Prawnokarne aspekty przestepstwa pedofilii.praca licencjacka budzet gminy .Sprawozdanie
finansowe jako zrodlo oceny finansowej i wiarygodnosci przedsiebiorstwa.Rola rachunku kosztow w
dzialalnosci przedsiebiorstwa produkcyjnego..Nadzor nad rynkiem finansowym polski.Aspekty prawne
reklamy w prasie drukowanej.Analiza kosztow wynagrodzenia w przedsiebiorstwie x w latach 20072009.praca licencjacka budzet gminy .Skarga kasacyjna na tle srodkow odwolawczych..Zamowienia publiczne
w jednostkach samorzadu terytorialnego na pzrykladzie gminy lgota wielka.Gallikanizm. Zalozenia i rozwoj
mysli od xix do xvii w..Proba analizy prawnoporownawczej instytucji swiadka koronnego w polsce i we
wloszech. Aspekty procesowe.Analiza plynnosci finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa motors w latach
2007-2011..Weryfikacja doboru zawodowego na przykladzie malopolskiego urzedu wojewodzkiego w
krakowie..Klauzula rebus sic stantibus w obrocie gospodarczym.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci
wobec sprawcow przestepstw seksualnych.Ochrona autorskich praw majatkowych.praca licencjacka budzet
gminy .Oprogramowanie typu spyware jako czyn nieuczciwej konkurencji..Wplyw szkolen na sciezki kariery w
przedsiebiorstwie na przykladzie nomi s.a..Analiza wskaznikowa narzedziem oceny zdolnosci kredytowej na
przykladzie pphu spolka jawna x.Walka z zagrozeniami wypadkowymi i wypadkami w przedsiebiorstwach
wytwarzajacych energie elektryczna..Organizacja systemu rachunkowosci.Gospodarka materialowa i
zarzadzanie zapasami w przedsiebiorstwie produkcyjnym z branzy drzewnej na przykladzie firmy
kabex..Temat pracy licencjackiej zarzadzanie.Kierowanie gmina pajeczno przez przedstawicieli samorzadu
lokalnego w kontekscie realizacji budzetu w latach 1994-2004.Menedzer jakosci - studium
analityczne.Formalny i nieformalny venture capital.Zbrodnie miedzynarodowe - mozliwosci karania
sprawcow.Kapital przedsiebiorstwa i sposoby jego inwestowania.praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie analizy wskaznikowej dla oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy
kowalewski sp. Z o. O..Problem bezrobocia w regionie czestochowskim..Znaczenie funduszy unijnych dla
rozwoju gospodarstw rolnych w wojewodztwie slaskim.Przeglad form opodatkowania podatkiem
dochodowym malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Rola podatkow
..
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lokalnych w ksztaltowaniu sie dochodow gminy janow w latach 2001 - 2006.Analiza dzialalnosci jednostki
budzetowej na przykladzie powiatowego inspektoratu weterynarii.praca licencjacka budzet gminy
.Rozpoczynanie dzialalnosci gospodarczej w gastronomii w wojewodztwie mazowieckim.Dzieciobojstwo przestepstwo uprzywilejowane czy zabojstwo.Projekt techniczny docieplenia sciany zewnetrznej budynku
mieszkalnego zrealizowanego w technologii wielkoplytowej. Praca inzynierska budownictwo.Analiza dzialan
logistycznych w zakladzie walcowni blach grubych..praca licencjacka budzet gminy .Srodek trwaly w
dzialalnosci gospodarczej. Egzemplifikacje problemu na przykladzie samochodu osobowego.Ocena
efektywnosci szkolen na podstawie modelu d.l. kirkpatricka - studium przypadku przedsiebiorstwa vestil
hotel business & conference.Bariery i kierunki rozwoju mieszkalnictwa w polsce.Ochrona cudzoziemcow w
polsce.Rentownosc przedsiebiorstwa jutrzenka.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc osob
trzecich za zaleglosci podatkowe podatnika.Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodow biernych na
przykladzie naleznosci licencyjnych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Foresight regionalny jako narzedzie budowy strategii rozwoju regionu wojewodztwa lodzkiego.Zarzadzanie
jakoscia- bezpieczenstwem i srodowiskiem w lancuchu dostaw na przykladzie branzy chemicznej.praca
licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc deweloperska na przykladzie przedsiebiorstwa lokum
deweloper.Centrum promocji nauk matematycznych i przyrodniczych jako przyklad nowatorskiej idei
instytucji muzealno-naukowo-rozrywkowej..Pozycja i znaczenie francji w strukturach zjednoczonej
europy.Doswiadczenie i wiedza jako warunki udzialu w postepowaniu w orzecznictwie krajowej izby
odwolawczej w latach 2009-2010..Kierunki zmian w systemie zarzadzania nauka w polsce.Charakterystyka
produkcji wody mineralnej na podstawie jurajskiej spoldzielni pracy..Wybrane elementy zarzadzania
zasobami ludzkimi (na przykladzie pwst w krakowie).Pisanie prezentacji maturalnych.Analiza porownawcza
wydatkow budzetowych powiatow: piotrkowskiego z opoczynskim.praca licencjacka budzet gminy
.Marketing sportowy na przykladzie wisly krakow.Analiza ekonomiczna w zarzadzaniu nieruchomoscia
komercyjna.praca licencjacka budzet gminy .Ciezkie naruszenie podstawowych obowiazkow przez
pracownika jako przyczyna niezwlocznego rozwiazania umowy o prace przez pracodawce.Zastosowanie
bilansowych i podatkowych zasad amortyzacji srodkow trwalych na przykladzie spolki miflex s.a..praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Dziedziczenie ustawowe w prawie
spadkowym.Pozyskiwanie i ewidencja srodkow unii europejskiej na finansowanie zadan gminy
pawonkow.praca licencjacka budzet gminy .Samorzad terytorialny w siewierzu w latach 2000 - 2004..Status
europejskiego banku centralnego.Telepraca jako jedna z nietypowych form zatrudnienia.Ocena kondycji
ekonomiczno-finansowej wybranego przedsiebiorstwa.Efektywne zarzadzanie zespolami pracowniczymi na
przykladzie wybranego przedsiebiorstwa spedycyjno-logistycznego..Tryb wyboru prezydenta w ii
rzeczypospolitej.Fundusze strukturalne w dzialalnosci organizacji pozarzadowych na przykladzie wybranych
organizacji..Polska wobec budzetu ue- jako wyznacznika strategii wspolnotowej..Prace
inzynierskie.Wypelnianie funkcji personalnej w przedsiebiorstwach typu msp na przykladzie badanej
firmy.Orzekanie poza granicami srodka odwolawczego w postepowaniu karnym.Otwarte fundusze
inwestycyjne jako forma prowadzenia dzialalnosci inwestycyjnej na rynku papierow wartosciowych.Rozwoj
oraz finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Oddanie gruntu w uzytkowanie
wieczyste..Firma drukarska hornet jako uczestnik kanalu dystrybucji.Impelentacja dyrektywy 2005/29/we w
prawie polskim i niemieckim.Kosny- marek. - podatki a dobrobyt spoleczny .Fundusze strukturalne w polsce
w latach 2004-2013.Prawo wlasnosci intelektualnej- mediow i reklamy.Inwestycje finansowe na rynku
kapitalowym.Motywacyjna rola szkolen pracowniczych.Realizacja zadan gminy mokrsko w dziedzinie opieki
spolecznej w latach 2004-2010..Realizacja procesu motywowania (na przykladzie wynagradzania) w gminie
parzeczew.Przestepstwo zgwalcenia..praca licencjacka budzet gminy .Formy ewidencji dzialalnosci
gospodarczych malych i srednich przedsiebiorstw.Zespol wypalenia zawodowego wsrod pielegniarek
pracujacych w systemie pracy zmianowej na przykladzie oddzialu chirurgicznego.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza kosztow w zakladzie kredytowym mineral sp. Z o.o..Dzialania odpowiedzialne spolecznie w
firmie telekomunikacja polska s.a. na tle etycznych problemow wystepujacych na rynku telekomunikacyjnym
w polsce..Mozliwosci wykorzystania reklamy do osiagniecia celow przedsiebiorstwa kra-bin sp
z.o.o.Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw w polsce na przykladzie miasta ostroleki.System plac
..
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przedsiebiorstwa na przykladzie pge elektrownia opole s.a..Umowy czlonka zarzadu spolki kapitalowej ze
spolka.Zrownowazona karta wynikow a zarzadzanie strategiczne organizacja.Wplyw rekalmy na pozycje
malego przedsiebiorstwa na przykladzie zphu mexbud.Efektywne zaopatrzenie droga do obnizenia kosztow i
zwiekszenia konkurencyjnosci przedsiebiorstwa produkcyjnego.Pisanie prac informatyka.Instytucje i
instrumenty wspomagajace przemiany strukturalne wsi i rolnictwa w polsce (na przykladzie powiatu
pajeczanskiego).Jak zaczac prace licencjacka.Prace magisterskie finanse.Ocena funkcjonowania sluzby
zdrowia na przykladzie samodzielnego publicznego zespolu opieki zdrowotnej w lublincu.System zarzadzania
desigo insight jako kompleksowa obsluga hoteli.Wawrzyniak- jan (1945- ). Red. - instytucje prawa
konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej : ksiega jubileuszowa dedykowa.praca licencjacka budzet
gminy .zrodla stresu w pracy a wypalenie zawodowe wsrod pracownikow internetowej obslugi klienta (w
aspekcie badan wlasnych).Ocena szyny kolejowej w kontroli jakosci arcelormittal poland s.a..Status prawny
uchodzcy w swietle prawa miedzynarodowego na przykladzie uchodzcow pochodzacych z czeczenii.Czy praca
w instytucji publicznej przynosi satysfakcje? O zrodlach zadowolenia lub niezadowolenia z wykonywanego
zawodu.Polityka rachunkowosci w zakresie srodkow trwalych w swietle polskich i miedzynarodowych
regulacji rachunkowosci.Tematy prac licencjackich pedagogika.Wycena kapitalu intelektualnego dla
wybranych spolek notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie przy uzyciu metody vaic
tm.Wykorzystywanie seksualne maloletnich ponizej lat 15 w polskim ustawodawstwie karnym.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza prawidlowosci finansowania majatku przedsiebiorstwa.Analiza dzialalnosci
kredytowej w zakresie kredytow hipotecznych w banku pekao s.a. w latach 2006-2011.Funkcjonowanie i
kompetencje jednostek samorzadu terytorialnego w zakresie turystyki i promocji regionu na przykladzie
gminy zakliczyn- powiatu tarnowskiego i wojewodztwa malopolskiego..Prawo do odprawy posmiertnej jako
rodzaj odprawy pracowniczej.Rola organizacji pozarzadowych w ksztaltowaniu spoleczenstwa
obywatelskiego w iii rzeczypospolitej.Poreczenie za dlug przyszly.praca licencjacka budzet gminy .Zwlaczanie
nielegalnych porozumien ograniczajacych konkurencje na przykladzie zawiazkow kartelowych jako
mechanizm ochrony konkurencji i konsumenta w gopsodarce wolnorynkowej.Umowa leasingu w ustawie o
podatku dochodowym od osob fizycznych.Analiza rozwiazan ergonomicznych w przedsiebiorstwie dekarskoblacharskim wikpol.Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jako szczegolny typ decyzji
administracyjnej.Pozycja ustrojowa kanclerza republiki federalnej niemiec.Wycena i ewidencja rozrachunkow
wedlug polskiego prawa bilansowego oraz miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci
finansowej.Strategia dzialania i rozwoju na przykladzie rozlewni wod mineralnych jurajska w
myszkowie.Bezrobocie w polsce po 1989 oraz programy jego przeciwdzialania na podstawie gminy
proszowice..Handel zagraniczny. Postepy w wymianie miedzynarodowej na przykladzie kazachstanu w latach
1980-2005.Prace magisterskie z fizjoterapii.Wdrazanie zintegrowanego systemu zarzadzania na przykladzie
przedsiebiorstwa wo-kar.Hurtownia danych dla centralnej komisji egzaminacyjnej.Uwarunkowania
efektywnosci inwestycji na tle zrodel ich finansowania.Ocena planowania finansowego i zarzadzania
majatkiem w grupach producenckich na przykladzie spoldzielni nadwislankaw latach 2007-2011.Wplyw
mikrowypelniaczy i domieszek silanowych na wybrane wlasciwosci techniczne zapraw winyloestrowych
praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Rola merchandisingu w procesie sprzedazy
na podstawie firmy masterfoods polska.Biznes plan jako narzedzie rozwoju przedsiebiorstwa.Zbrodnia
katynska w swietle prawa miedzynarodowego publicznego..praca licencjacka budzet gminy .Inwestycje
zagraniczne jako czynnik wzrostu zatrudnienia w wojewodztwie podlaskim .praca licencjacka budzet gminy
.Sprawozdawczosc finansowa jednostki budzetowej..Zarzadzanie produkcja i jakoscia w branzy
spozywczej.Etyczne i prawne granice eksperymentu medycznego.Powstanie i dzialalnosc komisji edukacji
narodowej ze szczegolnym uwzglednieniem reform przeprowadzonych w szkolnictwie srednim..Rola
kierownika w procesie komunikacji na przykladzie panstwowej strazy pozarnej w strzelcach
opolskich.Schemat pracy magisterskiej.Polityka powiatu wadowickiego ukierunkowana na stymulowanie
rozwoju lokalnego rynku pracy.Sklady orzekajace sadow administracyjnych.Efektywne zarzadzanie zespolami
pracowniczymi na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa spedycyjno-logistycznego..Zwolnienia
okolicznosciowe a urlop na zadanie..Rola mediacji w procesie karnym.Ocena realizacji zadania platnosci
bezposrednie do gruntow rolnych przez biuro powiatowe arimr w pajecznie w latach 2004-2006..Projekt
..

..
pracy magisterskiej.Marketing wirusowy jako element kampanii reklamowych przeprowadzanych w
internecie.Przeksztalcenia spoldzielczosci po 1989 r. (na przykladzie gs ostrowek).Kncepcja lean
manufacturing w elmot dr automotive poland..Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej
przez jednostki samorzadu terytorialnego. Przyklad gminy uniejow..Analiza dzialalnosci depozytowo kredytowej banku pko bp s.a..Rozrachunki w jednostce budzetowej na przykladzie szkoly..Swiadomosc
prawna w epoce sarmatyzmu..Szczegolne administracyjno-prawne uwarunkowania procesu inwestycyjnego
drog publicznych w polsce.Koncepcja legitymacji procesowej strony postepowania administracyjnego.praca
licencjacka budzet gminy .Rola kultury w promocji euroregionu tatry na przykladzie gmin polskich..E-learning
a tradycyjne metody nauczania.Ochrona danych osobowych w procesie pozyskiwania i przetwarzania
informacji dotyczacych pracownika.praca licencjacka budzet gminy .Promocja miasta praca
magisterska.Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej.Proces tworzenia parku
technologicznego w skawinie jako proba budowania gospodarki opartej na wiedzy..Ryan- rosemary. - rozwoj
zdolnosci przywodczych .Przebieg postepowania przed sadem administracyjnym pierwszej
instancji..Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w kontekscie anomalii zachowania cen akcji na przykladzie
informacji o splitach na gpw w warszawie.Analiza finansowa budzetu gminy poczesna w latach 20062010.Prace licencjackie pielegniarstwo przyklady.Praca tymczasowa w polsce.Ochrona praw czlowieka w
systemie rady europy..Rola jakosci w postrzeganiu wizerunku firmy.praca licencjacka budzet gminy
.Komornicki- tomasz (geografia). - dostepnosc przestrzenna jako przeslanka ksztaltowania polskiej polityki
transportowej = (sp.praca licencjacka budzet gminy .Problematyka rozliczania podatku od towarow i uslug na
podstawie firmy handlowej x.Wiktymizacja w zakladach karnych.Analiza kosztow wlasnych w
przedsiebiorstwie ze szczegolnym uwzglednieniem kosztow rodzajowych na przykladzie t.g.bewa sp. Z o.o. W
latach 2004-2008.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich
po angielsku.Podatek dochodowy od osob prawnych w prawie bilansowym i podatkowym - studium
przypadku.praca licencjacka budzet gminy .Zasadnosc wypowiedzenia umowy o prace na czas
nieokreslony.Strategia sukcesu firmy a analiza finansowa.Zarzadzanie logistyczne malym
przedsiebiorstwem..Zagadnienia bezposredniego skutku dyrektyw wspolnotowych.System zarzadzania
notatkami promotora jako narzedzie wspomagajace prace opiekuna seminarium magisterskiego.Strategia
przedsiebiorstwa w erze globalizacji na przykladzie us pharmacia.Badanie sladow pozostalosci po wystrzale z
broni palnej..Intermodalnosc transportu jako czynnik determinujacy funkcjonowanie centrow
logistycznych..Kryminalizacja oszustwa komputerowego w kodeksie karnym z 1997 r. .praca licencjacka
budzet gminy .Metody finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Regulacja srodkow trwalych w
polskim prawie bilansowym i podatkowym..Zarzadzanie zespolami pracowniczymi na przykladzie
przedsiebiorstwa kopex-comfort.Analiza finansowa samodzielnego zespolu publicznych zakladow opieki
zdrowotnej w ostrolece.Restrukturyzacja w branzy turystycznej na przykladzie pbp orbis sp.zo
o..Zreformowany system emerytalny w polsce na przykladzie zakladu ubezpieczen
spolecznych..Wspolnotowa zasada swobody przeplywu pracownikow w odniesieniu do sportu.Rola analizy
fundamentalnej i technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykladzie stalprodukt s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Wydatki budzetow gmin w polsce na przykladzie gminy wola krzysztoporska w
latach 2006-2010.Wynagradzanie pracownikow jako element systemu motywacyjnego na przykladzie
banku.Natychmiastowa wykonalnosc wyrokow w procesie cywilnym.Wplyw nierownosci plac na wzrost
gospodarczy.Cross - docking jako metoda redukcji kosztow logistycznych.Skawinska- eulalia - makroekonomia
: teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej .Instytucja swiadka koronnego.Reklama jako
narzedzie promocji na przykladzie najwiekszych polskich biur podrozy.Wykroczenia oraz ogolny zarys ich
popelniania na terenie powiatu prudnickiego w 2009 roku.System zarzadzania jakoscia oraz jego znaczenie
dla funkcjonowania organizacji.Otwarte fundusze emerytalne jako element systemu zabezpieczenia
emerytalnego.Czynniki ksztaltujace polityke dywidendy spolek gieldowych notowanych na warszawskiej
gieldzie papierow wartosciowych.Postepowanie nakazowe i upominawcze..Funkcja systemu okresowych
ocen rocznych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Ocena zasobow
niematerialnych przy urzadzeniach dozoru technicznego w bot elektrowni belchatow s.a..Miejsce i rola
samorzadowego kolegium odwolawczego w strukturze administracji publicznej.Strategie konkurencji
..

..
przedsiebiorstwa na przykladzie grupy hotelowej orbis.Branzowe zroznicowanie plac w
polsce..Administrowanie przez podmioty niepubliczne.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w firmie handlowej
lasuch..Mature and emerging luxury markets: a comparison of brand perception in poland and
england.Budzet jako podstawa prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorzadu
terytorialnego.Wycena zapasow dla potrzeb sprawozdawczosci finansowej na przykladzie jednostki x.Spis
tresci praca magisterska.Miedzynarodowy trybunal karny. Kompetencje i prognozy na przyszlosc dla
pierwszego stalego- miedzynarodowego sadu karnego.Wspolpraca szkoly z otoczeniem w procesie
wyrownywania szans mlodziezy wiejskiej.Falszowanie srodkow pienieznych i papierow wartosciowych na tle
wybranych regulacji prawnych.praca licencjacka budzet gminy .Utwory powstale w wyniku wykonywania
obowiazkow ze stosunku pracy.Szymanczak- jolanta. Red. - ustawa - prawo zamowien publicznych w praktyce
samorzadow terytorialnych : konferencja : war.Produkty bankowe w absorpcji oszczednosci
ludnosci.Marketing spoleczny a problemy rynku pracy.Rola funduszy inwestycyjnych w rozwoju gospodarki
rynkowej.Tworzenie zwiazkow zawodowych jako przejaw wolnosci koalicji.Charakterystyka zintegrowanego
systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie h.m. helvetia meble- na podstawie stosowanych norm
jakosci: iso 9001: 2001- iso: 14001- iso: 18001.Bezrobocie praca licencjacka.Finansowanie zadan z zakresu
pomocy spolecznej na przykladzie gops kruszyna w latach 2007-2011.Nowoczesne systemy internetowe jako
narzadzia komunikacji szkoly ze studentami.stworzenie internetowego systemu informacyjnego na
przykladzie ispuj.Rekrutacja i dobor kadr oraz rozwoj zawodowy jako czynniki tworzenia sukcesu firmy na
przykladzie firmy valeo autosystemy.Polityka antyinflacyjna banku centralnego na przykladzie narodowego
banku polskiego w latach 2000-2011.Wstrzymanie wykonania decyzji w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Cisek- marek. Red. - globalizacja a rozwoj regionow .Przestepstwa gospodarcze
popelniane przez pracownikow bankow w zwiazku z wykonywanym zawodem.Efektywny magazyn jako
narzedzie osiagniecia zakladanego poziomu obslugi klienta - na przykladzie magazynow built to
suit.Diagnoza kondycji ekonomiczno - finansowej gminy pabianice w latach 2004 - 2006.Nadzor korporacyjny
a kreowanie wartosci dla akcjonariuszy.Zarzadzanie strategiczne na przykladzie odlewni zeliwa s.a. w
zawierciu.Problematyka e-hazardu oraz pokera w zwiazku z prawem wspolnotowym unii
europejskiej.Analiza metod w budowaniu pozycji konkurencyjnej supermarketu „stop”.Analiza rynku pracy
na przykladzie wojewodztwa podlaskiego.Egzekucja z akcji.Promocja firmy w internecie na przykladzie firmy
bertelsmann.Walory i atrakcje turystyczne ujscia gorlickiego.Organizacja i funkcjonowanie rynku
kapitalowego w polsce.Uprawnienia i obowiazki akcjonariuszy w spolce akcyjnej.Marketing malej firmy a
dzialania konkurencji na przykladzie firmy krystel.Przeciwdzialanie bezrobociu wsrod mlodziezy na
przykladzie regionu sieradzkiego.Poziom wypalenia i zaangazowania zawodowego wsrod przedstawicieli
medycznych.Ocena szyny kolejowej w kontroli jakosci arcelormittal poland s.a..praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Fundusze strukturalne w dzialalnosci organizacji pozarzadowych na
przykladzie wybranych organizacji..Ochrona praw podatnika w swietle miedzynarodowych konwencji
dotyczacych ochrony praw czlowieka i obywatela.Analiza jakosci systemow szkolen w biznesie
turystycznym.Wartosciowanie jako narzedzie ksztaltowania struktury wynagrodzen na przykladzie
wybranego urzedu skarbowego.Darmowe prace magisterskie.Kredytowanie msp - doswiadczenia niemieckie
i implikacje dla polski.Zasada ne bis in idem jako konstytucyjny i konwencyjny standard
ochronny.Dobrowolska- malgorzata - employee and flexible forms of employment : a theoretical analysis and
empirical studies .Wplyw zachowania pracownikow poddanych kontroli na przebieg procesu
kontrolowania.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac cennik.Zarzadzanie relacjami z klientem na rynku
uslug ubezpieczeniowych (na przykladzie grupy commercial union polska).Polityka regionalna unii
europejskiej na przykladzie zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego (zporr)
realizowanego w malopolsce.Prawo wekslowe polskie w xviii wieku.Przestepstwo wypadku w komunikacji
drogowej.praca licencjacka budzet gminy .Materialna odpowiedzialnosc pracownikow ze szczegolnym
uwzglednieniem mienia powierzonego.Bezpieczenstwo imprez pilkarskich.Projekt kladki dla pieszych nad
droga szybkiego ruchu praca inzynierska budownictwo.Analiza potencjalu i pozycji strategicznej krakowa na
rynku turystycznym..Ochrona jednostki przed bezczynnoscia organu w postepowaniu
administracyjnym..Kredyt hipoteczny w programie rodzina na swoim jako instrument polityki panstwa na
..
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rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego..zrodla finansowania rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie wybranych..praca licencjacka budzet gminy .Towarzystwo funduszy
inwestycyjnych- tworzenie i funkcjonowanie.Sposoby zakonczenia postepowania kasacyjnego.Zarzadzanie
bezpieczenstwem informacji w przedsiebiorstwie handlowym.Environmental taxation and selected taxes
other than income taxes in the light of equality principle.Motywowanie i satysfakcja z pracy - zagadnienia
zarzadzania zasobami ludzkimi.Wplyw kryzysu finansowego na rynek nieruchomosci na przykladzie rynku
nieruchomosci w czestochowie.Zieba-zalucka- halina (1952- ). Red. - terroryzm a prawa czlowieka
.Postepowanie o zlozenie przedmiotu swiadczenia do depozytu sadowego.Praca magisterska zarzadzanie
zasobami ludzkimi.Internet jako glowne zrodlo informacji i pomoc w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Odpowiedzialnosc spolki dominujacej wzgledem spolki zaleznej oraz jej wierzycieli w
strukturach holdingowych.Wplyw kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie pracownikow przedsiebiorstwa
x w aspekcie zatrudnienia.Specjalne strefy ekonomiczne a rozwoj klastrow w polsce na przykladzie lodzkiej
specjalnej strefy ekonomicznej.Zarzadzanie instytucjami pomocy spolecznej w polsce na przykladzie
gminnego osrodka pomocy spolecznej w stawiskach.Wklady do spolek osobowych.Przewaga konkurencyjna
hoteli sieciowych na przykladzie holiday inn krakow city center.Rachunek kosztow jako podstawa zarzadzania
w przedsiebiorstwie realizujacym uslugi remontowo-budowlane.Plec a determinanty sukcesu zawodowego
w grupie przedsiebiorcow.Granice ingerencji panstwa w sfere zycia rodziny. Na podstawie nowelizacji z dnia
10 czerwca 2010r. Ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. Rozwazania
prawnoporownawcze w swietle prawa szwecji.Private equity/venture capital zrodlem finansowania
przedsiebiorstw.Dzialania promocyjne polski podczas mistrzostw europy w pilce noznej uefa euro
2012™.Znaczenie sprawozdan finansowych w zarzadzaniu bankiem na przykladzie banku spoldzielczego w
namyslowie..Budowanie marki handlowej na przykladzie grupy zywiec.Wspoltworczosc w prawie autorskim i
w prawie patentowym .Pozycja malych i srednich przedsiebiorstw w branzy spozywczej na rynku
europejskim..Ustroj konstytucyjny.Trasy przewozu materialow niebezpiecznych w aglomeracji
lodzkiej.Warunki i jakosc zycia gospodarstw domowych w polsce w latach 2000-2007..Nastepstwo prawne w
prawie administracyjnym materialnym na tle orzecznictwa sadow.Kobieta jako podmiot zabojstwa pod
wplywem silnego wzburzenia.Pisanie pracy magisterskiej cena.Specyfika zapisu operacji finansowych w
powiatowych jednostkach budzetowych..Znaczenie podatku vat w gospodarce. Analiza rozliczen na
przykladzie firmy enter.Rachunki bankowe.Negocjacje. Techniki i procesy oparte na miedzynarodowym
doswiadczeniu firmy global.Zarzadzanie jakoscia w lancuchu logistycznym na przykladzie fabryki
produkujacej kosmetyki.Zastosowanie zasad dystrybucji na rynku farb i lakierow na przykladzie fabryki farb i
lakierow sniezka spolka akcyjna.Dzialalnosc wolontariatu w organizacjach pozarzadowych..praca licencjacka
budzet gminy .Zwiazek rachunkowosci z controllingiem na podstawie kopalni wegla kamiennego
wujek.Usilowanie w polskim prawie karnym.Pozornosc umow przenoszacych wlasnosc.Miedzynarodowy
pakt praw obywatelskich i politycznych jako instrument ochrony praw ludnosci rdzennej.Leasing jako zrodlo
finansowania inwestycji.Powodztwo wzajemne w postepowaniu cywilnym.Wybrane problemy na rynku
pracy w polsce na tle integracji z unia europejska.Wplyw procesu globalizacji na wykluczenie finansowe w
krajach rozwinietych gospodarczo.Wynik finansowy w sprawozdawczosci gminy na przykladzie gminy
wreczyca wielka.Watykan - sede vacante.Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej w obszarze
funkcjonowania lgd gorna prosna..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Ubezpieczenia mieszkan i domow jednorodzinnych na przykladzie inspektoratu pzu s.a. w tomaszowie
mazowieckim.Pisanie prac katowice.Klauzula sumienia w zawodach medycznych.Analiza stanu
bezpieczenstwa pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym luminex..Granice prawnej ochrony wartosci w
spoleczenstwie demokratycznym - zakres ochrony wartosci zdrowia czlowieka.Regulacje bazylejskiego
komitetu nadzoru bankowego w jako reakcja na kryzys.Umowy leasingu w prawie bilansowym i
podatkowym.Gospodarowanie potencjalem ludzkim wg regul zzl-zalozenia i realizacja funkcji
personalnej.Projakosciowa restrukturyzacja zarzadzania w veolia transport podkarpacie.Swiadek incognito w
procesie karnym.Berbeka- jadwiga. Red. - podroze biznesowe a infrastruktura turystyczna (na przykladzie
krakowa) .Ekonomiczne skutki zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy w placowce oswiatowej na
przykladzie szkoly podstawowej imieniem gustawa morcinka w redzinach.praca licencjacka budzet gminy
..
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.Formy zatrudniania i wynagradzania pracownikow na przykladzie agencji rezerw materialowych.Zarzadzanie
i organizacja w stowarzyszeniu kulturalnym na przykladzie towarzystwa dramatycznego im. A. Fredry
fredreum w przemyslu..Kobiety wobec przemocy domowej. Interwencja kryzysowa.Podatki jako instrument
zarzadzania dochodami jednostek samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy bialystok w latach 20082012).Uslugi bankowe na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Analiza i ocena procesu transportowego w
badanej firmie x.Mianowanie jako czynnik profesjonalizacji sluzby cywilnej na przykladzie urzedu
skarbowego krakow - podgorze.Opodatkowanie dywidend otrzymywanych przez osoby prawne w
rzeczypospolitej polskiej oraz republice federalnej niemiec.Tematy prac magisterskich.Specjalne oferty
ekonomiczne oraz efekty ich funkcjonowania na przykladzie katowickiej specjalnej strefy
ekonomicznej..Procedury celne w polskim systemie prawnym .Rozstrzygniecie dotyczace skargi o
wznowienie postepowania cywilnego.Cywilnoprawna ochrona wizerunku osob powszechnie
znanych.Odpowiedzialnosc lekarza za blad medyczny.Odpowiedzialnosc karna lekarza w zwiazku z
wykonywaniem zawodu.Nowoczesne produkty bankowe na przykladzie banku pko bp s.a. oddzial w rawie
mazowieckiej.Analiza finansowa na przykladzie firmy metal-fach sp. Z o.o. W latach 2009-2013.Dyferencjacja
a uniformizm zatrudnienia w wymiarze sprawiedliwosci.Ocena ogolnego poziomu bezpieczenstwa pracy oraz
ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach na przykladzie zakladow plyt pilsniowych k..Projekt
konstrukcji trasu widokowego na wzniesieniu praca inzynierska budownictwo.Analiza funkcjonowania rynku
kapitalowego na przykladzie bph tfi w latach 2006-2009.Kupony jako narzedzie promocji sprzedazy.Analiza
porownawcza zrodel finansowania dzialalnosci gospodarczej na przykladzie kredytu i faktoringu.Prace
dyplomowe architektura.Status prawny radnego a status posla..Transakcje wiazane jako przejaw
naduzywania pozycji dominujacej.Funkcjonowanie zabezpieczen kredytow hipotecznych na przykladzie
rozwiazan stosowanych przez bank powszechna kasa oszczednosci bank polski s.a..Pisanie prac katowice.Stan
i perspektywy rozwoju turystyki biznesowej w atenach.Wplyw programu sapard na rozwoj przedsiebiorczosci
terenow wiejskich.Ocena funkcji redystrybucyjnej podatku dochodowego od osob fizycznych w
polsce.Komunikacja w grupie oraz rola szkolen pracowniczych jako elementy motywacji w zarzadzaniu
zespolami pracowniczymi.Postepowanie prywatnoskargowe w polskim procesie karnym.Analiza
wykorzystania srodkow unijnych w wybranych gminach powiatu lublinieckiego.Tryby przeksztalcenia spolki
cywilnej..Przyczyny alokacji podatku dochodowego w praktyce polskich spolek publicznych w latach 20012002.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona zycia poczetego w polskim prawie karnym.System zarzadzania
spoldzielnia mieszkaniowa.Rekrutacja i selekcja na stanowisko handlowca do firmy maritex sp. Z
o.o..Ewolucja prawa ochrony konsumenta w unii europejskiej na podstawie instytucji
timesharingu.Ekonomiczno-spoleczne aspekty migracji na przykladzie gminy gorzow slaski..System
motywacji pracownikow - propozycja dla sektora sprzedazy.Analiza skutecznosci aktywnych form zwalczania
bezrobocia w powiecie ostroleckim (w swietle dzialan powiatowego urzedu pracy w latach 2003-2007).Prace
licencjackie bankowosc.Jakosc obslugi klienta jako przewaga marketingowa firm.Analiza procedury
kredytowania osob fizycznych na przykladzie millenium bank s.a..Perspektywy rozwoju warszawskiej gieldy
papierow wartosciowych w warunkach globalizacji rynkow kapitalowych.Relizacja unijnego projektu wiecej!
Lepiej! Ciekawiej!- zajecia pozalekcyjne w gminie wielka wies.Zarzadzanie i utrzymanie maszyn jakoscia w
przemysle agd..Partie polityczne- systemy wladzy w latach 1989 - 2005.Analiza kultury organizacyjnej na
podstawie duzych sieci handlowych.Mozliwosc wykorzystania instrumentow promocji i reklamy dla
powiekszania udzialow rynkowych na przykladzie firmy.Przesluchanie swiadka incognito.Korenik- stanislaw.
Red. - przestrzen a rozwoj .Motywowanie w zarzadzaniu jednostkami organizacyjnymi panstwowej strazy
pozarnej.Zmiany poziomu i struktury zatrudnienia w polsce po 1990 roku..Prowadzenie- przetwarzanie i
udostepnianie dokumentacji medycznej.Zaleznosc miedzy poziomem stresu a efektem nastepczym.Srodki
trwale w aspekcie podatkowym i bilansowym..praca licencjacka budzet gminy .Budowanie marki w firmie
technologicznej na przykladzie apple.Marketing uslug turystycznych na przykladzi katolickiego biura
pielgrzymkowego.Teoria wybitych szyb w swietle psychologii spolecznej i socjologicznych teorii
socjalizacji.Sytuacja na rynku nieruchomosci mieszkaniowych w wojewodztwie slaskim w latach 20052010..Prywatyzacja przedsiebiorstw panstwowych- zeszczegolnym uwzglednieniem sektora
elektroenergetycznego.Pisanie prac forum.Dyplomatyczne sposoby rozstrzygania sporow
..
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miedzynarodowych.Analiza finansowo - ekonomiczna przedsiebiorstwa na przykladzie oficyny wydawniczej x
w latach 2007-2010.Znaczenie personelu w procesie swidczenia uslug w branzy edukacyjnej.Podatki i oplaty
w obrocie nieruchomosciami na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej metalurg w
czestochowie.Motywacyjne aspekty wynagrodzenia pracownikow w jednostkach samorzadu terytorialnego
na przykladzie urzedu gminy w wartkowicach.Zarzadzanie personelem i wplyw na motywacje na przykladzie
firmy --drew star.Archetypy w reklamie telewizyjnej - analiza i ocena na przykladzie telewizji komercyjnej
tvn.Reklama prasowa oraz jej nowe sposoby oddzialywania na konsumentow - analiza i ocena na przykladzie
polskiego rynku prasowego..Machnicka- agnieszka a. - przedkontraktowe porozumienia : umowa o
negocjacje i list intencyjny : studium prawnoporownawcz.Umowy miedzynarodowe zawierane przez
wspolnote w prawie unii europejskiej..Dostosowanie polskiego agrobiznesu i obszarow wiejskich do
wymogow unii europejskiej na przykladzie przedsiebiorstwa rolnego agro-ferm spolka z o.o. W wierzbicy
gornej.Analiza wplywu systemu zarzadzania na poziom bezpieczenstwa pracy przykladowo wybranego
zakladu gorniczego.Osobowe srodki dowodowe w postepowaniu cywilnym.praca licencjacka budzet gminy
.Projektowanie systemu wynagrodzen na przykladzie firmy budowlanej re-bau sp. Z o.o..Czynniki
warunkujace realizacje motywacyjnej funkcji systemu oceniania pracownikow na przykladzie firmy
ubezpieczeniowej w tomaszowie mazowieckim.Rola kapitalu obrotowego w sterowaniu plynnoscia
finansowa przedsiebiorstwa..Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiebiorstw ze szczegolnym
uwzglednieniem leasingu..Kompetencje organow w spolce z o.o. Zagadnienia prawne.Ogolna klauzula
zapobiegajaca unikaniu opodatkowania w prawie francuskim.Rozwoj portugalii i jej regionow w kontekscie
polityki regionalnej unii europejskiej.Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik rozwoju regionow
polski.praca licencjacka budzet gminy .Roszkowska-madra- barbara. - obszary wiejskie o niekorzystnych
warunkach gospodarowania w aspekcie ich zrownowazonego rozwo.Zakres przedmiotowy nadzoru
budowlanego..Istota i plaszczyzny restrukturyzacji przedsiebiorstwa na wybranycm przykladzie.Zarzadzanie
utrzymaniem maszyn i jakoscia w produkcji wyrobow jeansowych.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu jako
element budowania przewagi konkurencyjnej na podstawie grupy energa.Rekrutacja i selekcja jako
przeslanki racjonalnosci gospodarowania potencjalem ludzkim.Przestepstwa komputerowe-prawno-karne
aspekty ich wystepowania i zwalczania..Strategia optymalizacji opodatkowania dochodu w polityce
inwestycyjnej i finansowej przedsiebiorstw miedzynarodowych.Ustanowienie odrebnej wlasnosci
lokali.Analiza procesow logistycznych na przykladzie firmy rohlig suus logistics sa .Kontrola jednostek
samorzadu terytorialnego ze szczegolnym uwzglednieniem funkcji kontrolno-nadzorczych regionalnych izb
obrachunkowych..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rentownosc jako miara
oceny dzialania przedsiebiorstw.Strategia dzialan rynkowych przedsiebiorstwa na przykladzie firmy winoteka
sp. Z o.o..Koncepcja i praktyka logistyki i transportu w przedsiebiorstwie produkcyjnym x.Portret pamieciowy
- teoria i praktyka.Kontakt skazanego ze swiatem zewnetrznym poprzez zatrudnienie.praca licencjacka
budzet gminy .Dwuizbowosc kortezow generalnych na przykladzie funkcji legislacyjnej.Analiza przeplywow
pienieznych w przedsiebiorstwie na przykladach wybranych spolek gieldowych.praca licencjacka budzet
gminy .Organizacja narodow zjednoczonych wobec zagrozenia terroryzmem miedzynarodowym. Teoriaprawo- praktyka.Zarzadzanie studencka instytucja kultury na przykladzie centrum kultury
rotunda..Zarzadzanie zapasami w przedsiebiorstwie x..Systemy elektroniczne wspomagajace transport
samochodowy.Mozliwosci szacowania kosztow ofert przetargowych.Culbert- samuel a. - skoncz z okresowa
ocena pracownikow! : jak firmy moga przestac zastraszac- zaczac zarz.Szkolnictwo wyzsze w ii rp.Rozwoj
przedsiebiorczosci w polsce.Badania typu tajemniczy klient w sklepach i punktach uslugowych centrum
handlowo-rozyrwkowego galeria jurajska.Dopuszczalne wyjatki od zasady swobodnego przeplywu towarow
ze wzgledu na ochrone zdrowia publicznego w swietle orzecznictwa europejskieog trybunalu
sprawiedliwosci.Konflikty w miejscu pracy oraz zarzadzanie konfliktem w przedsiebiorstwie na przykladzie
zakladu produkcyjno - handlowego x.Analiza ryzyka kredytowego malych i srednich przedsiebiorstw w banku
pekao spolka akcyjna.Uwarunkowania polityki budzetowej gminy.Usprawnienie funkcjonowania firmy
logistycznej w obszarze nadzoru nad dokumentami na przykladzie kuznia trans.Korekta prac
magisterskich.Ocena dzialalnosci finansowej samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy i miasta
pajeczno.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie malego przedsiebiorstwa uslugowego na
..
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przykladzie interkom system.Zwalczanie czynow nieuczciwej konkurencji..Odmowa podjecia uchwaly przez
naczelny sad administracyjny.Papiery wartosciowe w obrocie gieldowym na rynkyu
regulowanym.Efektywnosc wykorzystania zasobow finansowych przez jednostki samorzadu terytorialnego
na przykladzie miasta czestochowy.Uchodzcy- status prawny uchodzcy w polsce po 1990 roku.Arnold- glen. inwestowanie w wartosc : jak zostac skutecznym inwestorem .praca licencjacka budzet gminy .Bezrobociejako wspolczesny problem spoleczny i ekonomiczny oraz jego skutki na przykladzie polski.Analiza zrodel
finansowania samorzadu lokalnego na przykladzie gminy cieladz.Ksztaltowanie sie przestrzeni wolnoscibezpieczenstwa i sprawiedliwosci unii europejskiej w kontekscie procesu rozszerzania w jej zakresie tzw.
Metody wspolnotowej.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie promocji gminy skawina dla wspolpracy z
miastami partnerskimi..Marketing i etyka na rynku farmaceutycznym w polsce.Prawna instytucjonalizacja
partii politycznych w polsce..Formy interakcji przedsiebiorstwa z otoczeniem na przykladzie firmy carlson
wagonlit travel.Wsparcie instytucji rynku pracy z europejskiego funduszu spolecznego w polsce .Organizacje
pozarzadowe. zrodla finansowania fundacji.Uproszczone procedury zmiany traktatow jako mechanizm
uelastycznienia prawa pierwotnego unii europejskiej.Management challenge: building organization
culture.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane przestepstwa przeciwko rzeczypospolitej.Kultura
organizacyjna jako strategiczny zasob warunkujacy dzialanosc przedsiebiorstwa (nsa przykladzie firmy komtel
sp. Z .o.o).Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie sanockich przedsiebiorstw..Analiza zadluzenia a
rozwoj gminy na przykladzie gmin poczesna i konopiska.Francuski ordonans o procedurze karnej z 1670 roku
na tle niemieckiego procesu inkwizycyjnego wedlug constitutio criminalis carolina z 1532 roku..praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie systemami logistycznymi w przedsiebiorstwie budowlanym na
podstawie firmy wlodar..Fundusze pomocowe ue w finansowaniu rozwoju gminy peczniew.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Projekt systemu drenarskiego boiska pilki noznej. Praca
inzynierska budownictwo.Zrodla bledow i ich wykrywanie w szczerych nieprawdziwych zeznaniach swiadka
w procesie karnym.Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. - modelowanie preferencji a ryzyko ’11 .Tematy prac
magisterskich zarzadzanie.Instytucja uznania ojcostwa w polskim prawie rodzinnym .Sytuacja prawna
pracownika tymczasowego.Przedmiot prawa autorskiego.Zarzadzanie budzetem miasta i gminy koluszki w
latach 2003 - 2005.Miejsce indii w gospodarce swiatowej.Hiszpanski system podwojnego obywatelstwa
konwencyjnego.Zarzadzanie hotelem rodzinnym ( na przykladzie hotelu leopolis).praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac licencjackich z rachunkowosci.praca licencjacka budzet
gminy .Rzetelnosc postepowania przygotowawczego.Rozporzadzenie zyskiem spolki publicznej - lamiglowka
dywidendowa.Eksperyment w ujeciu procesowym i kryminalistycznym.Leasing jako alternatywny sposob
finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw..Pisanie pracy licencjackiej.Ocena poziomu jakosci i jej
doskonalenie w procesie przerobki plastycznej na przykladzie mittal steel poland s.a. oddzial w dabrowie
gorniczej.Wykonywanie pracy lub innych zajec zarobkowych przez dziecko.Rozwoj strategiczny firmy
transportowej (na wybranych przykladach).Dyskwalifikacja dowodu z wyjasnien oskarzonego- jako skutek
przeprowadzania czynnosci przesluchania w sposob niezgodny z prawem.Organizacja procesu dystrybucji
malej firmy - importera slodyczy..Gotowa praca licencjacka.Konkurencyjnosc elektronicznych uslug
bankowych.Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy faba.Proces szkolenia
pracownikow w przedsiebiorstwie dystar bencolor polska sp. Z o.o.Wtorna wiktymizacja kobiet jako ofiar
przemocy.Dochody budzetowe w systemie rachunkowosci gminy na przykladzie gminy pajeczno.Fundusze
unii europejskiej na turystyke w malopolsce na przykladzie dzialania 3.1- schemat d mrpo..Rola
europejskiego funduszu spolecznego jako instrumentu polityki strukturalnej unii europejskiej.Zastosowanie
analizy wskaznikowej w ocenie sytuacji finansowej przedsiebiorstwa.Ostaszewski- janusz (1956- ). Red. polska w strefie euro : szanse i zagrozenia : wnioski z konferencji .Morawski- witold (socjolog). Red. powiazania zewnetrzne : modernizacja polski .Czynniki konkurencyjnosci przedsiebiorstwa na rynku tsl na
przykladzie przedsiebiorstwa xyz.praca licencjacka budzet gminy .Komunikacja w zespolach informatycznych
- analiza przypadkow.Egzekucja z bankowego rachunku wspolnego.Podejscie do motywowania pracownikow
- na przykladzie hipermarketu carrefour s.a..Nietrzezwi kierujacy jako sprawcy wypadkow drogowych.Analiza
ekonomiczna przedsiebiorstwa na przykladzie firmy wawel w latach 2008-2012.Instytucja przetargu w
swietle przepisow kodeksu cywilnego.Uwarunkowania logistyki dystrybucji oraz logistycznej obslugi klienta
..

..
na przykladzie pkn orlen .Zaskarzalnosc uchwal zgromadzen wspolnikow spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Pozasadowa windykacja naleznosci na podstawie przedsiebiorstwa executor w
opolu..Zjawisko mobbingu w miejscu pracy na przykladzie urzedu gminy x..Praca licencjacka pomoc.praca
licencjacka budzet gminy .Restrukturyzacja i outsourcing kompetencji w slaskich
przedsiebiorstwach..Prywatyzacja sektora hutniczego. Proba oceny..Brown- nik. - foresight jako narzedzie
zarzadzania wiedza i innowacja .Prawo sui generis do baz danych. Problemy inerpretacyjne na gruncie
dyrektywy 96/9/we z dnia 11 marca 1996 r. W sprawie ochrony prawnej baz danych.Prawnokarna ocena
zakazu wstepu na impreze masowa w perspektywie turnieju finalowego mistrzostw europy w pilce noznej
euro 2012.Pomoc unii europejskiej dla polskiej policji w okresie przedakcesyjnym i po akcesji..praca
licencjacka budzet gminy .Preferencje nabywcow i czynniki determinujace wybor mieszkania na rynku
nieruchomosci mieszkaniowych w czestochowie.Zarzadzanie relacjami z klientem - nowe wyzwania w
strategiach merketingowych przedsiebiorstw.Prace naukowe.Determinanty wyboru pracodawcy przez
studentow uniwersytetu jagiellonskiego.Procesy zarzadzania zasobami ludzkimi w malych i srednich
przedsiebiorstwach analizowane na przykladzie j.w. nowik spolka jawna.praca licencjacka budzet gminy
.Stalking jako szczegolna forma przesladowania - aspekty kryminalistyczne.Silka- piotr. - potencjal
innowacyjny wybranych miast polski a ich rozwoj gospodarczy .Analiza efektywnosci funkcjonowania
bankowosci elektronicznej na przkladzie esbanku banku spoldzielczego w latach 2006-2010.Wody
geotermalne jako czynnik rozwoju turystyki na podhalu..Prywatyzacja w polskich przedsiebiorstwach na
przykladzie opieki zdrowotnej.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci mieszkaniowych w
polsce na przykladzie banku pekao s.a..Yücesan- enver. - competitive supply chains : a value-based
management perspective .Podatkowy element gospodarki finansowej samorzadu gminnego.Development
and competiveness enhancement strategy in touristic market basing on example of holiday resort ewa in
ustronie morskie.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie logistyczne w zakresie gospodarowania
odpadami na podstawie badanego przedsiebiorstwa.Pisanie prac za pieniadze.Dozwolony uzytek prywatny reprografia.Analiza komparatywna kredtow dla gospodarstw domowych.Kredyty inwestycyjne w polityce
bankow unwersalnych.Analiza i ocena mozliwosci wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy iso
serii 9000 w urzedzie gminy tomice..Organizacja czasu mieszkancom przez jednostki kultury na wybranych
przykladach.Analiza finansowa w ocenie konkurencyjnosci spolek komunalnych.Analiza dzialalnosci
kredytowej na podstawie banku pko bp s.a. w latach 2006-2010.Utilizing an expert system for recruitment
process management at the petrol station.Dopuszczalnosc skargi o wznowienie postepowania w
postepowaniu nieprocesowym.Zastosowanie podejscia coachingowego w procesie rozwoju potencjalu
kompetencyjnego pracownikow.System zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami norm iso serii 9000 na
przykladzie wybranej firmy.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu na przykladzie grupy zywiec..Efektywny
magazyn jako narzedzie osiagniecia zakladanego poziomu obslugi klienta - na przykladzie magazynow built
to suit.Rola faktoringu w biezacej dzialalnosci przedsiebiorstwa..Promowanie produktow w trakcie sprzedazy
osobistej - projekt dzialan sprzedawcy przedsiebiorstwa asm.Ochrona zasobow zywych wod
srodladowych.Zarzadzanie srodowiskowe w strategicznych kierunkach rozwoju gminy glubczyce..praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Problemy
placowych i pozaplacowych kosztow pracy w polsce.Ograniczenia swobody przedsiebiorczosci a optymalne
funkcjonowanie rynku wewnetrznego ue.Finansowe skutki unijnej polityki rolnej na przykladzie
wojewodztwa opolskiego po 2004 roku..Strategia marketingowa malej firmy na przykladzie skorut import
eksport sp. Z o.o..Formy aktywizacji zawodowej osob bezrobotnych po 50 roku zycia na przykladzie dzialan
powiatowego urzedu pracy w chrzanowie..Skarga do sadu w prawie zamowien publicznych..Rola komunikacji
w procesie zarzadzania kooperujacymi firmami.Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa
mostostal zabrze - holding s.a. w latach 2007-2011..Prawo poboru i jego wylaczenie w spolce
akcyjnej.Marketingowe badania ankietowe i ich znaczenie w dzialalnosci przedsiebiorstw.Wyglad pracy
licencjackiej.Zarzadzanie projektami w e-biznesie.Przewlaszczenie na zabezpieczenie w prawie polskim i
szwajcarskim.Znaczenie umow o unikaniu podwojnego opodatkowania.Zastosowanie systemu
informatycznego sap erp 6.0 w przedsiebiorstwie logistycznym na wybranym przykladzie.Kompetencje rady
nadzorczej w spolce akcyjnej.Tworzenie kapitalu ludzkiego na przykladzie przedsiebiorstwa.Analiza
..
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potencjalu strategicznego i i ocena pozycji strategicznej przedsiebiorstwa stolbud s.a. wloszczowa.Wizerunek
miasta krakowa z perspektywy urzedu miasta i jego mieszkancow..praca licencjacka budzet gminy
.Franchising jako sposob zaistnienia na wspolczesnym rynku. Szanse i zagrozenia.Ustroj polityczny
japonii.Technologia produkcji szyb zespolonych i badanie ich jakosci..praca licencjacka budzet gminy .Analiza
prawidlowosci finansowania majatku przedsiebiorstwa.Zwiazek miedzy jakoscia zarzadzania a satysfakcja
pacjentow w niepublicznych zakladach opieki zdrowotnej.Magisterska praca.Partnerstwo publicznoprywatne jako sposob na efektywna realizacje zadan publicznych.praca licencjacka budzet gminy .Cymerskijaroslaw - terroryzm a bezpieczenstwo rzeczypospolitej polskiej .Wolnosc sumienia i wyznania.Fundusze
strukturalne - szansa na wzrost konkurencyjnosci malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Zniesienie
wspolwlasnosci gospodarstwa rolnego przez podzial fizyczny.Marketing w uslugach medycznych na
przykladzie uslug stomatologicznych.Dzialalnosc marketingowo-logistyczna firmy dajar.Spoleczna
szkodliwosc czynu.Zarzadzanie szkola mistrzostwa sportowego. Postawy nauczycieli i trenerow wobec
uczniow a uczniowskie plany zyciowe..Bac- zbigniew (1930- ). Red. - habitaty : architektura socjalna =
habitats : social architecture .Hotel rodzinny - funkcjonowanie i rozwoj.Otwarte fundusze emerytalne jako
element systemu zabezpieczenia emerytalnego.Panstwo i prawo w pogladach platona.Partnerstwo
publiczno-prywatne jako prawna forma realizacji zadan gospodarczych.E-rekrutacja i outsourcing w procesie
pozyskiwania pracownikow.Przestepczosc porachunkowa w kontekscie przestepczosci zorganizowanej..Polska
w schengen- polityka wizowa wobec ukrainy.Analiza sytuacji finansowo ekonomicznej przedsiebiorstwa
zaklady lentex s.a w latach 2006-2010.Kompetencje ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych do
dokonywania interpretacji przepisow prawa podatkowego w celu zapewnienia jednolitego
stosowania.Znaczenie motywacji w zarzadzaniu instytucjami publicznymi.Wdrazanie informatycznych
systemow zarzadzania na przykladzie systemu qrezus.Techniki i metody efektywnego archiwizowania plikow
muzycznych..Wycena aktywow finansowych w banku.praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja na rynku
pracy w aspekcie funkcji miasta na przykladzie glucholaz w latach 1995 - 2005..Systemy informacji
geograficznej jako instrument zarzadzania programami odnowy miast.Instytucja podsluchu w prawie polskim
i prawie amerykanskim.Uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczycieli na przykladzie gimnazjum nr 1 w
dabrowie gorniczej.praca licencjacka budzet gminy .Polityka panstwa wobec mniejszosci etnicznej romow na
przykladzie programow i inicjatyw powiatu nowosadeckiego.Praca magisterska przyklad.Istota i znaczenie
analizy finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa --grotrans w latach 2005-2007..Prawo rolnika
indywidualnego do emerytury w ujeciu ewolucyjnym.Logistic park jako produkt marketingu terytorialnego
miasta piotrkowa trybunalskiego.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja i funkcjonbowanie osrodkow
informacji turystycznej w krakowie i wroclawiu..Raporty spoleczne jako instrument komunikacji
przedsiebiorstw z interesariuszami.Statystyczna analiza otwartych funduszy emerytalnych na przykladzie ofe
polsat i ofe pocztylion.Kredyty hipoteczne jako forma finansowania budownictwa mieszkaniowego..Ocena i
rozwoj bankowosci elektronicznej w mongolii.praca licencjacka budzet gminy .Podatek od towarow i uslug w
budownictwie mieszkaniowym na przykladzie firmy budowlano-montazowej..Projekt podpor z
posadowieniem posrednim mostku drewnianego w parku nad zadana przeszkoda. O szerokosc pomostu 3-00
m. Praca inzynierska budownictwo.Gospodarka finansowa jednostek samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy szczercow w latach 2004-2006.Przyczyny i skutki stresu zwiazanego z kontaktem z
klientem na przykladzie jednostki administracji publicznej.Efektywnosc inwestowania w polskie akcyjne
fundusze inwestycyjne w latach 2002-2008.System zamowien sektorowych.Instytucja swiadka koronnego w
polsce.Styl kierowania a mozliwosci rozwoju przedsiebiorstwa.Kultura a cyfrowy wymiar przyszlosci..praca
licencjacka budzet gminy .Ocena zarzadzania aktywami trwalymi na przykladzie kwb belchatow.Zarzadzanie
praca licencjacka.Promocja zatrudnienia jako aktywna forma przeciwdzialania bezrobociu na podstawie
powiatowego urzedu pracy w kedzierzynie - kozlu.Reklama sprzedazy w przedsiebiorstwie produkcyjnym
branzy gorniczej na przykladzie fabryki maszyn famur w katowicach.Powstawanie i wymiar zobowiazan
podatkowych.The role of networking in family business internationalization on the base of selected
cases.Lobby - piata wladza? Krytyczny zarys polskiej regulacji normatywnej lobbingu na tle prawno
porownawczym.Analiza dochodow budzetu gminy moszczenica w latach 2003-2008.Wykorzystanie analizy
finansowej dla potrzeb oceny dzialalnosci finansowej przedsiebiorstwa.Rola banku komercyjnego w
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kredytowej obsludze podmiotow gospodarczych sektora msp na przykladzie pko bp s.a..Ksztaltowanie i
wykorzystanie atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu na przykladzie powiatu strzeleckiego..Czynniki
determinujace konkurencyjnosc polski w unii europejskiej w latach 1999-2012.Optymalizacja zarzadzania
przedsiebiorstwem w swietle relacji kierownika z podwladnymi na podstawie przedsiebiorstwa
c.f.gomma.Finansowanie nieruchomosci komercyjnych za pomoca kredytu w banku
hipotecznym.Zarzadzanie marketingowe jako narzedzie w pozyskiwaniu klienta na podstawie
przedsiebiorstwa shell polska sp. Z o.o..Ubezpieczenia kredytow hipotecznych jako czynnik ograniczenia
ryzyka bankowego.Mobbing-wybrane problemy..Koncepcja prawa u bronislawa malinowskiego..Otwarte
fundusze emerytalne w polskim systemie emerytalnym.Centra logistyczne w regionie piotrkowskim i ich
wplyw na rozwoj gospodarczy regionu.Wady oswiadczen woli skladanych elektronicznie ze szczegolnym
uwzglednieniem bledu.Obsluga klienta i logistyka dystrybucji w przedsiebiorstwie produkcyjnym sokpol sp. Z
o.o..Six sigma - koncepcja doskonalenia procesow w organizacji na przykladzie firmy bsh sprzet
gospodarstwa domowego sp. Z o.o..Pozaplacowe instrumenty motywacji na przykladzie koncernu
energetycznego energa sa oddzial w plocku.Ocena skutecznosci form zabezpieczen przed ryzykiem
kredytowym w bankach komercyjnych na przykladzie ing banku slaskiego s.a. w latach 2002-2006.Szansa i
rozwoj gminy niegowa.Wplyw nowej bazylejskiej umowy kapitalowej na polski system bankowy.Relacje
partnerskie w kanale dystrybucji - na przykladzie ceramiki paradyz.Analiza problemu bezrobocia i ocena
dzialalnosci urzedu pracy w piotrkowie trybunalskim w zakresie przeciwdzialania
bezrobociu.Odpowiedzialnosc materialna pracownikow za mienie powierzone.Realizacja polityki spolecznej
na przykladzie gminy x.Ocena wykorzystywania rozwiazan informacyjnych w szkolach podstawowych gminy
opatow.Szkolenia z zakresu problematyki europejskiej dla administracji samorzadowej i panstwowej na
przykladzie woj.malopolskiego.Motywy emigracji polakow do wielkiej brytanii po wejsciu polski do unii
europejskiej w 2004 roku..Analiza techniczno – ekonomiczna oplacalnosci stosowania pomp cieplnych w
budownictwie. Praca inzynierska budownictwo.Problem eurosieroctwa w polsce i jego
konsekwencje.Skutecznosc stosowania narzedzi marketingu mix- na przykladzie krakowskiego
przedsiebiorstwa hotelarsko-turystycznego sp. Z o.o. W krakowie.Sprawozdawczosc finansowa organizacji
pozytku publicznego.Funkcje teatru amatorskiego w spolecznosci lokalnej nowego sacza..Wykorzystanie
instrumentow marketingu przemyslowego na podstawie lodzkiej wytworni szkla laboratoryjnego i
medycznego labmed-hk.Wplyw funduszy pomocowych na rozwoj gminy lopuszno.praca licencjacka budzet
gminy .Corporate social responsibility as a business management strategy of the 21st century.Podatek od
towarow i uslug w swietle polskich i europejskich uregulowan prawnych.Analiza finansowa na przykladzie
przedsiebiorstwa zak s.a..praca licencjacka budzet gminy .Licencjacka praca.Polityka handlowa po wstapieniu
polski do unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Przeksztalcenie spolki cywilnej.Logistyka imprez
masowych.Bezrobocie praca licencjacka.Praca licencjacka z fizjoterapii.Przyklad pracy
magisterskiej.Zarzadzanie budzetem na przykladzie gmin belchatow i pabianice - analiza porownawcza.praca
licencjacka budzet gminy .Diagnoza marketingowego zarzadzania w przedsiebiorstwach sektora
msp.Opodatkowanie pracownikow transgranicznych we wspolnocie europejskiej.Parki naukowotechnologiczne jako zrodlo wspierania innowacyjnosci gospodarki.Struktura procesu kontroli
konstytucyjnosci aktow prawnych poprzez orzecznictwo francuskiej rady konstytucyjnej.Rola kredytu dla
sektora malych i srednich przedsiebiorstw w dzialalnosci banku dnb nord polska s. A..Zamowienia publiczne
na dostawy w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wola
krzysztoporska.Finansowanie jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
lutomiersk.Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu ciezkiego
naruszenia podstawowych obowiazkow pracowniczych..Powrot do umorzonego postepowania
przygotowawczego.Rola podatkow lokalnych w finansowaniu gmin. Na przykladzie gminy miejsko-wiejskiej i
gminy wiejskiej..Zarzadzanie zmiana na przykladzie wdrozenia norm iso serii 9001 w przedsiebiorstwie
bewa.Fuzje spolek telekomunikacyjnych jako konsekwencja liberalizacji sektora telekomunikacyjnego na
przykladzie unii europejskiej i polski.Organizacja rynku ropy naftowej we wspolczesnym swiecie..praca
licencjacka budzet gminy .Problematyka prawna inwestycji liniowych..Wykorzystanie marketingu on-line w
ujeciu teoretycznym i praktycznym na przykladzie dzialan prowadzonych przez wybranych tanich
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przewoznikow.Lokalne daniny publiczne w systemie rachunkowosci jednostki samorzadu
terytorialnego.Optymalizacja zapasow zaopatrzeniowych w przedsiebiorstwie.Ewolucje podatku
dochodowego od osob fizycznych w polsce i w krajach unii europejskiej.Agencje reklamy zewnetrznej w
polsce - analiza i ocena dzialalnosci na przykladzie firmy reklamowej de grat.Analiza dochodow i wydatkow
gminy popow w latach 2006 - 2010.System ocen pracownikow w przedsiebiorstwach handlowych..Podstawy
prawne powolania i odnowienia wszechnicy krakowskiej oraz nauczanie w niej prawa w xiv- xv i xvi wieku.
Studium porownawcze.Assessment centre jako metoda selekcji pracownikow.Zarzadzanie
przedsiebiorstwem w warunkach zagrozenia upadloscia.praca licencjacka budzet gminy .Komisja nadzoru
finansowego jako organ nadzorczy nad rynkiem kapitalowym w polsce.Zdolnosc aportowa praw wlasnosci
intelektualnej.Gajewski- dominik. - personal income tax : a compendium .Rozwoj sektora malych i srednich
przedsiebiorstw na terenach wiejskich. Na przykladzie zakladow przemyslu miesnego koniarek sp. Z o.
O..praca licencjacka budzet gminy .Czynnosci wyjasniajace w sprawach o wykroczenia.Problemy jakosciowe
przy wytwarzaniu jednostkowych wyrobow metalowych..Zachowania konsumentow jako przeslanka
tworzenia zintegrowanych strategii logistyczno-marketingowych..Rola obslugi klienta w systemie
logistycznymi przedsiebiorstwa produkcyjno - handlowego star foods s.a..Wykorzystanie rachunku kosztow
dzialan w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.In vitro. Postep i szansa- czy zagrozenie?.Marka w ksztaltowaniu
lojalnosci klientow na przykladzie rynku piwa w polsce.Znaczenie systemu ocen pracowniczych w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi na podstawie badan empirycznych przeprowadzonych w markecie
kaufland..Sponsoring w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa (na przykladzie p.i.p. binz).Przykladowa
praca magisterska.System zamowien publicznych w polsce na przykladzie gminy szczercow.Pieniadzsamochod sluzbowy czy awans - co motywuje ludzi do pracy?.Motywacja w kreowaniu rozwoju pracownikow
na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno-handlowego hoger sp. Zo.o.Bartosiewicz- adam. - efektywnosc
prawa wspolnotowego w polsce na przykladzie vat .System ocen pracowniczych oraz wplyw ocen na
motywacje pracownikow do pracy na podstawie stacji paliw x..Gospodarka finansowa gminy cisek w latach
2007-2009.Zarzadzanie profilaktyczna dzialalnoscia szkoly. Nauczycielskie oceny skutecznosci profiliaktyki
szkolnej a zaangazowanie nauczycieli w dzialania profilaktyczne..Wplyw sytuacji demograficznej na system
publicznych ubezpieczen emerytalnych w polsce.Wspolpraca transgraniczna- jako szansa rozwoju turystyki w
euroregionach bug- niemen- puszcza bialowieska.Sledztwo w procesie karnym.Analiza i ocena form
przeciwdzialania bezrobociu w polsce w latach 2007-2011.Ksztaltowanie strategii marketingowej w branzy
odziezowej na przykladzie firmy joe cox.Wplyw motywacji na efektywnosc pracy na przykladzie liceum xxx w
radomsku.Dobor i szkolenia pracownicze na przykladzie huty szkla stolzle w czestochowie.Instrumenty
dluzne w finansowaniu inwestycji przedsiebiorstw.Przeslanki rozwiazania przysposobienia w prawie polskim i
francuskim.praca licencjacka budzet gminy .zrodla i objawy stresu u nauczycieli oraz sposoby jego
pokonywania..Marketing bankowy na przykladzie alior banku i mbanku.Turystyka biznesowa w polsce ocena jakosci uslug w hotelach biznesowych.Rola nadzoru i kotroli na poszczegolnych etapach procesu
inwestycyjnego.Ocena wplywu opodatkowania podatku dochodowego od osob prawnych na wynik
finansowy przedsiebiorstwa x w latach 2006-2008.Ocena efektywnosci zabezpieczen przed ryzykiem
kredytowym na przykladzie banku pekao s.a..Znaczenie zasobow niematerialnych w zapewnieniu jakosci
uslug w powiatowym centrum pomocy rodzinie.Zarzadzanie zmiana na przykladzie transformacji firmy
british gas residential.Czyny zabronione pod grozba kar stypizowane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji..Stosunki majatkowe miedzy konkubentami w prawie polskim i francuskim.praca licencjacka
budzet gminy .Mechanizm funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w latach 2002-2007.Mazur- jolanta. kompozycja dzialan zwiazanych z wiedza a wyniki ekonomiczne przedsiebiorstwa : wyniki bada.Efekty
ekonomiczne rozwoju gospodarstw agroturystycznych w wojewodztwie kujawsko - pomorskim..Wplyw oceny
pracownika na jego motywacja na przykladzie urzedu gminy w konopiskach.Fenomen panstwa upadlegojako zagrozenie i wyzwanie dla spolecznosci miedzynarodowej. Kazus bosni i hercegowiny.praca licencjacka
budzet gminy .Organizacja i funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych (ofe) w ramach ubezpieczen
spolecznych w polsce.Analiza strategii ekspansji na rynek krajowy i rynki zagraniczne podjetej przez firme
alfa s.j..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w banku. Studium przypadku esbanku banku spoldzielczego.Bledny
wpis w rejestrze przedsiebiorcow o odpowiedzialnosci osoby wpisanej w spolkach handlowych.Zarzadzanie
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kompetencjami na przykladzie sieci aptek..Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci z wykorzystaniem
funduszy unii europejskiej (na przykladzie obszaru stowarzyszenia powiatow i gmin dorzecza bzury).Czas
popelnienia czynu w ramach konstrukcji delictum continuatum.Usprawnianie modeli logistycznej obslugi
klienta na przykladzie urzedu miasta w piotrkowie trybunalskim.Pozycja prezesa rady ministrow w rzadzie na
tle wielkiej brytanii- rfn oraz republiki slowenii.Wplyw intrnetu na rozwoj turystyki.Psychologiczne
konsekwencje opieki nad osobami niepelnosprawnymi.Analiza budzetu powiatu kolnenskiego.Obrona
konieczna ( art 25 kk).Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie telekomunikacji polskiej
s.a..Rzekomy pelnomocnik jako instytucja prawa cywilnego.Finansowanie teatru ludowego i teatru laznia
nowa w latach 2008-2009..Jak zachecac ludzi do lepszej pracy? - istota systemu motywacyjnego w
przedsiebiorstwie na przykladzie marketu budowlanego praktiker.Proces inwestycyjno-budowlany morskiej
elektrowni wiatrowej.Wykorzystanie sprawozdawczosci wewnetrznej do celow zarzadzania finansami
przedsiebiorstwa.Komunikacja interpersonalna w organizacji na przykladzie przychodni specjalistycznej
optica.Analiza ekonomiczna dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstwa foto - max.Skica- tomasz. samorzady a rozwoj przedsiebiorczosci : instrumenty wspierania przedsiebiorczosci przez sa.Metody
dochodowe w wycenie przedsiebiorstw i ich zastosowanie w zarzadzaniu wartoscia.Spolka komandytowa w
prawie polskim..Platformy handlu w internecie.Ksztaltowanie sie dochodow i wydatkow gminy na
przykladzie gminy klodawa.Szkolenia pracownikow - element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
firmy paul hartmann polska.Leasing jako alternatywne zrodlo finansowania inwestycji w
przedsiebiorstwie.Agroturystyka jako forma i szansa aktywizacji obszarow wiejskich na przykladzie gminy
olsztyn.praca licencjacka budzet gminy .zrodla finansowania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie phu tomir.Bariery rozwoju rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce na przykladzie miasta
czestochowy.Pozycja prawna narodowego banku polskiego w aspekcie integracji ze strukturami
europejskiego systemu bankow centralnych.Pyka- michal. Red. - prawo ustrojowe unii europejskiej .Analiza
finansowa ing banku slaskiego s. A. W latach 2008-2012..Ostrowska- anna - system prawnofinansowy
powiatow a decentralizacja finansow publicznych .Analiza i ocena procesu rekrutacji na przykladzie
assessment center..Prace na zamowienie.Wykorzystanie analizy portfelowej do podejmowania decyzji
inwestycyjnych na rynku kapitalowym (na przykladzie warszawskiej gieldy papierow
wartosciowych).Zagospodarowanie turystyczne wokol jezior turawskich..Koncentracja przedsiebiorstw w
prawie konkurencji..Kompensacja szkody niemajatkowej wyniklej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowiazania.Dzialalnosc banku centralnego w polsce.Strategia produktu w firmie ziaja.praca
licencjacka budzet gminy .Neoliberalna mysl fryderyka augusta von hayeka.Planowanie kariery zawodowej
studentow na kierunku zarzadzanie i marketing.Rozstrzyganie trudnych spraw w filozofii prawa ronalda
dworkina.Umowa przekazania gospodarstwa rolnego nastepcy.Roczne sprawozdanie finansowe jako zrodlo
informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki emalia olkusz s.a. w latach 20042008.Przykladowe prace magisterskie z pedagogiki.Skarga na orzeczenie referendarza sadowego.praca
licencjacka budzet gminy .Motywacyjna funkcja szkolen na przykladzie firmy p.p.h.u. contest.Polityka
wspierania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce i unii europejskiej.Zarzadzanie przedsiebiorstwem a
system motywowania i oceniania pracy ludzkiej na przykladzie firmy meblonowak w
dobrodzieniu..Znaczenie rozumienia wartosci edukacji przez nauczycieli dla kierowania public relations w
szkole.Pisanie prac.Postepowanie mediacyjne w sprawach karnych w swietle badan aktowych
przeprowadzonych w krakowskich sadach rejonowych.Rola prokuratora w prawie karnym wykonawczym
1969-2008.Motywacja studentow do realizacji kariery zawodowej w krajach ue.Wplyw wykorzystania
programow pomocowych na proces zakladania i rozwoju wlasnej dzialalnosci gospodarczej.Outsourcing w
logistyce przedsiebiorstwa.Rola stazu nauczycielskiego z perspektywy zarzadzania szkola.Odrebna wlasnosc
lokalu - powstanie i wygasniecie prawa- przedmiot wlasnosci i jego zmiany..Instytucja pytan prawnych w
postepowaniu karnym.Fundusze inwestycyjne jako forma oszczedzania wplywajaca na rozwoj polskiej
gospodarki.Analiza jakosci powlok ochronnych na czesciach z roznych tworzyw dla przemyslu
samochodowego..Rachunki bankowe.Projekt stacji benzynowej wraz z obiektem obslugi technicznej praca
inzynierska budownictwo.Produkty i uslugi bankowe dla przedsiebiorcow - kredytowa i leasingowa oferta
bankow pekao s.a. i bph.praca licencjacka budzet gminy .Instytucja ubezwlasnowolnienia w prawie
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cywilnym.Analiza rentownosci aktywow jednostki gospodarczej na przykladzie przedsiebiorstwa
wodociagow i kanalizacji s.a. okregu czestochowskiego w latach 2003 - 2005.Analiza strategii marketingowej
rozwoju gminy kielczyglow.Wplyw zmian w przepisach podatkowych na budzet panstwa w kontekscie
przystapienia polski do ue.Negocjacje w projekcie wdrozen systemu informatycznego w firmie asset
management.Wplyw stresu i mobbingu na funkcjonowanie pracownikow w organizacjach.Diagnoza potrzeb
szkoleniowych na przykladzie zakladow azotowych w tarnowie-moscicach s.a..Problematyka prawna oplat
adiacenckich.praca licencjacka budzet gminy .Ocena ochrony pracy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
w polsce w swietle regulacji unii europejskiej.Hoffmann- tomasz - financial corrections as a control
instrument of spending union’s resources .Gospodarka finansowa jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy szadek.Zasady pisania pracy licencjackiej.Malachowski- witold. Wiss. Red. - deutschlandpolen im vereinigten europa und ihre ökonomische verantwortung .Analiza otoczenia organizacji na
przykladzie kina spolki apollo - film..Partnerstwo publiczno prywatne jako czynnik pokonania barier
niedoboru srodkow publicznych.Wycena zuzycia srodkow trwalych w aspekcie rachunkowym i
podatkowym.Stosunek nauczycieli do uczniow oraz aktywnosc nauczycieli wspierajaca uczniow jako warunki
zarzadzania szkola wiejska i miejska..Prace dyplomowe pisanie.Polityka konkurencji ue na przykladzie branzy
tekstylnej w okresie 2004-2005.Krzysztofik- robert. - an introduction to governance of urban shrinkage : a
case of two polish cities: bytom and sosnow.Systemy ocen pracownikow jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi w jednostce budzetowej ministerstwa obrony narodowej.praca licencjacka budzet gminy .Schemat
pracy licencjackiej.Projekt hali o konstrukcji stalowej o wymiarach (12x40)m praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Rachunek kosztow dzialan logistycznych jako nowoczesne
narzedzie zarzadzania w przedsiebiorstwie transportowym.Strategia rozwoju na przykladzie gminy
gogolin..praca licencjacka budzet gminy .Rola funduszy strukturalnych w finansowaniu msp..Zarzadzanie
produkcja i jakoscia w przedsiebiorstwie produkujacym materialy do budowy drog..Charakter prawny oplaty
za gospodarowanie odpadami .Pracoholizm i wypalenie zawodowe - wymowki czy rzeczywiste problemy
czlonkow wspolczesnych organizacji.Polska wies i rolnictwo w aspekcie czlonkostwa z unia
europejska..Organizacja pracy zespolowej w zarzadzaniu instytucjami publicznymi.Stany - geneza- ustroj i
dystrybucja wladzy w systemie federalnym..Wplyw rozwoju logistyki na doskonalenie zarzadzania
przedsiebiorstwem na przykladzie przedsiebiorstw w polsce i krajach zachodnich..Wykonywanie
postanowien w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia.Anailza i ocena efektywnosci
gospodarowania srodkami trwalymi w zakladzie energetycznym w czestochowie.Prace licencjackie i
magisterskie.Danielewicz- justyna. Red. - efekty integracji europejskiej w wybranych sektorach gospodarki
.Wykorzystanie srodkow funduszy strukturalnych i funduszu spojnosci na lata 2004-2006 dla rozwoju
wojewodztwa malopolskiego.Sposoby finansowania rynku nieruchomosci.Analiza i ocena dzialalnosci
platniczej przedsiebiorstwa na przykladzie maskpol s.a. w latach 2000-2004.Specyfika kontraktowej
odpowiedzialnosci odszkodowawczej adwokata.Wplyw technologii informatycznych na rozwoj i integracje
zarzadzania lancuchem dostaw..Mozliwosci szacowania kosztow ofert przetargowych.Finasowanie inwestycji
komunalnych w gminie kobiele wielkie w latach 2005-2009.Kierunki zmian dzialan marketingowych na
polskim rynku farmaceutycznym – wieloplaszczyznowa analiza na wybranych przykladach.Motywacyjna rola
szkolen pracowniczych na przykladzie firmy polkomtel s.a..Wspolpraca miasta i gminy pleszew z
organizacjami pozarzadowymi.Odwolanie w postepowaniu podatkowym.Miejsce i rola przywodztwa w
edukacji na przykladzie zespolu szkol nr 1 w czestochowie.Stosunki polityczne polski ze stanami
zjednoczonymi po 1989 r.Pozaplacowe formy motywacji pracownikow (na przykladzie firmy polkomtel
s.a.).Zarzadzanie preorientacja zawodowa w gimnazjum.praca licencjacka budzet gminy .Stres organizacyjny
w zawodzie nauczyciela w zespole szkol w laskowej - studium porownawcze.praca licencjacka budzet gminy
.Ocena efektywnosci reklamy na przykladzie firmy plus gsm.Nadzor nad rynkiem finansowym polski.Rozwoj
spoleczno-gospodarczy wojewodztwa opolskiego w latach 2000-2005..Zasada koncentracji materialu
procesowego w polskim procesie cywilnym.Problemy w komunikacji wewnetrznej w urzedzie gminy a
skuteczne nim zarzadzanie na przykladzie urzedu miasta i gminy wolbrom.Finansowo-prawne aspekty
partnerstwa publiczno-prywatnego.Praktyki wykluczajace jako przejaw naduzycia pozycji dominujacej w
swietle przepisow i orzecznictwa unijnego.Ksztaltowanie podmiotowej struktury kosztow w
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przedsiebiorstwie dla potrzeb zarzadzania.Finanse samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta sucha
beskidzka.Raje podatkowe a zjawisko optymalizacji podatkowej.Przestepczosc zorganizowana - wybrane
problemy scigania i karania.Ocena skutecznosci dzialania systemu motywacji w banku zachodnim wbk
s.a..Polozenie prawne muzulmanskiego zwiazku religijnego w polsce.Otoczenie finansowe i innowacyjne dla
malych i srednich przedsiebiorstw w krajach unii europejskiej..Rola komunikacji w procesie zarzadzania
kooperujacymi firmami.Zarzadzanie jakoscia w branzy spa & wellness na przykladzie hotelu medical spa
malinowy zdroj..Podatek od spadkow i darowizn.praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie strategii
produktowo-rynkowych na przykladzie kolejowych polaczen regionalnych w wojewodztwie opolskim
przedsiebiorstwa pkp przewozy regionalne spolka z o. O..praca licencjacka budzet gminy .Rola doradcy do
spraw bezpieczenstwa przewozu towarow niebezpiecznych w zapewnianiu bezpieczenstwa przewozu
materialow niebezpiecznych.Analiza budzetu gminy mykanow w latach 2006-2010.Finansowanie i rozwoj
przedsiebiorstw miedzynarodowych w polsce..Quality management on the basis of the novol firm.Konflikt
prawa wylacznego ze znaku towarowego z wierzytelnoscia wynikajaca z domeny internetowej.Emigracja
zarobkowa polakow do irlandii po wejsciu do unii europejskiej. Perspektywa emigrantow oraz skutki
emigracji zarobkowej dla polski..Modelowanie przewagi strategicznej w oparciu o marke.Polityka spojnosci
spolecznej i ekonomicznej unii europejskiej jako szansa rozwoju polski.Transport zwierzat ze szczegolnym
uwzglednieniem transportu drogowego.Dyskryminacja pracownika w zatrudnieniu.Pisanie prac tanio.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pawlak- karolina. - konkurencyjnosc polskiego
sektora rolno-spozywczego w handlu z krajami unii europejskiej .Prawne i instytucjonalne podstawy
europejskiej unii walutowej.Bezrobocie wsrod mlodziezy na lokalnym rynku pracy powiatu nowosadeckiego
w latach 2008-2011.Systemy motywacyjne w firmie bac-pol s.a. w dobie kryzysu w branzy fmcg.Zachowanie
sie sprawcy przestepstwa po popelnieniu przestepstwa.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zmiana
w zakladzie linii kolejowych tarnowskie gory w wyniu restrukturyzacji przedsiebiorstwa polskie linie kolejowe
spolka akcyjna.Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z powodu popelnienia przestepstwa przez
pracownika..Tworzenie i rozwoj firm z sektora msp.praca licencjacka budzet gminy .Monopole w gospodarce
wolnorynkowej.Skutecznosc polityki przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatu
krapkowickiego..Fedan- roman. Red. - procesy metropolizacji w regionie podkarpackim rzeszow-lwow
.Efektywnosc dzialan dystrybucyjnych na przykladzie przedsiebiorstwa eko mak.Wstep do pracy
magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Sposoby zakonczenia postepowania apelacyjnego w
postepowaniu cywilnym..E-learning jako forma szkolen wykorzystywana we wspolczesnym
przedsiebiorstwie.Akta stanu cywilnego na ziemiach polskich w xix i xx wieku.Exchange traded funds (etf) na
polskiej gieldzie papierow wartosciowych.Wprowadzenie nowego produktu na rynek na przykladzie wody
zrodlanej kropla beskidu.Analiza i ocena dzialalnosci promocyjnej na podstawie firmy uslugowej komandor
slask s.a..praca licencjacka budzet gminy .Srodki finansowania inwestycji gminnych na przykladzie gminy
tuszyn.Metody zatrzymywania w firmie pracownikow sprzedazy.Planowanie marketingowe w
przedsiebiorstwie uslugowym na podstawie firmy plus gsm..Fiducjarne nabycie nieruchomosci jako przyklad
czynnosci powierniczej w prawie polskim.Wykorzystanie internetu w marketingu
partnerskim.Wynagrodzenie jako finansowy instrument zarzadzania kadrami na przykladzie oddzialu
sprzedazy mobilnej firmy x s.a..Zarzadzanie jakoscia w cementowni rudniki..Praca licencjacka po
angielsku.Swoboda dzialalnosci gospodarczej jako jedna z podstawowych wolnosci gwarantowanych przez
konstytucje.Wykorzystanie srodkow z funduszy strulturalnych a konkurencyjnosc regionow na przykladzie
wojewodztwa lodzkiego.Zarzadzanie projektem spolecznym na przykladzie srodowiskowego domu
samopomocy w gminie zegocina oraz srodowiskowego domu samopomocy w bochni..Bezrobocie- jako
wspolczesny problem spoleczny i ekonomiczny oraz jego skutki na przykladzie polski.Przestepstwo
falszowania pieniedzy uregulowane w art 310 k.k..Zarzadzanie rozliczeniem podatku od towarow i uslug w
przedsiebiorstwie elhand transformatory sp. Z o.o. W latach 2009-2011..Biznes plan- jako narzadzia
pozyskiwania srodkow na przedsiewziecia rozwojowe..Niepoczytalnosc i ograniczona poczytalnosc jako
okolicznosci wylaczajace wine..Wplyw organizacji przestrzeni magazynowej na sprawnosc funkcjonowania
magazynu.Bankowosc elektroniczna na przykladzie oferty kredyt bank s.a..System emerytalno-rentowy na
przykladzie kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego.Management challenge: employees motivation as a
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factor in customer relationship management.Korzysci wynikajace z wdrozenia programu logistycznego ifs na
przykladzie firmy ragz.Uwarunkowania rozwoju ukladow bipolarnych - przyklad lodzi i warszawy.Zjawisko
wypalenia zawodowego wsrod pedagogow placowek socjalizacyjnych (na przykladzie zespolu placowek
opiekunczo-wychowawczych nr 2 w krakowie).Rola i zadania ochronnych podsystemow wykonawczych
bezpieczenstwa narodowego rp.Ryzyko systemowe w okresie pokryzysowym.Wplyw dochodow i wydatkow
budzetowych na gospodarke finansowa starostwa powiatowego w radomsku..Wdrazanie programow
prewencji przez ksztaltowanie przestrzeni w polsce.Komputerowe wspomaganie zarzadzania instytucjami z
wykorzystaniem systemu informatycznego sap..praca licencjacka budzet gminy .Analiza strategiczna malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie liberty school of english using the callan mathod tm..Rachunkowosc
budzetowa w teorii i praktyce na przykladzie gminy pabianice.Instytucja przetargu w swietle przepisow
kodeksu cywilnego.Ocena wplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych na ksztaltowanie otoczenia
instytucji gospodarczych.Prawne aspekty transformacji mediow w latach 1989-2009.Zmiana organizacji
rachunkowosci w praktyce polskiej.Rola mediow w kreowaniu wizerunku partii politycznej na przykladzie
platformy obywatelskiej.Standardy prawa do dobrej administracji w porzadku prawnym unii europejskiej i
ich zastosowanie w polskim kodeksie postepowania administracyjnego.Konkurencyjnosc malych i srednich
przedsiebiorstw na rynkach ue.Ocena dzialalnosci finansowej spolki polkomtel s.a. poprzez analize finansowa
w okresie 2005-2007..System komunistyczny a prawa i wolnosci polityczne w prl.Analiza dzialan inspekcji
transportu drogowego na przykladzie wojewodzkiej inspekcji transportu drogowego w
katowicach.Optymalizacja podatkowa jak narzedzie budowania przewagi konkurencyjnej firmy w
polsce.Odpowiedzialnosc konstytucyjna w polsce.Wykorzystanie narzedzi informatycznych do zarzadzania
relacjami z klientami w hotelarstwie.Procedura udzielania patentu europejskiego.Bankowe wzorce umowne
w stosunkach konsumenckich.Golejewska- anna. - bezposrednie inwestycje zagraniczne a proces
restrukturyzacji gospodarki : aspekt teoretyczny .Seminarium v roku - postepowanie
administracyjne.Zarzadzanie roznicami kulturowymi.Zastosowanie hurtowni danych w aplikacjach handlu
elektronicznego.Obrot nieruchomosciami na przykladzie gminy mierzecice w latach 2005-2010..Prace
dyplomowe przyklady.Urlop wypoczynkowy jako prawo pracownika..Ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej badacza i sponsora..Crm jako podstawa relacji biznesowych.Recepcja mediacji w sprawach
nieletnich.Strategia lizbonska a rynek pracy w polsce.Aktywnosc miedzynarodowa sektora malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.Stabilnosc fiskalna gospodarki - koncepcja teoretyczna i jej znaczenie praktyczne.
Analiza na przykladzie panstw grupy wyszehradzkiej w latach 1995-2009.Coaching jako metoda doskonalenia
funkcjonowania zasobow ludzkich organizacji.Rola rachunkowosci w zarzadzaniu jednostka gospodarcza na
przykladzie spoldzielczej agrofirmy w szczekocinach..Dyskryminacja kobiet w reklamie..Kreowanie marki w
internecie.Kredyt mieszkaniowy i hipoteczny w dzialalnosci banku.Pisanie prac licencjackich kielce.Bielskaagnieszka. Red. - trzy lata czlonkostwa polski w unii europejskiej : bilans korzysci i kosztow spolecznogospo.Zabezpieczenie wykonania zobowiazan podatkowych w swietle przepisow ordynacji
podatkowej.Potrzeby w zakresie prezentacji informacji o przeplywach pienieznych - wyniki
badan.Konwergencja w telekomunikacji i dywergancja w prawie regulujacym porzadek lacznosci
elektronicznej w polsce.Machiavelli - utopia czy socjotechnika.Magisterska praca.Narodowy bank polski w
europejskim systemie bankow centralnych. Prawne i gospodarcze kryteria unifikacji.Kryteria projektowania
budynku mieszkalnego umozliwiajace obnizenie zapotrzebowania ciepla w zimie oraz minimalizacje zyskow
ciepla w lecie. Praca inzynierska budownictwo.Komunikacja interpersonalna oraz konflikty jako czynniki
wplywajace na atmosfere w pracy.Pozycja konsumenta jako strony umowy elektronicznej.Zasada szybkosci
dzialania administracji.Analiza wykorzystania srodkow unijnych w ramach zintegrowanego programu
operacyjnego rozwoju regionalnego woj. Mazowieckiego w latach 2004-2006.praca licencjacka budzet gminy
.Planowanie dzialan z zakresu marketingu bankowego w oparciu o nowo wprowadzany produkt w
mbanku.Egzekucja obowiazkow o charakterze niepieniezynym.praca licencjacka budzet gminy .Obowiazki
konsumenta w przypadku odstapienia od umowy oraz inertia selling.Zagrozenia w pracy egzaminatora
kandydatow na kierowcow.Ospowiedzialnosc skarbu panstwa za szkode wyrzadzona przez wydanie
uniewaznionej decyzji urzedu patentowego..Opodatkowanie odplatnego zbycia nieruchomosci podatkiem
dochodowym od osob fizycznych.Piasecki- ryszard (ekonomia). Red. - polska w unii europejskiej : proba
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bilansu : praca zbiorowa .Ocena funkcjonowania grup kapitalowych w polsce..Polityka kredytowa w banku
spoldzielczym w prudniku..Monitorowanie rozwoju lokalnego na przykladzie gmin niepolomic i
wieliczki..Testament w formie aktu notarialnego.Wladztwo planistyczne gminy na przykladzie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.Prace magisterskie uw.Specyfika ustroju spolek kapitalowych z
udzialem skarbu panstwa ze szczegolnym uwzglednieniem instytucji nadzoru wlascicielskiego..Podatki
lokalne w gminie pajeczno w latach 2008-2011..Kontrola i zaskarzalnosc decyzji w przedmiocie zatrzymania i
tymczasowego aresztowania.Wspolczesne modele rozwiazywania sporow przez prawo.Wplyw europejskiego
systemu zabezpieczenia spolecznego na polski system emerytalno-rentowy..Kosztorysowanie robot
budowlanych – porownanie wariantow rozwiazan wybranych elementow budowlanych praca inzynierska
budownictwo.Pisanie prac socjologia.Prawo studenta - obywatela unii europejskiej - do pomocy finansowej
na pokrycie kosztow ksztalcenia w przyjmujacym panstwie czlonkowskim.praca licencjacka budzet gminy
.Appel- gerald. - ogrywanie rynku raz na trzy miesiace : sprawdzony plan inwestowania na gieldzie dla
kazdego .Oferta kredytowa powszechnej kasy oszczednosci bank polski s.a. dla sektora msp.Zasada prawa
do obrony dla skazanych.Wplyw likwidacji kontraktow dlugoterminowych na rozwoj firm
energetycznych..praca licencjacka budzet gminy .Podatkowa ksiega przychodow i rozchodow jako forma
ewidencji operacji gospodarczych w firmie xy spolka cywilna w latach 2007-2009.Budzet jako podstawa
funkcjonowania samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy cekow - kolonia w latach 20062008.Efektywnosc promocji w internecie.praca licencjacka budzet gminy .Rola i znaczenie magazynu w
systemie logistycznym na przykladzie wybranej firmy.Odpowiedzialnosc malzonkow za wybrane
zobowiazania podczas trwania ustroju wspolnosci majatkowej.Zarzadzanie wybranymi procesami
logistycznymi w aspekcie funkcjonowania przedsiebiorstwa na rynkach miedzynarodowych..Zmiany w
konstrukcji podatku dochodowego od osob fizycznych i ich wplyw na dochody budzetu panstwa.Praca
licencjacka wzory.Kreowanie polskich marek na eurorynku.Analiza bezrobocia w powiecie czestochowskim w
latach 2007-2014.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa jako zrodlo informacji o kondycji
przedsiebiorstwa.Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej okregowej spoldzielni
mleczarskiej w latach 2006-2009..Pojecie produktu niebezpiecznego i odpowiedzialnosc za produkt
niebezpieczny..Atrakcyjnosc turystyczna czynnikiem konkurencyjnosci regionu na przykladzie wojewodztwa
opolskiego..Analiza portfelowa na rynku akcji..Pisanie prac magisterskich prawo.Ochrona prawna
komercyjnego korzystania z elementow osobowosci..Rachunkowosc i sprawozdawczosc finansowa funduszy
specjalnych na przykladzie uniwersytetu lodzkiego.Analiza promocji jako narzedzia strategii marketingowej
przedsiebiorstwa na przykladzie tesco polska sp. Z o.o..Uwarunkowania skutecznego przywodztwa na
przykladzie pododdzialu wojskowego.Ucieczka z miejsca wypadku drogowego.Wypadki przy pracy i
przyslugujace z tego tytulu swiadczenia..Zwolnienia grupowe w europejskim prawie pracy.Skutecznosc i
efektywnosc systemow zarzadzania jakoscia w cieplownictwie na podstawie mpec s.a. w krakowie.praca
licencjacka budzet gminy .Obrot powszechny nieruchomosciami rolnymi.Xxxiv festiwal muzyka w starym
krakowie jako przyklad ralizacji strategii rozwoju lokalnego i regionalnego w odniesieniu do problematyki
turystyki kulturowej.Ubezpieczenia osobowe nastepstw nieszczesliwych wypadkow osob uprawiajacych
wybrane dyscypliny sportowe w polsce w latach 1994-2004.Czynniki wplywajace na decyzje zakupu
wybranych kosmetykow w sieci sklepow rossmann.Prezydent rzeczypospolitej polskiej w swietle konstytucji
z dnia 2 kwietnia 1997 roku.Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw..Instytucja bezrobocia w swietle
prawa administracyjnego..praca licencjacka budzet gminy .Mobbing - patologia w zarzadzaniu.Zapobieganie
przestepczosci stadionowej - aspekt kryminalistyczny.System zarzadzania jakoscia wg normy iso 9001:2008
na podstawie przedsiebiorstwa xyz..Czynniki ksztaltujace klimat spoleczny na przykladzie przedsiebiorstwa z
grupy dalkia polska.Zasady wspolzycia spolecznego w polskim prawie cywilnym.Rola i znaczenie komunikacji
interpersonalnej w ujeciu sprzedawca - kupujacy na przykladzie firmy altadis polska s.a..Projekt
konkurencyjnosci miasta tarnowskich gor.Inwestycje jednostek samorzadu terytorialnego jako czynnik
rozwoju lokalnego na przykladzie gminy pawlow..Ekonomiczno-spoleczne aspekty procesu migracji na
przykladzie miejscowosci twardawa..Dydaktyczny aspekt gier symulacyjnych na przykladzie gry
cashflow.Motywowanie pracownikow na podstawie ppu x sp. Z o.o..Wybrane aspekty funkcjonowania
spoldzielni mleczarskich na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku.Analiza efektywnosci
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transakcji leasingowych na przykladzie firmy transportowej trans - dom.Polityka spoleczna w unii
europejskiej.Przywrocenie instytucji prawa zabudowy do polskiego porzadku prawnego.Zarzadzanie
produkcja wyrobow szklanych..Zakres wykorzystania metod analizy sprawozdan finansowych w raporcie
bieglego rewidenta.Ocena satysfakcji klientow z jakosci uslug administracyjnych swiadczonych przez wydzial
spraw obywatelskich i migracji lodzkiego urzedu wojewodzkiego w lodzi.Fundusze unijne praca
magisterska.Rozwoj prawa rodzinnego w niemczech w xix i xx wieku.Ochrona prawa do prywatnosci
pracownika.Zarzadzanie nieruchomosciami mieszkaniowymi na przykladzie wspolnot
mieszkaniowych.Organizacja logistyki produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa x.Rola gminy na rynku
nieruchomosci na przykladzie gminy zgierz.Zarzadzanie podatkami i oplatami obciazajacymi koszty
dzialalnosci przedsiebiorstwa janar sp. Z o.o. W latach 2005-2007.Problematyka retroaktywnosci prawa w
procesach zbrodniarzy nazistowskich oraz wybrane zagadnienia.Aktywa i rezerwy z tytulu odroczonego
podatku dochodowego: wycena oraz ujmowanie informacji w sprawozdaniu finansowym.Efektywne
zaopatrzenie droga do obnizenia kosztow i zwiekszenia konkurencyjnosci przedsiebiorstwa
produkcyjnego.Prawo rolnika indywidualnego do emerytury w ujeciu ewolucyjnym.Zarzadzanie projektami
rozwojowymi finansowanymi z funduszy europejskich na przykladzie wybranej gminy..Rola otoczenia
instytucjonalnego w procesie rozwoju regionalnego.Wlasciwosc i sklad sadu w sprawach o wykroczenia i
przestepstwa.Transakcje z inwestorem w spolce kapitalowej - ujecie bilansowe i podatkowe.Zarzadzanie
jakoscia w firmie transportowo-spedycyjnej..Public relations jako instrument zarzadzania miastem na
przykladzie radomska.Spoleczenstwo obywatelskie a spoleczenstwo informacyjne.Egzekucja z rachunkow
bankowych.Automatyczne przedmiary robot z oprogramowania typu „cad” praca inzynierska
budownictwo.Zaradca jako uczestnik rynku nieruchomosci.Bezrobocie mlodziezy i sposoby przeciwdzialania
na przykladzie powiatu zgierskiego.Wplyw konkurencyjnosci na rozwoj przedsiebiorstwa.Poliandria w tybecie
a prawna ochrona wartosci..Pierwszenstwo nabycia. Charakter prawny i konsekwencje naruszenia..praca
licencjacka budzet gminy .Rola controllingu w optymalizacji kosztow przedsiebiorstwa na przykladzie spolki
akcyjnej altab..Rola kompetencji pracowniczych w rozwoju organizacji opartej na wiedzy.Finansowanie
sektora msp w polsce w pierwszej dekadzie xxi wieku.Ksztaltowanie sie zasad odpowiedzialnosci karnej na
przestrzeni dziejow ze szczegolnym uwzglednieniem wybranych kodyfikacji karnych przelomu xviii i xix
stulecia.Sytuacja prawna apatrydow. Prawa i obowiazki.Opodatkowanie dochodow osob fizycznych ze zrodel
pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej.Analiza efektywnosci finansowania przedsiebiorstwa energopol
poludnie s.a..Rekrutacja i selekcja w jednostkach specjalnych w wojsku polskim.Konkurencyjnosc malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy violana.Zarzadzanie relacjami z klientem na przykladzie
dealera bmw tlokinski.Prawne aspekty gospodarki lowieckiej (ze szczegolnym uwzglednieniem ustawy
prawo lowieckie)..Zarzadzanie kapitalem w przedsiebiorstwie w celu poprawy plynnosci finansowej..Podatek
liniowy jako alternatywa dla obecnego systemu podatkowego.Analiza finansowa przedsiebiorstw na
przykladzie polskiej grupy farmaceutycznej.Model postepowania administracyjnego w stanach
zjednoczonych.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kryzysu globalnego na wymiane
handlowa.Przedsiebiorczosc oraz rynkowe reguly zarzadzania w instytucjach kultury - na przykladzie muzeum
historycznego miasta krakowa..Efektywnosc szkolen w firmach x- y- z. Analiza porownawcza..Koncepcja
dzialalnosci marketingowej w internecie przedsiebiorstwa woz-mar.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Pelnomocnictwo w polskim prawie cywilnym z uwzglednieniem instytucji prokury
.praca licencjacka budzet gminy .Emigracja mlodziezy jako przeciwdzialanie bezrobociu na polskim rynku
pracy.Handel ludzmi i jego zwalczanie w polsce.Prace magisterskie gotowe.Ochrona informacji
niejawnych.Organ administracji jako strona przeciwna w postepowaniu sadowoadministracyjnym( na
przykladzie samorzadowego kolegium odwolawczego).Cywilnoprawna ochrona sfery zycia prywatnego osob
publicznych.Pracownicze systemy motywacyjne w jednostkach publicznych na przykladzie komendy
powiatowej policji w klobucku.Czynniki placowe i pozaplacowe w motywowaniu pracownikow na przykladzie
oddzialu pko bank polski spolka akcyjna w zamosciu.Analiza nakladow i efektywnosc wybranych systemow
termoizolacji budynkow praca inzynierska budownictwo.Finansowanie zadan samorzadu terytorialnego na
przykladzie powiatu zawiercianskiego..Efektywnosc wykorzystania instrumentow motywujacych
pracownikow na przykladzie firmy inditex.Umowa o prace a umowy cywilnoprawne.Lipka- anna. - aktywnosc
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tworcza a pracoholizm : jak utrzymac kapital kreatywnosci pracownikow? .Wizerunek marki na przykladzie
szkoly jezykowej mobile english.Pozyskiwanie i redystrybucja srodkow gminnych (na przykladzie gminy
krakow).Analiza skutecznosci wybranych metod analizy technicznej..Model wspolpracy sluzb ratowniczych
na poziomie powiatu..Motywowanie funkcja zarzadzania.Naduzywanie pozycji dominujacej poprzez
wykonywanie praw wlasnosci intelektualnej.Franching jako instrument finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw.Rola i znaczenie malych i srednich przedsiebiorstw w rozwoju lokalnym gminy
opoczno.Odpowiedzialnosc wekslowa.Dobkowski- jaroslaw. Red. - student i absolwent kierunku
administracja na rynku pracy : praca zbiorowa .Pozycja prawna narodowego banku polskiego w aspekcie
integracji ze strukturami europejskiego systemu bankow centralnych.Prawa wyborcze kobiet w roznych
regionach swiata..Program phare - przedakcesyjna forma wspierania rozwoju regionalnego na przykladzie
gminy miejskiej w hrubieszowie.Samobojstwo jako problem spoleczny. Wybrane zagadnienia..Organizacyjne
oraz indywidualne przyczyny i skutki konfliktow w miejscu pracy.Ochrona czci osob publicznych.Analiza
satysfakcji oraz lojalnosci klientow banku na podstawie pko bp s.a. w rawie mazowieckiej.Naleznosci w
ksiegach rachunkowych jednostki sektora finansow publicznych na przykladzie sadu rejonowego w
wieluniu..Krajowe organy regulacyjne w unii europejskiej.Praca licencjacka socjologia.Zarzadzanie
kompetencjami jako instrument rozwoju pracownikow.Chrusciak- ryszard. Wybor. - polska w unii
europejskiej : podstawowe regulacje prawne .Wplyw systemu crm na efektywnosc sprzedazy produktow na
podstawie firmy logistycznej.Jednoosobowa spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia na tle zakazu czynnosci
\z samym soba\.System emerytalny w polsce na tle wybranych krajow unii europejskiej.Wplyw wyniku
finansowego na mozliwosc korzystania z finansowania zewnetrznego przez firme imac spolka z o.o..Ocena
ofert wycieczek do grecji i wloch na przykladzie najwiekszych biur podrozy dzialajacych na terenie polski..Elearning jako metoda pomocnicza w procesie ksztalcenia. Przykladowe dziedziny jego zastosowania.Formy
motywacji pracownikow urzedu gminy redziny w latach 2004-2009.Prace magisterskie logistyka.Zespolowy
projekt programistyczny.praca licencjacka budzet gminy .Ekonomika posadowienia budynku na palach praca
inzynierska budownictwo.Nadzor wspolnika w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Umowa
darowizny.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow na przykladzie castorama
polska.Status amerykanskich baz wojskowych na swiecie.Telepraca.Wykorzystanie analizy wskaznikowej w
ocenie efektywnosci zarzadzania kaliskimi zakladami garbarskimi kalskor s.a..Rachunkowosc zarzadcza jako
narzedzie zarzadzania projektami dlugoterminowymi (na przykladzie przedsiebiorstwa budowlanego x
s.a.).Dotacje i subwencje jako zrodlo finansowania wydatkow jednostek samorzadu terytorialnego..Dzialania
marketingu wewnetrznego na przykladzie hipermarketu real.Metody ograniczania bezrobocia w
wojewodztwie slaskim.Inwestycje bezposrednie i posrednie oraz ich wplyw na rozwoj gminy wozniki w
latach 2000-2004.Ocena procesu produkcyjnego przy wytwarzaniu cementu w oparciu o zasady zarzadzania
toyoty..Miedzynarodowa ochrona dobr kultury w czasie konfliktow zbrojnych.Zapewnianie jakosci poprzez
procesy outsourcingowe..Przestrzenne rozmieszczenie handlu e-commerce w polsce.praca licencjacka
budzet gminy .Rola i znaczenie podatku od wartosci dodanej w budzecie panstwa na przykladzie wybranych
krajow unii europejskiej..Praca licencjacka bankowosc.Fundusze unijne a rozwoj gminy boronow.Rekrutacja i
selekcja kadr jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy artjan sp. Z o.o..Wplyw marki
na pozyskanie klientow na przykladzie studia meblowego arka.Ochrona tajemnicy spowiedzi w prawie
polskim.Rozwoj polskiego rynku budowlanego po akcesji do unii europejskiej.Realizacja celow polityki
pienieznej nbp w latach 2004-2011.Ocena procesu rekrutacji jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie firm prywatnych i jednostek budzetowych.Tqm jako determinanta konkurencyjnosci
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy coroplast sp. Z o.o.Rola zapasow w polityce rachunkowosci
przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego lubawa s. A. .Kopinski- dominik. Red. zgubne transakcje = fatal transactions : surowce mineralne a rozwoj panstw afrykanskich .Odpowiedzialnosc
dyscyplinarna urzednikow w administracji publicznej.praca licencjacka budzet gminy .Diagnoza kondycji
ekonomiczno - finansowej gminy pabianice w latach 2004 - 2006.Tymczasowe aresztowanie w polskim
porzadku prawnym.Obowiazek alimentacyjny wobec niesamodzielnego dziecka..Ochrona praw osobistych a
tymczasowe aresztowanie.Stosunki gospodarcze grupy banku swiatowego z federacja rosyjska w latach
2001-2008.Wykorzystanie funduszy strukturalnych- a rozwoj gminy na przykladzie gmin kozieglowy i
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poraj..Efektywnosc informacyjna polskiego rynku kapitalowego w swietle teorii finansow
behawioralnych..Akcja paulianska w regulacjach kodeksu cywilnego oraz prawa upadlosciowego i
naprawczego.Prace inzynierskie pisanie.Cechy i formy nowoczesnego zarzadania przedsiebiorstwem.Rozwoj
turystyki industrialnej ze szczegolnym uwzglednieniem tyskich browarow ksiazecych.Rola sekretariatu w
zarzadzaniu organizacja.Analiza dzialalnosci kredytowej banku millenium s. A. W polsce w latach 2005 2009.Polityka szkoleniowa na przykladzie wybranej firmy.Modelowanie i prognozowanie kursu eur w latach
1999-2011 za pomoca wybranych modeli szeregow czasowych..Zarzadzanie gospodarka magazynowa na
przykladzie firmy flextronics logistics polska sp. Z o.o..Rozrachunki z kontrahentami a plynnosc finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie eliko p.p.u.h..Venture capital a male i srednie przedsiebiorstwa w unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie jako niezbedny element zarzadzania placowka
oswiatowa..Marka jako element strategii marketingowej warunkujacy przewage konkurencyjna
przedsiebiorstwa..Sektor badawczo-rozwojowy jako czynnik rozwoju klastra (na przykladzie regionu
lodzkiego).Reakcja na orzeczenia trybunalu sprawiedliwosci wydane w wyniku zadanych przez polskie sady
administracyjne pytan prejudycjalnych.Zasoby ludzkie i ich zarzadzanie w przedsiebiorstwie pkp cargo
s.a...Zarzadzanie nieruchomoscia turystyczna na przykladzie osrodka wczasowego lech w lebie.Wybrane
zagadnienia polityki gospodarczej brazylii w ujeciu historycznym i obecnie.Organizacja systemu oswiaty w
polsce .praca licencjacka budzet gminy .Porownanie pozycji ustojowej wojta- starosty i marszalka
wojewodztwa..praca licencjacka budzet gminy .Krajowe organy regulacyjne w unii europejskiej.Analiza
operacji depozytowych na przykladzie banku ochrony srodowiska s.a..Atrakcje turystyczne jury krakowsko czestochowskiej.Kredyty preferencyjne w polityce restrukturyzacji rolnictwa..Klauzula generalna i jej
znaczenie dla konstruowania nienazwanych czynow nieuczciwej konkurencji ze szczegolnym uwzglednieniem
internetu.Analiza wdrazania i funkcjonowania programu sapard na przykladzie powiatu
klobuckiego.Wskaznikowa ocena kondycji finansowej netia s.a. w latach 2004-2006.Struktura wydatkow
budzetu gminy na przykladzie gminy reczno w latach 2005-2009.Determinanty konsumenckich decyzji
zakupowych na rynku kosmetycznym.Ocena dzialalnosci i funcjonowania domow pomocy spolecznej na
przykladzie domu pomocy spolecznej ul. Ciolkowskiego 2 w lodzi.Sakowicz- marcin - modernizacja
samorzadu terytorialnego w procesie integracji polski z unia europejska .Gazon- jules. - ani bezrobocie- ani
opieka spoleczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji .Szanse oraz bariery rozwoju malych i
srednich przedsiebiorstw..Metody i zrodla finansowania dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw..Bonca- mateusz a. - islamskie instrumenty finansowe .Deficyt budzetowy i dlug publiczny w
teorii i praktyce.praca licencjacka budzet gminy .Spory o wlasciwosc miedzy organami administracji
publicznej.Przemyt. Ewolucja zjawiska.Recykling pojazdow wycofanych w prawie unijnym i
polskim.Sprawiedliwosc naprawcza..Ochrona prawna dzialaczy zwiazkowych.Wolnosc gospodarcza a
gospodarka rynkowa.Ocena mozliwosci zbudowania etyki prawniczej w oparciu o zalozenia etyki maxa
schellera.Przeplywy pieniezne w zarzadzaniu finansami jednostki gospodarczej w krotkim okresie.praca
licencjacka budzet gminy .Praca licencjat.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw filozofii total quality
management na portfel kompetencji menedzera casus firmy gt poland sp. Z.o.o..Zapasy w ocenie kondycji
finansowej przedsiebiorstwa x..Kongres ekonomistow polskich - polityka gospodarcza a rozwoj kraju : viii
kongres ekonomistow polskich .Ocena dzialalnosci powiatowego urzedu pracy w czestochowie w zakresie
lagodzenia skutkow bezrobocia..Ksiegowe i prawne aspekty polaczen jednostek gospodarczych.Rozwoj
regionu na tle wspolpracy samorzadu terytorialnego z bankiem spoldzielczym.Metodologia pracy
magisterskiej.Odpowiedzialnosc gwaranta w swietle odpowiedzialnosci za przestepstwa skutkowe
popelnione przez zaniechanie.Przestepstwo platnej protekcji w swietle kodeksu karnego z 1997 r. .System
dystrybucji informacji umozliwiajacy bezprzewodowy dostep klientom mobilnym.Dostosowanie pomocy
strukturalnej do potrzeb msp na przykladzie firmy md.Prezydent rzeczypospolitej polskiej jako zwierzchnik sil
zbrojnych.Rozwoj ochrony konsumenta przy umowie kredytu konsumenckiego na tle praktycznych
problemow stosowania ustawy o kredycie konsumenckim i jej zmian..Odpowiedzialnosc dluznika za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania. Wybrane zagadnienia.Logistyka zaopatrzenia w
administracji publicznej.Ekonomiczno-organizacyjne i marketingowe aspekty wizerunku firmy na przykladzie
polskiego koncernu naftowego orlen s.a..Rower jako prospoleczne i proekologiczne rozwiazanie w
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transporcie miejskim na wybranych przykladach.Sprzedam prace licencjacka.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza finansowa jako narzedzie diagnozowania przedsiebiorstw zagrozonych bankructwem.Zadatek w
stosunkach miedzy przedsiebiorcami.Dostep do informacji publicznej w elektronicznej administracji...
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