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Zbrojny atak jako odpowiedz na cyberterroryzm..Pisanie prac mgr.Przedsiebiorczosc w zarzadzaniu
nieruchomoscia na przykladzie wspolnoty mieszkancow ul. Kubowicza 5 w blachowni.Wiek o
odpowiedzialnosc karna sprawcy.Prawna problematyka mobbingu w srodowisku pracy w polsce i unii
europejskiej.Uprawnienia funkcjonariusza policji .Przestepczosc komputerowa i internetowa.Ocena realizacji
projektow wspolfinansowanych z funduszy strukturalnych w okresie 2004-2006 przez powiatowy urzad pracy
w radomsku.Sposoby wspolpracy pomiedzy polskimi i zagranicznymi jednostkami samorzadu
terytorialnego.Wypalenie zawodowe pracownikow a sprawna realizacja zadan w organizacji
publicznej.Wylaczenie sedziego w polskim procesie karnym.Ferrazzi- keith. - nigdy nie jedz sam czyli sekrety
sukcesow w biznesie .Analiza finansowa biezacej dzialalnosci firmy handlowej tandem.Rozwoj europejskiej
wspolpracy policyjnej w unii europejskiej. Doswiadczenia polski po akcesji do ue.Technologicznosc i
ekonomika stosowania lekkich scian systemowych w budownictwie jednorodzinnym praca inzynierska
budownictwo.Prognoza osiadan obiektu budowlanego posadowionego na plycie fundamentowej. Praca
inzynierska budownictwo.Zastosowanie metod dochodowych w wycenie przedsiebiorstw.Mcintosh- colin
(1963- ). Red. - oxford collocations dictionary for students of english .Plan finansowy jako podstawa
gospodarki finansowej jednostki budzetowej na przykladzie zakladu karnego nr 1 w strzelcach opolskich..Jak
zaczac prace licencjacka.Przestepstwo korupcji w polskiej pilce noznej.Telepraca jako alternatywa dla rozwoju
malych i srednich przedsiebiorstw.Zielonko-jung- katarzyna. - ksztaltowanie przestrzenne architektury
ekologicznej w strukturze miasta .Status osob przetrzymywanych w wiezieniu w bazie guantanamo na kubiea katalog praw im przyslugujacych i jego przestrzeganie.Analiza finansowa banku polskiej spoldzielczosci s.a.
w roku 2007..Pojekt kampanii reklamowej dla hurtowni zak.Marketing bezposredni w dzialalnosci biur
podrozy..Analiza sytuacji majatkowo - finansowej w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy x.Finansowanie
dzialan organizacji pozarzadowych na przykladzie krakowskiej fundacji filmowej.Strategia rozwoju turystyki w
powiecie tomaszowskim wojewodztwa lodzkiego.Specyfika towarzystw ubezpieczen wzajemnych w polskim
systemie prawnym.System zarzadzania uslugami na przykladzie inspektoratu zus w lublincu.Temat pracy
licencjackiej.Prac licencjackich.Skutecznosc strategii merchandisingowej na przykladzie
makro.Charakterystyka instytucji prezydenta w swietle rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
roku.Piractwo morskie jako wspolczesna zbrodnia przeciwko ludzkosci.praca licencjacka budzet gminy
.Wyglad pracy magisterskiej.Internet jako narzedzie komunikowania w administracji publicznej..Wolnosc
gospodarcza i jej ograniczenia.Analiza finansowa przedsiebiorstwa elektrobudowa s.a. w latach 20102012.Doskonalenie procesu produkcyjnego kurtek z flauszu..System ubezpieczen spolecznych w polsce po
1998 r..Wplyw internetu na wybor ofert turystycznych.Alianse strategiczne na przykladzie ddm s.a. i bdm
s.a..Rola premiowania w procesie motywacji pracownikow.Wplyw polityki monetarnej panstwa na decyzje
inwestycyjne przedsiebiorstw.Outsourcing technologii informatycznych przykladem uslugi nowej
generacji.Przestepstwa przeciwko wolnosci seksualnej i obyczajnosci popelnione na szkode
maloletniego.Przeplywy pieniezne w zarzadzaniu finansami jednostki gospodarczej w krotkim okresie.Prawo
autorskie w internecie - wybrane zagadnienia karnoprawne.Ubezpieczenia na zycie zwiazane z
ubezpieczeniowym funduszem kapitalowym.Karpiuk- miroslaw. - samorzad terytorialny a panstwo : prawne
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instrumenty nadzoru nad samorzadem gminnym .Analiza wykorzystania handlu elektronicznego w malych i
srednich przedsiebiorstwach.Regulacje prawne dzialan marketingowych i reklamowych w
internecie.Determinaty jakosci przy produkcji drutow..Rola banku spoldzielczego w udzielaniu kredytow
preferencyjnych.Odpowiedzialnosc kontraktowa w systemie generalnego wykonawstwa.Przejscie z
podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow na ksiegi podatkowe..Sprawozdawczosc finansowa jako zrodlo
informacji o przedsiebiorstwie na przykladzie nomax sp. Z o.o..Wykorzystanie produktu w dzialalnosci
marketingowej banku pko bp.Rozwoj handlu elektronicznego w polsce oraz towarzyszace mu szanse i
zagrozenia..Rekrutacja i selekcja w opinii pracujacych studentow uniwersytetu lodzkiego.Bezpieczenstwo
depozytow bankowych..Uklady zbiorowe pracy w prawie polskim i francuskim.Ocena rentownosci i
plynnosci finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie forte s.a..Zadowolenie z wdrozenia informatycznego
systemu zarzadzania na przykladzie firmy „but-polex 2000.Koszty uzyskania przychodow w swietle przepisow
podatkowych i orzecznictwa naczelnego sadu administracyjnego-wybrane zagadnienia.Wplyw procesu
rekrutacji i selekcji nauczycieli na efektywnosc ksztalcenia uczniow..Leasing jako zrodlo finansowania
dzialalnosci gospodarczej w polsce - aspekty ksiegowe i podatkowe.Praktyka funkcjonowania systemu haccp
z uwzglednieniem elementow logistyki.Udzial prokuratora w postepowaniu cywilnym.Projekt pracy
magisterskiej.Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa chemeks w latach 2006-2008..Analiza i ocena
dzialan marketingowych hotelu radisson sas w krakowie.Zarzadzanie zespolami pracowniczymi na
przykladzie firmy uslugowej - prywatnej praktyki stomatologicznej.Podatek od srodkow transportowych jako
element dochodu budzetu miasta dabrowa gornicza w latach 2008-2010..Formy ewidencji dzialalnosci
gospodarczej w malych przedsiebiorstwach na przykladzie branzy uslugowej.Efektywnosc szkolen
pracownikow.Prawnokarne aspekty przeciwdzialania narkomanii..Srodki ochrony prawnej w prawie
zamowien publicznych.Ubezpieczenie autocasco i jego funkcjonowanie na przykladzie towarzystwa
ubezpieczen i reaasekuracji warta s.a..praca licencjacka budzet gminy .Monitoring elektroniczny.Joint
venture jako forma wspolpracy miedzynarodowej.Motywowanie jako istotna funkcja zarzadzania
personelem w organizacji.Zarzadzanie organizacja jako proces decyzyjny na przykladzie spoldzielni x.Ulgi i
zwolnienia podatkowe dotyczace umowy darowizny na gruncie ustawy o podatku od spadkow i
darowizn.Analiza procedury i efektywnosci leasingu na przykladzie europejskiego funduszu leasingowego
s.a. w latach 2007-2011.Analiza bezrobocia w powiecie czestochowskim w latach 2007-2014.praca
licencjacka budzet gminy .Spolka cicha w polskim prawie cywilnym.Spis tresci praca licencjacka.Metodologia
ocen pracowniczych w zarzadzaniu krakowska spoldzielcza kasa oszczednosciowo kredytowa.praca
licencjacka budzet gminy .Czlonkowie otwartych funduszy emerytalnych w polsce w latach 2001-2005.Polski
trybunal konstytucyjny na tle sadow konstytucyjnych w europie srodkowo – wschodniej – funkcje i
kompetencje..Straz pozarna w polsce na przykladzie powiatu kutnowskiego.Przyczyny przestepczosci kobiet
jako szczegolnej kategorii wiezniow w aspekcie porownawczym z przestepczoscia mezczyzn - perspektywa
czynnikow psychospolecznych.Doskonalenie stosowania tworzyw sztucznych w medycynie na przykladzie
protez stomatologicznych..Opodatkowanie polskiego systemu emerytalnego.Gotowa praca
licencjacka.Wplyw polityki podatkowej panstwa na sytuacje podatkowa przedsiebiorstwa.praca licencjacka
budzet gminy .Problemy rownowagi praca - zycie w percepcji wspolczesnej polskiej rodziny.Analiza
finansowa dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa handlowego.praca
licencjacka budzet gminy .Kredytowe zrodla finansowania dzialalnosci inwestycyjnej przedsiebiorstwa przez
banki spoldzielcze.Rzecznik praw obywatelskich w polsce- a jego odpowiedniki w systemach politycznych
wybranych panstw.Problematyka prawna wyodrebniania wlasnosci lokali ze szczegolnym uwzglednieniem
umowy uregulowanej w art. 9 ustawy o wlasnosci lokali.System nawigacji satelitarnej jako wspolczesny
srodek przekazu informacji..praca licencjacka budzet gminy .Pozyskiwanie i zarzadzanie funduszami
europejskimi na przykladzie polski i hiszpanii.Sposoby ograniczania bezrobocia na lokalnym rynku pracy w
lowiczu..Wplyw mozliwosci korzystania z europejskiego funduszu spolecznego na zmiany w polityce rynku
pracy na przykladzie wojewodzkiego urzedu pracy w krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Ambroziakadam a. - krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w polsce .praca licencjacka
budzet gminy .Rola i znaczenie programow odnowy wsi w wielofunkcyjnym rozwoju obszarow wiejskich
wojewodztwa opolskiego..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Nowoczesny
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sprzedawca osobisty na przykladzie sieci mcdonald s.Preferencyjne kredyty dla studentow na przykladzie
banku pko bp.Odstepstwa od obowiazku skladania zeznan przez swiadka.Ubezpieczenia komunikacyjne i ich
funkcjonowanie na przykladzie towarzystwa ubezpieczen i reasekuracji warta s.a..Odpowiedzialnosc
pracownicza i cywilna za strajk.Mozliwosci tworzenia i emisji reklam telewizyjnych - analiza i ocena na
przykladzie tvp..Zarzadzanie praca licencjacka.Pozaplacowe czynniki jako istotny element wynagrodzenia
wplywajacy na proces motywacyjny pracownikow w firmie press glas.Wykorzystanie shockvertisingu w
dzialaniach reklamowych w branzy odziezowej..Uwarunkowania bezrobocia absolwentow w wojewodztwie
opolskim w latach 2000-2009..Motywowanie pracownikow na przykladzie firmy x.Lojalnosc klienta firmy
avon.Motywacja finansowa na przykladzie koniecpolskich zakladow plyt pilsniowych.Prace licencjackie
tematy pedagogika.Poziom inteligencji emocjonalnej a efekt nastepczy ruchu na przykladzie studentow
wydzialu zarzadzania.Fundusze unijne w aspekcie zalozenia wlasnej firmy - teoretyczne podejscie.Vat harmonizacja polskiego prawa podatkowego do prawa unii europejskiej.Analiza funkcjonowania produktow
kredytowych dla klientow indywidualnych w wybranych bankach komercyjnych..Motywowanie pracownikow
- analiza na przykladzie przedsiebiorstwa produkcji elementow budowlanych kontener sp. Z o. O. W latach
2007-2008.Ocena polityki budzetowej gminy wachock w latach 2002-2006.Rola menedzera w kontekscie
rozwoju przedsiebiorstwa rodzinnego.praca licencjacka budzet gminy .Proces zwalniania pracownikow.praca
licencjacka budzet gminy .Porownanie samorzadu terytorialnego polski i niemiec na poziomie gminy..Pojecie
utworu audiowizualnego w polskim prawie autorskim.Znaczenie potransakcyjnej obslugi klienta w
ksztaltowaniu jego lojalnosci.Zewnetrzne zrodla finansowania sektora mikro - malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.Europejskie postepowanie w sprawie drobnych roszczen.Informacyjne aspekty
polityki rachunkowosci na przykladzie spolki remont - tech.Rozwoj gminnych inwestycji drogowych w
gminach wiejskich w latach 2008-2010 na wybranych przykladach.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie systemem dystrybucji towarow na przykladzie firmy tech-rol sp. Z o.o..Nowoczesny outsourcing
funkcji personalnej na przykladzie outsorcingu procesu rekrutacji.Fundusze unijne praca magisterska.Zadania
funduszu gwarantowanych swiadczen pracowniczych i zrodla jego finansowania.Monitoring sieci
internetowej jako system informatyczny wspomagajacy dzialanie i rozwoj firmy oferujacej uslugi
internetowe.Poreczenie majatkowe i jego zastosowanie w praktyce wymiaru sprawiedliwosci.Wplyw
efektywnosci eksploatacji maszyn na jakosc otrzymywanego odlewu cisnieniowego..Promocja jako element
dzialalnosci marketingowej na przykladzie koncernu energetycznego energa sa oddzial w plocku.Status
polityczny palestyny.Kara ograniczenia wolnosci w polskim kodeksie karnym .Polski rynek dziel sztuki na
rynku finansowym.Analiza rynku funduszy inwestycyjnych w polsce w latach 1992 - 2004.Analiza finansowa
amcor rentsch polska sp.zo.o. Za lata 2003-2007.Tajemnica lekarska w postepowaniu karnym.Metodologia
pracy magisterskiej.Prawo wlasciwe dla deliktu internetowego.Kryteria oceny i ranking uslug wybranych
bankow internetowych.Ocena kierowania i organizacji stanowisk pracy w komendzie powiatowej
panstwowej strazy pozarnej we wloszczowie..Aplikacja dla menedzerow branzy finansowej.Stasiak- andrzej.
Red. - kultura i turystyka - razem- ale jak? : praca zbiorowa .Zewnetrzne formy finansowania sektora msp egzemplifikacja.Skutki smierci osoby fizycznej prowadzacej samodzielnie dzialalnosc gospodarcza w swietle
zobowiazan publicznoprawnych.Kapital zapasowy w spolce akcyjnej.Bezrobocie w powiecie belchatowskim
(2000-2006).Klauzula generalna i jej znaczenie dla konstruowania nienazwanych czynow nieuczciwej
konkurencji ze szczegolnym uwzglednieniem internetu.Analiza kosztow przedsiebiorstwa
przemyslowego.Zakres odszkodowania od zakladu ubezpieczen za szkody majatkowe w komunikacji
drogowej.Mozliwosci wspierania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw przy wykorzystaniu srodkow
unijnych.Analiza motywacyjnej roli wynagrodzen w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy.Zarzadzanie edukacja informacyjna: swiadomosc nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej- a
ich zaangazowanie w jej zastosowanie w nauczaniu..Analiza zagadnien transportowych w przedsiebiorstwie
komunikacji pasazerskiej..Szkola w spoleczenstwie wielokulturowym..Metody badania efektywnosci reklamy
zewnetrznej na przykladzie przedsiebiorstw wojewodztwa opolskiego.Wplyw spolecznej odpowiedzialnosci
biznesu na dzialalnosc korporacji transportowych.Zarzadzanie projektem pod nazwa uefa euro 2012 polskaukraina.praca licencjacka budzet gminy .Strategia integracji wertykalnej jako sposob uzyskania przewagi
konkurencyjnej.Finansowanie pomocy spolecznej na podstawie gminnego osrodka pomocy spolecznej w
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braszewicach.Wplyw stosunku dominacji o zaleznosci na wykonywanie praw udzialowych w spolkach
kapitalowych..Analiza porownawcza rentownosci spolek polrest i polskie jadlo w latach 2005-2008.Strategia
zarzadzania logistycznego na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego majkon i..Analiza budzetu jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy janow w latach 2002-2006.Udzial grupy europejskiego banku
inwestycyjnego w finansowaniu dzialalnosci unii europejskiej.Istota i znaczenie motywowania pracownikow
na przykladzie wybranego zakladu pracy.Wycena nieruchomosci w krajach europejskich.Marka jako
narzedzie walki z konkurencja.Sokol- anna. Red. - uwarunkowania rozwoju potencjalu zatrudnienia a
technologie informatyczne i innowacje w wojewo.Praca licencjacka rachunkowosc.Analiza procesow
zarzadzania relacjami z klientem na przykladzie przedsiebiorstwa telkom - telos s.a..Mowa ciala w procesie
sprzedazy bezposredniej.Reklama polityczna jako technika marketingu wyborczego na przykladzie kampanii
prezydenckiej 2005.Internacjonalizacja dzialalnosci malej firmy (na przykladzie wpph subfra w
jarocinie).Zasada i pojecie winy w polskim procesie karnym.Ocena sytuacji finansowej spolki bakoma w
kontekscie konkurencyjnosci przedsiebiorstw..Partycypacja pracownicza jako droga do sprawnego
zarzadzania przedsiebiorstwem.Internetowe reklamy adresowane do kobiet na przykladzie interia.pl.System
podatkowy jako jedna z form oddzialywania panstwa na gospodarke w japonii.Darowizna w polskim prawie
podatkowym.Znaczenie ocen pracowniczych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjno-handlowego.Finansowanie inwestycji gminnych (na przykladzie gminy
wodzierady).Problem wielokrotnie rejestrujacych sie bezrobotnych na przykladzie grodzkiego urzedu pracy w
krakowie w latach 2004-2005..Zarzadzanie lancuchem dostaw na wybranym przykladzie.Pomiar i zarzadzanie
kapitalem intelektualnym.praca licencjacka budzet gminy .Europeizacja prawa karnego poprzez decyzje
ramowe unii europejskiej.Determinanty konkurencyjnosci regionow..Pracowniczy obowiazek pracy w
godzinach nadliczbowych oraz niektore kwestie zwiazane z rekompensowaniem pracy w godzinach
nadliczbowych.praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa w decyzjach
inwestorow gieldowych na przykladzie spolki drozapol-profil.Telewizja cyfrowa i zwiazane z nia uslugi
spoleczenstwa informacyjnego.Srodki odwolawcze od orzeczen wojewodzkich sadow
administracyjnych.Dobor pracownikow na stanowiska pracy na przykladzie analizy porownawczej urzedu
miasta lodzi i firmy medical magnus sp. Z o.o.Rachunkowosc jako glowny instrument controllingu
bankowego.Tryb ustawodawczy w republice federalnej niemiec.Ocena wdrozonego zszj w opinii
pracownikow na przykladzie zec w lodzi s.a..praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie
terroryzmu.Dystrybucja produktow jako kluczowe narzedzie marketingowej aktywnosci przedsiebiorstwa
zelmer s.a..praca licencjacka budzet gminy .Postawy nabywcow a zachowania finansowe w swietle badan
empirycznych.Wolnosc sumienia i religii osob skazanych i tymczasowo aresztowanych w jednostkach systemu
penitencjarnego w polsce.Wykorzystanie dotacji gmin dla podmiotow nie zaliczanych do sektora finansow
publicznych w latach 2006-2008 w gminach nysa- prudnik-glucholazy..Biznes plan jako narzedzie
pozyskiwania srodkow finansowych na rozpoczecie dzialalnosci gospodorczej lub jej rozwoj.Wizerunek jako
element przewagi konkurencyjnej na przykladzie marki orange.Podstawy stosowania tymczasowego
aresztowania w procesie karnym.Rozwoj systemu bankowosci elektronicznej w warunkach fuzji na
przykladzie bankow bph i pekao s.a..Szczegolne okolicznosci wylaczajace odpowiedzialnosc przewoznika za
stan przesylki w ladowym transporcie rzeczy.Rola kredytow preferencyjnych dla rolnictwa w dzialalnosci
banku spoldzielczego w andrespolu.Wykorzystanie backupu jako sposobu na zabezpieczenie przed utrata
danych na przykladzie plikow graficznych.Wykorzystanie instrumentow marketingu - mix w dzialalnosci firm
ochroniarskich.Gospodarka finansowa powiatu na przykladzie powiatu opolskiego..Pozyskiwanie oraz
wykorzystywanie funduszy unijnych na przykladzie gminy kroczyce w latach 2004-2006.Samorzad
terytorialny jako podmiot realizacji polityki spolecznej w skali gminy (na przykladzie miejskiego centrum
pomocy spolecznej w pabianicach).Rola rachunku kosztow docelowych w zarzadzniu
strategicznym.Zarzadzanie relacjami z klientami we wspolczesnej organizacji z wykorzystaniem koncepcji
crm.Wycena bilansowa wedlug mssf/msr oraz ustawy o rachunkowosci. (studium przypadku:
przedsiebiorstwo budowlane abm solid s.a.).Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi- lokalami uzytkowymi i
infrastruktura towarzyszaca na przykladzie sm parkitka.Thornhill- christopher j. - a sociology of constitutions :
constitutions and state legitimacy in historical-sociological per.Osobowe spolki prawa handlowego - wybrane
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zagadnienia prawno-funkcjonalne.praca licencjacka budzet gminy .Przemoc wobec kobiet skutkujaca
zabojstwem sprawcy przemocy..Przykladowe prace magisterskie z pedagogiki.Dzialalnosc samorzadowa
instytucji kultury na przykladzie muzeum dom grecki w myslenicach.Wplyw sekurytyzacji na kryzys
finansowy 2007-2009.Wplyw portalu internetowego magura-bike na rozwoj turystyki rowerowej w beskidzie
niskim.Porownanie atrakcyjnosci kredytow hipotecznych na przykladzie wybranych bankow.Wplyw
wprowadzania standardu haccp na zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena zywnosci na przykladzie firmy
serpol.Public relations w administracji publicznej - studium przypadku urzedu miasta w
myslowicach.Kondycja finansowa gmin rogow i jezow w latach 2008-2010.Znaczenie postaw nauczycielskich
wobec rozwoju seksualnego dla zarzadzania prewencja przedwczesnych zachowan seksualnych.Pisanie prac
licencjackich lublin.Slawatyniec- lukasz. - reklama produktow leczniczych : przeglad orzecznictwa glownego
inspektora farmaceutycznego :.Prace licencjackie informatyka.Prawo do zycia prywatnego w polskim prawie
cywilnym.Pijpers- guus. - information overload : a system for better managing everyday data .Aktywne
formy przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie rynku pracy w gminie pajeczno.Ocena efektywnosci
finansowania dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstwa mona.Aktywnosc spoleczenstwa w lokalnych
grupach dzialania na podstawie stowarzyszenia razem dla radomki.Slawinski- andrzej (1951- ). - nauki
spoleczne wobec kryzysu na rynkach finansowych .Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa zaklady
azotowe pulawy spolka akcyjna..Pokojowe sposoby rozwiazywania sporow zbiorowych
pracy.Odpowiedzialnosc ministrow w ii rzeczypospolitej..Marketing mix na podstawie firmy
chyzbet.Zagadnienia prawno- administracyjne uzyskania statusu repatrianta w ujeciu
ewolucyjnym.Prawnokarna ochrona dziecka poczetego.Zarzadzanie zmiana i okresem przejsciowym w
warunkach fuzji na przykladzie operatora uslug logistycznych firmy spedpol sp. Z o.o..Logistyczna obsluga
klienta jako determinanta sukcesu przedsiebiorstwa..Ewolucja odpowiedzialnosci odszkodowawczej wladzy
publicznej na przykladzie skargi o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia sadu w
postepowaniu cywilnym.Egzekucja przez sprzedaz przedsiebiorstwa.Plynnosc i wyplacalnosc w procesie
zarzadzania przedsiebiorstwa indesit company s.a. w latach 2008-2010..Narodowy bank polski jako kreator
polityki pienieznej..Wdrazanie nowych technologii w energetyce przemyslowej z uwzglednieniem zagadnien
bezpiecznej pracy.praca licencjacka budzet gminy .Partnerstwo publiczno-prywatne w inwestycjach
samorzadu terytorialnego..Wplyw policji i ochotniczej strazy pozarnej na bezpieczenstwo mieszkancow w
powiecie grajewskim.Uznanie za niegodnego w postepowaniu spadkowym.Umowne prawo
odstapienia.Rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej.Ocena wykorzystania srodkow
finansowych unii europejskiej w gminie na przykladzie miasta zawiercie.Zadania samorzadu terytorialnego z
zakresu pomocy spolecznej i zrodla ich finansowania.praca licencjacka budzet gminy .Kredyty obrotowe jako
rodlo finansowania przedsiebiorstw na podstawie pko bp s.a. oddzial belchatow.Placowe i pozaplacowe
formy motywowania pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa komunikacji samochodowej w
jedrzejowie s.a..praca licencjacka budzet gminy .Projekt kampanii spolecznej skierowanej do studentow
wydzialu zarzadzania politechniki czestochowskiej.Prawo do odliczenia w podatku od wartosci
dodanej.Analiza finansowa ing banku slaskiego s. A. W latach 2008-2012..Baseny opolszczyzny jako obiekty
rekreacji..Dystrybucja herbaty w przedsiebiorstwie zas-pol w warszawie.Wplyw otoczenia
makroekonomicznego na funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiorstw.Partie polityczne w polsce w
aspekcie konstytucyjnym i prawnym..Nadzor regionalnych izb obrachunkowych nad jednostkami samorzadu
terytorialnego..Nowoczesne technologie i informatyka w logistyce na podstawie firmy x.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi- a motywacja pracownikow w
firmie trw.Wplyw koniunktury na rynku budowlanym na wyniki nieruchomosciowych funduszy
inwestycyjnych.Specjalne strefy ekonomiczne w polsce ze szczegolnym uwzglednieniem lodzkiej specjalnej
strefy ekonomicznej.Nadzor administracyjny i kontrola nad samorzadem gminnym w prawie polskim i
francuskim.Rola planowania w projektowaniu nowej dzialalnosci gospodarczej na przykladzie biznesplanu
firmy autoexpert biuro likwidacji szkod.Analiza wynagrodzen nauczycieli na przykladzie zespolow szkol
samorzadowych gminy patnow.Systemy franczyzowe w bankowosci detalicznej na przykladzie ge money
banku.Mediacja w polskim prawie karnym.Prywatny detektyw.Organizacja systemu reklamy w
przedsiebiorstwie.Zasady prawa wyborczego do sejmu i senatu w kontekscie ich prawnokarnej ochrony w
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polsce poprzez regulacje przestepstw wyborczych w rozdziale xxxi kodeksu karnego.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Informacyjne aspekty kosztow uslug instytucji kultury na przykladzie
domu kultury w blachowni.Pozycja prawna kosciola starokatolickiego mariawitow w polsce.Struktura
funkcjonalna raciborza i jej przeobrazenia w latach 1995-2008..Motywacyjne aspekty kultury organizacyjnej
w zarzadzaniu mala firma.Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnychw polsce w latach 19992004.Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej firmy na przykladzie poldim s.a..Analiza
plynnosci finansowej przedsiebiorstwa na wybranych przykladach z polskiej praktyki gospodarczej.Transport
jako jeden z obszarow dzialalnosci logistycznej przedsiebiorstw.Preferencje zawodowe i kompetencje
spoleczne w planowaniu kariery zawodowej..Zjazd katedr i wykladowcow prawa wyznaniowego - prawo
panstwowe a prawo wewnetrzne zwiazkow wyznaniowych : pamietnik vii zjazdu katedr i wy.Dodatki
mieszkaniowe a lodzkie enklawy biedy.Strategie marketingu - mix firmy na przykladzie przedsiebiorstwa
handlowego modny pan.System pomocy osobom niepelnosprawnym na przykladzie zakladu pracy
chronionej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza logistyczna zarzadzania gospodarka materialowa w
przedsiebiorstwie x..Wplyw procesow logistycznych na dzialalnosc produkcyjna huty szkla..Prace
magisterskie z ekonomii.Rola banku w finansowaniu przedsiewziec typu ven-ture capital.Truskolaskitadeusz. - transport a dynamika wzrostu gospodarczego w poludniowo-wschodnich krajach baltyckich
.Orzekanie oraz wykonywanie detencji psychiatrycznej (art. 94 k.k.) W praktyce sadow
rejonowych.Odpowiedzialnosc lekarza za blad medyczny.Polityka kredytowa i dzialalnosc finansowa banku
komercyjnego na podstawie banku x.Przebieg i przyczyny inflacji w polsce po 1990 roku..Prawnokarna
ochrona zwierzat w polsce.Koncepcja wdrozenia iso-9000 w przedsiebiorstwie na podstawie firmy ferax-iril
sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Polityczne media relations w polskiej kampanii prezydenckiej w
2005 roku.Outsourcing uslug logistycznych na przykladzie wybranej spoldzielni mleczarskiej..Motywacja w
kreowaniu rozwoju pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno-handlowego hoger sp.
Zo.o.Teoretyczno-praktyczno aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwach.Konflikt oraz
sposby jego rozwiazywania w urzedzie miasta czestochowa.Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow oraz
wewnatrzwspolnotowa towarow w rozumieniu ustawy o vat.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Wspomaganie komputerowe w handlu miedzynarodowym.Wplyw logistycznej
obslugi na satysfakcje i lojalnosc klienta.Mikrofinanse- jako instrument oferujacy podstawowe uslugi
finansowe.Marketing szkol prywatnych na przykladzie dzialalnosci niepublicznej szkoly podstawowej nr 97 w
warszawie..Wladza w unii europejskiej na tle normatywnej koncepcji wladzy politycznej.Wybrane aspekty
psychologii w organizacji – ujecie teoretyczno-analityczne.Doktryna panstwa w pogladach adolfa hitlera
1919-1939.Polskie prawo autorskie w dobie ekspansji internetu.Jednorazowe odszkodowanie z tytulu
smierci osoby ubezpieczonej.Europejski nakaz aresztowania w procesie karnym.Outsorcing procesu
rekrutacji.Metody i zasady tworzenia budzetu w jednostach samorzadu terytorialnego na przykladzie zakladu
gospodarki mieszkaniowej w pabianicach.Rola narodowego banku polskiego w polskim systemie
bankowym.Bron - aspekty prawne i kryminalistyczne.Tematy prac magisterskich.Zwiazkowa kontrola
dopuszczalnosci rozwiazywania umow o prace bez wypowiedzenia przez pracodawce z winy pracownika
podlegajacego szczegolnej ochronie.Pozycja kosciola adwentystow dnia siodmego w
rzeczypospolitej.Dzialalnosc niesieciowych agencji reklamowych w polsce - analiza i ocena na przykladzie
firmy business consulting sp. Z o.o..Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej spolki netia s.a. w latach 20002004.Rozwoj funkcji logistycznych w regionie lodzkim.Analiza finansowa w zarzadzaniu przedsiebiorstwem
(na przykladzie pol-net spolka jawna).Postepowanie zabezpieczajace w sprawach z zakresu prawa wlasnosci
intelektualnej.Aspekt transportu samochodowego w sferze dzialan logistycznych w polsce..Analiza
funkcjonowania informatycznych systemow zarzadzania na przykladzie firmy arhelan burzynscy spolka
jawna.Finansowanie nieruchomosci mieszkaniowych kredytem hipotecznym..praca licencjacka budzet gminy
.Kredyt jako zrodlo finansowania rozwoju przedsiebiorstwa.Wplyw podatkow dochodowych na budzet
panstwa w latach 2000-2004.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu wsrod wybranych spolek.Rola i znaczenie
okresowej oceny pracownikow na przykladzie starostwa powiatowego w zakopanem.Kampanie wizerunkowe
w social media..Wycena rzeczowych aktywow trwalych wedlug polskiego prawa bilansowego i
miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci finansowej.Planowanie jako element zarzadzania
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jednostka samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kamien.Kwantyfikacja dostawcow pod wzgledem
jakosci czesci dla kombajnow zbozowych john deere..Przykladowe prace licencjackie z pedagogiki.Konkordat
stolicy apostolskiej z rzeczypospolita polska z 1925 i 1993 roku.Praktyczne aspekty prezentacji informacji o
kapitale intelektualnym jednostki gospodarczej.Praca magisterska pedagogika przedszkolna.Finansowanie
inwestycji na rynku nieruchomosci poprzez kredyt hipoteczny.Wplyw kosztow reprezentacji i reklamy na
efektywnosc zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie kopalni x..Zakaz porozumien ograniczajacych
konkurencje. Mozliwosc stosowania wylaczen spod zakazu w odniesieniu do porozumien uznawanych za
najciezsze ograniczenia konkurencji.Gospodarcze i prawne aspekty przystapienia ukrainy do swiatowej
organizacji handlu..Ocena dzialalnosci urzedu gminy brzeszcze jako narzedzie poprawy jakosci uslug
publicznych..Wylaczenia w zakresie udzielania prawa ochronnego na znak towarowy.Rynek zywnosciowych
produktow ekologicznych w polsce w procesie integracji z unia europejska.Rola szkolen z komunikacji
interpersonalnej w procesie wprowadzania zmiany na podstawie wybranych organizacji
edukacyjnych.Wsparcie malych i srednich przedsiebiorstw przez program phare w oparciu o projekt
unowoczesnienia procesow produkcji w spolce pol-trattament.Franchising jako forma dzialalnosci
przedsiebiorstwa.Krzyze pokutne. Aspekty prawne- kryminologiczne i kryminalistyczne..Praca magisterska
prawo.Sluzba cywilna w administracji publicznej - wybrane problemy teoretyczne i dogmatyczne.Kurator
jako strona w procesie cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Szkolenie i doskonalenie kadry
pracowniczej jako element rozwoju zasobow ludzkich na przykladzie mittal steel poland s.a..Analiza kondycji
finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta nowy sacz.Zagospodarowanie
obiektow po - wojskowych na cele edukacyjne. Studium przypadkow w tarnowie i debicy..Realizacja uslug
publicznych przez gmine siewierz w latach 2005-2009.Rola instytucji samorzadowych w przeciwdzialaniu
bezrobociu na terenie miasta czestochowy.Wspolpraca organow administracji publicznej z podmiotami
dzialajacymi w sferze pozytku publicznego..Analiza efektywnosci leasingu jako formy finansowania
zewnetrznego.Bankowosc elektroniczna i jej funkcjonowanie na przykladzie mbanku.Sklad sadu i
konsekwencje naruszenia w tym zakresie.praca licencjacka budzet gminy .System motywowania
pracownikow na przykladzie wybranej jednostki wojska polskiego w wojewodztwie opolskim.Motywacja
podejmowania pracy wolontarystycznej.Instytucjonalna ochrona konsumenta uslug bankowych.Teoretyczne
uwarunkowania i praktyczna realizacja dzialan motywacyjnych- na przykladzie przedsiebiorstwa
komunikacyjnego.Regionalne strategie innowacji jako instrument wspierania projektow innowacyjnych.Rola i
znaczenie wybranych klubow studenckich dla krakowskiego srodowiska akademickiego..praca licencjacka
budzet gminy .Ewolucja miedzynarodowego funduszu walutowego w latach 1944-2010.praca licencjacka
budzet gminy .Merchandising jako narzedzie ksztaltowania zachowan konsumentow.Postepowanie sadowe
w sprawach z zakresu prawa pracy.Zrodla finansowania przedsiebiorstwa na przykladzie spolki kapitalowej
(sigmatex sp. Z o.o.).Orzeczenia sadu najwyzszego w przedmiocie skargi kasacyjnej..Analiza rozwoju rynku
uslug leasingowych w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Gwosdz- krzysztof - pomiedzy stara a nowa
sciezka rozwojowa : mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i pr.Wplyw zakladowego ukladu
zbiorowego pracy na status pracownika.Sposoby zwalczania bezrobocia wsrod ludzi mlodocianych na
przykladzie powiatu prudnik.Sprawy wyznaniowo-religijne w rozwiazaniach konstytucyjnych ii
rzeczpospolitej..Skladanie oswiadczen woli za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej.Ocena poziomu
dojrzalosci systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie „x” w oparciu o wytyczne normy pn – en iso
9004:2009.Rozwoj firmy a rozwoj wlasny w opiniach pracownikow malych przedsiebiorstw.Strategie
konkurencyjnosci na rynku firm swiadczacych uslugi transportowe w oparciu o firme nowa
logistic.Wrzecioniarz- piotr antoni. Red. - transfer wiedzy na rzecz jakosci zycia .Zarzadzanie kariera
zawodowa pracownikow socjalnych w osrodkach pomocy spolecznej na przykladzie mops w krakowie oraz
gops w gdowie..Ustanie malzenstwa przez rozwod..Motywowanie pracownikow w zakladzie budzetowym na
przykladzie administracji nieruchomosciami.Przestepczosc w mediach - historia- prawo- wplyw (na
przykladzie relacji prasowych)..Supply chain management.Zasady pisania pracy licencjackiej.praca
licencjacka budzet gminy .Charakterystyka stresu organizacyjnego w firmie otis sp. Z o.o. Oddzial
krakow.Rynek walutowy: metody analiz oraz strategie inwestycyjne.Ochrona wzorow uzytkowych w swietle
przepisow prawa wlasnosci przemyslowej.Przestepstwo uprowadzenia art 211 kk.Rola specjalisty do spraw
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rachunkowosci zarzadczej we wdrazaniu koncepcji lean.Miejsce klientow instytucjonalnych w ofercie
bankowej pko bp s.a..praca licencjacka budzet gminy .Ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa - analiza
porownawcza bankow.Ochrona prawa wlasnosci w unii europejskiej a polityka zwalczania terroryzmu.Efekty
ekonomiczne i organizacyjne po restrukturyzacji na przykladzie bot elektrowni belchatow s.a..Cytat utworu
audiowizualnego w swietle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych..Analiza kosztow kredytu
hipotecznego na przykladzie oferty ing bank slaski.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym na przykladzie pko
bp.praca licencjacka budzet gminy .Naruszenie i ochrona dobr osobistych w swietle orzecznictwa.Wplyw
rodzaju finansowania na plynnosc mikro--malych i srednich przedsiebiorstw.Wplyw kredytow inwestycujnych
na rozwoj rolnictwa..Fundusze uniii europejskiej szansa wzmocnienia rolnictwa na przykladzie programow
pomocniczych dla obszarow wiejskich.Controlling personalny w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na
przykladzie kwb belchatow s.a..Gotowe prace licencjackie.Firmy ubezpieczeniowe jako inwestorzy
instytucjonalni na rynku nieruchomosci.Organizacja i funkcjonowanie hurtowni danych..Konstytucyjna
zasada rownosci.Kredyt preferencyjny na przykladzie programu -- rodzina na swoim.praca licencjacka budzet
gminy .Techniczne rozwiazania w cementowni warta s.a. zapewniajace bezpieczenstwo obslugi linii
produkcyjnej..Dziedzictwo kulturowe w europie srodkowo - wschodniej..Polityka personalna w urzedzie
gminy we wreczycy wielkiej.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa.Franchising jako sposob na sukces
gospodarczy na przykladzie firmy mcdonalds.Edukacja ekologiczna a zarzadzanie parkiem narodowym na
przykladzie pieninskiego parku narodowego.Zarzadzanie wizerunkiem instytucji publicznej. Studium
przypadku: urzad miasta piotrkowa trybunalskiego;.praca licencjacka budzet gminy .Zabawka jako produkt
kulturowy i rynkowy - przyklad lalki barbie..Kreowanie wizerunku przedsiebiorstwa poprzez public
relations.Teoria prawa i filozofia prawa.Podatki i oplaty lokalne jako instrumenty zarzadzania gospodarka
finansowa gminy na przykladzie gminy proszkow.Zatrudnianie i wynagradzanie pracownikow
samorzadowych na przykladzie urzedu miasta krakowa..Rekrutacja i selekcja na przykladzie firmy
x.Odpowiedzialnosc za szkody osoby trzeciej wyrzadzone przez pracownika w polskim i niemieckim prawie
pracy.Rolnictwo polskie w aspekcie wspolnej polityki rolnej unii europejskiej..praca licencjacka budzet gminy
.Rola systemow informatycznych w pracy osrodkow pomocy spolecznej na przykladzie gops w
dobryszycach.Pozaplacowe srodki motywacji zolnierzy w 1 pulku specjalnym podczas wyjazdu w rejon
konfilitow zbrojnych.Wplyw kryzysu na sektor bankowy ..Srodki z funduszy unii europejskiej jako zrodlo
finansowania zadan gminy olesno w latach 2007-2010.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw agencji
rozwoju regionalnego na proces wspierania przedsiebiorczosci malych i srednich przedsiebiorstw.Digital
marketing na przykladzie marki odziezowej h&m..Pawlik- andrzej. Red. - master of business administration kapital dla organizacji : praca zbiorowa .Determinanty jakosci w zakladzie obuwniczym..praca licencjacka
budzet gminy .Korporacje transnarodowe w przemysle samochodowym.Wplyw infrastruktury sportowej
krakowa na rozwoj turystyki.Kaluza-kopias- dorota. Red. - starzenie sie ludnosci - miedzy demografia a
polityka spoleczna .Finansowanie rynku mieszkaniowego.Dzialania promocyjne na rynku uslug
telekomunikacyjnych na przykladzie ptk centertel orange.Ubezpieczenia kredytow hipotecznych jako czynnik
ograniczenia ryzyka bankowego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
kompetencjami a motywowanie pracownikow.Rola i znaczenie dochodow wlasnych w systemie dochodow
gminy na przykladzie gminy zgierz.Wybrane funkcje konsularne zwiazane z udzielaniem pomocy i ochrony
obywatelom panstwa wysylajacego- ktorzy znajduja sie w panstwie przyjmujacym.Krajewski- piotr (nauki
ekonomiczne). Red. - gospodarka polski w perspektywie wstapienia do strefy euro : ujecie ilosciowe
.Kierunki restrukturyzacji zakladow opieki zdrowotnej na przykladzie szpitala wojewodzkiego im. Jana pawla
ii w belchatowie.Gordon- jon - przepis : jak tchnac energie w zespol oraz organizacje .Gwozdzickapiotrowska- matylda. - pozycja prawna podmiotow turystycznych a ochrona klienta : ujecie
prawnoporownawcze .Prawo karne.Model menadzera w sektorze publicznym na przykladzie dyrektora
szkoly.Badanie wplywu konsumenta na jakosc w firmie produkujacej obuwie.Marketing w sporcie na
przykladzie michaela jordana i adama malysza.Analiza kondycji majatkowej i finansowej zakladow pracy
chronionej na przykladzie spolki jawnej andex pawlowscy w skierniewicach.Kapital podwyzszonego ryzyka w
sektorze msp w polsce.Ewolucja zasady samostanowienia narodow w europie po roku 1990.Aspekt
finansowy realizacji zadan powiatu na przykladzie powiatu dabrowskiego..Odpowiedzialnosc cywilna za
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naruszenie obowiazkow informacyjnych spolek publicznych.Ankieta do pracy magisterskiej wzor.praca
licencjacka budzet gminy .Systemy motywacji w instytucjach samorzadowych na przykladzie urzedu gminy w
poczesnej i urzedzie gminy w starczy.Polityka windykacyjna jako narzedzie zarzadzania plynnoscia finansowa
przedsiebiorstwa..Diagnoza poziomu rozwoju instytucjonalnego urzedu gminy w obszarze zarzadzania
kadrami..Dzialalnosc gospodarcza firm windykacyjnych.Praca licencjacka dziennikarstwo.Analiza i ocena
ryzyka zawodowego w przedsiebiorstwie produkcyjnym fruktus..praca licencjacka budzet gminy .Formy
ewidencji a obciazenie podatkowe na przykladzie wybranych przedsiebiorstw.Projekt przesla betonowego o
rozpietosci 18-00 m w moscie drogowym klasy b. Praca inzynierska budownictwo.Dojrzalosc polskich
przedsiebiorstw handlowych w stosowaniu rozwiazan electronic commerce.Zarzadzanie presonelem jako
jeden z podstawowych elementow zarzadzania przedsiebiorstwem hotelarskim.Aport wadliwy w spolkach
kapitalowych.Rola public relations w ksztaltowaniu wizerunku firmy.Podstawy przekazania sprawy
prokuratorowi celem uzupelnienia brakow postepowania przygotowawczego na zasadzie art. 345 k.p.k..Tryb
nadawania certyfikatu na opakowania dla produktow niebezpiecznych.praca licencjacka budzet gminy .Prace
licencjackie.Pisanie prac doktorskich.Ocena funkcjonalnosci modulu gospodarka magazynowa i zaopatrzenie
aplikacji oracle funkcjonujacej w przedsiebiorstwie huta stali czestochowa sp. Z o.o..Kooperacja
przedsiebiorstw w aspekcie zintegrowanych systemow transportowych.Mobbing - nowe wyzwanie dla
polskiego prawa pracy.Z.Rozwoj firm deweloperskich na wybranym przykladzie praca inzynierska
budownictwo.Wplyw kryzysu finansowego na dzialalnosc kredytowa banku.Logistyczny model
przedsiebiorstwa w aspekcie kosztow transportu na przykladzie firmy rohlig suus logistics s.a..Walluschjacek. - patrzac na slonce : nieokreslonosc rownowagi a polska dezinflacja 1994-2011 .Ocena atrakcyjnosci
oferty opieki medycznej - nowoczesnego produktu ubezpieczeniowego pzu zycie s.a..Technologia realizacji
nawierzchni z prasowanej kostki brukowej i ekonomika mechanizacji prac praca inzynierska
budownictwo.Problematyka powstania obowiazku podatkowego w podatku od towarow i uslug na
przykladzie firmy budowlanej xyz w latach 2007-2009.Prace magisterskie z administracji.Pozyskiwanie
kapitalu obcego przez jednostki samorzadu terytorialnego .Pozyskiwanie srodkow z funduszy unii
europejskiej na rozwoj lokalny na przykladzie gminy konopiska..Zarzadzanie logistyczne wspomagane
zintegrowanymi rozwiazaniami informatycznymi..Rozwiazanie spolki partnerskiej.praca licencjacka budzet
gminy .Ochrona interesow konsumentow w umowach zawieranych przez internet.Medialnosc imprez
sportowych w swietle badan bezposrednich.Organizacyjne i finansowe aspekty infrastruktury przedszkolnej
w opolu..Pozycja ustrojowa prezydenta rzeczpospolitej polskiej.praca licencjacka budzet gminy .Zmiana tresci
umownego stosunku pracy..Rozwiazania szynowego pasazerskiego transportu miejskiego na przykladzie
londynu.Finanse publiczne i prawo finansowe.Ocena sytuacji finansowej i majatkowej spolki
gieldowej..Prace podyplomowe.Ewolucja instytucji rezydenta w polsce po drugiej wojnie swiatowej..Temat
pracy licencjackiej zarzadzanie.Podatek od towarow i uslug w prawie unii europejskiej i polskim.Zarzadzanie
produkcja i jakoscia na przykladzie wybranego wyrobu ptrzedsiebiorstwa budowlanego..praca licencjacka
budzet gminy .System kontroli jakosci wyrobow obowiazujacy w hucie czestochowa..Inicjatywa ludowa w
sprawie referendum.Ubezwlasnowolnienie.Administracja praca licencjacka.Analiza efektywnosci systemow
logistycznych w przedsiebiorstwie produkcyjnym x..Metody budowania zaufania spolecznego przez jednostke
samorzadu terytorialnego na wybranym przykladzie.Prace licencjackie z zarzadzania.Wypadki przy pracy jako
dysfunkcja organizacyjna.Prognoza rozwoju agroturystycznego gminy susiec.Kultura organizacyjna jako
element zarzadzania zasobami ludzkimi na podstawie firmy mcdonalds.Zarzadzanie eksploatacja maszyn z
uwzglednieniem ich nowoczesnosci oraz jakosci uzyskiwanych wynikow.System obslugi klientow w
towarzystwie ubezpieczeniowym na przykladzie powszechnego zakladu ubezpieczen s.a..Studium
realizacyjno-materialowe wybranych technologii budowy. Praca inzynierska budownictwo.Przyczyny
konfliktow i sposoby ich rozwiazywania w organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa x.Analiza budzetu
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy dzialoszyn w latach 2001-2004.Analiza i ocena
procesow restrukturyzacyjnych w kopalni wegla brunatnego belchatow s.a na tle przeksztalcen
gospodarczych w sektorze energetycznym.Opodatkowanie dywidend podatkami dochodowymi.Srodki trwale
jako istotny skladnik majatku podmiotu gospodarczego.Akt oskarzenia w polskim procesie karnym.Sukces
rynkowy kultury fantastyczno - basniowej w polsce na przykladzie wladcy pierscieni j.r.r.
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tolkiena..Zarzadzanie strategiczne rozwojem lokalnym na przykladzie gminy miejskiej turek.Funkcjonowanie
ulg w podatku dochodowym od osob fizycznych na przykladzie rozliczen wybranego urzedu
skarbowego.Dozwolony uzytek publiczny w srodkach komunikacji masowej.Zarzadzanie informacja na
przykladzie portali internetowych poswieconych kulturze..praca licencjacka budzet gminy .Przestepczosc
porachunkowa w kontekscie przestepczosci zorganizowanej..Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek
kosztow w jednostkach swiadczacych uslugi edukacyjne.Relacje pomiedzy prezydentem rzeczypospolitej
polskiej a rada ministrow na gruncie konstytucji rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
Zalozenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa.Wplyw stylu kierowania na satysfakcje pracownikow na
przykladzie zakladu producyjnego x..Pisanie prac za pieniadze.Rola i znaczenie instytucji kultury w zyciu
spolecznosci lokalnej.Lacznik miedzy budynkami – konstrukcja stalowa praca inzynierska
budownictwo.Instrumenty planistyczne rozwoju gospodarczego gmin wiejskich..Leasing jako forma
finansowania dzialalnosci gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .Krolikowski- michal. - podstawy
prawa karnego miedzynarodowego .Oceny pracownicze jako element ksztaltowania motywacji do
pracy.Zarzadzanie procesem monitoringu i windykacji naleznosci w ograniczaniu ryzyka kredytowego na
przykladzie pekao sa..Zarzadca w egzekucji z nieruchomosci.Pozycja ustrojowa prezydenta w konstytucji
kwietniowej.Gospodarka budzetowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy zbojna w
latach 2007- 2009.Zarzadzanie kadrami w jednostce samorzadu terytorialnego (na przykladzie urzedu
miejskiego w zelowie).Komunikacja nieformalna sluzb mundurowych na przykladzie for
internetowych..Wylaczenie sedziego w polskim postepowaniu cywilnym.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza rozwoju gminy kleszczow w latach 2000-2006..Marketing w hurtowej sprzedazy
stomatologicznej.The use of mobile marketing to promote a product or service.Pisanie prac po
angielsku.System wynagradzania kadry kierowniczej w przedsiebiorstwie produkcyjnym (na przykladzie firmy
arduk).Ocenaa oplacalnosci inwestycji.Praca licencjacka logistyka.Polska jako beneficjent wspolnotowej
polityki regionalnej..Projekt systemu bezpieczenstwa zywnosci zgodnego z norma iso 22000 na przykladzie
gospodarstwa rybackiego przyborow.Wykorzystanie kontraktow futures na wig20 do zabezpieczenia portfela
akcji na przykladzie gieldy papierow wartosciowych w warszawie.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo
informacji o kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa w dobie kryzysu finansowego na przykladzie
grupy lotos s.a..Ochrona praw konsumentow w wybranych dziedzinach rynku..Rola policji w organizacji i
zabezpieczeniu imprez masowych .Fotografia jako przedmiot prawa autorskiego.Prawo unii
europejskiej.Ocena dzialalnosci ubezpieczeniowej spolki allianz w zakresie ubezpieczenia nieruchomosci
mieszkaniowych.Kontakty skazanych ze swiatem poza murami zakladu karnego.praca licencjacka budzet
gminy .Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji o sytuacji finansowo-ekonomicznej jednostki
gospodarczej.Marketing organizacji widowiska sportowego na przykladzie wkret-met- domex azs
czestochowa.Udzial wojska polskiego w obronie westerplatte.Rzecznik praw obywatelskich w polsce- a jego
odpowiedniki w systemach politycznych wybranych panstw.Dzialanie na szkode spolki prawa handlowego w
aspekcie prawa karnego (art 585 ksh).Venture capital w stanach zjednoczonych i w krajach
nadbaltyckich..Kuchnia regionalna i produkt tradycyjny jako popularny produkt turystyczny..Systemy
rekrutacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie firmy philip morris polska s.a..Implementacja
modulu ifs magazyn zintegrowanego systemu ifs applications jako czesc procesu wdrozeniowego aplikacji
wspomagajacych zarzadzanie w organizacji.Regionalne zroznicowane warunkow mieszkaniowych
gospodarstw domowych.Bankowy tytul egzekucyjny.Instytucja stanu wyzszej koniecznosci w polskim prawie
karnym.Przygotowanie oferty przetargowej na wykonanie wybranego obiektu budowlanego lub wybranych
robot budowlanych praca inzynierska budownictwo.Portal do wymiany informacji handlowych w zakresie
obrotu paletami - www.epal.net.pl- jako nowoczesne narzedzie wspierajace rynek palet eur w
polsce.Zarzadzanie srodkami trwalymi w przedsiebiorstwie na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa
komunikacyjnego s.a. w krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Specyfika instrumentow zarzadzania
miastami uzdrowiskowymi na przykladzie szczawnicy oraz krynicy-zdroj..Proces neutralizacji odpadow
medycznych na przykladzie centrum onkologii w gliwicach.Wplyw instytucji otoczenia biznesu na rozwoj
przedsiebiorczosci w powiecie stalowowolskim.praca licencjacka budzet gminy .Rozrachunki z pracownikami
z tytulu wynagrodzen na podstawie spolki jawnej p.p.h.u. kost - bed.Etyczny wymiar pracy w administracji
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samorzadowej.Testy psychologiczne w procesie rekrutacji i selekcji.Analiza rynku nieruchomosci
mieszkaniowych w bielsku - bialej i okolicach.Prawne aspekty wspolpracy regionelnej panstw w azji na
przykladzie organizacji wspolpracy gospodarczej i szangchajskiej organizacji wspolpracy.Handel kobietami wspolczesne niewolnictwo-czyli prostytucja.Zarzadzanie miastem w kontekscie teorii zrownowazonego
rozwoju na przykladzie miasta i gminy konskie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w gminie lubien kujawski.Rola turystyki w
strategii rozwoju gospodarczego miasta i gminy busko-zdroj.Funkcjonowanie zryczaltowanego podatku
dochodowego od osob fizycznych za lata 1999 - 2003 na przykladzie urzedu skarbowego x.Zarzadzanie
komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w gminie miejskiej brzeziny.Legitymacja w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Analiza dzialan logistycznych w zakladzie walcowni blach grubych..Bezrobocie w
powiecie oleskim w latach 2007-2009. Przyczyny- stan i formy przeciwdzialania..Zarzadzanie zmianami
technicznymi w warunkach przykladowego przedsiebiorstwa przemyslowego..praca licencjacka budzet
gminy .Badanie sladow pozostalosci po wystrzale z broni palnej..Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa
na przykladzie s.p.h. armagor sp. Z o.o w latach 2004-2006.Komunikacja interpersonalna oraz konflikty jako
czynniki wplywajace na atmosfere w pracy.Budowanie systemow transakcyjnych w oparciu o analize
techniczna.Sadownictwo skarbowe w xvii i i pol. Xviii w. Na przykladzie trybunalu skarbowego radomskiego
oraz sejmikowych sadow skarbowych.Promocja miasta czestochowa i jej rezultaty..Badanie zdolnosci
kredytowej w celu ograniczania ryzyka bankowego.Odrebna wlasnosc obiektow budowlanych w swietle
rzadowego projektu zalozen projektu ustawy o odrebnej wlasnosci obiektow budowlanych z dnia 3 listopada
2010 r..Koncepcja systemu wspomagajacego zarzadzanie w firmie ambro.Marki wlasne hipermarketow analiza i ocena na przykladzie auchan.Zarzadzanie projektem inwestycyjnym na przykladzie przedsiebiorstwa
karter sp. Z o.o. .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw zmian poziomu stop oprocentowania kredytu na
rynek nieruchomosci.Mechanizm zawierania umow na rynku regulowanym papierow
wartosciowych..Promotion activities and their standardization level in global businesses.Spis tresci pracy
magisterskiej.Prace licencjackie z administracji.Dochody gminy wierzchoslawice w latach 2003-2004.praca
licencjacka budzet gminy .Kredyty dla osob fizycznych w bankowosci spoldzielczej.Wplyw bazylejskiego
komitetu nadzoru bankowego na nadzor bankowy w polsce.Ocena dzialalnosci depozytowej banku
spoldzielczego w slesinie oddzial babiak.System oceniania pracownikow jako narzedzie zarzadzania zasobami
ludzkimi w przedsiebiorstwie.Polozenie prawne kosciola starokatolickiego mariawitow w
polsce.Kulturotworcza rola dworow i palacow ziemi wadowickiej.Administracja specjalna na przykladzie
administracji pocztowej w polsce w okresie dwudziestolecia miedzywojennego.Analiza wplywu kosztow
materialowych na ksztaltowanie sie wyniku finansowego przedsiebiorstwa x.Niedziolka- pawel. - fundusze
hedgingowe a stabilnosc finansowa .Prawo wlasciwe dla zobowiazan umownych w obrocie gospodarczym w
swietle prawa unii europejskiej.Podstawowe problemy zwiazane z poborem i wymiarem podatku
rolnego.Analiza gospodarki budzetowej gminy mykanow w latach 2006 - 2010.praca licencjacka budzet
gminy .Internet w strategii marketingowej banku.praca licencjacka budzet gminy .Obowiazki pracodawcy w
zwiazku z ustaniem stosunku pracy.Sprzedaz kredytow hipotecznych jako element dzialalnosci banku i biura
uslug finansowych..Pomoc publiczna organizacji miedzynarodowych .praca licencjacka budzet gminy
.Specyfika przepisow o czasie pracy kierowcow w transporcir drogowym na terenie unii europejskiej.Ocena
dzialalnosci promocyjnej gminy turek w internecie.Nadzwyczajne zlagodzenie kary w polskim kodeksie
karnym.Uwarunkowania rozwoju sektora msp w branzy turystyki uzdrowiskowej na przykladzie hotelu
klimek.Zaangazowanie zawodowe a pracoholizm - czynniki demograficzne w badaniach wlasnych.Marketing
partyzancki na tle wspolczesnych przemian w dziedzinie marketingu w porownaniu z tradycyjna reklama na
podstawie kompanii piwowarskiej s.a..Mediacja gospodarcza.Reklama szokujaca jako sposob na
przyciagniecie uwagi odbiorcow.Charakterystyka bezrobocia na przykladzie powiatu rawskiego (lata 20002006).Bezrobocie wsrod kobiet na poczatku xxi wieku na przykladzie wojewodztwa opolskiego..Kredyt
inwestycyjny w finansowaniu dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstw.Powodztwo
ekscyddencyjne.Inicjatywa tworzenia klastrow w procesie rozwoju regionalnego - analiza porownawcza
polskich regionow.Reklama praca licencjacka.Ksztalt ustrojowy samorzadu gminnego ( na przykladzie gminy
ceranow) .Czy nalezy regulowac faktoring jako typ umowy nazwanej w prawie polskim?.Outplacement jako
..

..
narzedzie przeciwdzialania bezrobociu.Miejsce prewencji i profilaktyki spolecznej w roli zawodowej
nauczyciela a zaangazowanie nauczycieli w realizacje zadan z tego zakresu..Wykorzystanie funduszy unijnych
na infrastrukture drogowa w powiecie piotrkowskim.Wynagradzanie finansowe jako element systemu
motywowania pracownikow.Prace licencjackie gotowe.Nowak- wojciech a. - o konceptualnej podstawie
sprawozdawczosci finansowej : perspektywa angloamerykanska .Oferta kredytowa powszechnej kasy
oszczednosci bank polski s.a. dla sektora msp.Elastyczne formy zatrudnienia.Wykorzystanie sprawozdan
finansowych w ocenie sytuacji finansowej opolskiego centrum rehabilitacji w korfantowie za lata 20042008..Blad w prawie karnym.Motywacja jako czynnik wplywajacy na efektywnosc kadry menedzerskiej na
przykladzie firmy wielton s.a..Komercyjny najem lokali uzytkowych.Rachunek przeplywow pienieznych i jego
wykorzystanie w analizie finansowej przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Prawo karne.Rola
organizacji art&busieness w sponsorowaniu kultury i sztuki.praca licencjacka budzet gminy .Strategia
rozwoju malego przedsiebiorstwa na przykladzie stenoma sp. Z o.o..Formy wsparcia kierowane do sektora
malych i srednich przedsiebiorstw.System informatyczny wspomagajacy zarzadzanie malym
przedsiebiorstwem - serwis elektroniczny.Prawo policyjne.Wplyw wprowadzania standardu haccp na
zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena zywnosci na przykladzie firmy serpol.Zabezpieczenia w
postepowaniu w przedmiocie ogloszenia upadlosci.Przestepstwo zgwalcenia na terenie wojewodztwa
opolskiego w latach 2001-2011.Zachowanie agresywne nieletnich przestepcow.praca licencjacka budzet
gminy .Status prawny kobiet w wybranych systemach ustrojowych .Sobczak- eugeniusz. - wykorzystanie
funduszy unijnych a spojnosc spoleczno-ekonomiczna w rozwoju regionow .Prace magisterskie z
pedagogiki.Mozliwosci zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie turystycznym..Promocja na rynku narzedzi
ogrodniczych na przykladzie firmy husqvarna.Rola audytu wewnetrznego w jednostkach sektora finansow
publicznych na przykladzie jednostki wojskowej.Doswiadczenia z utrzymania zintegrowanego systemu iso i
haccp w przemysle spozywczym na przykladzie pamapol s.a..System opodatkowania nieruchomosci w
polsce.Wplyw kultury na rozwoj miast - przyklad krakowa..Przestepstwa z nienawisci.Likwidacja masy
upadlosciowej.Zarzadzanie nieruchomosciami komercyjnymi na przykladzie: top-shopping lodz.Metody
optymalizacji systemu wytworczego narzedzie medycznych..Analiza gospodarki budzetowej jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu grodzkiego w czestochowie w latach 2005 - 2009.Analiza
budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy przystajn w latach 2004 - 2006.Jak pisac
prace licencjacka.Zmiana imienia i nazwiska w postepowaniu administracyjnym.Sektor uslug- a rozwoj
gospodarczy. Analiza na przykladzie polskich wojewodztw.Imie i nazwisko jako dobro osobiste
dziecka.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna funkcjonariusza policji .Komunikowsanie ryzyka w sytuacjach
kryzysowych na poziomie gminy..Dostosowanie polski do unijnych standardow w zakresie ochrony
srodowiska na przykladzie ochrony przyrody terenow lesnych.Metody zarzadzania ryzykiem rynkowym w
przedsiebiorstwie z zastosowaniem pochodnych instrumentow finansowych.Transport miejski a
niepelnosprawnosc. Analiza problemu wystepowania i przezwyciezania barier technicznych i
architektonicznych w srodkach transportu zbiorowego i infrastrukturze na przykladzie lodzi.Proces motywacji
jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie p.h.u. marxon w czestochowie.Poska grupa
farmaceutyczna jako przyklad przedsiebiorstwa dzialajacego na rynku farmaceutycznym po 1999
roku.Obowiazek pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy.praca licencjacka
budzet gminy .Innowacyjnosc w procesie internacjonalizacji msp.Wskaznikowa ocena kondycji finansowej
press - glass s.a. w latach 2001 - 2005.Procesy logistyczne w przedsiebiorstwie roben.Ocena poziomu jakosci
uslug i satysfakcji klienta..Rola reklamy w promocji instytucji kultury na przykladzie muzeum narodowego w
krakowie.Budzetowanie dzialalnosci przedsiebiorstwa w podejsciu tradycyjnym i nowoczesnym.Kapital obcy
jako zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw..Zarzadzanie potencjalem spolecznym organizacji
na przykladzie banku spoldzielczego w prudniku..Osiedlowy klub fitness praca inzynierska
budownictwo.Otwarte systemy zarzadzania trescia jako niskobudzetowe narzedzie do prowadzenia witryny
internetowej.Wplyw stresu na wypalenie zawodowe na przykladzie raiffeisen leasing polska sa..Pozytywny
wplyw szkolen e-lerningowych i blogow firmowych na kapital intelektualny przedsiebiorstwa.Strategie
rozwoju malych przedsiebiorstw w sektorze bram i ogrodzen miasta lodzi i okolic.Zarzadzanie produkcja i
jakoscia w przedsiebiorstwie produkujacym podzespoly samochodowe..Referendum lokalne jako
..
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instytucjonalny przejaw wladzy samorzadowej..Metoda qfd w przetworstwie owocowowarzywnym..Prawne i moralne aspekty reklamy w demokratycznym panstwie (na przykladzie
polski).Funkcjonowanie i zarzadzanie niepublicznym zakladem opieki zdrowotnej. Analiza na wybranym
przykladzie.Instrumenty promocji w ksztaltowaniu zachowan klientow.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym
ludnosci na przykladzie dzialalnosci banku spoldzielczego pa-co-banku v/o koluszki.Finansowanie inwestycji
komunalnych w gminie miedzno w latach 2005 - 2009.Leasing samochodow osobowych na rynku uslug
leasingowych w polsce..Dlug publiczny jako sposob finansowania deficytu budzetowego w polsce w latach
2007 - 2010..praca licencjacka budzet gminy .Podatek dochodowy odroczony a rezerwy i rozliczenia
miedzyokresowe bierne.Kornobis-romanowska- dagmara. - sad krajowy w prawie wspolnotowym
.Nowoczesne metody finansowania dzialalnosci na przykladzie factoringu.Minimalizacja ryzyka kredytowego
(na przykladzie banku spoldzielczego w strykowie).praca licencjacka budzet gminy .Doskonalenie procesu
produkcji foteli samochodowych z wykorzystaniem instrumentow zarzadzania jakoscia na przykladzie
johnson controls..Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy drozapol - profil s.a. w
bydgoszczy.Analiza strategiczna branzy budowlanej polski i ukrainy na przykladzie wybranych
firm.Umorzenie zaleglosci podatkowej na wniosek podatnika ( art67 ordynacji podatkowej ).Merchandising
jako aktywna forma wspomagania sprzedazy.Sposoby finansowania dzialalnosci gospodarczej.Eksploatacja
maszyn i urzadzen przy produkcji rur kolnierzowych ogolnego zastosowania..Motywacyjna rola systemow
wynagrodzen pracowniczych.Sakowicz- marcin (1974- ). Red. - partycypacja spoleczna w dzialaniu
administracji na tle rozwiazan w panstwach ue : zbior p.Motywacja jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie spolki bestur.Zbieg postepowania sadowoadministracyjnego z nadzwyczajnym
postepowaniem administracyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Indywidualne style reagowania na
konflikt pracownikow na przykladzie wydzialu organizacyhno- prawnego urzedu miata tarnowa.Analiza
reputacji przedsiebiorstwa na przykladzie hurtap s.a..Godlewska- hanna (1960- ). Red. - atrakcyjnosc
inwestycyjna regionow polski a ksztaltowanie lokalnych i regionalnych specjaliz.Podatkowy element
gospodarki finansowej samorzadu gminnego.Region lodzki jako beneficjent srodkow unijnych - mozliwosci i
szanse rozwojowe.praca licencjacka budzet gminy .Libertarianizm w polsce.Rownowazny czas pracy .Analiza
marketingowa dzialan promocyjnych na przykladzie firmy z branzy budowlanej.Struktura organizacyjna i
formy dzialania policji w polsce..Osobowe srodki dowodowe w polskim procesie cywilnym..Analiza
dzialalnosci finansowej rawekon sp. Zo.o. W latach 2002-2004.Strategia rozwojowa gminy zychlin i jego
finansowanie.Dostarczanie uslug it w przedsiebiorstwach przy uzyciu nowoczesnych systemow i metodologii
zarzadzania.praca licencjacka budzet gminy .Bankowe wzorce umowne.Jednomandatowe okregi wyborcze wady i zalety na przykladzie wybranych panstw europejskich.Weryfikacja doboru zawodowego na
przykladzie nauczycieli..praca licencjacka budzet gminy .Charakterystyka szkolen pracownikow na przykladzie
przedzalni zawiercie s.a..Odpowiedzialnosc karna za wypadki sportowe.ryzyko sportowe w polskim prawie
karnym.Zarzadzanie jakoscia zycia osob migrujacych w kontekscie wybranych aspektow globalizacji.System
motywacyjny w przedsiebiorstwie tekpud sp. Z o.o. w jasle w 2011 roku.Rola i znaczenie air show w promocji
miasta radomia.Mobbing na tle innych niedozwolonych zachowan w miejscu pracy.Finansowanie dzialalnosci
rolnej poprzez fundusze unijne.Strategie konkurencji na rynku uslug gastronomicznych.Analiza ryzyka
kredytowego sektora msp w esbanku banku spoldzielczym w radomsku w latach 2005 - 2009.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena sytuacji majatkowo finansowej
przedsiebiorstwa x.Rola kredytow gospodarczych w dzialalnosci bankow (na przykladzie pko bp
s.a.).Planowanie kariery zawodowej studentow dziennikarstwa - zastosowanie teorii j.hollanda.Podstawy
przypisania oswiadczenia woli a granice bledu prawnie donioslego.Rola controllingu w optymalizacji kosztow
w przedsiebiorstwie.Dynamika i struktura bezrobocia w powiecie lowickim w latach 19992005..Ubezpieczenia od nieszczesliwych wypadkow przy pracy i awarii w przemysle chemicznym.System
logistyczny dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa tece sp. Z o.o. W strzelinie..Gospodarka kredytowa i
badanie zdolnosci kredytowej w spoldzielczych kasach oszczednosciowo - kredytowych na przykladzie skok
im. F. Stefczyka.Jak wyglada praca licencjacka.Ocena efektywnosci maszyn i urzadzen przedsiebiorstwa
branzy spozywczej..Znaczenie zasobow niematerialnych w zapewnieniu jakosci uslug w powiatowym
centrum pomocy rodzinie.Szydlo- marek. - swobody rynku wewnetrznego a reguly konkurencji : miedzy
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konwergencja a dywergencja .Kategoria prawdy jako przeslanka wylaczenia odpowiedzialnosci za
znieslawienie.Obligacje korporacyjne na polskim rynku kapitalowym.Pisanie pracy maturalnej.Prostytucja charakterystyka zjawiska ze szczegolnym uwzglednieniem wybranych przestepstw przeciwko seksualnosci i
obyczajnosci..Projekt budowlany modernizacji segmentu budynku mieszkalnego z prefabrykatow
wielkoblokowych w podluznym ukladzie konstrukcyjnym. Praca inzynierska budownictwo.Budzet gminy w
systemie finansow publicznych (na przykladzie gminy lubien kujawski).Analiza dochodow i wydatkow
budzetu miasta sieradz w latach 2001-2006.Wplyw pracy zmianowej na deficyt snu i zmeczenie
chroniczne.Analiza potrzeb szkoleniowych pracownikow banku spoldzielczego rzemiosla w krakowie..Analiza
finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki pge sa.System podatkow i oplat lokalnych jako
podstawowe zrodlo dochodow wlasnych na podstawie gminy paczkow..Instrumenty rozwoju kooprodukcji
filmowych na przykladzie dzialalnosci funduszu rady europy eurimages.Wybrane problemy harmonizacji
rachunkowosci bankowej w dobie globalizacji na przykladzie pko bp.praca licencjacka budzet gminy
.Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych na podstawie oferty ing banku slaskiego s.a..Miejsce i rola
funduszy celowych w publicznym systemie finansowym.Grupa kapitalowa ing jako przyklad
organizacji..Wplyw lean manufacturing na jakosc w przemysle motoryzacyjnym.Formy zawarcia malzenstwa
w prawie polskim i prawie kanonicznym.Wypalenie zawodowe na przykladzie nauczycieli gimnazjow.Polityka
liberalna jako stymulator przemian gospodarczych w chinach..Zarzadzanie informacja w logistycznym
zarzadzaniu malym przedsiebiorstwem transportowo-spedycyjnym.Logistyka zaopatrzenia na przykladzie
firmy stelina.Logistyka dystrybucji w cementowni rudniki cemex polska sp.zo.o..System wozkow automated
guided vehicle jako narzedzie optymalizacji transportu wewnetrznego w gospodarce magazynowej.Konflikty
interpersonalne w organizacji na przykladzie firmy mellow sp. Z.o.o...Reklamy z udzialem celebrytow i ich
wplyw na konsumentow.System motywacji pracowniczej na przykladzie zus we wloclawku.Praca licencjacka
pedagogika wczesnoszkolna.Mechanizmy oszukanczej sprawozdawczosci finansowej
przedsiebiorstw..Badanie efektywnosci reklamy na podstawie reklamy produktu telekomunikacji polskiej 60
minut za darmo.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie procesami na przykladzie dzialu przygotowania
produkcji w firmie artman s.a..Szanse i zagrozenia dla polskich malych i srednich przedsiebiorstw po
przystapieniu polski do uni europejskiej.Zarzadzanie wybranymi walorami turystycznymi iwonicza zdroju.Ksztaltowanie sie zasad odpowiedzialnosci karnej na przestrzeni dziejow ze szczegolnym
uwzglednieniem wybranych kodyfikacji karnych przelomu xviii i xix stulecia.Wykorzystanie instrumentow
marketingowych w sprzedazy internetowej na przykladzie sklepu internetowego kolorowakrowa
pl..Satysfakcja klienta zewnetrznego na przykladzie organizacji dzialajacej zgodnie z norma iso
9001:2000.Przestepstwa przeciwko zyciu w polskim prawie karnym xx wieku.Model komunikacji
elektronicznej z urzedem skarbowym..Analiza ekonomiczno-finansowa spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia jako podstawa wyboru zrodel finansowania przedsiebiorstwa.Teoria wybitych szyb w
swietle psychologii spolecznej i socjologicznych teorii socjalizacji.Prawa i wolnosci jednostki w chinskiej
republice ludowej.Znaczenie orientacji uczniow we wlasnych mozliwosciach dla zarzadzania wyborem
edukacyjnym.Podstawy skargi o wznowienie postepowania cywilnego..praca licencjacka budzet gminy
.Rozmowa oceniajaca - kluczowy element ocen pracowniczych czy zbedna formalnosc?.Warunkowe
przedterminowe zwolnienie.Bokszanski- zbigniew (1940- ). Red. - encyklopedia socjologii : indeksy .Zasada
koncentracji w polskim postepowaniu karnym.Stan i mozliwosci rozwoju agroturystyki na slasku
opolskim..Satysfakcja i lojalnosc klientow banku ochrony srodowiska s.a..Determinanty jakosci koksu..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.Reklama praca licencjacka.Oznakowaniece jako nowe wyzwanie dla
przedsiebiorcy.Analiza kredytow inwestycyjnych i obrotowych dla malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie oferty wybranych bankow komercyjnych.Oddanie gruntu w uzytkowanie wieczyste..Umowa
sponsoringu i jej zastosowanie w sporcie.praca licencjacka budzet gminy .Przykladowa praca
magisterska.Udzial w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia a wspolnosc majatkowa malzenska.Ceny
transferowe w swietle przepisow dotyczacych opodatkowania dochodow spolek powiazanych..Ochrona dobr
osobistych na gruncie kodeksu cywilnego.Informacyjne aspekty sprawozdan finansowych w procesie
decyzyjnym na przykladzie zakladu kredowego mineral sp.z z.o w trebaczewie.Podejmowanie decyzji w
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warunkach ryzyka i niepewnosci na przykladzie procesu decyzyjnego w firmie sajt development.Fundusze
unijne dla malych i srednich przedsiebiorstw branzy turystycznej w polsce..Rola kierownika liniowego w
procesie pozyskiwania pracownikow we wspolczesnej firmie.Pomoc publiczna dla przedsiebiorcow.Rasizm i
dyskryminacja rasowa w aspekcie doktrynalnym i mprawnym..praca licencjacka budzet gminy .Krzykowskiprzemyslaw. Red. - dekodyfikacja postepowania administracyjnego a ochrona praw jednostki .Czynniki
wplywajace na plynnosc finansowa instytucji ubezpieczen gospodarczych.Zasady opodatkowania
przychodow osob fizycznych z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej.Zarzadzanie ryzykiem inwestycyjnym
akcji wchodzacych w sklad indeksu wig20.Projekt konstrukcji restauracji z barem przy trasie szybkiego ruchu
praca inzynierska budownictwo.Rekrutacja i selekcja jako sposoby zaspkajania potrzeb zwiazanych z
planowaniem zasobow ludzkich.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc spoleczna biznesu jako
inwestycja w wizerunek firmy.Percepcja zmian personalnych w przedsiebiorstwie na podstawie badan
wlasnych.Readaptacja spoleczna skazanych po odbyciu kary pozbawienia wolnosci.Pisanie prac magisterskich
lublin.Monistyczny system struktury organow spolki kapitalowej w prawie polskim.Metody i koncepcje
marketingowego zarzadzania szkola wyzsza w polsce.Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania
oszczednosci przez ludnosc.praca licencjacka budzet gminy .Okreslanie rynku wlasciwego w orzecznictwie
trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej w latach 1997-2010.Zarzadzanie ludzmi w procesie
zmian.Wystapienie i przystapienie wspolnika w spolkach osobowych-dopuszczalnosc- trybkonsekwencje.Spolka partnerska w polskim kodeksie spolek handlowych.Jak pisac prace licencjacka.Pojecie
samowoli budowlanej i jej uzdrowienie w polskim prawie administracyjnym.Sila wyzsza w porzadku
prawnym polski i stanow zjednoczonych na tle rozstrzygniec jurystow rzymskich..Analiza kondycji finansowej
przedsiebiorstwa brembo w latach 2007-2011..Prace licencjackie rachunkowosc.Zarzadzanie relacjami z
klientem na przykladzie przedsiebiorstwa new generation gsm..Male przedsiebiorstwa jako podstawa
gospodarki rynkowej.Planowanie zatrudnienia na budowie z wykorzystaniem modelu sieciowego
przedsiewziecia praca inzynierska budownictwo.Wplyw wykorzystania funduszy unijnych na rozwoj gminy
libiaz..Prawo cytatu- na granicy dozwolonego uzytku.Reklama wprowadzajaca w blad oraz porownawcza jako
abuzywna praktyka handlowa przedsiebiorcy wzgledem konsumenta na wspolnym rynku.Efekt synergii na
przykladzie fuzji pkn orlen i lotos..Zarzadzanie kadrami w organizacjach pozarzadowych na przykladzie
fundacji mimo wszystko anny dymnej..Praca licencjacka pielegniarstwo.Zrodla dochodow gminy na
przykladzie gminy miejsko-wiejskiej gorzow slaski.Cechy dobrego negocjatora.Motywowanie pracownikow w
polskich korporacjach.Strategia marketingowa firmy odziezowej wesso.Zarzadzanie jakoscia energii
elektrycznej w polsce w zwiazku z przeksztalceniami transformacyjnymi i uwolnieniem rynku
energii.Uwarunkowania przedsiebiorczosci w polsce.Analiza portfelowa na rynku akcji..Klaster jako
instrument rozwoju innowacyjnosci i przedsiebiorczosci gospodarki regionalnej na wybranych przykladach
wojewodztwa malopolskiego.Centrum promocji nauk matematycznych i przyrodniczych jako przyklad
nowatorskiej idei instytucji muzealno-naukowo-rozrywkowej..Nalepka- adam (1950- ). Red. - inwestycje i
nieruchomosci : wyzwania xxi wieku .Retrybucja czy restytucja? Instytucje kompensacyjne w polskim prawie
karnym materialnym i procesowym w swietle idei sprawiedliwosci naprawczej..Kowal- edward. - zarzadzanie
srodowiskowe .Marketing szeptany jako narzedzie promocji.Agroturystyka jako czynnik rozwoju obszarow
wiejskich.Ksztaltowanie wizerunku hotelu na rynku podkarpackim.Raklama marki na tle prawa wlasnosci
intelektualnej.Analiza i ocena kreowania wizerunku firmy na przykladzie firmy pressglass z poczesnej kolo
czestochowa..Systemy ochrony praw czlowieka w ramach wspolnot europejskich i rady europy. Wzajemne
powiazania.Ocena poziomu i struktury bezrobocia w powiecie czestochowskim w latach 1999 - 2004 i
aktywne metody ograniczania tego zjawiska.Srodki dowodowe w postepowaniu cywilnym.Kredyty
mieszkaniowe w ofercie wybranych bankow w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Przeplyw informacji w
logistycznej obsludze klienta na przykladzie miedzynarodowej firmy x.System ocen pracowniczych jako
czynnik motywujacy personel w zagranicznej firmie branzy motoryzacyjnej.Finanse jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie miasta ostroleka.Administracja publiczna wobec stanow
nadzwyczajnych.Sektor malych i srednich przedsiebiorstw w polsce- jego rola w gospodarce narodowej oraz
szanse i bariery rozwoju na przykladzie przedsiebiorstwa obslugi rolnictwa pomer sp.zo.o..Wladze
samorzadu dabrowy gorniczej wobec problemu bezrobocia w latach 2000 - 2003.System emerytalny w
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polsce na tle wybranych krajow unii europejskiej.Koncepcje zarzadzania zasobami ludzkimi we
wspolczesnych organizacjach.Promocja jako element strategii marketingowej na przykladzie osrodka
rekreacyjnego morsko.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie instytucji bieglego w kanonicznym procesie
malzenskim i polskim postepowaniu karnym.Skutecznosc przepisow prawa o ochronie konsumentow.Analiza
strategiczna na przykladzie grupy hotelowej orbis.Praca magisterska z pedagogiki.Finansowanie dzialalnosci
sektora msp przez fundusze pozyczkowe..Analiza rachunku kosztow na podstawie przedsiebiorstwa w latach
2006-2009.Jak napisac plan pracy licencjackiej.Rola sadu w postepowaniu przygotowawczym- a instytucja
sedziego sledczego.Posrednika na rynku nieruchomosci jako podmiot zmniejszajacy ryzyko transakcji na
podstawie biura obrotu nieruchomosci panorama.Program naprawczy oparty na systemie motywacyjnym na
przykladzie mpk lodz.Ocena zasobow w przemysle cementowym..Szkolenia pracownicze jedna z funkcji
zarzadzania zasobami ludzkimi.praca licencjacka budzet gminy .Ocena zmian form organizacyjno - prawnych
zarzadzania gospodarka lokalowa gminy biala w latach 2006 - 2009..Skutecznosc i uniwersalnosc
wspolczesnych maszyn budowlanych na przykladzie zastosowan ... Praca inzynierska budownictwo.Rola
efektywnosci w zarzadzaniu mediami publicznymi.Wykorzystanie srodkow z funduszy unii europejskiej na
dzialalnosc inwestycyjna w gminie strzelce wielkie w latach 2006-2010.Wplyw zmiany systemu czasu pracy
na motywacje pracownikow.Unijne fundusze strukturalne i ich rola w niwelowaniu dysproporcji.Sachskrzysztof (prawo podatkowe). Red. - dyrektywa vat .praca licencjacka budzet gminy .Logistyka sfery
gospodarki magazynowej w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie firmy abc.Ksztaltowanie sie
polityki finansowej panstwa w zakresie podatku dochodowego od osob fizycznych.Organizacja logistyki
produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa x.Specyfikacja doboru narzedzi w ramach rekrutacji do projektu
unijnego- wspolfinansowanego z europejskiego funduszu spolecznego.Rozwoj obszarow wiejskich w polsce z
wykorzystaniem instrumentow wspolnej polityki rolnej.Fornalczyk- anna - biznes a ochrona konkurencji
.Charakterystyka produktu warta vip i analiza sprzedazy ubezpieczenia w makroregionie.Dzialalnosc
promocyjna firmy reebok w opinii mieszkancow krakowa.Zarzadzanie naleznosciami w przedsiebiorstwie na
podstawie sbs sp. Z o.o..Ablewicz- joanna. - podstawy prawa pracy i prawa cywilnego : podrecznik do nauki
zawodu technik administracji : kwa.Wplyw wspolnej polityki rolnej na restrukturyzacje rolnictwa krajow unii
europejskiej.Problematyka i kierunki zmian indywidualnej interpretacji podatkowej.praca licencjacka budzet
gminy .Ochrona porzadku i bezpieczenstwa publicznego jako jedno z zadan jednostek samorzadu
terytorialnego.praca licencjacka budzet gminy .Pomoc panstwa dla malych i srednich przedsiebiorstw w
prawie wspolnotowym.Charakterystyka dzialan marketingowych na przykladzie banku bph
s.a..Funkcjonowanie klubu pilkarskiego wisla krakow w opinii kibicow..Pomoc prawna z urzedu w
postepowaniu cywilym..Kultura organizacyjna a sprawna realizacja zadan w organizacji publicznej- na
przykladzie urzedu miasta w skarzysku-kamiennej..Delegowanie uprawnien w zespole.Praca magisterska
ochrona srodowiska.Tematy prac licencjackich rachunkowosc.Szanse i bariery malych oraz srednich
przedsiebiorstw.Wizerunek hotelu jako wyznacznika poziomu jakosci jego oferty..Daktyloskopia - jako
metoda identyfikacji czlowieka.Zarzadzanie rozwojem na przykladzie gminy wiejskiej dobrzen wielki..Analiza
porownawcza systemow oceniania pracownikow w organizacji publicznej i rynkowej (na przykladzie zakladu
ubezpieczen powszechnych oraz austrian airlines).Ocena sytuacji finansowej jednostki budzetowej na
przykladzie miejsko-gminnego osrodka pomocy spolecznej w zelowie.Nowoczesne metody restrukturyzacji
przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy .Public relations jako instrument w ksztaltowaniu wizerunku
miasta na przykladzie nowego targu.Funkcjonowanie organow nadzoru budowlanego w polsce..Szansa i
rozwoj gminy niegowa.Mayhew- alan. - ukraine and the european union : financing accelerating integration
= ukraina a unia europejska.Zarzadzanie infrastrukura logistyczna w obszarze logistyki magazynowania na
przykladzie firmy reprezentujacej branze farmaceutyczna.Polskie prawo autorskie w dobie ekspansji
internetu.Prace licencjackie i magisterskie.Wydatki inwestycyjne wojewodztwa slaskiego i lodzkiego w 2005
roku.Funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu w procesie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie wojewodztwa slaskiego.Analiza sytuacji finansowej banku spoldzielczego esbank w latach 20042008.praca licencjacka budzet gminy .Problematyka podatkowoprawna dzialalnosci zakladu podmiotu
zagranicznego w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Srodek zabezpieczajacy okreslony w art. 95a k.k. A
prawa czlowieka.Finansowanie sfery socjalnej z funduszy unii europejskiej na przykladzie programu wszyscy
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rowni.Prace licencjackie logistyka.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie komunalnymi zasobami
mieszkaniowymi na podstawie gminy brzeziny.Praca magisterska zarzadzanie zasobami ludzkimi.Leasing jako
zrodlo finansowania dzialalnosci gospodarczej malych i srednich przedsiebiorstw w polsce..Metody i
narzedzia zarzadzania jakoscia w fiat auto poland.Ankieta do pracy magisterskiej wzor.praca licencjacka
budzet gminy .Placowe i pozaplacowe czynniki motywacji pracownikow.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo
o kondycji przedsiebiorstwa x w dobie kryzysu gospodarczego.Swiadek anonimowy w polskim postepowaniu
karnym.Wstep praca licencjacka.Zawarcie umowy ubezpieczenia.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo
informacji dla analizy wskaznikowej na przykladzie gminnej spoldzielni sch w latach 2005 - 2009..Gospodarka
finansowa gminy na przykladzie gminy wola krzysztoporska w latach 2004-2008.Fundusze publiczne w walce
z bezrobociem na lokalnych rynkach pracy.Analiza dedykowanych systemow rezerwacyjnych w hotelarstwie
na przykladzie: hotel on-line i rosoha hotel..Podatki jako zrodlo dochodu gminy i finansowanie rozwoju
spoleczno-gospodarczego na przykladzie gminy ozarow.Bankowe oferty kart platniczych na polskim
rynku.Sytuacja kobiet na rynku pracy w polsce w latach 2004-2008.Procedura odwolawcza uregulowana w
ustawie prawo zamowien publicznych.Bezpieczny produkt w unii europejskiej - przyklad branzy
motoryzacyjnej.Rola menedzera hotelarstwa w polsce.Analiza dochodow miasta radomska w latach 20022004.Wartosc dowodu z zeznan swiadka w polskim postepowaniu karnym.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna
urzednikow w administracji publicznej.Analiza porownawcza zarzadzania zaopatrzeniem na przykladzie
jednostki wojskowej oraz prywatnego podmiotu gospodarczego.Telepraca jako nowa forma zatrudnienia w
stosunkach indywidualnych.Marketing szeptany jako sposob nieformalnej komunikacji public
relations.Funkcje prawa pracy w ustawie o racjonalizacji zatrudnienia w panstwowych jednostkach
budzetowych i niektorych innych jednostkach sektora finansow publicznych w latach 2011 - 2013.Proces
dystrybucji w przedsiebiorstwie odlewniczym na przykladzie firmy kulej..Szkolenia jako element polityki
personalnej na przykladzie agencji rozwoju regionalnego w czestochowie s.a..Organizacja przewozow
ladunkow nienormatywnych w transporcie drogowym na przykladzie firmy x.Prywatyzacja w polskich
przedsiebiorstwach na przykladzie opieki zdrowotnej.Kontrola jakosci wyrobow na przykladzie huty bankowa
sp. Z o.o..Egzekucja oproznienia lokalu lub pomieszczenia.Pisanie prac licencjackich tanio.Kubiak- jaroslaw zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitalu przedsiebiorstw w polsce .Oceny pracownicze w sluzbie
cywilnej na przykladzie urzedu skarbowego.praca licencjacka budzet gminy .Gmina w ii
rzeczpospolitej..Taksonomiczne wskazniki poziomu rozwoju krajow unii europejskiej.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza marketingu politycznego w polsce na przykladzie kampanii prezydenckich z 2000 i 2005
roku.Uwarunkowania prawne uchwalania strategii rozwoju lokalnego na przykladzie miasta i gminy
brzesko..Fundusze strukturalne w finansowaniu jednostek samorzadow terytorialnych.Przesluchanie swiadka
incognito.praca licencjacka budzet gminy .Ewidencja funduszy unii europejskiej urzedu miasta
kalisza.Ochrona dobr osobistych naruszonych publikacja prasowa- a odpowiedzialnosc prawna
dziennikarzy.Zachowania nieuczciwe w reklamie na podstawie ustawy o przeciwdzialaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym.Rynek kapitalowy a funkcjonowanie gieldy papierow wartosciowych w warszawie z
uwzglednieniem centralnej tabeli ofert s.a..Przestepstwa przeciwko wolnosci seksualnej i obyczajnosci
popelnione na szkode maloletniego.praca licencjacka budzet gminy .Motywacyjna rola systemu szkolen
pracowniczych na przykladzie organizacji x..Specjalne oferty ekonomiczne oraz efekty ich funkcjonowania na
przykladzie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej..praca licencjacka budzet gminy .Podatek od
czynnosci cywilnoprawnych w polskim systemie prawa.Czy separatyzm jest najlepsza forma ochrony
wolnosci mysli- sumienia i wyznania ?.Reklama wprowadzajaca w blad..Pozyskiwanie srodkow unijnych na
finansowanie zadan gminy burzenin.Transformacja gospodarcza w polsce.Outsourcing w procesach
rozwojowych przedsiebiorstw.Zarzadzanie talentami jako realizacja funkcji motywacyjnej.Nosniki informacji
oraz sieci teleinformatyczne z wykorzystaniem technologii optycznych..Culbert- samuel a. - skoncz z
okresowa ocena pracownikow! : jak firmy moga przestac zastraszac- zaczac zarz.Otoczenie finansowe i
prawne msp w polsce.Sponsorowanie sportu jako forma promowania firmy.Strona i podmioty na prawach
strony w ogolnym postepowaniu administracyjnym.Transpozycja unijnego prawa zamowien publicznych do
polskiego porzadku prawnego w zakresie procedur odwolawczych.Potrzeba zmian w procesie rekrutacji na
przykladzie zakladu obslugi administracji przy lodzkim urzedzie wojewodzkim w lodzi.Poglady wladyslawa
..

..
sobolewskiego /1890-1937/ na balistyke w swietle obecnych osiagniec.Przedsiebiorstwa spoleczne na
poczatku xxi wieku.Wykorzystanie srodkow z europejskiego funduszu spolecznego w tworzeniu aktywnej
polityki spolecznej na przykladzie gminy andrychow.Wykorzystanie internetu w dzialalnosci promocyjnej
firm.Projekt salonu samochodowego z hala wystawowa z elementami w ksztalcie marki i czescia serwisowa
praca inzynierska budownictwo.Podatek dochodowy i efektywnosc ekonomiczna firm funkcjonujacych na
rynku miedzynarodowym.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego studium przypadku.Rozwoj kompetencji pracownikow z dlugim stazem pracy u jednego pracodawcy a ich
szanse na wspolczesnym rynku pracy.Teoretyczne i praktyczne aspekty rewizji sprawozdan
finansowych.Warunki eksploatacji maszyn i urzadzen w przetworstwie tworzyw sztucznych.Cywilnoprawna
ochrona konsumenta w przypadku umow zawieranych na odleglosc.Obowiazki franchisingodawcy w umowie
franchisingu.Analiza bezrobocia wsrod osob niepelnosprawnych na terenie powiatu wielunskiego.Rola
kierownika w zarzadzaniu personelem na przykladzie firmy handlowej.praca licencjacka budzet gminy .Dyzur
medyczny w kontekscie czasu pracy..Dzialalnosc marketingowa firmy meblarskiej na przykladzie „forte”
s.a..Tematy prac magisterskich ekonomia.Polityka regionalna unii europejskiej.Zarzadzanie procesem zmian
w przedsiebiorstwie na przykladzie kopalni wegla brunatnego belchatow s.a..Komunikacja i przeplyw
informacji jako element zzl na przykladzie spoldzielni spolem pss jednosc w czestochowie.Ewolucja polskiego
rynku pracy po akcesji polski do unii europejskiej np. Powiatu wyszkowskiego.Analiza ekonomiczna
przedsiebiorstwa inter cars s.a..Wolnosc prasy i jej ograniczenia .Finansowanie rozwoju lokalnego ze srodkow
unijnych na przykladzie gminy czyzew.Pisanie prac gdansk.Formy zabezpieczenia dzialalnosci kredytowej
banku na przykladzie banku spoldzielczego w grybowie w latach 2000-2004.Wybor optymalnej formy
opodatkowania dochodow z dzialalnosci osob fizycznych na przykladzie mikroprzedsiebiorstwa xyz.Ulgi w
splacie zobowiazan podatkowych.Strategie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w sektorze
budowlanym wojewodztwa lodzkiego.Czynniki rozwoju rynkow nauczania jezykow obcych w regionie
opolskim jako rynkow informacji..Apelacja w postepowaniu cywilnym.Notariat w polsce - zagadnienia
administracyjnoprawne..Wykreowanie podejscia biznesowego o postaw menedzerskich na podstawie oceny
360 stopni kadry kierowniczej w pkp polskie linie kolejowe s.a..Porownanie przestepstw politycznych
wystepujacych w polsce i w anglii miedzy xvi a xviii wiekiem.Oazy podatkowe.Ryzyko kredytowe - aspekt
empiryczny na podstawie sprawozdan finansowych ing banku slaskiego w latach 2005 - 2008..Toloczkoaleksander. - dotacje dla kazdego przedsiebiorcy w okresie 2007-2013 ... Czyli o tym- jak pozyskac oraz
roz.Uwarunkowania i konsekwencje wspolpracy gminy strzelce opolskie z miastami partnerskimi..Wartosc
firmy w rachunkowosci. Ewolucja rozwiazan w rachunkowosci swiatowej i polskiej.Ocena efektywnosci
transakcji przejec na przykladzie przedsiebiorstwa pioma-odlewnia sp.z o.o..Teoretyczne i praktyczne aspekty
prywatyzacji gieldy papierow wartosciowych w warszawie s.a..Instytucja obywatelstwa w kontekscie
uregulowan polskich i unii europejskiej.Ocena kondycji finansowej gminy kodrab w latach 2005- 2009.Ocena
jako element motywacji pracowniczej.Wplyw konkurencji podatkowej na inwestycje w krajach unii
europejskiej.Samobojstwo w aspekcie prawno-karnym i kryminologicznym.Projekt wykonania remontu
obiektu budownictwa ogolnego wraz z wycena robot. Praca inzynierska budownictwo.Status pracowniczy
sedziego.praca licencjacka budzet gminy .Krawczyk-sokolowska- izabela. Red. - perspektywy
zrownowazonego rozwoju przedsiebiorstw : monografia .Skutecznosc orzeczen sadowych w postepowaniu
cywilnym.Zarzadzanie produkcja i jakoscia sprzetu wentylacyjnego..Uwarunkowania skutecznego
przywodztwa na przykladzie pododdzialu wojskowego.Gordon- jon - przepis : jak tchnac energie w zespol
oraz organizacje .Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania administracji dla zajetego obszaru polski generalnego gubernatorstwa w latach 1939-1945..Funkcjonowanie planu kont w bankach
spoldzielczych.Ocena efektywnosci form i metod obnizania ryzyka kredytowego w ing banku slaskim w
latach 2004-2007..Funkcjonowanie systemu nagrod i kar w zarzadzaniu personelem.Dzialalnosc
samorzadowych instytucji kultury w unii europejskiej na przykladzie gminy nadarzyn w polsce i gminy
walldürn w niemczech.System dystrybucji przedsiebiorstwa na przykladzie huty szkla..Gorzym-wilkowskiwaldemar. - planowanie przestrzenne wojewodztwa : teoria- ustawodawstwo- praktyka .Zintegrowane
systemy komputerowego wspomagania zarzadzania w przedsiebiorstwie.Szacowanie wartosci
przedsiebiorstwa.Programy zorientowane na male i srednie przedsiebiorstwa w strategii pko bp
..
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s.a..Przykladowe prace magisterskie.Uwarunkowania skutecznosci pracy menadzera.praca licencjacka budzet
gminy .Ocena efektywnosci funduszow unii europejskiej programu operacyjnego kapital ludzki na
przykladzie powiatowego urzedu pracy w klobucku w latach 2008-2010..Wplyw funduszy strukturalnych unii
europejskiej na rozwoj przedsiebiorczosci na przykladzie powiatu ostroleckiego.praca licencjacka budzet
gminy .Znak towarowy na gruncie ustawy prawo wlasnosci przemyslowej.Analiza dochodow i wydatkow
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy klomnice..Inwestycje w gminie jako czynnik
konkurencyjnosci i innowacyjnosci na przykladzie gminy opatowek w latach 2004-2008.Ocena efektywnosci
inwestycji komunalnych w gminie gorzkowice..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich
szczecin.Zarzadzanie wybranymi walorami turystycznymi i dobrami komplementarnymi tatrzanskiego parku
narodowego.Prawo swiadka do odmowy zeznan w postepowaniu karnym..Sujkowska- zofia. - komisja
europejska wobec wyzwan wspolczesnego rynku pracy i miejsca na nim osob defaworyzowa.Opodatkowanie
dochodow ze zrodel nieujawnionych oraz nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych zrodlach przychodow w
kontroli i postepowaniu podatkowym.praca licencjacka budzet gminy .Klamstwo o auschwitz w swietle
prawa niemieckiego i prawa polskiego.Ocena funkcjonowania systemu haccp w piekarni.Proba oceny
wrazliwosci polskiej gospodarki na kryzys walutowy ze szczegolnym uwzglednieniem perspektywy
wstapienia zlotego do erm ii.Wybrane aspekty oddzialywania penitencjarnego a resocjalizacja
skazanych.Wypowiedzenie umowy o prace zawartej na czas nieokreslony.Przestepstwa o charakterze
pedofilskim w polskim kodeksie karnym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Analiza skutecznosci aktywnych form zwalczania bezrobocia w powiecie ostroleckim (w swietle dzialan
powiatowego urzedu pracy w latach 2003-2007).Rola marketing - mix w dzialalnosci uslugowej banku pko
s.a..Zarzadzanie dochodami gminy cieladz w latach 2005-2008.Dabrowski- pawel. Tl. - a guide to the project
management body of knowledge : (pmbok guide) .Efekty integracji polskiej oswiaty z oswiata w unii
europejskiej na przykladzie programu socrates comenius..Rozrachunki z tytulu wynagrodzen w jednostkach
sektora finansow publicznych na przykladzie placowek oswiatowych gminy lipie w latach 2006-2010.Praca
licencjacka wzor.Obsluga klienta jako czynnik budowania pozycji rynkowej- na przykladzie firmy
ikea.Znaczenie zrodel finansowania dla rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw.Zarzadzanie zespolem
projektowym na przykladzie publicznych i pozarzadowych organizacji powiatu bialobrzeskiego..Wspolpraca
transgraniczna w unii europejskiej na przykladzie euroregionu tatry.zrodla motywacji do pracy w ocenie
przedstawicieli roznych grup zawodowych na przykladzie firmy x.Zarzadzanie kapitalem obrotowym w
przedsiebiorstwie kghm polska miedz s. A. W latach 2004 - 2008.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj
turystyki uzdrowiskowej na terenie wojewodztwa malopolskiego.praca licencjacka budzet gminy .Inwestycje
rzeczowe w przedsiebiorstwie.Ograniczenia dziennikarskiej wolnosci slowa obowiazkiem autoryzacji.Status
organizacji pracodawcow.Projekt stalowej konstrukcji nosnej stropu praca inzynierska budownictwo.Projekt
technologii i organizacji prac rozbiorkowych obiektu przemyslowego z kominem. Praca inzynierska
budownictwo.Analiza strategiczna jako narzedzie okreslenia celow strategicznych rozwoju lokalnego na
przykladzie powiatu myszkowskiego.Profilaktyczna ochrona zdrowia na przykladzie firmy
budowlanej..Znaczenie dokumentu jako srodka dowodowego w postepowaniu
administracyjnym.Samorzadowe kolegium odwolawcze jako szczegolny organ administracji
publicznej..Znaczenie stylow kierowania w zarzadzaniu organizacjami publicznymi.Bariery w swobodzie
przeplywu towarow.Strategie rozwoju spoleczno-gospodarczego gmin zwierzyniec i szczebrzeszyn w ujeciu
wielokryterialnej metody ahp.Zarzadzanie jakoscia uslug na podstawie nauczania w szkole
podstawowej.Strategie marketingowe na rynku uslug telekomunikacyjnych na przykladzie tp s.a. i
tele2.Prace licencjackie lublin.Rynek wewnetrzny uslug w przepisach dyrektywy w sprawie uslug na rynku
wewnetrznym.Gminny osrodek pomocy spolecznej jako jednostka sluzaca rozwiazywaniu problemow
spolecznych gminy olawa.Seminarium ii r.niest. V r- kat.prawa rolnego.Rola agroturystyki w rozwoju
obszarow wiejskich.Ryczaltowe formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej osob fizycznych..Wplyw
motywacji na efektywnosc pracy na przykladzie spolki korona.Sposob realizacji polityki fiskalnej i monetarnej
w warunkach unii gospodarczej i walutowej..Sposoby przezwyciezania mobbingu w przedsiebiorstwie na
przykladzie firmy impel s.a..Bankowosc elektroniczna jako nowa forma uslug bankowych.Prawnopodatkowe
aspekty finansowych relacji wspolnika i spolki kapitalowej.Korupcja w polskim prawie karnym- zagadnienia
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wybrane.Zarzadzanie logistyczne w firmie. Na przykladzie gospodarki materialowej w pepsi cola general
bottlers poland..Aktywnosc polityczna kobiet w europie na przykladzie wybranych panstw.Ochrona praw
konsumenta jako element zarzadzania firmaauchan poilska.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
finansowa przedsiebiorstwa zaklady urzadzen komputerowych elzab s.a. w latach 2002 - 2006.zrodla
finansowania inwestycji jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy nowe miasto nad
pilica.Metoda qfd w przetworstwie owocowo- warzywnym..Logistyczna obsluga klienta w sklepach
internetowych (na przykladzie merlin.pl).Analiza skutecznosci systemu haccp na podstawie frimy
eksportujacej mieso antonio.Sprzedaz osobista w przedsiebiorstwie branzy wykonczeniowej na przykladzie
firmy drewno sp. J. Grupa fachowiec.Dochody budzetu samorzadu terytorialnego w latach 2006-2008 na
przykladzie gminy rozan.Dzialanie w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego
jako wsparcie wdrazania innowacji w regionie w latach 2004 - 2006 na przykladzie miasta lodzi.Development
strategy of medium and large companies based on mergers and acquisitions.praca licencjacka budzet gminy
.Problematyka prawna i kryminologiczna ustalenia sprawcy wypadku drogowego..Pisanie prac magisterskich
prawo.Przestepstwo rozboju- zagadnienia wybrane.Dobrowolska- malgorzata - psychological aspects of
corporate social responsibility : in light of social and vocational int.Procesy wspoldecydowania i
wspolrzadzenia w unii europejskiej: komisja europejska- parlament europejski- rada unii
europejskiej.Chrusciak- ryszard. Wybor. - polska w unii europejskiej : podstawowe regulacje prawne
.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym na przykladzie banku spoldzielczego.Rozwoj handlu elektronicznego i
jego wplyw na sprzedaz tradycyjna.Polityka personalna w samorzadzie terytorialnym z wykorzystaniem
budzetu gminy wreczyca wielka w aspekcie realizacji zadan wlasnych.Skutecznosc dzialan z zakresu promocji
dodatkowej w marketach budowlanych.Zarzadzanie zasobem infrastruktury w gminie na przykladzie gminy
mokrsko..Pisanie prac magisterskich kielce.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie komunikowania sie dla
zarzadzania jakoscia w szkole..praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci funduszy inwestycyjnych
w polsce w latach 2000-2007..Unikanie odpowiedzialnosci karnej.praca licencjacka budzet gminy .Srodki
zaskarzenia w postepowaniu egzekucyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Kreowanie wizerunku
przedsiebiorstwa jako instrument budowy konkurencyjnosci firmy.Najem- dzierzawa i uzyczenie jako prawne
formy gospodarowania nieruchomosciami gminy.Problem praw nabytych.System podatku vat i podatku
akcyzowego w gospodarce polskiej.praca licencjacka budzet gminy .Planowanie i monitoring tras kurierskich
drobnicowych na przykladzie dhl express.Diagnoza systemu ocen pracowniczych w przedsiebiorstwie
miedzynarodowym..Outsourcing jako metoda zarzadzania przedsiebiorstwem hotelarskim na podstawie
hotelu wielopole..Analiza i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w wytworni
betonu..Finansowanie dzialalnosci gospodarczej malych i srednich przedsiebiorstw.Kamela-sowinskaaldona. Red. - gospodarka a spoleczenstwo informacyjne .praca licencjacka budzet gminy .Prawne
uwarunkowania i obowiazki panstwa przystepujacego do strefy euro.Seminarium ii r.niest. V r- kat.prawa
pracy i polityki spolecznej.Bariery i szanse powstawania i rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie mojego miasta sp. Zo.o w pabianicach.Strategie zarzadzania gmina ukierunkowane na tworzenie
sprzyjajacych warunkow do rozwoju przedsiebiorczosci..praca licencjacka budzet gminy .Problem
opodatkowania sektora malych i srednich przedsibiorstyw w polsce.Wybrane konwencje miedzynarodowe
dotyczace przewozu ladunkow transportem samochodowym.Plan pracy magisterskiej.Kosinska- anna. dobrowolny powrot jako priorytet polityki powrotowej unii europejskiej .Centra logistyczne i ich rola w
kanale dystrybucji na przykladzie firmy x.Podatek od nieruchomosci jako zrodlo dochodow w gminie
przedborz.Budzet gminy na przykladzie gminy i miasta nowogrod.Rola i funkcje szkolenia pracownikow w
spoldzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej im. F. Stefczyka.Organizacja systemu ubezpieczen klienta
korporacyjnego na przykladzie firmy ubezpieczeniowej pzu sa w lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Rola
urzednika w budowaniu prestizu urzedu administracji publicznej w spoleczenstwie..Kloczkowski- jacek (1975). Red. - kryzys unii europejskiej : polska i czeska perspektywa .Pisanie prac forum.Umowa licencyjna prawa
ochronnego na znak towarowy.Analiza efektywnosci finansowania przedsiebiorstwa energopol poludnie
s.a..Zastosowanie analizy finansowej do oceny finansowej do oceny przedsiebiorstwa (na przykladzie
okregowej spoldzielni mleczarska proszkowni mleka w krosniewicach).Wybrane zagadnienia prawnokarnej
problematyki transplantologii lekarskiej..Zarzadzanie jakoscia- zgodne z norma iso 9001- w placowkach
..
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ochrony zdrowia- na przykladzie spzoz w kepnie..Systemy komunikowania sie jako instrument wplywajacy na
precepcje zmian organizacyjnych..praca licencjacka budzet gminy .Organizacja i zarzadzanie transportem na
przykladzie firmy transportowej..praca licencjacka budzet gminy .Wydanie nakazu zaplaty w postepowaniu
nakazowym.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw migracji na sytuacje demograficzna i spoleczna w
wojewodztwie slaskim w latach 1990-2008.Ocena logistyki produkcji i transportu na przykladzie
przedsiebiorstwa wkg trading.Wplyw kryzysu finansowego 2007- 2009 na siec bezpieczenstwa systemu
bankowego..Ocena kredytu hipotecznego- jako narzedzia nabywania nieruchomosci
mieszkaniowych.Controlling w przedsiebiorstwie przemyslu wydobywczego.Marketingowa analiza
zachowania konsumenta jako podstawa wyboru modelu biznesowego (na przykladzie linii lotniczych
dzialajacych na polskim rynku transportu lotniczego)..Projekt drewnianego przekrycia hali sportowej praca
inzynierska budownictwo.Loft jako szczegolna forma na rynku nieruchomosci
mieszkaniowych.Odpowiedzialnosc materialna pracownikow za szkode w mieniu nie
powierzonym.Amortyzacja jako zrodlo finansowania inwestycji odtworzeniowych na przykladzie zakladow
koksowniczych zdzieszowice sp. Z o.o..Rola analizy fundamentalnej i technicznej w podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych.Zaprawy poliestrowe modyfikowane pylem krzemionkowym praca inzynierska
budownictwo.Stanisz- piotr (1966- ). Red. - ukladowe formy regulacji stosunkow miedzy panstwem a
zwiazkami wyznaniowymi : (art. 25 ust..Wplyw wizerunku marki na efekty ekonomiczne firm polskich i
zagranicznych.Smierc jako nasptepstwo przestepstw przeciwko zyciu w ujeciu kodeksu karnego i innych
regulacji szczegolnych.System motywacyjny w instytucji publicznej na przykladzie urzedu miasta w
sieradzu.Analiza dzialalnosci kredytowej banku na przykladzie pko bp s.a. w latach 20012004.Przedsiebiorstwo miedzynarodowe - wybrane mechanizmy jego funkcjonowania na przykladzie dryvit
systems- inc..Bak- henryk. Red. - gospodarka polski w unii europejskiej w latach 2004-2006 : wybrane
zagadnienia .Opodatkowanie przeksztalcen kapitalowych w spolkach z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia za
zobowiazania podatkowe.Budzet gminy.Ocena poziomu innowacyjnosci polskiej gospodarki w warunkach
integracji europejskiej.Rola funduszy europejskich w rozwoju edukacji ustawicznej na przykladzie wybranych
projektow uniwersytetu lodzkiego.Cywilnoprawna odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolki z o.o. Wobec
spolki.Uwarunkowania wdrozenia partnerstwa publiczno - prywatnego w gospodarce polskiej ( na
przykladzie budowy autostrady a2).praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza
techniczno – ekonomiczna wybranych stropow w budownictwie praca inzynierska budownictwo.Legalne
formy zmniejszania obciazen podatkowych w podatku dochodowym od osob fizycznych.Gajewski- dominik. personal income tax : a compendium .More economic approach - bardziej ekonomiczne podejscie do
europejskiego prawa antymonopolowego.System ocen pracownikow w przedsiebiorstwach
handlowych..Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument pomocy publicznej na przykladzie krakowskiego
parku technologicznego.Zawarcie i ustanie zwiazku malzenskiego w swietle przepisow przwz
polskiego..Falszowanie pieniedzy – wybrane aspekty prawne- kryminologiczne i ekonomiczne .praca
licencjacka budzet gminy .Innowacyjne procesy magazynowania w systemie logistycznym.Analiza poziomu i
struktury lokalnego bezrobocia oraz metod jego ograniczania na przykladzie powiatu lublinieckiego w latach
2000-2004.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci charytatywnej prowadzonej przez organizacje
pozarzadowe na terenie miasta czestochowy.Zarzadzanie wiedza wyzwaniem wspolczesnych
gospodarek.Poreczenie majatkowe i jego zastosowanie w praktyce wymiaru sprawiedliwosci.Rady
pracownikow.Tematy prac magisterskich prawo.Analiza rentownosci na przykladzie produktow kredytowych
w banku spoldzielczym.Rola terminali przeladunkowych w rozwoju miedzynarodowego transportu
kombinowanego np. Terminalu w malaszewiczach firmy adampol s.a..Problematyka przymusowego leczenia
osob uzaleznionych od alkoholu i narkotykow a zgoda pacjenta na leczenie.System zarzadzania jakoscia w
przedsiebiorstwie (na przykladzie firmy zelmer s.a.).Dyfuzja innowacji w gospodarce magazynowej.Analiza
tradycyjnych oraz nowych grupowych form ubezpieczen na zycie na przykladzie wybranych towarzystw
ubezpieczeniowych.Ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstw z sektora msp kluczowym elementem
procesu kredytowego w banku na przykladzie procesu ratingowego ing banku slaskiego.Prawne regulacje i
zasady funkcjonowania skladow celnych..Audit wewnetrzny jako instrument oceny i doskonalenia systemow
..
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zarzadzania na przykladzie firmy apipol - farma sp. Z. O o ..Proces rekrutacji i selekcji i jego rola w korporacji
transnaropdowej.Praca magisterska spis tresci.Promocja kultury podhalanskiej w usa na przykladzie polonii
gorlaskiej w chicago..Palasz- lech. Red. Nauk. - potencjal rozwojowy obszarow wiejskich w aspekcie
wstapienia polski do unii europejskiej : tw.E-commerce (na przykladzie sieci sklepow
komfort).Informatyzacja czynnosci zawodowych posrednika w obrocie nieruchomosciami.Alternatywne
techniki glosowania a realizacja konstytucyjnych zasad powszechnosci- bezposredniosci- rownosci oraz
tajnosci glosowania.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym na przykladzie banku bph s.a. odzial w
ostrolece.Postepowanie w stosunku do nieobecnych w prawie karnym skarbowym.Kryzys gospodarczy w xxi
wieku a polityka finansowa panstwa.Kredyt jako produkt bankowy.Stopien wdrozenia miedzynarodowych
standardow sprawozdawczosci finansowej do sporzadzania jednostkowych sprawozdan finansowych w
spolkach publicznych w polsce.Zarzadzanie miedzynarodowe lancucha logistycznego (na przykladzie
touoty).Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy z uwzglednieniem europejskich uwarunkowan
rozwojowych.Formy zabezpieczen i ubezpieczenia kredytow hipotecznych na przykladzie dombanku.Ocena
zastosowania systemow automatyzacji sprzedazy w firmie biuro -land sp. Z o.o..praca licencjacka budzet
gminy .Badanie przyczyn i skutkow wypadkow przy pracy na podstawie wybranego przedsiebiorstwa
przemyslu lekkiego..Ocena strategii personalnej na przykladzie firmy solali s.a..Zasady prawa zamowien
publicznych.Leasing w polsce i na swiecie.analiza efektywnosci jako przedmiotu dzialalnosci.Finansowanie
dzialalnosci przedsiebiorstw poprzez emsje obligacji na przykladzie emisji polskich przedsiebiorstw na
polskim i zagranicznych rynkach kapitalowych w latach 2000-2005 z uwzglednieniem emisji publicznych
wprowadzonych na rynek mts-ceto oraz gpw.Czyn nieuczciwej konkurencji polegajacy na naruszeniu
tajemnicy przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Ewolucja miedzynarodowego prawa
humanitarnego na tle xx wiecznych konflikow zbrojnych..Jakosc uslug turystycznych jako element uzyskania
przewagi marketingowej na przykladzie biura podrozy orbis travel.praca licencjacka budzet gminy
.Redystrybucyjne i stymulacyjne aspekty ulg w podatku dochodowym od osob fizycznych w polsce.Nadzor
nad sektorem bankowym sprawowany przez komisje nadzoru finansowego - analiza regulacji.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Klauzula konkurencyjna w kodeksie pracy..praca
licencjacka budzet gminy .Rozwoj pracownikow z wykorzystaniem coachingu w organizacji na podstawie
firmy kampanii piwowarskiej sa.praca licencjacka budzet gminy .Administracyjne postepowanie
dowodowe.Motywacja nauczycieli jako mechanizm zapobiegania wypaleniu zawodowemu - dzialania
dyrektora.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo dzialania na szkode spolki handlowej.Instytucje
prawne umozliwiajace potencjalnemu spadkodawcy skuteczne dysponowanie poszczegolnymi skladnikami
majatku na wypadek smierci.Oddzialywanie na zmysly i emocje w reklamie.Hipoteza badawcza w pracy
magisterskiej.Klub pracy jako sposob na znalezienie zatrudnienia.Wykorzystanie technologii informatycznych
oraz gotowych aplikacji wspomagajacych controlling w msp.Tematy prac licencjackich z
rachunkowosci.Procesy rewitalizacji i ich finansowanie.Firma jako dobro prawnie chronione.Umowa o
unikaniu podwojnego opodatkowania miedzy rzeczpospolita polska a hiszpania.Wynagrodzenia i
zatrudnienie w polskiej gospodarce w latach 2000-2004.Kompetencje pracownicze a stanowiska pracy na
przykladzie bialostockiego parku naukowo technicznego.Mechanizmy zabezpieczajace wykonanie
zobowiazania przez dewelopera przewidziane w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego.Informacyjne aspekty polityki rachunkowosci na przykladzie spolki remont tech.Armstrong- michael - zarzadzanie wynagrodzeniami : zestaw narzedzi .Specjalne strefy ekonomiczne
jako czynnik rozwoju regionow polski.praca licencjacka budzet gminy .Spoleczne aspekty dzialalnosci
marketingowej- analiza i ocena na przykladzie przedsiebiorstwa fortum czestochowa s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Organizacja dystrybucji towarow w ramach sieci sklepow
wielopowierzchniowych.Partnerstwo publiczno - prywatne jako sposob realizacji dzialan w sferze
uzytecznosci publicznej w polsce i w europie.Obligacje skarbu panstwa w zarzadzaniu deficytem
budzetowym.Efektywnosc inwestowania w fundusze inwestycyjne na przykladzie tfi pzu.Oskarzony jako
zrodlo dowodowe.Bezpieczenstwo w sieciach komputerowych na przykladzie starostwa powiatowego w
klobucku.Zakres ochrony praw i wolnosci czlowieka i obywatela w polskim systemie prawa.Style kierowania
w instytucji kultury na przykladzie osrodka kultury w brzeszczach.Seminarium ii r.sum.kat.postepowania
..
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administracyjnego.Analiza marketingowa firmy budowlanej re-bau sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy
.Rola i znaczenie sprawozdan finansowych w ocenie finansowej przedsiebiorstwa na podstawie brenntag w
latach 2005-2007..Polityka dywidend i jej znaczenie dla dzialalnosci przedsiebiorstwa.Dzialalnosc sektora
bankowego na rzecz przedsiebiorstw w warunkach czlonkowstwa w unii europejskiej..Rfid jako alternatywa
kodow kreskowych.Hokej na lodzie - malopolska. Zarzadzanie klubami hokejowymi.Logistyczna obsluga
klienta na przykladzie przedsiebiorstwa transcargo.Ocena skutecznosci form zabezpieczen przed ryzykiem
kredytowym w banku spoldzielczym w limanowej w latach 2005 - 2009.Umowa cywilnoprawna jako forma
dzialania administracji publicznej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w srodowisku
miedzynarodowym.Wewnetrzny public relations przedsiebiorstwa handlowego.Analiza czynnikow motywacji
do pracy wsrod pracownikow administracyjno-biurowych.Zarzadzanie i wladanie majatkiem
przedsiebiorstwa przeznaczonym na realizacje zadan publicznej opieki zdrowotnej na przykladzie
samodzielnego publicznego szpitala chorob pluc w siewierzu..Wstep do pracy licencjackiej.Kobiety
zabojczynie.Strategic analysis of polish telecommunication market - role of a broadband services for
development of telekomunikacja polska.Uniewaznienie i wygasniecie prawa z rejestracji na oznaczenie
geograficzne w prawie wlasnosci przemyslowej.Istota i charakter prawny umowy o arbitraz.Porownanie
wykorzystania instumentow promocji przez gmine janow i przez gmine olsztyn.Przestepstwo prowadzenia
pojazdow w stanie nietrzezwosci.Skarga na indywidualne interpretacje podatkowe.Dzieciobojstwo przestepstwo uprzywilejowane czy zabojstwo.Dzialalnosc malych i srednich przedsiebiorstw w obliczu
kryzysu gospodarczego.Wplyw wspolnej polityki rolnej na restrukturyzacje polskiego rolnictwa.Analiza
kosztow calkowitych i rodzajowych na przykladzie firmy ruch s.a..Ryzyko w organizacji procesu sedycyjnego
na przykladzie przewozow samochodowych wybranego przedsiebiorstwa.Sciezka kariery naukowej na
przykladzie doktarantow.Wplyw wiazacych interpretacji na sytuacje prawna podatnika.Zarzadzanie zmiana w
zakladzie linii kolejowych tarnowskie gory w wyniu restrukturyzacji przedsiebiorstwa polskie linie kolejowe
spolka akcyjna.praca licencjacka budzet gminy .Ocenianie pracownikow jako element podejmowania decyzji
personalnych w zarzadzaniu firma.Culbert- samuel a. - skoncz z okresowa ocena pracownikow! : jak firmy
moga przestac zastraszac- zaczac zarz.Czarnecki- bartosz - przestrzenne aspekty przestepczosci : metoda
identyfikacji czynnikow zagrozen w przestrzeni.Gubrynowicz- aleksander. Red. - wspolnoty europejskie w
orzecznictwie sadowym panstw czlonkowskich .Nowoczesne systemy zarzadzania jakoscia na przykladzie
spolki wodociagowej water z jeleniej gory.Ekonomiczne aspekty bezrobocia na terenie powiatu
klobuckiego.Wylaczenie sedziego z mocy ustawy w postepowaniu cywilnym.Kierunki wykorzystania
kapitalow zgromadzonych przez banki komercyjne (na przykladzie pko bp s.a. i banku pekao s.a. w latach
2000-2004).Sytuacja mlodych kobiet na rynku pracy w opinii studentek uczelni wyzszych.Ogledziny miejsca
znalezienia zwlok w przypadku smierci gwaltownej.Budowa szerokopasmowego dostepu do internetu jako
podstawa funkcjonowania spoleczenstwa informacyjnego w polsce..Dostep do informacji publicznej w
urzedzie miejskim w dobrodzieniu..Zarzadzanie jakoscia w administracji publicznej.Mozliwosci rozwoju
agroturystyki na terenie gminy czarny dunajec.Praca w godzinach nadliczbowych.Metody negocjacji
biznesowych.Budowa strategii marketingowej przedsiebiorstwa w oparciu o internet na przykladzie
sulimaru.Opodatkowanie odsetek na gruncie umowy modelowej oecd i umow o unikaniu podwojnego
opodatkowania zawartych przez polske.Zarzadzanie procesami logistycznymi na przykladzie procesu
przyjecia towaru w markecie sieci kaufland.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna adwokatow w polsce w xx
wieku.praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie lojalnosci klientow poprzez zastosowanie marketingu
relacji.Prace magisterskie przyklady.Zarzadzanie kosztami wynagrodzen w sektorze finansow publicznych na
przykladzie zespolu szkol gastronomicznych w czestochowie.Rola kredytow hipotecznych w finansowaniu
budownictwa mieszkaniowego na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci banku polskiego s.a..Karty
kredytowe jako podstawowy rodzaj kart platniczych w kredyt banku s.a. w sieradzu.Struktura funkcjonalno przestrzenna miasta jako czynnik rozwoju na przykladzie opola..Badanie wiarygodnosci kredytowej sektora
msp na przykladzie banku eurobank..praca licencjacka budzet gminy .Rola ofiary w genezie przestepstwa
rozboju.Zagadnienia bezposredniego skutku dyrektyw wspolnotowych.Ochrona prywatnosci w
internecie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Private equity w
przedsiewzieciach innowacyjnych.Wplyw podatkow lokalnych na rozwoj i funkcjonowanie gminy lyszkowice ..
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analiza strukturalna i wskaznikowa dochodow jednostki samorzadowej.Zintegrowane zarzadzanie w
cementowni rudniki s.a..Telep- jerzy. - zachowanie ciaglosci zatrudnienia a zwalczanie bezrobocia
.Finansowanie dzialalnosci naukowo-badawczej w polsce..Rola funduszy strukturalnych w rozwoju powiatu
belchatowskiego w latach 2005-2010.Strategia rozwoju jako narzedzie budowania przewag
konkurencyjnych.Zastosowanie miedzynarodowych standartow rachunkowosci w polsce i ich wplyw na
rachunkowosc polska.Diagnoza stresu organizacyjnego w aspekcie sytuacji stresowych- pracownikow urzedu
marszalkowskiego wojewodztwa malopolskiego.Postrzeganie jakosci uslug bankowych na przykladzie banku
polska kasa opieki s.a..Wykorzystanie zasobow ludzkich do oceny funkcjonowania systemu
produkcyjnego..Oplaty lokalne jako swiadczenia publicznoprawne stanowiace dochod gminy.Zadania gminy z
zakresu pomocy spolecznej.Ustawowe prawo pierwokupu gminy.Zasady zatrudniania pracownikow urzedow
gmin w swietle nowej ustawy o pracownikach samorzadowych.Remont i ulepszenie srodkow trwalych w
podatkach dochodowych.praca licencjacka budzet gminy .Wspomaganie finansowania zadan polityki
spolecznej w polsce po wejsciu do unii europejskiej (lata 2004-2010).praca licencjacka budzet gminy
.Bezrobocie i zatrudnienie w polsce w latach 2004-2007.Macedonia- narodziny panstwa;wybrane
aspekty.Amortyzacja jako instrument oddzialywania na wynik finansowy przedsiebiorstwa na przykladzie
mpk w czestochowie sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju spoleczno- gospodarczego
gminy na przykladzie miasta tomaszow mazowiecki.Teoretycznoprawne aspekty wykonywania zawodu
notariusza.Projekt kampanii spolecznej skierowanej do studentow wydzialu zarzadzania politechniki
czestochowskiej.Ocena wykorzystania funduszy europejskich przez miasto czestochowa w latach 20072011.Polski produkt turystyczny dla rynku japonskiego..Rola panstwa w opiece nad osobami
niepelnosprawnymi.Rosner- andrzej. Red. - zroznicowanie poziomu rozwoju spoleczno-gospodarczego
obszarow wiejskich a zroznicowanie d.Projekt stalowej hali magazynowej praca inzynierska
budownictwo.Kulturowe uwarunkowania zmian w organizacji.Wplyw specjalnych stref ekonomicznych na
rozwoj regionu.Globalizacja a modele konsumpcji na przykladzie polski po 1990 roku..Analiza efektywnosci
leasingu jako formy finansowania zewnetrznego.Uwarunkowania i prognozy bezpieczenstwa energetycznego
polski.Ekonomiczne aspekty bezrobocia na terenie powiatu klobuckiego.praca licencjacka budzet gminy
.Strategiczne uwarunkowania dzialalnosci poczty polskiej.Koncepcja i uwarunkowania funkcjonowania
strategii przedsiebiorstwa - na przykladzie polifarb-lodz sp. Z o.o. W lodzi.Analiza systemu motywacyjnego w
aspekcie kultury organizacyjnej na przykladzie przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki
rozwoju malych firm produkcyjno-handlowo-uslugowych (na przykladzie firmy abc macisz).Plynnosc
finansowa a rentownosc na przykladzie firmy opoczno s.a..Udzial wojska polskiego w operacjach pokojowych
organizacji narodow zjednoczonych..Analiza i ocena reklam dla kobiet w okresie ciazy i wczesnego
macierzynstwa.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw podejscia lean na
system rachunkowosci zarzadczej.Analiza systemow motywacyjnych w instytucjach publicznych.Rzeczowe
aktywa trwale w regulacjach prawa bilansowego i podatkowego.Analiza zmian poziomu oraz struktury
bezrobocia i metod jego ograniczania na podstawie gminy murow..Regulacja wolnosci i praw politycznych w
konstytucji rp i zasadach rozwijajacego je ustawodawstwa..Odpowiedzialnosc cywilna notariusza .Bezrobocie
dlugookresowe w polsce w latach 2000-2007.Chyba- zbigniew. - przedsiebiorczosc akademicka w polsce :
osiaganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjal.Przywodztwo w systemie zarzadzania jakoscia na
przykladzie oddzialu regionalnego kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego w krakowie.Strategia rozwoju
gminy jako instrument wykorzystywany na rzecz rozwoju spoleczno-ekonomicznego na przykladzie gminy
wielun.Przemoc w rodzinie w powiecie kluczborskim.Ocena kompetencji menedzerskich na przykladzie
dyrektorow spolek gminy prudnik.Procesy wspoldecydowania i wspolrzadzenia w unii europejskiej: komisja
europejska- parlament europejski- rada unii europejskiej.Kreowanie wizerunku przedsiebiorstwa poprzez
wewnetrzne public relations na przykladzie browaru zywiec s. A..Wplyw zroznicowania marek kosmetykow
selektywnych w ramach jednego koncernu na ich wizerunek w oczach konsumentow na przykladzie estee
lauder i clinique.Kontrola decyzji administracyjnej w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Podstawy
powolania oraz utajnienia swiadka incognito i cofanie jego anonimizacji.Analiza techniczno-ekonomiczna
wybranych rozwiazan stropow / lub pokryc dachowych/ lub elewacji/. Praca inzynierska
budownictwo.Controlling operacyjny jako narzedzie eliminowania waskich gardel w przedsiebiorstwie
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logistycznym.Ekonometryczna analiza efektywnosci rynku finansowego..Charakterystyka porownawcza rynku
nieruchomosci w warszawie i moskwie.Skarga o naruszenie zobowiazan traktatowych (art. 258-260 tfue) w
sprawach z zakresu ochrony srodowiska (ze szczegolnym uwzglednieniem uchybien zwiazanych z
transpozycja i stosowaniem dyrektyw srodowiskowych).praca licencjacka budzet gminy .Koncepcja systemu
bezpieczenstwa narodowego wedlug bialej ksiegi bezpieczenstwa narodowego rp.Nowoczesna dystrybucja
pasz w przedsiebiorstwie chempest krzepice.praca licencjacka budzet gminy .Baran- radoslaw. - sila
przetargowa przedsiebiorstwa a efektywnosc jego dzialalnosci marketingowej .Modelowanie i
prognozowanie cen wegla kamiennego w polsce w latach 2000 - 2011..praca licencjacka budzet gminy
.Rozwoj zawodowy pracownikow na przykladzie hotelu sheraton..Trasy przewozu materialow
niebezpiecznych w aglomeracji lodzkiej.Strategia marketingowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy
gwarant agencji ochrony s.a. w opolu.praca licencjacka budzet gminy .Ocena poziomu jakosci uslug i
satysfakcji klienta..Changes in strategic management concerning banking sector.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zadaniami publicznymi na przykladzie gminy wozniki w
latach 2002-2004.Zespoly zadaniowe jako forma doskonalenia rozwiazan organizacyjnych.Wplyw stresu na
proces komunikacji wsrod pracownikow telemarketingu w przedsiebiorstwie x.Zarzadzenie zasobami
ludzkimi w malym przedsiebiorstwie na przykladzie firmy magma.praca licencjacka budzet gminy
.Organizacyjne aspekty zarzadzania projektami europejskiego funduszu spolecznego na przykladzie projektu
bielsko-biala laczy ludzi.Przestepstwa przeciwko wolnosci seksualnej i obyczajnosci popelnione na szkode
maloletniego.Kredyty preferencyjne jako element finansowego wsparcia rolnictwa..Oferta w konwencji
wiedenskiej o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarow.Logistyczna obsluga klienta w
przedsiebiorstwach globalnych na przykladzie firmy mc donald s.Zastosowanie bilansowych i podatkowych
zasad amortyzacji srodkow trwalych na przykladzie spolki miflex s.a..Outsourcing narzedziem optymalizacji
czynnika czasu w dystrybucji.Status prawny spolki komandytowej i jej wspolnikow na tle obowiazujacych
regulacji prawnych.Zmiany struktury towarowej i geograficznej polskiego handlu zagranicznego w latach
2000-2007.Projekt technologii i organizacji robot remontowych i modernizacyjnych wybranego budynku
mieszkalnego praca inzynierska budownictwo.Zasiedzenie nieruchomosci ze szczegolnym uwzglednieniem
aktualnych problemow.Maloletnie ofiary przestepstw seksualnych.Mechanizmy zabezpieczajace wykonanie
zobowiazania przez dewelopera przewidziane w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
ksztaltowania srodowiska pracy na ryzyko zawodowe w przemysle meblarskim..Efekty przeksztalcen
wlasnosciowych w sluzbie zdrowia na przykladzie zamojskiego szpitala niepublicznego w zamosciu spolka z
o.o..Eurosieroctwo jako problem spoleczny w polsce.Rodzaje dzialalnosci reglamentowanej prowadzonej
przez organizacje pozarzadowe.Sprawozdania statystyczne jako zrodlo informacji w zarzadzaniu jednostkami
non profit.Analiza wplywu prywatyzacji na rozwoj branzy piwowarskiej w polsce.Telepraca - nowe wyzwanie
dla managera zarzadzajacego zasobami ludzkimi.Metody adaptacji pracownikow w wybranym
banku.Odrebna wlasnosc lokalu - powstanie i wygasniecie prawa- przedmiot wlasnosci i jego zmiany..praca
licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja kadr jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie firmy artjan sp. Z o.o..Dysfunkcje i patologie w sferze zarzadzania zasobami ludzkimi. Naruszanie
praw pracowniczych.Budzet gminy jako instrument realizacji zadan gminy na przykladzie gminy
boronow.Rola umiejetnosci komunikacji w procesie kierowania instytucja samorzadowa na przykladzie
urzedu gminy janow.Wplyw kultury organizacyjnej na efektywnosc dzialan firmy.Skutki starzenia sie ludnosci
dla systemu emerytalnego w polsce.Polityka energetyczna unii europejskiej.Analiza budzetu gminy olkusz w
latach 2002-2009.Znaczenie konstytucji rp w polskim systemie zrodel prawa administracyjnego..Marketing
farmaceutyczny jako podstawa budowania i umacniania pozycji firmy na rynku.Swiadomosc religijna
wyznawcow prawoslawia a ich postawy wobec prawa w iii rp..Smierc strony w procesie cywilnym.Ocena
dzialalnosci urzedu gminy radkow w latach 2007 - 2009.Rola prokuratora w polskim procesie karnym ze
szczegolnym uwzglednieniem uprawnien w postepowaniu w sprawach nieletnich..Organizacyjne aspekty
funkcjonowania logistyki w przedsiebiorstwie - wybrane sfery.Rozwoj spolecznej odpowiedzialnosci biznesu
w wojewodztwie lodzkim.Napisze prace magisterska.Sytuacja spoleczno -gospodarcza miasta lowicza.Rola
posrednika w transakcjach obrotu nieruchomosciami.Kompetencje gminy w zakresie podatkow i oplat
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lokalnych.Rozwoj spoleczno-gospodarczy miasta tarnowskie gory w latach 2003-2007.Dozor elektroniczny w
polsce - krytyczna analiza przyjetych rozwiazan.Czyn nieuczciwej konkurencji w swietle klauzuli generalnej z
art.3 uznk..Seminarium v r.zak. Historii administracji i mysli administracyjnej.Procesy komunikacji
wewnetrznej w organizacji.Egzekucja obowiazku wydania nieruchomosci- statku albo oproznienia lokalu lub
pomieszczenia.Ocena dzialalnosci inwestycyjnej gminy olesno w latach 2007-2009 w oparciu o jej strategie
rozwoju.Koncepcja rozwoju gminy szczercow - cele i uwarunkowania ich realizacji.Kredyt hipoteczny jako
produkt banku komercyjnego na przykladzie nordea bank polska s.a..praca licencjacka budzet gminy .Prawo
wlasciwe dla spraw spadkowych w swietle projektu rozporzadzenia parlamentu europejskiego i rady z dnia
14 pazdziernika 2009 r..Polityka pieniezna w polsce na tle realizacji celu inflacyjnego (lata 1990-2005).Pisanie
prac licencjackich opole.Analiza i porownanie dwoch wybranych funduszy inwestycyjnych.Charakterystyka
prawna umow kompensacyjnych.Wypalenie zawodowe a style reagowania na konflikty na przykladzie
pracownikow urzedu gminy mogilany.Pozyskiwanie funduszy z unii europejskiej na realizacje zadan
finansowych przez gmine kutno w latach 2004-2011.Zmiana lub uchylenie ostatecznych decyzji
administracyjnych.Zadania gmin w zakresie pomocy spolecznej realizowane przy pomocy osrodkow pomocy
spolecznej.Management challenge: building a synergy for change.Pisanie prac licencjackich
ogloszenia.Rynek pracy w polsce w swietle integracji z unia europejska.Wykorzystanie metody qfd w
zarzadzaniu jakoscia obuwia w firmie draco s.c..Rytm kondycji psychofizycznej a zarzadzanie pracownikow
kontroli jakosci.Reklamy telewizyjne towarzyszace programom sportowym.Rola kadry kierowniczej w
procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy woltan.Region lodzki jako obszar lokalizacji
centrow logistycznych - strategiczne aspekty rozwoju.Kubow- adam (1951- ). Red. - polityka rodzinna a
polityka rynku pracy w kontekscie zmian demograficznych .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w malym
przedsiebiorstwie gastronomicznym.Prawo policyjne.Planowanie karier zawodowych na przykladzie uczniow
technikum geodezyjno - drogowego budownictwa wodnego.Czynniki motywacji w oczach kandydatow do
pracy.Krekora-zajac- dorota. - prawo do materialu genetycznego czlowieka .Nix- andreas. - zivilreligion und
aufklärung : der zivilreligiöse strang der aufklärung und die frage nach ei.Zakazana reklama jako nieuczciwa
praktyka rynkowa.Postepowanie z wyborem niezgodnym w hucie..Metody wykonania izolacji
przeciwwilgociowych scian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych w budynkach remontowanych praca
inzynierska budownictwo.Dzialalnosc posrednika na rynku nieruchomosci w czestochowie na przykladzie
biura obslugi nieruchomosci stryjewski .Pietrulewicz- boguslaw. Red. - edukacja- praca- rynek pracy
.Gospodarka oparta na wiedzy. Sytuacja polski w kontekscie realizacji zalozen strategii lizbonskiej.System
nadzoru w spoldzielczych kasach oszczednosciowo-kredytowych.Rekrutacja i selekcja pracownikow na
przykladzie firmy a.m. jesiolowscy-finanse sp. Z o.o..Szlak architektury romanskiej w wojewodztwie
swietokrzyskim jako produkt turystyczny..Wplyw kryzysu gospodarczego na strukture segmentowych
przeplywow pienieznych - badanie polskich spolek gieldowych w latach 1995-2008.Telewizja cyfrowa i
zwiazane z nia uslugi spoleczenstwa informacyjnego.Zastosowanie portali web 2.0 w marketingu
turystycznym.praca licencjacka budzet gminy .Etyka w biznesie.Zasady opodatkowania dochodow kosciolow i
innych zwiazkow wyznaniowych oraz osob duchownych w polsce na tle wybranych regulacji obowiazujacych
w innych panstwach.praca licencjacka budzet gminy .Audit wewnetrzny jako doskonalenie systemu
zarzadzania jakoscia na przykladzie oddzialu malopolskiego pfron.Pisanie prac licencjackich warszawa.Zasady
odliczen i zwrotu podatku od towarow i uslug w obrocie krajowym w dzialalnosci malego
przedsiebiorcy.Analiza form i metod finansowania dzialalnosci kredytowej banku xyz w latach 20042008.Rynek rolny w polsce w swietle programow pomocowych unii europejskiej.Analiza finansowa stacji
paliw - deptula sp.j. W latach 2002-2006.Wycena spolki gieldowej na przykladzie wawel sa.praca licencjacka
budzet gminy .Otwarte fundusze emerytalne jako element systemu zabezpieczenia spolecznego w
polsce.Wykorzystanie informacji zawartych w sprawozdaniach w analizie wskaznikowej..Badanie zdolnosci
kredytowej podmiotow gospodarczych w banku komercyjnym.Kalkulacja kosztow uslug gastronomicznych w
przedsiebiorstwie.Przedsiewziecia gwarantujace stabilnosc jaksci przewodow
niskocisnieniowych..Preferencje wyboru szkoly..Rekrutacja i selekcja kadr na przykladzie nowoczesnej firmy
x.Diagnoza systemu motywacyjnego na przykladzie personelu centrali firmy ahold polska sp. Z
o.o..Kompleksowe zarzadzanie jakoscia /tqm/ w aspekcie motywacji pracownikow.Pokolenie x i y wobec
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zmian w organizacji.Rola bezposrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju korporacji transnarodowych na
swiecie.Organizacja procesow eksportu w spedycji morskiej.Wplyw kultury na rozwoj miast - przyklad
krakowa..praca licencjacka budzet gminy .Analiza dochodow i wydatkow gminy popow w latach 2006 2010.Prace licencjackie po angielsku.Elementy zarzadzania programami rewitalizacji na poziomie lokalnym
nowe funkcje i zawody zwiazane z rewitalizacja..Analiza finansowa przedsiebiorstwa (na wybranym
przykladzie).Wratny- jerzy (1943- ). Red. - zwiazki zawodowe a niezwiazkowe przedstawicielstwa
pracownicze w gospodarce posttransformacyjn.Ocena jakosci produktow miesnych.Zarzadzanie
nieruchomosciami komercyjnymi na przykladzie nieruchomosci biurowo-magazynowej.Samorzad
terytorialny praca licencjacka.Efektywnosc metod zwalczania bezrobocia w powiecie czestochowskim i w
miescie czestochowa przez powiatowy urzad pracy..Pomoc w napisaniu pracy licencjackiej.Bankowosc
elektroniczna w obsludze malych i srednich przedsiebiorstw.Oceny pracownicze a polityka wynagrodzen w
przedsiebiorstwie.Wawrzyk- piotr. - wspolpraca policyjna a system informacyjny schengen ii .Analiza metod
ograniczajacych bezrobocie na przykladzie powiatu cieszynskiego w latach 2006 - 2008.Marketing
ekologiczny jako narzedzie budowania wizerunku firmy.praca licencjacka budzet gminy .Rola i wyzwania
kadry menedzerskiej w organizacjach miedzynarodowych.Regulacja wolnosci wypowiedzi w polskim
porzadku prawnym na podstawie prawa prasowego.Analiza efektywnosci maszyn i zestawow przy realizacji
robot ziemnych praca inzynierska budownictwo.Pozycja ustrojowa i organizacja wewnetrzna senatu rp w
latach 1989-97.Wplyw ogloszenia upadlosci pracodawcy na stosunki pracy.Szalbierz- zdzislaw (1947- ). Red. teoria i praktyka regulacji gospodarczych..Praca magisterska z pedagogiki.Analiza sektorowa na przykladzie
rynku ubezpieczen spolecznych..Truskolaski- tadeusz. - transport a dynamika wzrostu gospodarczego w
poludniowo-wschodnich krajach baltyckich .Rachunkowosc zarzadcza zakladow opieki zdrowotnej na
przykladzie samodzielnego publicznego zespolu opieki zdrowotnej w zdunskiej woli.Analiza technologicznoekonomiczna rewitalizacji zabytkowych budynkow mieszkalnych krakowa praca inzynierska
budownictwo.Proba oceny strategii rozwoju gminy kielczyglow.Ocena dzialan promocyjnych urzedu gminy
lipie w opini mieszkancow..Rozwoj kart platniczych w polsce.Wypowiedzenie jako sposob rozwiazania
stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim.Wypalenie zawodowe na przykladzie nauczycieli
szkol specjalnych i ogolnodostepnych.Wykorzystanie marketingu partnerskiego w przedsiebiorstwach na
przykladzie dgs spolka akcyjna z wloclawka.Organizacja systemu logistycznej dystrybucji na przykladzie firmy
action s.a..Rezydencja podatkowa osob fizycznych.prawo krajowe i umowy miedzynarodowe o unikaniu
podwojnego opodatkowania.Podolec- barbara. - aktywnosc ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw
domowych .Naduzycia gospodarcze na tle wiarygodnosci sprawozdan finansowych
przedsiebiorstw..Najwyzsza izba kontroli w prl.Rewitalizacja miasta opola..Miejsce i znaczenie funduszy
celowych w systemie finansow publicznych w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki motywujace
do pracy w firmie farmaceutycznej. Z doswiadczen firm novartis poland sp. Z o.o. I sca hygiene products sp. Z
o.o..Wplyw sezonowosci sprzedazy obuwia na realizacje procesow logistycznych w zaopatrzeniu i
dystrybucji..Gospodarka finansowa gmin.Gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi gminy
kroczyce.Logistyka w sluzbie zdrowia na przykladzie centrum medycznego almed oraz biamed w tomaszowie
mazowieckim.Proces rekrutacji i adaptacja do pracy na przykladzie firmy x i y.Zlece napisanie pracy
magisterskiej.Misja szkoly.Informacja handlowa jako srodek ochrony konsumenta na rynku
wewnetrznym.Proces bolonski jako czynnik rozwoju szkolnictwa wyzszego w regionie opolskim..Analiza
zmian na lokalnym rynku pracy powiatu klobuckiego w latach 2002-2005.Narodowy bank polski jako kreator
polityki pienieznej w polsce..Funkcja ochronna przy ustaniu stosunku pracy mianowanych pracownikow
samorzadowych.praca licencjacka budzet gminy .Problematyka zawinionej niepoczytalnosci.Ekonomika
dzialalnosci banku na przykladzie jurajskiego banku spoldzielczego w niegowie w latach 2003-2005.Zasada
rownego traktowania akcjonariuszy.Nieruchomosc jako produkt marketingowy.Kawecka-wyrzykowskaelzbieta. Red. - five years of the eu eastward enlargement effects on visegrad countries : lessons for the
future.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza wladzy publicznej w prawie polskim..praca licencjacka budzet
gminy .Istota pojemnosci zadluzenia w ksztaltowaniu struktury kapitalowej.Szybkosc polskiego procesu
karnego.Postrzeganie jakosci uslug bankowych na przykladzie banku polska kasa opieki s.a..Analiza
wykorzystania srodkow budzetowych na realizacje zadan w zakresie oswiaty i kultury w gminie klomnice w
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latach 2008 -2010.Zarzadzanie logistyczne w aspekcie organizacji imprez sportowych na wybranych
przykladach.Analiza strategii marketingowej towarzystwa ubezpieczeniowegocommercial union..praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie nieruchomoscia biurowa na przykladzie centrum biurowego w lodzi
przy ul.wroblewskiego 18.praca licencjacka budzet gminy .Marketing terytorialny jako koncepcja rozwoju
gminy na przykladzie gminy bierawa w latach 2007-2010.Ustroje majatkowe w malzenstwie w swietle
nowelizacji kro oraz wplyw nowych regulacji na pozycje malzonkow w spolkach: cywilnej- z ograniczona
odpowiedzialnoscia i akcyjnej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza
dochodow i wydatkow budzetu panstwa w latach 2009 -2010.Zapis na sad polubowny w grupie spolek na
gruncie prawa polskiego.Kooperacja przedsiebiorstw w aspekcie zintegrowanych systemow
transportowych.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie internetu w dzialalnosci funduszy
inwestycyjnych.Mit punitywnego systemu karania..Finasowanie jednostek oswiatowych przez miasto i gmine
dzialoszyn w latach 2006-2008.Identyfikacja i ocena obszarow generujacych problemy jakosciowe w
mleczarni osm myszkow..System opodatkowania dochodow spoldzielczosci rolniczej w polsce..Ewidencja
podatkowa dzialalnosci gospodarczej w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw.Inwestowanie w
nieruchomosci jako czesc portfela inwstycyjnego inwestora indywidualnego.System szkolen w organizacji na
przykladzie centrum szkolenia ustawicznego w zawierciu.Wdrazanie e-administracji na przykladzie urzedu
miasta lodzi.Tresc ukladu zbiorowego pracy .Analiza budzetowa gminy garbatka letnisko w latach 20022014..System motywacji pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie elgo
lighting industries s.a. w gostyninie.Proces budowlany.Wykorzystywanie pomocowych funduszy
strukturalnych w realiach gospodarczych unii europejskiej.Obrona konieczna praca magisterska.Korzysci i
zagrozenia zwiazane z obecnoscia polskich spolek na zagranicznych rynkach kapitalowych na przykladzie
agora s.a..Podatek katastralny.Rola parlamentow narodowych w procesie legislacyjnym w unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena gospodarki budzetowej jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie powiatu radomszczanskiego w latach 2005 - 2009.Wplyw zarzadzania ryzykiem
finansowym na utrzymanie plynnosci firmy.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Przesluchanie swiadka incognito.Duczmal- wojciech. Red. - sfera b+r i otoczenia biznesu a rozwoj klastrow w
wojewodztwie opolskim .Wypalenie zawodowe a postawy funkcjonariuszy policji wobec pracy..Bhp praca
dyplomowa.Pisanie prac licencjackich forum.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Administracja praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza
dochodow i wydatkow budzetowych gminy boronow- koszecin i herby w latach 2007 i 2011..Tematy
magisterskie.Budzet jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie budzetu gminy i miasta pajeczno w
latach 1994 - 2004.Strategia marketingowa na przykladzie przedsiebiorstwa p.h.z. yagra.Zwierzchnictwo
starosty wobec powiatowej administracji zespolonej.Supporting of workers on the example of the chosen
public sector company.Prace licencjackie z administracji.Zakaz naduzywania pozycji dominujacej w prawie
wspolnotowym.Mozliwosci wykorzystania analizy finansowej w przedsiebiorstwie z sektora msp na
przykladzie firmy „may-mat..Badanie wypadkowosci przy pracy w aspekcie kultury organizacji oraz kultury
bezpieczenstwa na przykladzie duzego przedsiebiorstwa hutniczego..Wykorzystanie instrumentow
marketingowych w sprzedazy internetowej na przykladzie sklepu internetowego kolorowakrowa pl..praca
licencjacka budzet gminy .Oplata skarbowa.praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa na tle jego sprawozdan finansowych.Analiza i ocena dzialan marketingowych firmy
meblowej empir.praca licencjacka budzet gminy .Badanie poziomu zadowolenia klienta wsperajace
marketing produktow stmoatologicznych na przykladzie firmy roko.Orzeczenia sadu drugiej instancji
wydawane po rozpoznaniu apelacji.Kobiety wobec przemocy domowej. Interwencja kryzysowa.Wstep do
pracy licencjackiej.Europeizacja polskiego prawa administracyjnego i polskiej administracji
publicznej.Infrastruktura transportu lotniczego jako determinanta rozwoju regionalnego na przykladzie
wybranych portow lotniczych w polsce i europie.Motywacja w organizacji miedznarodowej - acn.Problem
motywacji w pracy ratownika medycznego..praca licencjacka budzet gminy .Umowne prawo
pierwokupu.Ksztaltowanie uslug na przykladzie dzialan firmy holiday autos.Zarzadzanie produkcja i jakoscia
wyrobow dla firm budowlanych..Jackowiak- urszula - prawo pracy : podrecznik dla studentow prawa .praca
licencjacka budzet gminy .Partycypacja jako sposob motywowania pracownikow.Wybrane aspekty
..
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nieludzkiego postepowania w prawie miedzynarodowym i w prawie polskim.Analiza stopnia wykorzystania
internetu jako pomocy dydaktycznej w krakowskich szkolach..Dzialalnosc wybranych organizacji w celu
minimalizacji negatywnych skutkow rozwoju turystyki.Odpowiedzialnosc ministrow w ii
rzeczypospolitej..Strategia rozwoju lokalnego gminy sokolniki.Planowanie i wprowadzanie leasingu jako
formy finansowania rozwoju przedsiebiorstwa.Narzedzia motywowania pracownikow w malych i srednich
firmach (na przykladzie firmy bean sp. Z o. O. W radomsku).Rola marki w podejmowaniu decyzji
zakupu.Potencjal dochodowy jednostek samorzadu terytorialnego- a mozliwosci finansowania zadan
oswiatowych..Ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstw z sektora msp kluczowym elementem procesu
kredytowego w banku na przykladzie procesu ratingowego ing banku slaskiego.Alternatywne formy
rekrutacji i selekcji pracownikow w praktyce dzialania agencji pracy tymczasowej otto polska sp. Z
o.o..Procesy fuzji i przejec w polskich grupach kapitalowych w sektorze bankowym.Sejm i senat w
rzeczypospolitej polskiej..Uzytkowanie gornicze w prawie polskim i kazachstanskim.Metody i formy
przeciwdzialania dyskryminacji kobiet na wspolczesnym rynku pracy w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.Podmiotowy zakres swobody przeplywu pracownikow w prawie wspolnoty europejskiej.Sposoby zwalczania
przestepczosci zorganizowanej w polsce .Analiza regul decyzyjnych w procesie nabywania nieruchomosci
mieszkaniowych w czestochowie.Alternative methods of promotion as the most effective way to get the
attention of applicants to uls department of management.Finansowe aspekty jakosci w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.System organizacyjnego komunikowania sie w urzedzie- a jakosc swadczonych uslug
publicznych.Rekrutacja i selekcja praca magisterska.Analiza finansowa jako podstawa oceny kondycji
finansowej przedsiebiorstwa.Wymogi formalno-prawne postepowania upadlosciowego - zagadnienia
wybrane.Organizacja i funkcjonowanie samorzadu gminnego na przykladzie gminy branice.Sytuacja
mlodziezy na rynku pracy.Analiza finansowa dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa handlowego.Aspekt kompetencji w kontekscie zmiany.Etyczne aspekty i wplyw dopingu na
wizerunek sportowca w sporcie zawodowym.Funkcjonowanie administracji skarbowej na przykladzie urzedu
skarbowego w sochaczewie.Zadluzenie sluzby zdrowia i metody jego restrukturyzacji na przykladzie szpitala
x.Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych na wybranych przykladach.Pomoc
postpenitencjarna..Zwolnienia grupowe..Ewolucja prawa ochrony konsumenta w unii europejskiej na
podstawie instytucji timesharingu.Rozliczenia wlasciciela i posiadacza - roszczenia uzupelniajace i
wyrownawcze.praca licencjacka budzet gminy .Systemy informatyczne w zarzadzaniu
kryzysowym..Bukowski- maciej. - wplyw wejscia polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie .Ocena
kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow azotowych kedzierzyn-kozle w latach 20062008.Uwarunkowania samodzielnosci finansowej powiatu na przykladzie powiatu brzeskiego..Umieszczenie
w zakladzie poprawczym.Fornalczyk- anna - biznes a ochrona konkurencji .Analiza poziomu i struktury
bezrobocia w skali lokalnej (na przykladzie powiatu bialostockiego).Sytuacja prawna osob bezrobotnych po
50 roku zycia na rynku pracy.Bryx- marek (1953- ). Red. - rewitalizacja miast a przedsiebiorczosc .Polityka i
kultura europy.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zmiana w przedsiebiorstwie
turystycznym.System hacc w zakladzie mleczarskim na przykladzie milkpolu.Logistyczna obsluga klientow na
przykladzie banku bph s. A..Odpowiedzialnosc porzadkowa pracownikow wedlug kodeksu pracy
.Wykorzystanie koncepcji crm w tworzeniu relacji z klientem(na przykladzie firmy tradis sp .zoo).Decyzja
administracyjna w teorii i orzecznictwie..Analiza grup strategicznych i jej zastosowanie w poszukiwaniu nisz
rynkowych.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw podatkow lokalnych na funkcjonowanie gminy poczesna
w latach 2008-2010.Rola podatku od nieruchomosci w gospodarce finansowej gminy i miasta
pajeczno..Zarzadzanie jakosciowo-logistyczne na przykladzie firmy kwh pipe (poland) sp. Z o.o.Rozwiazanie
stosunku pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow.Rola otwartych funkuszy emerytalnych w nowym
systemie ubezpieczen w polsce.Rozwoj innowacji technologicznych w logistyce.Podatek liniowy.Zarzadzanie
personelem w przedsiebiorstwie na przykladzie lukas bank s.a..Prawo osobowe malzenskie w projekcie
polskiej komisji kodyfikacyjnej na tle konkurencyjnych koncepcji i dzisiejszego stanu prawnego.Rola
komunikacji wewnetrznej w zarzadzaniu organizacja wielokulturowa na podstawie fiat auto poland w
tychach.Wykorzystanie strategii marketingu-mix na rynku spedycyjnym (na podstawie firmy schmidt
polska).praca licencjacka budzet gminy .Kreowanie wizerunku firmy w internecie.Przestepstwa przeciwko
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pokojowi w konwencjach miedzynarodowych i w prawie polskim.Reakcje na niezadowolenie oraz reklamacje
klientow - analiza i ocena na przykladzie firmy mp alamentti.Inwestycje katowickiej specjalnej strefy
ekonomicznej - podstrefy gliwickiej jako czynnik rozwoju miasta na przykladzie miasta gliwice.Analiza
sytuacji finansowej banku zachodniego wbk s.a..Komunikacja wewnetrzna i jej rola w procesie zarzadzania
organizacja publiczna na przykladzie polskich linii lotniczych lot.praca licencjacka budzet gminy .Logistyczne i
marketingowe aspekty obslugi klienta na przykladzie perfumerii douglas.Motywy emigracji polakow do
wielkiej brytanii po wejsciu polski do unii europejskiej w 2004 roku..praca licencjacka budzet gminy .Proces
urbanizacji wsi na przykladzie gminy grabow nad prosna..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Sytuacja prawnopodatkowa czlonkow rodziny i rozwiedzionego malzonka podatnika jako osob
trzecich.Samouszkodzenie w warunkach izolacji wieziennej..praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc
inwestycyjna samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy jednorozec.Marketing w zarzadzaniu gmina
wreczyca wielka.Monitoring wizyjny a zapobieganie przestepczosci.Trybunal konstytucyjny i jego
funkcje.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie jakoscia w branzy spa & wellness na przykladzie hotelu
medical spa malinowy zdroj..Kowalski- jerzy - konstytucja federacji rosyjskiej a rosyjska i europejska tradycja
konstytucyjna .Zarzadzanie zasobami ludzkimi na podstawie firmy korona s.a..Analiza skutecznosci
funkcjonowania wspolczesnego aparatu egzekucji administracyjnej.Funkcjonowanie i finansowanie zakladu
pracy chronionej.Zorientowanie na klienta - porownanie dzialan marketingowych angencji turystycznych w
polsce i wielkiej brytanii.Wystapienie inspektora pracy jako narzedzie ochrony praw czlowieka.Swiateczne
promocje sprzedazy w polsce.Dytczak- miroslaw. Red. - multi-aspect cooperation the european union and
china .Praca licencjacka o policji.praca licencjacka budzet gminy .Pojecie spolki publicznej.Kredyt
konsumpcyjny jako produkt banku spoldzielczego w zawadzkiem oddzial gorzow sl..praca licencjacka budzet
gminy .Produkt i jego promocja w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa.Tworczosc
pracownicza.Wzory prac magisterskich.System motywacyjny pracownikow na przykladzie banku
spoldzielczego w prudniku..Umiejetnosci kierownicze z zakresu rozwiazywania konfliktow i podejmowania
decyzji na przykladzie organizacji x.Izba gmin w zjednoczonym krolestwie wielkiej brytanii i irlandii
polnocnej.Odpowiedzialnosc cywilnoprawna pracodawcy z tytulu bezprawnego rozwiazania umowy o prace
z pracownikiem.Produkt w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy agropharm
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Nadzor nad samorzadem terytorialnym..Zarzadzanie zapasami w
zakladzie produkcji spozywczej..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Bankowosc elektroniczna- jako innowacyjna forma swiadczenia uslug na
przykladzie banku zachodniego wbk s.a..Pomoc w napisaniu pracy licencjackiej.Wartosciowanie stanowisk
pracy na przykladzie badan empirycznych przeprowadzonych w grodkowskich zakladach wyrobow
metalowych s.a..Funkcjonowanie i ewidencja podatku od towarow i uslug w mce industrietechnik polska sp.
Z o.o..Ocena procesu budzetowania w zarzadzaniu powiatem.Przyczyny rozwoju bankowosci
elektronicznej.Budzet jednostek samorzadu terytorialnego jako instrument rozwoju lokalnego gminy
popielow w latach 2006-2008.Otwarte systemy zarzadzania trescia jako niskobudzetowe narzedzie do
prowadzenia witryny internetowej.Finansowo-organizacyjne aspekty zarzadzania bankiem na przykladzie
fortis bank polska s.a..Stres a spiralny efekt nastepczy w czasie kontroli sluzb sanitarnych w placowkach
handlowych.Zarzadzanie projektami finansowanymi ze srodkow unii europejskiej.Praktyki ograniczajace
konkurencje w swietle prawa wspolnotowego i krajowego.Marketing serwisow spolecznosciowych - analiza i
ocena na przykladzie akademix.pl.Odmowa dostaw oraz dokonywanie transakcji wiazanych jako przejawy
naduzywania pozycji dominujacej w prawie wspolnotowym i krajowym.Korzysci z uzyskania certyfikatu iso
9001 : 2000 na przykladzie samodzielnego zespolu publicznych zakladow lecznictwa otwartego warszawa wola..Koszty transportu i ich minimalizacja na wybranych przykladach.Lapownictwo czynne.Analiza instytucji
konsula honorowego w swietle przepisow prawa miedzynarodowego i praktycznego wykorzystania na
przykladzie dzialalnosci konsulow honorowych w wojewodztwie malopolskim.Logistyka produkcji na
przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno- handlowo- uslugowego grafix..J.w.construction holding s.a. jako
developer na lodzkim rynku mieszkaniowym.Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej w obszarze
funkcjonowania lgd gorna prosna..Ksztaltowanie innowacyjnosci przedsiebiorstwa turystycznego na
przykladzie firmy la vista..Marketing partyzancki na tle wspolczesnych przemian w dziedzinie marketingu w
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porownaniu z tradycyjna reklama na podstawie kompanii piwowarskiej s.a..Odroczony podatek
dochodowy.Dozor elektroniczny w procesie karnym i mozliwosc jego recepcji w prawie polskim.Zarzadzanie
plynnoscia finansowa w przedsiebiorstwie.Strategia promocji koncernu branzy zabawkarskiej na przykladzie
firmy mattel.Przeciwdzialanie finansowaniu terroryzmu zagadnienia wybrane.Czynniki sukcesu
przedsiebiorstwa agat.Pisanie pracy licencjackiej zasady.Ryzyko plynnosci w bankach spoldzielczych na
przykladzie banku spoldzielczego w skierniewicach.Status prawny banku centralnego w polsce w latach
1828-2010 r..Polityka spojnosci ue i fundusze europejskie.Diagnoza stresu organizacyjnego w firmie electro
proces - studium przypadku.Pisanie prac licencjackich lodz.Akcja paulianska w regulacjach kodeksu
cywilnego oraz prawa upadlosciowego i naprawczego.Wplyw wybranych czynnikow na wybor miejsca
lokalizacji stacji lotos optima.Zarzadzanie globalna jakoscia uslug na przykladzie hotelu novotel krakow
centrum..Elementy mix na rynku nieruchomosci mieszkaniowych.Trybunal stanu w rzeczypospolitej
polskiej.Motywy dzialania i sciezka awansu w przedsiebiorstwie rodzinnym polskiego sektora msp.Ochrona
danych osobowych a informacje niejawne.Wspolczesne piractwo i terroryzm morski w swietle prawa
miedzynarodowego.Wyrok rozwodowy.Uslugi detektywistyczne i ochroniarskie.Leasing jako forma
finansowania inwestycji na podstawie instytucji leasingowych w polsce.Wplyw motywacji na wydajnosc
pracy na przykladzie odlewni zeliwa s.a. w zawierciu.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Polityka energetyczna unii europejskiej w zakresie odnawialnych zrodel energii.Zroznicowanie
poziomu zycia w gminach na przykladzie wojewodztwa opolskiego..Ochrona pracy kobiet w swietle
uwarunkowan europejskich. Analiza dotyczaca ochrony pracy kobiet w ciazy..Wizerunek policji i jego
odzwierciedlenie w spolecznych potrzebach bezpieczenstwa publicznego.praca licencjacka budzet gminy
.Bukowski- slawomir (1956- ). Red. - globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy .Potencjal
turystyczny miast wojewodztwa opolskiego dla rozwoju turystyki poznawczej..Polski system podatkowy i
jego harmonizacja z prawem wspolnot europejskich.Remont i ulepszenie srodkow trwalych w podatkach
dochodowych.Uzytki rolne jako przedmiot podatku.Tematy prac magisterskich pedagogika.Znaczenie zasad
budzetowych w budzecie ogolnym unii europejskiej.Postepowanie wykonawcze przed sadem w swietle
standardu prawa do rzetelnego procesu.Gospodarowanie nieruchomosciami skarbu panstwa na przykladzie
powiatu czestochowskiego w latach 2008-2010.Elementy promocji mix wykorzystywane w dzialalnosci firmy
hortex holding s.a..Analiza i ocena funkcjonowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie pizzerii
syciliano.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja oddzialu koncernu miedzynarodowego ( na przykladzie
abb elta sp. Z o.o.).Rola banku centralnego w gospodarce na przykladzie europejskiego banku centralnegonarodowego banku polski oraz rezerwy federalnej..Usluga medyczna jako specyficzny rodzaj produktu
marketingowego na przykladzie niepublicznego zkladu opieki zdrowotnej przychodnia lekarska w
klomnicach.Prognozowanie powodzenia zawodowego w przedsiebiorczosci.Zarzadzanie lancuchem dostaw
na przykladzie odlewnictwo- export - import w. Kulej.Praca licencjacka ekonomia.praca licencjacka budzet
gminy .Prawne aspekty umow produkcji i koprodukcji filmowej.Postepowanie nakazowe i postepowanie
upominawcze.Faktoring jako krotkoterminowa forma finansowania przedsiebiorstw.Hipoteka
przymusowa.Baza prac magisterskich.Kredyt jako produkt banku..Zarzadzanie jakoscia w firmie produkujacej
artykuly dzieciece..Zaklady pracy chronionej - forma dzialalnosci gospodarczej aktywizujaca
niepelnosprawnych na rynku pracy.Strategia rozwoju spoleczno- gospodarczego gminy na przykladzie miasta
tomaszow mazowiecki.Wzor pracy magisterskiej.Wykorzystanie rachunku kosztow w zarzadzaniu spoldzielnia
mieszkaniowa.Mozliwosci wykorzystania fortow twierdzy krakow do celow turystycznych.Charakterystyka
prawna uprawnienia opcjobiorcy.Wplyw polityki przestrzennej gminy na dzialalnosc gospodarcza
przedsiebiorstw.Znaczenie szkolen pracowniczych w rozwoju zasobow ludzkich na podstawie p.h.u. bilex sp.
Z o.o..Ochrona praw pracowniczych jako przedmiot zainteresowania prawa karnego (rozdzial xxviii k.k.).praca
licencjacka budzet gminy .Miejsce tqm we wspolczesnych koncepcjach zarzadzania przedsiebiorstwem na
przykladzie zakladow maszyn elektrycznych emit s.a. w zychlinie.Wywlaszczenie jako instytucja polskiego
prawa publicznego na tle rozwiazan ustawy o gospodarce nieruchomosciami..Rola banku ochrony
srodowiska s.a. w realizacji przedsiewziec rozwoju obszarow wiejskich. Analiza na przykladzie banku ochrony
sodowiska s.a. oddzial w lodzi..Cybula- piotr. Red. - turystyka a prawo : aktualne problemy legislacyjne i
konstrukcyjne ...
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