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Rola i znaczenie systemu informacyjnego warset na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie.Wykorzystanie internetu w administracji publicznej na przykladzie gminy buczek.Wykup
nieruchomosci nalezacej do spoldzielczego zasobu nieruchomosci na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej
parkitka.Lobbing w demokracji..Wplyw amortyzacji srodkow trwalych na wynik finansowy.Zarzadzanie
programem integracji spolecznej przez gmine secemin..Sprawiedliwosc naprawcza - teoria i praktyka.Prawo
europejskie.praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie logistyka.praca licencjacka budzet gminy
.Konkurencyjnosc ubezpieczen komunikacyjnych na polskim rynku ubezpieczeniowym.Ocena wykorzystania
funduszy strukturalnych w rozwoju gospodarstw rolnych wojewodztwa slaskiego.Struktura zrodel
finansowania przedsiebiorstwa.Tematy prac licencjackich fizjoterapia.Marketing - mix w malym
przedsiebiorstwie na podstawie z.p.u. olmar..Zatrudnienie zolnierza w sluzbie wojskowej.Ekonomiczne i
spoleczne determinanty rozwoju mieszkalnictwa.Formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych na przykladzie
powiatu lomzynskiego.Uwarunkowania finansowe pomocy spolecznej w polsce na przykladzie gminnego
osrodka pomocy spolecznej w pankach.Zasada podzialu wladz i jej realizacja w konstytucji rzeczypospolitej
polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.Znaczenie bankowosci internetowej jako nowego kanalu dystrybucji
uslug bankowych (na przykladzie mbanku i banku inteligo).Zintegrowany system zarzadzania jakoscia w
przedsiebiorstwie produkcyjnym case new holland polska sp. Z o.o. W plocku.Wykorzystanie analizy
technicznej na polskim rynku kapitalowym..Koszty funkcjonowania jednostek budzetowych a zadania wlasne
gminy na przykladzie gimnazjum im. Wladyslawa st. Reymonta.Determinanty zmiany poziomu i struktury
budzetu polski w latach 2000-2010.praca licencjacka budzet gminy .Zakazy dowodowe w polskiej procedurze
karnej ze szczegolnym uwzglednieniem tajemnicy dziennikarskiej.Postepowanie odrebne w sprawie o
rozwod.Nacjonalizacja i zwrot nieruchomosci.Przyczynienie sie poszkodowanego do powstania lub
zwiekszenia szkody- a miarkowanie odszkodowania (ius moderandi).Wybrane zagadnienia finansow
publicznych unii europejskiej w orzecznictwie trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej.Wspolpraca
jednostek samorzadu terytorialnego z organizacjami pozarzadowymi na terenie miasta i gminy
tarnobrzeg..Pisanie prac tanio.Hopej- marian (1951- ). Red. - wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na
wiedzy : edukacja w gospodarce opartej na wiedzy .Johnson- scott f. - education law : a problem-based
approach .Przypisy w pracy magisterskiej.Podatkowe instrumenty polityki fiskalnej..Ochrona zdrowia w
panstwie dobrobytu - analiza porownawcza systemow zdrowotnych: niemiec- francji- wielkiej brytanii oraz
stanow zjednoczonych ameryki.Prawa i wolnosci czlowieka w czlowieka w swietle prawa polskiego i
miedzynarodowego..Leasing jako zrodla finansowania aktywow trwalych na przykladzie salonu
samochodowego citroen.praca licencjacka budzet gminy .Kompleksowa analiza systemow wczesnego
ostrzegania.Funkcje i znaczenie ocen pracowniczych w procesie zarzadzania personelem..Emocje negatywne
w reklamie spolecznej.praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie instrumentow promocji w hotelu (na
przykladzie hotelu pollera).Prawnopodatkowy status malzonkow.Ochrona wynagrodzenia za
prace.Efektywnosc technik sprzedazy i negocjacji biznesowych w telekomunikacji polskiej.Status prawny
narodowego banku polskiego.Miejsce rekrutacji w polityce personalnej zakladu montazu i prefabrykacji
„montonaft” jedlicze..Czubinski- antoni - historia powszechna xx wieku .Znaczenie systemu zarzadzania bhp
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dla poprawy bezpieczenstwa pracy na przykladzie walcowni blach grubych isd huty czestochowa sp.zo.o..Ulgi
podatkowe jako narzedzie polityki spolecznej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena funkcji
coachingu na przykladzie instytucji finansowej..Olawski osrodek kultury jako instytucja ksztaltujaca funkcje
kulturalna miasta.praca licencjacka budzet gminy .Bac- zbigniew (1930- ). Red. - habitaty : architektura
socjalna = habitats : social architecture .Postep technologiczny w procesach magazynowania.Ceny prac
magisterskich.praca licencjacka budzet gminy .Umiejetnosci w sprzedazy jako sposob na sukces
handlowy..Innowacyjne instrumenty finansowania przedsiebiorczosci w polsce..Wplyw dotacji unijnych na
budzet gminy kamienica polska w okresie 2006-2009.Wykorzystanie internetu w dzialalnosci reklamowej
firm.Projekt zastosowania marketingu wewnetrznego w firmie czas podrozy - reisebus w
czestochowie.Ocena czynnikow motywacji pracowniczej.Finansowanie pomocy spolecznej na przykladzie
gminnego osrodka pomocy spolecznej w strzeleczkach w latach 2005- 2007..Przedsiewziecia dla wdrozenia
systemu haccp w przemysle przetworczym.Uwarunkowania wdrazania systemu zarzadzania jakoscia w
piekarni.Pisanie prac semestralnych.Segmentacja uslugi klientow indywidualnych bankow.Racjonalizacja
karania - zasady i dyrektywy..Kompetencje europejskiego trybunalu praw czlowieka do badania prawa unii
europejskiej na tle unijnej ochrony praw czlowieka.Patologie w organizacji na przykladzie szkoly
specjalnej.Kredyty obrotowe jako rodlo finansowania przedsiebiorstw na podstawie pko bp s.a. oddzial
belchatow.Zarzadzanie organizacja typu non profit na przykladzie domu pomocy spolecznej.Finansowanie
inwestycji na przykladzie gminy czerwin.Specyfikacja dochodow podatkowych w jednostce budzetowej na
przykladzie gminy miedzno..Motywacyjna rola systemu wynagrodzen.Kontrola jakosci edukacji. Rola
dyrektorow szkol.Procedury odwolawcze we wspolnotowym prawie zamowien publicznych.Proces rekrutacji
i szkolenia pracownicze jako istotne elementy zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie sadu
rejonowego w czestochowie.Wplyw polityki regionalnej na rozwoj gminy kadzidlo.Prezentacja
maturalna.Miejsce kierownika w procesie podnoszenia efektywnosci pracy zespolow pracowniczych.Prace
licencjackie.praca licencjacka budzet gminy .Udzial strazy granicznej w ksztaltowaniu bezpieczenstwa
wschodnich obszarow polski .Organizacyjne oraz indywidualne przyczyny i skutki konfliktow w miejscu
pracy.Referendum lokalne jako instytucjonalny przejaw wladzy samorzadowej..Projekt domu
energooszczednego czesciowo podpiwniczonego o powierzchni uzytkowej: a. 100 m2 ; b. 150 m2 c. 200 m2 ;
d. 250 m2 ;e. 300 m2 ; f. 350 m2 w technologii murowej z uzyciem do budowy wyrobow z: 1.
Autoklawizowanego betonu komorkowego- 2. Ceramiki- 3. Silikatow. Praca inzynierska
budownictwo.Rachunkowosc komputerowa w funkcji zarzadzania firma xxi w.Doskonalenie systemu
zarzadzania jakoscia przy pomocy narzedzi i metod tqm na przykladzie fabryki farb proszkowych.Logistyka
dystrybucji na przykladzie firmy arctic paper kostrzyn.Analiza funkcjonowania banku pko bp s.a w latach
2006-2010.Promocja produktow w branzy spozywczej na przykladzie kopalni soli klodawa.Koszty
uzytkowania samochodow osobowych w swietle przepisow o podatku dochodowym na przykladzie
przedsiebiorstwa x w latach 2009-2011..praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja jako element doboru
pracownikow policji.Klienci oraz ich zachowania na eurorynku.Gianelli- andrea. - papieze a wojna : od
pierwszego swiatowego konfliktu do ataku na irak .Wplyw agroturystyki na rozwoj gminy na przykladzie
gminy daleszyce.System zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy agros nova sp. Z o. O..Analiza wyniku
finansowego i podatkowego w mago sp. Z o. O..Rozwoj ochrony konsumenta przy umowie kredytu
konsumenckiego na tle praktycznych problemow stosowania ustawy o kredycie konsumenckim i jej
zmian..Controlling w zarzadzaniu przedsiebiorstwem uslugowym.Naruszenie dyscypliny finansow
publicznych przy udzielaniu zamowien publicznych.Ryzyko kredytowe w dzialalnosci banku.Policjant jako
swiadek.Kredytowa dzialalnosc banku na przykladzie pko bp.Leasing jako zrodla finansowania aktywow
trwalych na przykladzie salonu samochodowego citroen.Analiza i ocena reklamy w internecie na przykladzie
firmy karol kedzia weteran.Strategia dystrybucji jako instrument przewagi konkurencyjnej firmy na
przykladzie bsh.Podejmowanie decyzji jako podstawa procesu zarzadzania w organizacji.Gospodarka
magazynowa i materialowa w przedsiebiorstwie paks d..praca licencjacka budzet gminy .Ocena i wybor
dostawcow w procesie zakupow w branzy budowlanej na podstawie bpbp s.a..Efektywny system zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie banku bp s.a..Ewolucja polityki bezpieczenstwa unii europejskiej a
aktualne wyzwania stojace przed unia..Motywowanie jako funkcja zarzadzania na przykladzie urzedu gminy
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braszewice.Projekt wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia zgodnego z norma pn-en iso 9001:2009 w
malopolskiej drukarni dzielowej s.a..Uznanie i stwierdzenie wykonalnosci wyroku sadu polubownego a
skarga o jego uchylenie.Podatkowa ksiega przychodow i rozchodow jako forma ewidencji operacji
gospodarczych w firmie xy spolka cywilna w latach 2007-2009.Powolywanie i odpowiedzialnosc rady
ministrow w polsce..Specyfika gospodarki materialowej w spolce z o.o..praca licencjacka budzet gminy
.Dozwolony uzytek chronionych znakow towarowych w swietle art. 156 ustawy - prawo wlasnosci
przemyslowej (rozwazania na tle uregulowan europejskich i anglo-amerykanskich)..Banki hipoteczne w
polsce..System motywacyjny jako kluczowy czynnik ksztaltowania kapitalu ludzkiego na przykladzie
pracownikow szkoly podstawowej nr 1 w kamiencu zabkowickim.Prace magisterskie spis tresci.Faktoring jako
zrodlo krotkoterminowego finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw. Studium przypadku..Strategia rozwoju
powiatu lublinieckiego..praca licencjacka budzet gminy .Student zarzadzania jako klient na rynku uslug
szkolnictwa wyzszego/studium porownawcze na przykladzie wybranych uczelni w polsce i we francji/.Analiza
finansowa budzetu samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy panki w latach 2007-2011.Pietrulewiczboguslaw. Red. - edukacja- praca- rynek pracy .praca licencjacka budzet gminy .Dopuszczenie dowodu z
zeznan swiadka koronnego w polskim procesie karnym.Motywowanie pracownikow - czyli pobudzanie ich
woli do dzialania.Dzialalnosc depozytowo-kredytowa bankow komercyjnych w polskiej gospodarce w latach
2000-2003 na przykladzie aig bank polska s.a..Podatek katastralny - doswiadczenia swiatowe i perspektywy
dla polski.Relacja konstrukcji ograniczonej poczytalnosci do typow czynow zabronionych uprzywilejowanych
ze wzgledu na zaklocenie czynnosci psychicznych sprawcy..Konstytucyjne prawo do wlasnosci i gwarancje
jego ochrony.Droit de suite na tle ekonomicznej oraz empirycznej analizy prawa.Wplyw innowacji na
dzialalnosc odlewni.Legislacyjne wzorce cywilistyczne w polskim prawie administracyjnym.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.Status prawny stowarzyszenia.Audyt wewnetrzny w jednostce administracji
publicznej na przykladzie izby celnej w lodzi.Pomiar i ocena rentownosci.Budowa i realizacja produktu
turystycznego na przykladzie parku krajobrazowego lasy nad gorna liswarta.Analiza dochodow i wydatkow
budzetowych gminy siewierz w latach 2006-2010.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
nieruchomosciami uzytecznosci publicznej o charakterze hanlowo-rozrywkowym na wybranym
przykladzie..Dzialalnosc inwestycyjna gminy andrespol w swietle programow pomocowych ue po 2004
roku.Gospodarka zapasami a wynik finansowy w przedsiebiorstwie handlowym na przykladzie gminnej
spldzielni sch.System zarzadzania jakoscia na przykladzie urzedu miasta w tomaszowie
mazowieckim..Fundusze europejskie a aktywizacja osob bezrobotnych w wojewodztwie podlaskim.Prawo
wlasciwe w miedzynarodowym arbitrazu handlowym.Kolasa- przemyslaw. - ochrona praw uchodzcow w unii
europejskiej w swietle wytycznych stolicy apostolskiej .Zarzadzanie logistyczne w transporcie..Kosny- marek.
- podatki a dobrobyt spoleczny .Prace magisterskie prawo.Uprawnienia nabywcy przedsiebiorstwa w prawie
polskim i niemieckim ze szczegolnych uwzglednieniem rekojmi przy sprzedazy i zakazu
konkurencji.Funkcjonowanie jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta i gminy
krzepice.Kierowanie pracownikami wiedzy na przykladzie organiacji z branzy it.Kredyt hipoteczny jako forma
finansowania nieruchomosci.Partnerstwo publiczno -prywatne- jako forma zaangazowania kapitalu
prywatnego w realizacje zadan publicznych.Przestrzenne zroznicowanie poziomu zycia ludnosci w
polsce..Znaczenie kapitalu intelektualnego dla rozwoju samorzadowych jednostek organizacyjnych.Istotnosc
wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym na przykladzie osoby fizycznej prowadzacej
dzialalnosc gospodarcza.Wynik wyszukiwania.Sztuka uzytkowa- mozliwosci jej popularyzacji w oparciu o
wybrane przyklady polskie i brytyjskie..Programy rozwoju regionow sciany wschodniej..praca licencjacka
budzet gminy .Kredyty preferencyjne w ofercie banku spoldzielczego w glownie i ich wplyw na rozwoj
rolnictwa.Zarzadzanie rozwojem pracownikow w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Organizacja spedycji na
przykladzie firmy x.Zmiana organizacyjna a przywodztwo w okresie transformacji.Konstytucyjne podstawy
bezpieczenstwa panstwa.praca licencjacka budzet gminy .Metody i techniki selekcji personelu w
przedsiebiorstwie uslugowo-handlowym.Zarzadzanie rozwojem lokalnym na przykladzie gminy kalwaria
zebrzydowska.Badanie zaleznosci miedzy satysfakcja z pracy i identyfikacja pracownika z miejscem pracy a
wiekiem i stazem na przykladzie starostwa powiatowego w zawierciu.Zniesienie wspolwlasnosci.Egzekucja z
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papierow wartosciowych w administracyjnym postepowaniu egzekucyjnym.Kredyt preferencyjny jako zrodlo
finansowania rolnictwa.Ogolne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ryzyka zawodowego na
wybranych stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie protyl.praca licencjacka budzet gminy .Tozsamosc a
wizerunek miasta lodzi - perspektywa mieszkancow lodzi i innych miast.Metodologiczne apekty oceny
zdolnosci kredytowej gminy..Meier zu köcker- gerd. - klastry jako instrumenty inicjujace prace badawczorozwojowe miedzy niemcami a korea .Przestepczosc nieletnich i resocjalizacja w polsce.Ocena
funkcjonowania bankowosci elektronicznej na podstawie banku pko bp s.a. w latach 2007-2011.Stalking jako
nowy typ czynu zabronionego.Zarzadzanie programami profilaktycznymi w szkolach..Millar- paul - the best
interests of children : an evidence-based approach .Kara dozywotniego pozbawienia wolnosci.praca
licencjacka budzet gminy .Zastosowanie metod dochodowych w wycenie przedsiebiorstw.Podatek
dochodowy od osob fizycznych zrodlem wplywow dochodow budzetowych.Ideologia jozefa stalina a rozwoj
komunizmu w europie.Zezwolenia na sprzedaz alkoholu..Postepowanie zabezpieczajace w polskiej
procedurze cywilnej.Ochrona interesow konsumentow na rynku energii.Private enforcement of eu
competition law: recent developments- problems and prospects.Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa.Struktura budzetu gminy na przykladzie wybranej gminy.Zjawisko odchodzenia na
wczesniejsze emerytury w polsce w latach 2001-2006..Przestepstwa ubezpieczeniowe w zegludze
morskiej.Tematy prac magisterskich administracja.Rada panstwa w systemach organow prl.praca licencjacka
budzet gminy .Mediacja gospodarcza.Ulgi i odliczenia a podatek dochodowy od osob fizycznych
opodatkowanych na zasadach ogolnych wedlug skali podatkowej w latach 2001 - 2004.Polityka powiatu
wadowickiego ukierunkowana na stymulowanie rozwoju lokalnego rynku pracy.Marketing eksportowy w
dzialalnosci polskich przedsiebiorstw na rynku miedzynarodowym.Digitalizacja dzwieku oraz nowoczesne
projekty produkcji muzycznej wspierane dedykowanymi rozwiazaniami ict-portale komunikacyjne.Swiadek
jako osobowe zrodlo dowodowe w sprawach o wykroczenia.praca licencjacka budzet gminy .Status
zawodowy dziennikarza w swietle przepisow prawa pracy.praca licencjacka budzet gminy .Kodeks etyczny
jako instrument etyki zawodowej sluzacy budowaniu etycznych postaw pracownikow administracji
samorzadowej w polsce.Rzeczywistosc na rynku pracy a aspiracje zawodowe absolwentow szkol.Preaccession support programme for small and medium enterprises ( przedakcesyjne programy pomocowe dla
malych i srednich przedsiebiorstw).Nieruchomosc jako zrodlo dochodu gminy na przykladzie gminy
irzadze.Koordynacja praca brygad roboczych na budowie z wykorzystaniem it praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze strukturalne oraz fundusz spojnosci jako
instrumenty finansowe polityki spojnosci unii europejskiej w latach 2007-2013..Wykorzystanie systemow
informatycznych w logistyce wewnetrznej.Praca licencjacka pedagogika tematy.Reprezentacja w spolkach
handlowychna przykladzie spolki jawnej i spolki z o.o..Przyczyny bezrobocia wsrod absolwentow szkol
wyzszych na terenie krakowa.Wplyw struktury organizacyjnej na efektywnosc funkcjonowania
przedsiebiorstwa we wspolczesnym otoczeniu rynkowym.Wybrane aspekty zarzadzania personelem na
przykladzie uniwersytetu opolskiego.Atrakcyjnosc turystyczna jako podstawa kreowania turystyki na
obszarze powiatu gorlickiego..Zarzadzanie produkcja i jakoscia w procesie ciaglego odlewania
stali..Postepowanie apelacyjne w prcesie cywilnym.Sprzeciw jako srodek zaskarzenia.System okresowych
ocen pracowniczych na przykladzie altadis polska s.a..Franchising jako metoda finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce.Instytucja swiadka koronnego..Proces szkolenia kadr na przykladzie huty
bankowa.Podmiotowa zmiana powodztwa po stronie pozwanej.Ochrona praw wlasnosci intelektualnej w
swietle postanowien traktatow inwestycyjnych.Jak napisac plan pracy licencjackiej.Zasady polityki kadrowofinansowej w publicznych szkolach wyzszych na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego..Zarzadzanie
podatkami na przykladzie gminy skierniewice.Rozwoj spoleczno-gospodarczy miast wojewodztwa opolskiego
w latach 1999-2004..Prace magisterskie wzory.Wypalenie zawodowe a poziom satysfakcji z pracy wsrod
konsultantow telekomunikacji polskiej s.a..Programy lojalnosciowe w branzy hotelarskiej na przykladzie
programu polish prestige hotels & resorts.Czynniki warunkujace wykorzystanie srodkow pomocowych przez
gminy w polsce..Dzialalnosc gospodarcza samorzadu terytorialnego..Wplyw muzyki na decyzje zakupowe
nabywcow z generacji y” w swietle koncepcji marketingu sensorycznego na podstawie badan wlasnych.Praca
licencjacka o policji.Procesy dostosowawcze malych i srednich przedsiebiorstw do wymogow unii
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europejskiej.Charakterystyka bezrobocia w gospodarce polskiej w latach 2004-2009 - ujecie teoretyczno statystyczne.Bezrobocie wsrodl mlodziezy na przykladzie powiatu nyskiego..Wplyw wynagrodzenia na
motywacje i satysfakcje pracownika na przykladzie firmy x poland.Zintegrowana karta wynikow jako
narzedzie pomiaru efektywnosci dzialan personalnych.Kryteria oceny finansowej dzialalnosci otwartych
funduszy emerytalnych..Niedowartosciowanie pierwotnych ofert publicznych na gpw w latach 20052009.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie uslug logistycznych x.Funkcje
prawa pracy..Prace licencjackie rachunkowosc.praca licencjacka budzet gminy .Wykonywany zawod jako
czynnik wiktymogenny.Rozwoj wspolnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa unii europejskiej w
kontekscie zmieniajacej sie sytuacji miedzynarodowej.Behawioralne aspekty zarzadzania wiedza w
organizacjach.praca licencjacka budzet gminy .Przewaga konkurencyjna przedsiebiorstw przemyslu
meblarskiego wojewodztwa dolnoslaskiego..Gatnar- eugeniusz. Red. - internacjonalizacja procesu
ksztalcenia na kierunkach studiow ekonomicznych : materialy iii w.Prawnopodatkowe aspekty wykorzystania
pochodnych instrumentow finansowych w celu minimalizacji ekspozycji walutowej przez przedsiebiorcow
bedacych osobami prawnymi.Pranie pieniedzy w prawie unii europejskiej na przykladzie prawa
polskiego.Wplyw rozwoju gospodarczego powiatu krapkowickiego na zagraniczne migracje zarobkowe w
latach 2006 - 2008..praca licencjacka budzet gminy .Proces inwestycyjny na przykladzie budowy sieci
elektroenergetycznych - aspekty prawnosrodowiskowe.Czynnosci techniczno-procesowe w postepowaniu
administracyjnym..Wplyw internetu na elementy marketingu mix na przykladzie wybranych studiow
przypadkow volvo/ lexus.Elementy identyfikacji i analizy kultury organizacyjnej.Branding jako instrument
zagranicznej polityki ekonomicznej panstwa..Analiza wplywu dofinansowania malych i srednich
przedsiebiorstw ze srodkow funduszy europejskich na ich rozwoj i konkurencyjnosc w regionie na podstawie
badan w firmie elhurt 2..Promocja wybranych aspektow kultury afrykanskiej na terenie krakowa i powiatu
olkuskiego w latach 2006-2007.Wykorzystanie emocji w przekazach reklamowych.Zarzadzanie procesem
zmian w przedsiebiorstwie na przykladzie kopalni wegla brunatnego belchatow s.a..Zarzadzanie projektem
w teorii i praktyce.Kapital intelektualny jako zrodlo przewagi konkurencyjnej na przykladzie wybranej
organizacji xyz.Adamiec- jolanta. Red. - wprowadzenie euro w polsce - za i przeciw .Niedziolka- pawel. kredytowe instrumenty pochodne a stabilnosc finansowa .Resocjalizacja penitencjarna doroslych sprawcow
i jej wymiar praktyczny w polsce.Pisanie prac inzynierskich.praca licencjacka budzet gminy .Granice
dozwolonej ingerencji w dobra osobiste obywateli na przykladzie ochrony czci- prywatnosci i
wizerunku.Motywowanie pedagogow w placowkach wsparcia dziennego w krakowie..Marketingowe aspekty
wykorzystania baz danych.Cichorz- robert. - die rückforderung gemeinschaftsrechtswidriger zivilrechtlicher
beihilfen nach polnischem recht.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie slaskiego zakladu
przewozow regionalnych w katowicach.Latuszynska- malgorzata. Red. - modern enterprise problems
.Racjonalizacja karania - zasady i dyrektywy..Gmina wadowice jako produkt turystyczny w opinii
mieszkancow i turystow.Prawo do urlopu wypoczynkowego..Lotnisko w balicach jako czynnik rozwoju
gospodarczego miasta krakowa i malopolski.Charakterystyka produkcji wody mineralnej na podstawie
jurajskiej spoldzielni pracy..Naczelny sad administracyjny jako sad drugiej instancji.Gospodarka
nieruchomosciami komunalnymi na przykladzie gminy klobuck.Nurzynska- iwona. Red. - rozwoj obszarow
wiejskich w polsce : diagnozy- strategie- koncepcje polityki .Negocjacje na rynku finansowym.Starosc i
starzenie sie jako miernik spolecznej i cywilizacyjnej dojrzalosci. Wspomaganie adaptacji do starosci w teorii i
praktyce.Efektywnosc funkcjonowania pedagogicznej biblioteki wojewodzkiej w nowym saczu i w
krakowie..Praca magisterska rachunkowosc.Cholaj- henryk - kapitalizm konfucjanski : chinskie reformy
ekonomiczne a globalizacja .Zarzadzanie zintegrowanym systemem informacji w logistyce.Bezrobocie w
powiecie ostroleckim w latach 2002-2005.Prywatyzacja przedsiebiorstw panstwowych na przykladzie
elektrocieplowni w lodzi.Pomoc panstwa dla transportu lotniczego w prawie wspolnoty
europejskiej.Znaczenie reformy systemu emerytalnego w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Kredyty dla
ludnosci oraz malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie banku pko bp.Technologia wykonywania
glebokich wykopow z obudowa praca inzynierska budownictwo.Zasady pisania prac
dyplomowych.Odpowiedzialnosc karna za przestepstwa przeciwko wirtualnemu mieniu w grach
mmorpg.Telewizja publiczna a kultura..Umorzenie postepowania karnego na podstawie art11
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kpk.Wspieranie kultury jako element budowania wizerunku firmy na przykladzie dzialalnosci banco do
brasil..Planowanie i organizacja procesu produkcyjnego.Prace licencjackie administracja.Wycena
przedsiebiorstwa na przykladzie spolek gieldowych.Logistyczna obsluga klientow na przykladzie banku bph s.
A..Ocena funkcjonowania produkcji kosmetykow wedlug zasad toyoty..Miejsce singapuru w handlu
swiatowym i polskich obrotach miedzynarodowych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa w
procesie zabezpieczenia splacalnosci kredytow.Rola emocji w reklamie - analiza wizualnych przekazow
reklamowych na przykladzie branzy motoryzacyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Uslugi bankowosci
elektronicznej na przykladzie wybranych bankow.Analiza i ocena logistyki zaopatrzenia w przedsiebiorstwie
produkcyjnym..Zarzadzanie bezpieczenstwem w procesach zaopatrzenia w aspekcie terminowosci dostaw i
optymalizacji kosztow - na przykladzie polskiego kontyngentu wojskowego w czadzie.praca licencjacka
budzet gminy .Przekroczenie uprawnien- niedopelnienie obowiazkow przez funkcjonariusza publicznego analiza art. 231 k.k..Przygotowanie skazanych do zwolnienienia i powrotu do zycia na wolnosci na
przykladzie aresztu sledczego w kielcach.Legalnosc uzycia sil zbrojnych w rozwiazywaniu sporow
miedzynarodowych w oparciu o karte narodow zjednoczonych oraz statut miedzynarodowego trybunalu
sprawiedliwosci.Dzialania promocyjne firm piwowarskich (na przykladzie grupy zywiec s.a.).Nabycie
nieruchomosci przez cudzoziemca.Analiza i przeciwdzialanie nadmiernej koncentracji przedsiebiorstw w
swietle postepowania kontrolnego ke.Wahania indeksow gieldowych a przebieg cyklu koniunkturalnego w
polsce..Organizacja- kompetencje i tryb pracy rady ministrow.Zastosowanie internetu w dzialalnosci
przedsiebiorstwa silver system.Kontrakty menedzerskie w spolkach kapitalowych.Projekt konstrukcji sali
gimnastycznej przy szkole praca inzynierska budownictwo.Podatki lokalne jako zrodlo dochodow jst na
przykladzie gminy pokoj.Fundusze strukturalne jako instrument unii europejskiej..Miedzynarodowe prawo
konkurencji.Sposoby kreowania wizerunku oraz swiadomosci marek w polskich przedsiebiorstwach na
przykladzie marek: tymbark- oknoplast i reserved..Powaga rzeczy osadzonej na przykladzie orzeczen
trybunalu sprawiedliwosci wspolnot europejskich w sprawach kobler- kuhne- kapferer i lucchini.Operacje
pokojowe onz w afryce poludniowej.Zarzadzanie centrami logistycznymi w polsce i w unii
europejskiej.Uznawanie i wykonywanie orzeczen zagranicznych przez sady stanow zjednoczonych.Inwestycje
inwestorow instytucjonalnych na rynku nieruchomosci na przykladzie towarzystw
ubezpieczeniowych.Pojecie nadgodzin i skutki prawne ich wystepowania.Pisanie prac semestralnych.Wydatki
na reklame i reprezentacje jako koszty uzyskania przychodow w podatkach dochodowych.System
motywacyjny firmy siodemka a poziom stresu pracownikow.Systemy motywacyjne w unii
europejskiej.Szczegolne srodki zaskarzenia w postepowaniu nakazowym i upominawczym.Prawne aspekty
reklamy produktow leczniczych w prawie polskim.Przeslanki- zakres i zasadnosc penalizacji wykonania
zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (art. 192 kk).zrodla finansowania przedsiewziec inwestycyjnych w
przedsiebiorstwie uzytecznosci publicznej na przykladzie glubczyckich wodociagow i kanalizacji spolki z
o.o..Rola funduszy unii europejskiej w zasilaniu gmin.Analiza metod inwestowania na przykladzie spolki
bioton.Przestepstwa na szkode wierzycieli w kodeksie karnym z 1997r..Odpowiedzialnosc osoby trzeciej
wzgledem wierzyciela w przypadku skargi paulinskiej..praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj personelu i
szkolenia pracownicze w przedsiebiorstwie produkcyjnym maskpol.praca licencjacka budzet gminy
.Polozenie prawne muzulmanskiego zwiazku religijnego w polsce.Milo- wladyslaw . - rynki inwestycyjne a
wzrost gospodarczy .praca licencjacka budzet gminy .Strategie finansowania dzialalnosci gospodrczej
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Realizacja dochodow i wydatkow budzetowych jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wreczyca wielka.Mobilny dostep do internetu. Aktualne
uslugi i mozliwosci..Grosse- tomasz grzegorz. Red. - miedzy polityka a rynkiem : kryzys unii europejskiej w
analizie ekonomistow i politologow .Stres- strategie zaradcze a plec i typ sytuacji..Kara umowna. Surogat
odszkodowania czy samodzielna instytucja kodeksu cywilnego.Analiza glownych zrodel dochodow wlasnych
gminy na przykladzie gmin powiatu klobuckiego w latach 2001 - 2005.Zasady opodatkowania przychodow
osob fizycznych z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej.Motywacja i ocena pracownika jako instrument
zarzadzania personelem na przykladzie rolniczej spoldzielni produkcyjnej w scinawie nyskiej..Rachunek
kosztow w przedsiebiorstwie..Wiezienia super maximum security w stanach zjednoczonych.Marketing
turystyczny.Fundusze inwestycyjne - funkcjonowanie i glowne problemy.Zdolnosc upadlosciowa.Prawo do
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samoobrony w prawie miedzynarodowym na przykladzie wojny w iraku.Niieinstrumentalne metody
wykrywania nieszczerosci.Rola dochodow podatkowych w strukturze dochodow i wydatkow budzetowych
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kodrab.Dostep do informacji publicznej- a
tajemnica przedsiebiorstwa .Zarzadzanie kompleksowym utrzymaniem maszyn wytwarzajacych krazniki
nosne.Rekrutacja i motywacja jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na
podstawie firmy x.Rekrutacja i selekcja w wybranej organizacji..Napisanie pracy magisterskiej.Zrodla
finansowania spolek zwiazanych z turystyka na przykladzie orbis s. A..Polska skarga konstytucyjna na tle
modelu austriackiego- hiszpanskiego i niemieckiego..praca licencjacka budzet gminy .Planowanie rozwoju
marketingu partnerskiego w dzialalnosci firmy uslugowej na przykladzie hurtowni tkanin ultex-pol sp. Z
o.o..Wolne miasta na ziemiach polskich w xix wieku: gdansk i krakow - proba porownania.Rola subwencji
ogolnej i dotacji celowych w gospodarce finansowej powiatu.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie
starostwa.Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi w spoldzielni mieszkaniowej strzecha w lublincu.Stres
organizacyjny w grupie sredniego personelu uniwersyteckiej kliniki stomatologicznej w krakowie.Analiza
skutecznosci zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym na przykladzie ing banku slaskiego s.a. w
czestochowie.Szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkoly ponadgimnazjalnej.Rola kierownika
w procesie motywacji pracownikow do efektywnej pracy na przykladzie przedsiebiorstwa x.Funkcjonowanie i
ocena pracy osrodkow pomocy spolecznej- na podstawie miejsko-gminnego osrodka pomocy spolecznej w
krzepicach.Charakterystyka rynku uslug certyfikujacych w polsce.Prace magisterskie
licencjackie.Szczepaniak- elzbieta. Red. - praktyczne aspekty wspolpracy gospodarczej miedzy polska a
ukraina- rosja i kazachstanem .Dozor jako srodek zapobiegawczy w postepowaniu karnym.Konstytucjonalizm
napoleonski.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac pedagogika.Luszczynski- artur. - what ought to be a
person’s relationship to society? : polish struggles with the selected proble.Analiza kosztow zmiennych i
stalych na przykladzie spolki x.Determinanty powstawania polskich centrow logistycznych na podstawie
wojewodztwa lodzkiego.Godlewska- hanna (1960- ). Red. - atrakcyjnosc inwestycyjna a przedsiebiorczosc
regionalna w polsce .Analiza ekonomiczna i finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa bot
kwb belchatow s.a. w latach 2004-2006.Koncepcja federalizmu w zjednoczonych emiratach arabskich: status
emiratu czlonkowskiego w federacji.praca licencjacka budzet gminy .Microsoft excel jako narzedzie
wspomagajace zarzadzanie zakladem ubezpieczen.Wizerunek wyrobu kontrowersyjnego na przykladzie
marki tytoniowej kent nanotek.Stres- wypalenie zawodowe- zaangazowanie- pracoholizm w badaniach na
grupie doradcow finansowych domu kredytowego notus s.a..Wspolnosc majatku spadkowego w prawie
polskim i francuskim.Wplyw stylu kierowania na motywowanie pracownikow- na przykladzie firmy vistalex
s.a..Analiza poziomu i truktury bezrobacia powiatu czestochowskiego w ltach 2006-2010.Wplyw
pseudokibicow na wizerunek klubu sportowego.Analiza korzysci wynikajacych z wdrazania systemow
informatycznych w transporcie samochodowym.Münnich- monika. Red. - stanowienie i stosowanie prawa
podatkowego w polsce : optymalizacja podatkowa a obejscie prawa.Prywatnosc sieci komputerowych hakerzy.Zasadnicze etapy rozwoju aktow konstytucyjnych w ii rzeczypospolitej oraz w polsce powojennej
.Wykorzystanie indywidualnych kwot mlecznych na przykladzie osm w pilicy.Rola kierownika w
motywowaniu pracownikow a efekty pracy grupowej..Projekt stalowej hali magazynowej praca inzynierska
budownictwo.Uscinska- gertruda (1958- ). Red. - prawo pracy : refleksje i poszukiwania : ksiega jubileuszowa
profesora jerzego wratnego .Zybala- andrzej. Red. - w kierunku dialogu opartego na wiedzy .Barcz- jan
(1953- ). Oprac. - wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej : zapewnienie efektywnosci prawa
unii e.Busines angels w dziele wspierania rozwoju przedsiebiorstw.Tematy prac magisterskich
resocjalizacja.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .E - administracja jako
instrument zarzadzania w urzedach powiatowych wojewodztwa malopolskiego..Inwentaryzacja jako
instrument kontroli wewnetrznej na przykladzie sadu okregowego w piotrkowie
trybynalskim.Charakterystyka porownawcza rozwoju lokalnego w gminie kleszczow i szczercow.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w banku spoldzielczym w wieliczce.Grooming – wybrane aspekty prawnokarne i
kryminologiczne.Pozbawienie praw publicznych oraz podanie wyroku do publicznej wiadomosci jako srodki
karne.Gospodarka finansowa samorzadu lokalnego na przykladzie gminy gluchow.Sprawozdanie finansowe
jako zrodlo danych charakteryzujacych kondycje finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa
..

..
rolno-spozywczego dubielak.Nowoczesna technologia budowlana- a kompresja czasu w realizacji
inwestycji..Wybrane podmioty prawa spoldzielczego na przykladzie rolniczych spoldzielni
produkcyjnych.Prawo pracownika do prywatnosci .Zjawisko mobbingu w instytucji samorzadowej na
przykladzie urzedu gminy mstow..Promocja jako element marketingu terytorialnego na przykladzie miasta
leczyca.Funkcjonowanie polskich przedsiebiorstw rodzinnych na rynku kapitalowym.Wplyw kryzysu na
koniunkture gospodarcza wloch. Analiza ekonometryczna w latach 2000-2012.Stalking - aspekty prawne i
psychologiczne.praca licencjacka budzet gminy .Logistyka jako glowny element dystrybucji w sieci firmy
handlowej.Polityka monetarna unii europejskiej wobec kryzysu finansowego.Raje podatkowe jako legalna
forma ucieczki przed opodatkowaniem.Dzialalnosc marketingowa w sport hotelu w belchatowie.System
zarzadzania zasobami ludzkimi w opraciu o norme iso 9001:2000 na przykladzie firmy
partnertech.Przestepstwo wziecia zakladnika - art. 252 kodeksu karnego.Bariery i uwarunkowania we
wdrazaniu systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie kamieniarz.praca licencjacka budzet gminy
.Efektywnosc dzialania spolki z wiekszosciowym udzialem skarbu panstwa na przykladzie polskiej grupy
energetycznej s.a..Nowoczesne formy platnicze w krajach unii europejskiej.Ksztaltowanie procesow
logistycznych w dziale zaopatrzenia na podstawie przedsiebiorstwa zlomrexs.a..Egzekucja z instrumentow
finansowych zapisanych na rachunku.Analiza i ocena ryzyka kredytowego w dzialalnosci banku pko bp
s.a..Pisanie prac zaliczeniowych tanio.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i dobor kadr pracowniczych
w administracji publicznej na przykladzie urzedu skarbowego w wieluniu.Znaczenie zarzadzania jakoscia dla
sukcesu projektu.Instytucja indywidualnych interpretacji przepisow prawa podatkowego.Stres a spiralny
efekt nastepczy w czasie kontroli sluzb sanitarnych w placowkach handlowych.System zamowien publicznych
a racjonalne wydatkowanie srodkow budzetowych na przykladzie gminy leki szlacheckie.Wplyw czynnika
ludzkiego na rozwoj malej firmy.System kontroli jakosci uszczelnien hydraulicznych produkowanych przez
firme test systemy uszczelniajace..Projekt drewnianego przekrycia hali sportowej praca inzynierska
budownictwo.Rekrutacja i selekcja jako element zzl w samorzadowym zakladzie budzetowym.Efektywnosc
pracy personelu a ksztalt systemu motywacyjnego w organizacji na przykladzie firmy „famex” w turku.Ocena
funkcjonowania przedsiebiorstwa w oparciu o zasady toyoty..Projekt stalowej wiaty nad placem targowym
praca inzynierska budownictwo.Rola informacji plynacej ze sprawozdawczosci wewnetrznej na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjnego.Kredyty mieszkaniowe jako zrodlo finansowania budownictwa..Ocena
materialnych warunkow pracy na wybranych stanowiskach roboczych na przykladzie przedsiebiorstwa
przemyslu spozywczego..Analiza kredytu hipotecznego na podstawie dzialalnosci ing banku slaskiego
s.a..Podniesienie konkurencyjnosci polskich uzdrowisk poprzez wprowadzenie uslug spa & wellness. Przyklad
naleczow.Aktualne przejawy prywatyzacji zadan administracji publicznej w polsce.Gospodarka finansowa
organizacji pozarzadowychw polsce.praca licencjacka budzet gminy .Mozliwosci wykorzystania odnawialnych
nosnikow energii ze szczegolnym uwzglednieniem ziarna owsa.System demokratyczny konfederacji
szwajcarskiej.O pojeciu prawa represyjnego.Promocja jako system komunikacjii przedsiebiorstwa z
rynkiem.Prace inzynierskie pisanie.Opodatkowanie importu towarow.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
oceny pracowniczej na motywacje pracownikow na przykladzie eurobanku w kluczborku.Zadluzenie polskich
gospodarstw domowych jako przejaw przesuniecia konsumpcji w czasie.Wykonawca testamentu.Wplyw
turystyki na zarzadzanie obszarem chronionym na przykladzie tatrzanskiego parku narodowego..Mandat
czlonka zarzadu spolki kapitalowej a umowa laczaca go ze spolka.Ocena zrodel finansowania inwestycji w
gminie rzasnia w latach 2006 -2010.Mleko i przetworstwo mleczne na przykladzie okregowej spoldzielni
mleczarskiej w radomsku.Promocja w rajdach samochodowych - trt rally team.Warunek.Ocena dzialalnosci
marketingowej klubu sportowego azs czestochowa..Pisanie prac lodz.Transformacja logistyczna w aspekcie
tworzenia wartosci w procesie produkcji na przykladzie duzych przedsiebiorstw przemyslowych..Analiza roli
podatku od nieruchomosci w ksztaltowaniu dochodow gminy.Reklama spoleczna i jej ocena w swietle
badan.Sytuacja prawna apatrydow. Prawa i obowiazki.Wycena przedsiebiorstw w gospodarce
rynkowej.Oferta bankowosci internetowej dla msp na przykladzie wybranych bankow w polsce.Legitymacja
skargowa w postepowaniu sadowo-administracyjnym..Warunkowe przedterminowe zwolnienie w
orzecznictwie sadu okregowego w krosnie.Ewidencja ksiegowa podatkow lokalnych na przykladzie gminy
mykanow..Badanie profilu reklamodawcow polski dziennika zachodniego oddzial czestochowa..Wplyw
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jakosci na lojalnosc klientow bankowych.Spedycja jako posrednie ogniwo procesu przewozowego..Wspolna
polityka rolna w krajach unii europejskiej a sytuacja polskiego rolnictwa.Zintegrowany system logistyczny a
kompleksowa obsluga klientow na przykladzie cementowni warta s.a..Zarzadzanie interakcja czlowiek komputer: historia- terazniejszosc- przyszlosc.praca licencjacka budzet gminy .Pomoc przy pisaniu pracy
magisterskiej.Marketing niszowy w dzialalnosci przedsiebiorstwa.Szkolenia pracownikow w kontekscie
rozwoju organizacji..Pisanie prac licencjackich cennik.Analiza efektywnosci funkcjonowania bankowosci
elektronicznej na przkladzie esbanku banku spoldzielczego w latach 2006-2010.Bezpieczenstwo
miedzynarodowe.Organ stanowiacy a wykonawczy gminy.Struktura pracy licencjackiej.Hipoteza badawcza w
pracy magisterskiej.Wplyw kryzysu finansowego na sektor ubezpieczen w polsce.Rola bieglego psychiatry w
postepowaniu karnym.Prace zaliczeniowe.Prawa wyborcze obywateli unii europejskiej w wyborach do
parlamentu europejskiego i w wyborach lokalnych..Sprawozdawczosc finansowa jako zrodlo informacji
ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykladzie bakalland s.a..Zarzadzanie zachowaniem klientow w sklepach
wielkopowierzchniowych.Diagnozu stresu organizacyjnego w towarzystwie ubezpieczeniowym hdi
samopomoc s.a..Charakterystyka zawodu posrednika na rynku nieruchomosci.Procedury
administracyjne.Dzialalnosc sektora ubezpieczen w polsce w warunkach czlonkostwa w unii europejskiej na
przykladzie grupy pzu.Wplyw stosowanych narzedzi motywowania na poziom satysfakcji pracownikow w
firmie x.Szkolenie pracownikow jako jedna z funkcji zarzadzania zasobami ludzkimi.Odpowiedzialnosc
cywilna notariusza .Wplyw terroryzmu na turystyke na przykladzie stanow zjednoczonych.Zamowienia
publiczne jako instrument realizacji inwestycji miejskich.Mozliwosci pozyskiwania srodkow unijnych
wspierajacych rozwoj gminy koniecpol.Coaching jako technika szkolenia.Kierowanie ludzmi w organizacjach
non-profit na przykladzie stowarzyszenia milosnikow erpegow i fantastyki.Atrakcyjnosc turystyczna katalonii
w opinii polakow.Analiza sytuacji finansowej i rentownosci przedsiebiorstwa handlowego.Podatkowe
aspekty przeksztalcen spolek prawa handlowego - wybrane zagadnienia..Stan wojenny w
polsce..Odwzorowanie zrodel finansowania i sytuacji finansowej przedsiebiorstwa w sprawozdaniach
finansowych.Metody wspomagania zarzadzania lancuchem dostaw w badanej firmie..praca licencjacka
budzet gminy .Amortyzacja srodkow trwalych jako element strategii kreowania wyniku finansowego na
przykladzie pks czestochowa s.a. w czestochowie.Public relations w instytucjach finansowych na przykladzie
mbanku.Zarzadzanie wiedza w organizacji..Praca licencjacka pedagogika tematy.Rola kondycji finansowej w
ocenie zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa na przykladzie indesit company.Immunitet sadowy i
egzekucyjny w postepowaniu cywilnym.Analiza finansowa jako metoda oceny kondycji przedsiebiorstwa na
przykladzie kghm polska miedz s.a..Promocja uslug budowlanych dla ludnosci na przykladzie firmy
elektroinstalacyjnej bj elektric systems.Egzekucja z papierow wartosciowych w administracyjnym
postepowaniu egzekucyjnym.Pomiar i ocena plynnosci finansowej korporacji miedzynarodowych (na
przykladzie coca-cola company)..Jazda pod wplywem alkoholu w powiecie brzeskim na przestrzeni lat 20062008.Specyficzne elementy wzrostu gospodarczego japonii w okresie 1953-1973..Analiza obciazen
podatkowych przy uproszczonych formach opodatkowania na przykladzie przedsiebiorstwa x.Obrot dzielami
sztuki w prawie unii europejskiej.Pisanie prac maturalnych.Zarzadzanie zmianami jako proces
organizacyjny.Kryteria projektowania budynku mieszkalnego umozliwiajace obnizenie zapotrzebowania
ciepla w zimie oraz minimalizacje zyskow ciepla w lecie. Praca inzynierska budownictwo.Reklama
kontrowersyjna.Proces inwestycyjno-budowlany spalarni odpadow.Charakter i przeslanki odpowiedzialnosci
prospektowej.Odpowiedzialnosc malzonka majatkiem wspolnym za zobowiazania wspolmalzonka.Rachunek
kosztow jako zrodlo informacji w zarzadzaniu gminna spoldzielnia samopomoc chlopska w krzepicach w
latach 2006-2011.Analiza budzetu starostwa powiatowego w klobucku w latach 2004-2006.Wplyw kryzysu
finansowego na sektor ubezpieczen w polsce.Wplyw kultury organizacji na jej dzialalnosc. Analiza kultury w
firmie walraven sp. Z.o.o..Postrzeganie jakosci produktu ze wzgledu na kraj pochodzenia na przykladzie
sprzetu rtv.praca licencjacka budzet gminy .Podstawy teoretyczne funkcji personalnej i specyfika jej realizacji
w malych i srednich firmach.Projekt jednonawowej hali magazynowej wysokiego skladowania praca
inzynierska budownictwo.Falszerstwa dziel sztuki w polsce w aspekcie kryminalistycznym i
kryminologicznym.Ocena i diagnoza kultury organizacji oraz kultury bezpieczenstwa pracy na przykladzie
kopalni wegla kamiennego bobrek - centrum.Komisje wojskowe i departamenty czasow
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stanislawowski.Analiza dzialalnosci marketingowe firmy daimlerchrysler automotive polska sp. Z
o.o..Internet w firmie i jego zastosowanie.Rola programu outplacement w rozwoju kariery zawodowej.Stany
wyzszej koniecznosci w prawie administracyjnym..Krakow.Kondycja zespolow tanca wspolczesnego na
przykladzie dzialalnosci formacji tanecznej caro dance.Praca magisterska z rachunkowosci.Postanowienia
wstepne w postepowaniu nieprocesowym.Puslecki- zdzislaw walenty - polska w warunkach czlonkostwa w
unii europejskiej i globalizacji .Zagadnienie -- wazenia wartosci w koncepcjach h.l.a. harta i j.
Finnisa.Koczerga- maciej. - motywacje i cele zalozycieli przedsiebiorstw a proces przedsiebiorczosci
.Marketing internetowy.Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia w telekomunikacji energetycznej - lodz sp. Z
o.o..Wykorzystanie analizy technicznej przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kontraktow
terminowych notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie..Zarzadzanie kosztami w
przedsiebiorstwie gorazdze beton sp. Z o. O. W latach 2006 - 2008..Tajemnica skarbowa w ordynacji
podatkowej.Komisja nadzoru finansowego jako organ nadzorczy nad rynkiem kapitalowym w polsce.Ocena
wykorzystania funduszy strukturalnych w rozwoju gospodarstw rolnych wojewodztwa slaskiego.Analiza
systemu bankowego a rozwoj bankowosci elektronicznej na przykladzie raiffaisen bank polska s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Dystrybucja produktow i obsluga klienta na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjno - handlowo - uslugowego zdampol.Motywacja w kontekscie stylow kierowania.Bezrobocie w
powiecie kutnowskim w latach 2000- 2005..Quasi-strony w procesie karnym.Dzialalnosc placowki
przedszkolnej w swietle nowych uwarunkowan prawnych i zreformowanego systemu oswiaty..Relacja
ochrony przyznanej na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do praw wlasnosci
przemyslowej.Znaczenie kompetencji pracownikow urzedu pracy dla aktywizacji osob bezrobotnych na
przykladzie powiatowego urzedu pracy w radomsku..Wplyw kosztow oswiaty na sytuacje finansowa gminy
zytno.Kredyt preferencyjny dla rolnikow w ofercie banku spoldzielczego w lubrancu.Centra logistyczne w
regionie piotrkowskim i ich wplyw na rozwoj gospodarczy regionu.Doskonalenie zarzadzania jakoscia na
przykladzie polskiej wytworni papierow wartosciowych s.a. w warszawie.Gruchelski- marek. - bezrobocie w
procesie wzrostu gospodarczego : teoria i praktyka .Rozwoj strategii sieci franchisingowej a pozyskiwanie
srodkow pomocowych z unii europejskiej.Sprawozdawczosc bankowa jako zrodlo informacji o
banku..Planowanie przychodow i wydatkow gminy oraz sposob ich realizacji na przykladzie gminy
kochanowice.Radzenie sobie ze stresem w roznych kulturach z perspektywy uczniow..Umieszczenie sprawcy
niepoczytalnego w odpowiednim zakladzie psychiatrycznym.Funkcjonowanie otwartych funduszy
emerytalnych w polsce w latach 2006-2010..Strategia ligistyczna w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy zpl
wigolen s.a..Rola reklamy w dzialalnosci uslugowej.Ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania
przedsiebiorstw na przykladzie energetyki cieplnej opolszczyzny..Postepowanie apelacyjne w polskim
procesie cywilnym.Srodki pomocowe dla rolnikow indywidualnych na przykladzie biura powiatowego agencji
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa..Harmonizacja podatkow bezposrednich w unii europejskiej.Grupy
problemowe na rynku pracy w polsce w latach 2004-2010.Euro- doswiadczenia z funkcjonowania unii
europejskiej znaczenie unii walutowej dla polski..Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej firmy handlowej x
w latach 2006-2010..Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z powodu popelnienia przestepstwa
przez pracownika..Wybrane aspekty jakosci uslugi medycznej w stacjonarnej opiece zdrowotnej na
przykladzie tytulu szpital przyjazny dziecku wdrozonego w spzoz nr 2 im. Dr. K. Zahorskiego w
sosnowcu.praca licencjacka budzet gminy .Polityka dywidend i jej znaczenie dla dzialalnosci
przedsiebiorstwa.Rola funduszy strukturalnych w procesie wspierania rozwoju regionalnego.Polityka
szkoleniowa na przykladzie wybranej firmy.praca licencjacka budzet gminy .Miejsce malych i srednich
przedsiebiorstw w strategii rozwoju wojewodztwa podlaskiego.Controlling fonansowy i jego wplyw na
wyniki przedsiebiorstwa na przykladzie dzialalnosci firmy famak s.a..Prawne aspekty transformacji mediow
w latach 1989-2009.Mienie komunalne a przedsiebiorczosc na przykladzie gminy slawkow.Banki
specjalistyczne w stymulowaniu rozwoju przedsiebiorstw w ukladzie sektorowym.Rewitalizacja - analiza
kosztow i korzysci. Przyklad lodzi.Kompetencje agentow sportowych.Szanse i oczekiwania studentow
zarzadzania na rynku pracy.Analiza budzetu powiatu myszkowskiego.System motywacji pozaplacowej na
przykladzie firmy pozycjonusz.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Realizacja
innowacyjnego projektu w ramach akademickich inkubatorow przedsiebiorczosci jako wzmocnienia kapitalu
..
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ludzkiego jednostki.Ekonomiczny wymiar rozwoju agroturystyki w wojewodztwie dolnoslaskim..Rentownosc
jako glowna miara pozycji przedsiebiorstwa na rynku na przykladzie htl-strefa s.a..System zapewniania
jakosci w przemysle spozywczym.Absorpcja srodkow unii europejskiej w wybranych gminach powiatu
czestochowskiego.Zarzadzanie instytucjami kultury na przykladzie narodowego instytutu fryderyka chopina i
filharmonii im. Karola szymanowskiego..Instytucja obywatelstwa panstwa miasta watykan.Innowacje w
dziedzinie opakowan z tworzyw sztucznych..Koszty w ujeciu podatkowym i rachunkowym w
przedsiebiorstwie x w latach 2006-2008.Srodki zabezpieczajace o charakterze leczniczym i
administracyjnym.Spis tresci praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Rower jako prospoleczne i
proekologiczne rozwiazanie w transporcie miejskim na wybranych przykladach.Aspekty srodowiskowe
produkcji biodiesla na przykladzie instalacji x.Mediacja w prawie karnym a idea sprawiedliwosci
naprawczej.Posrednik w obrocie nieruchomosciami w swietle przepisow prawa.praca licencjacka budzet
gminy .Ocena kondycji finansowej banku spoldzielczego w losicach w latach 2010-2012.Ksztaltowanie sie
odpowiedzialnosci karnej nieletnich w prawie polskim.Podatek liniowy na tle innych form opodatkowania w
polsce.Prawo karne w trzeciej rzeszy.praca licencjacka budzet gminy .Weryfikacja hipotezy efektywnosci
informacyjnej na warszawskiej gieldzie papierow wartosciowych.Balcerzak- adam p. Red. - aktywnosc
regulacyjna panstwa a potencjal rozwojowy gospodarki .Analiza oddzialywania systemu motywacyjnego na
pracownikow w przedsiebiorstwie budowlanym.Zasada specjalizacji prawa ochronnego na znak
towarowy.Zarzadzanie jakoscia i produkcja przy wytwarzaniu konstrukcji z poliweglanu..praca licencjacka
budzet gminy .zrodla finansowania inwestycji proekologicznych w gminie zgierz.Sprzedaz wizerunku
prywatnego koszykarzy nba w reklamach na przykladzie michaela jordana.Karczewski- leszek. Red. - etyka
biznesu i spoleczna odpowiedzialnosc organizacji jako wyzwanie xxi wieku .Praca magisterska
psychologia.Metafory organizacji.Kalkulacja kosztu jednostkowego a decyzje cenowe na przykladzie osm
pajeczno w latach 2007 - 2009.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu a zaangazowanie pracownikow.Rola
stazu jako aktywnej formy walki z bezrobociem na przykladzie miasta ostroleka i powiatu
ostroleckiego.Figurski- jan. Red. - logistyk(a) jutra : ksztalcenie i szkolenie w logistyce - doswiadczenia i
wyzwania .Spoleczne- gospodarcze i polityczne aspekty budowy autostrady w dolinie rospudy.Czynnosci z
samym soba w jednoosobowej spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Analiza i ocena kompetencji na
przykladzie przedsiebiorstwa turystycznego.Powiazania miedzy przedsiebiorstwami transportu lotniczego.
Koncentracja- alianse i szczegolne porozumienia kooperacyjne miedzy przewoznikami lotniczymi .praca
licencjacka budzet gminy .Oferta w konwencji wiedenskiej o umowach miedzynarodowej sprzedazy
towarow.Koncepcja zabezpieczenia scianki szczelnej jazu stopnia wodnego wloclawek. Praca inzynierska
budownictwo.zrodla finansowania inwestycji ekologicznych na przykladzie wdrazania unijnego systemu
ekozarzadzania i audytu emas w przedsiebiorstwie pge elektrownia opole s. A..Pozyskiwanie srodkow na
realizacje zadan wlasnych w zakresie oswiaty w gminie poczesna.Wplyw reklamy na rozpoznawalnosc przez
mlodych ludzi firmy spolem pss jednosc w czestochowie.Satysfakcja klientow korzystajacych z uslug
bankowych na przykladzie rynku polskiego i angielskiego.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena
uproszczonych form opodatkowania przychodow malych przedsiebiorstw na przykladzie dach -tom w latach
2005-2009.praca licencjacka budzet gminy .Optymalizacja obciazen podatkowych w
przedsiebiorstwie..Formy doskonalenia zawodowego i ocena ich efektywnosci na przykladzie
przedsiebiorstwa konserwacja zabytkow - kominki mikolajczyk..Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu na
przykladzie grupy zywiec..Ocena kondycji finansowej i majatkowej spolki gieldowej.Wykorzystanie
wspolczynnikow tpm pamco w ocenie efektywnosci kotla parowego op-380k..Leasing jako zrodlo
finansowania inwestycji.Uwarunkowania doboru metod selekcji w procesie rekrutacji pracownikow na
przykladzie firmy carlsberg-okocim s.a..Rozwoj spoleczno-gospodarczy wojewodztwa podlaskiego w latach
2000-2005..Tanie pisanie prac.Wyglad pracy magisterskiej.Praca magisterska pedagogika.Gielda- jako
barometr gospodarki na podstawie analizy indeksu wig20..praca licencjacka budzet gminy .Obowiazek
informacyjny pracodawcy w zbiorowym prawie pracy.Rozwoj spoleczno-gospodarczy wojewodztwa
swietokrzyskiego w okresie 2000-2005..Handel internetowy (na przykladzie k&k mobile).Internet jako
nowoczesne medium komunikacji w biznesie.praca licencjacka budzet gminy .Rola i wplyw stresu na
wykonywana prace w przedsiebiorstwie x.Zmiana systemu informatycznego w placowce sluzby zdrowia oraz
..

..
jej wplyw na funkcjonowanie- na przykladzie spzoz w tuchowie.Wplyw funduszy europejskich na rozwoj
innowacyjnosci sektora malych i srednich przedsiebiorstw w malopolsce.Pisanie prac licencjackich
cena.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiebiorstwa z branzy
spozywczej.Ii filar systemu emerytalnego w porownaniu z rozwiazaniami w chile..Dzialania marketingowe w
uslugach handlu detalicznego na przykladzie spolem lss.Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej w
magazynie wyrobow gotowych na przykladzie stora enso poland s.a. w ostrolece.Spolka partnerska-jako
jedna z form organizacyjnoprawnych wykonywania wolnego zawodu..praca licencjacka budzet gminy
.Dochody w rachunkowosci organu podatkowego na przykladzie gminy kodrab..Wykorzystanie funduszy
strukturalnych unii europejskiej w gminie lubien kujawski.Rodzaje motywacji pracownikow sprzedazy
bezposredniej.Sposoby manipulowania decyzjami konsumenckimi.Odpowiedzialnosc porzadkowa i
dyscyplinarna pracownikow.Ocena i analiza funkcjonowania banku na przykladzie banku spoldzielczego w
radomsku.Kisiel- michal. - internet a konkurencyjnosc bankow w polsce .praca licencjacka budzet gminy
.Nowoczesne systemy zaopatrzenia i magazynowania w sieciach dostaw.Obowiazki informacyjne spolek
publicznych..Ocena wykorzystania europejskich programow pomocy dla polskiego rolnictwa w ramach prow
2007 - 2013 w wojewodztwie opolskim..Opodatkowanie przeksztalcen kapitalowych w spolkach z
ograniczona odpowiedzialnoscia.Status kobiety w islamie..Mozliwosci rozwoju przez fundusze strukturalne
na przykladzie modernizacji oddzialu szpitalnego w blachowni.Zasada uczciwej konkurencji i rownego
traktowania wykonawcow w zamowieniach publicznych – teoria i praktyka praca inzynierska
budownictwo.Zarzadzanie nieruchomosciami wspolnot mieszkaniowych.Przeslanki recydywy wielokrotnej w
kodeksie karnym 1997 r..Znaczenie funduszy strukturalnych dla rozwoju wybranych gmin powiatu
radomszczanskiego.Wieliczko- barbara. - system oceny polityki unii europejskiej wobec obszarow wiejskich a
zasady dobrego rzadzenia .Promocja jako instrument marketingu na przykladzie panstwowego
przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej poczta polska.Determinujaca rola dyrektora szkoly w kreowaniu
stosunkow interpersonalnych..Zarzadzanie logistyczne w firmie. Na przykladzie gospodarki materialowej w
pepsi cola general bottlers poland..Zarzadzanie produkcja i jakoscia wyrobow dentystycznych..Tworzenie
produktu turystyki kwalifikowanej na przykladzie osrodka narciarskiego kotelnica bialczanska w bialce
tatrzanskiej.Wplyw podatku od towarow i uslug na ksztaltowanie dochodow budzetowych.Zdolnosc
odrozniajaca znaku towarowego. Nowe kategorie znakow towarowych i ich wplyw na zdolnosc
odrozniajaca.Analiza funkcjonowania podatku od towrow i uslug w polsce w latach 2005-2009.praca
licencjacka budzet gminy .Filipiak- beata (1967- ). Red. - system finansowy a rozwoj gospodarczy : szanse i
zagrozenia .praca licencjacka budzet gminy .Cieslak- marek. - podejscie etyczne w rachunkowosci a jakosc
sprawozdan finansowych .praca licencjacka budzet gminy .Analiza systemu motywacyjnego na podstawie
przedsiebiorstwa eko.Ocena efektywnosci wykorzystania srodkow trwalych przez firme.Uslugi swiadczone
przez agencje pracy tymczasowej - charakterystyka prawna.Analiza dokumentow i poziomu jakosci w
mleczarnii.Ugoda sadowa w procesie cywilnym..Podatek od nieruchomosci jako podstawowe zrodlo
dochodow gminy .Drozdowska- urszula. - relacja - przedstawiciel medyczny a lekarz : wybrane aspekty
etyczno-prawne .Procedura rejestracji oznaczen geograficznych w polsce i unii europejskiej.Gospodarka
finansowa powiatu na podstawie powiatu kluczborskiego..Turcja w ofercie polskich biur podrozy - ocena
jakosci produktu turystycznego.System crm jako metoda budowania partnerskich relacji z klientem.Wolnosc
zrzeszania sie zwiazkow zawodowych..Wartosciowanie jako narzedzie ksztaltowania struktury wynagrodzen
na przykladzie wybranego urzedu skarbowego.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie utrzymaniem
maszyn i jakoscia w produkcji wyrobow jeansowych.Szymczak- marcin. Oprac. - bydgoszcz : plan miasta : 1:20
000 .Analiza zmian na rynku nieruchomosci mieszkaniowych w wojewodztwie slaskim ze szczegolnym
uwzglednieniem miasta katowice.Analiza rozwoju i promocji gminy krzeszowice w aspekcie kulturalnym i
turystycznym na podstawie strategii rozwoju gminy krzeszowice na lata 2003-2013.Konert- anna. - a
european vision for air passengers .Analiza regul decyzyjnych w procesie nabywania nieruchomosci
mieszkaniowych w czestochowie.Analiza finansowa i jej znaczenie w zarzadzaniu w przedsiebiorstwie
przemyslowym..Marketing internetowy i jego wplyw na postawy konsumenckie..Komunikacja
interpersonalna oraz konflikty jako czynniki wplywajace na atmosfere w pracy.Analiza ryzyka w transakcji
leasingu..Znaczenie innowacji w rozwoju gospodarki polskiej.praca licencjacka budzet gminy .Zmiany w
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strukturze i poziomie zadluzenia gospodarstw domowych bedacych klientami bankow
spoldzielczych..Mozliwosci wykorzystania zasobow uzdrowiskowych wojewodztwa podkarpackiego do celow
turystycznych.Znaczenie akumulacji i transferu wiedzy technicznej w procesie realizacji innowacji w
przedsiebiorstwach produkcyjnych..Czynniki ksztaltujace szkolnictwo ponadgimnazjalne (na przykladzie
powiatu wielunskiego).Zarzadzanie logistyczne w firmie. Na przykladzie gospodarki materialowej w pepsi
cola general bottlers poland..Wplyw stylu kierowania na spojnosc grupy na przykladzie spoldzielni gs
samopomoc chlopska w blachowni.Analiza finansowa dochodow i wydatkow jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy kruszyna w latach 2006 - 2010.Ocena promocji miasta
czestochowy.Inwestycje komunalne i zrodla ich finansowania na przykladzie budowy kanalizacji w gminie
bialaczow.Podatnosc generacji „y” na seks jako czynnik skutecznosci przekazu reklamowego na podstawie
badan wlasnych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Prognozowanie rynku
instrumentow pochodnych przy uzyciu sztucznych sieci neuronowych.Skarga kasacyjna do naczelnego sadu
administracyjnego..Zarzadzanie potencjalem spolecznym organizacji na przykladzie banku spoldzielczego w
prudniku..Logistyka praca magisterska.Procesy decyzyjne w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie
krepel polska sp. Z o.o..Aktywne formy przeciwdzialaniu bezrobociu w polsce- ze szczegolnym
uwzglednieniem powiatu tarnowskiego i miasta tarnowa w latach 2008-2009..Oceny pracownicze jako
element polityki kadrowej przedsiebiorstwa na przykladzie szkoly ponadgimnazjalnej w
czestochowie..Kontrola jakosci rozrusznikow stycznikowych..Kosztorys ofertowy a rzeczywista wartosc robot
budowlanych praca inzynierska budownictwo.Czynniki zmian obrazu firmy w sprawozdaniu
finansowym.Opodatkowanie sprzedazy nieruchomosci podatkiem dochodowym od osob fizycznych.Zlota
akcja skarbu panstwa a swobody rynku wewnetrznego unii europejskiej..Zwolnienia pracownikow i
zagadnienia outplacementu.Prace dyplomowe z bhp.Metody pozyskiwania wykonawcow robot budowlanych
na przykladzie wybranego inwestora. Praca inzynierska budownictwo.Zakaz reformationis in peius w
ogolnym postepowaniu administracyjnym.Prawo administracyjne wobec zjawiska korupcji..praca licencjacka
budzet gminy .Metody zarzadzania przedsiewzieciami (na przykladzie inwestycji budowlanej business park
wielicka.Napisanie pracy licencjackiej.Analiza finansowa spolki eurocash.Konstytucyjna regulacja prawa
wlasnosci a typowe unormowania prawa prywatnego..Zarzadzanie ryzykiem kredytowym na przykladzie
krakowskiego banku spoldzielczego..Rozwoj turystyki w estonii po transformacji ustrojowej
panstwa..Rzeczywistosc rozszerzona jako usluga telefonii komorkowej.Rozstrzygniecie dotyczace skargi o
wznowienie postepowania cywilnego.Finansowanie innowacyjnych przedsiebiorstw na rynku kapitalowym
newconnect.Rola menedzera na przykladzie restauracji wierzynek w krakowie.Ochotnicze hufce pracy w
systemie przeciwdzialania patologii nieletnich.Wplyw liberalizacji podrozowania w unii europejskiej na
natezenie ruchu turystyki biznesowej w malopolsce.Strategia marketingowa rozwoju produktu turystycznego
na przykladzie miasta krakowa.Ochrona wzorow uzytkowych w swietle przepisow prawa wlasnosci
przemyslowej.Wylaczenie wspolnika ze spolki osobowej.Ograniczenia w przeprowadzaniu dowodu z zeznan
swiadkow w postepowaniu cywilnym.Wycena marki banku pko bp.Finansowe i pozafinansowe aspekty
pobudzania motywacji pracownikow na przykladzie firm: eurobank i multibank.Wprowadzenie na rynek i
rozwoj malej firmy transportowej.Logistyka zaopatrzenia na podstawie cmc zawiercie s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie procesami logistycznymi na podstawie przedsiebiorstwa mp alamentti
sp.zo.o..Strategia zarzadznia wiedza w polskich przedsiebiorstwach..Analiza i ocena zaopatrzenia na
wybranym przykladzie przedsiebiorstwa budowlano-deweloperskiego.Zakres decyzyjnosci finansowej i jej
wplyw na skutecznosc zarzadzania wspolnota mieszkaniowa..Rola menedzera w ksztaltowaniu wyniku
finansowego przedsiebiorstwa.Ocena kondycji finansowej podmiotu gospodarczego na przykladzie gminnej
spoldzielni samopomoc chlopska w kleszczowie.Marketingowe zarzadzanie sportem na przykladzie klubu
sportowego l.k.s zawisza pajeczno - sekcja siatkarzy mezczyzn.Zarzadzanie jakoscia uslug na podstawie
nauczania w szkole podstawowej.Odpowiedzialnosc osoby trzeciej wzgledem wierzyciela w przypadku skargi
paulinskiej..Mozliwosci rozwoju turystyki w wojewodztwie lodzkim.Finansowanie zadan oswiatowych w
gminie bierawa w latach 2008 - 2010..Analiza pracy w kontekscie przydatnosci w procesie rekrutacji i selekcji
na przykladzie jednostki samorzadu terytorialnego..Nowe podejscie do zamowien
publicznych.Odpowiedzialnosc jako wartosc w zarzadzaniu organizacja.Struktura rynku pienieznego oraz
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perspektywa wprowadzenia w polsce waluty euro.Zakaz dokonywania czynnosci prawnych z samym soba
przez pelnomocnika.Polityka monetarna banku centralnego stanow zjednoczonych- fed rozpatrywana w
kontekscie kryzysu finansowego 2008-2009.Instytucja referendum w rzeczypospolitej polskiej.Rynek
nieruchomosci mieszkaniowych w lodzi na tle innych miast..Odpowiedzialnosc konstytucyjna w wybranych
panstwach europejskich i stanach zjednoczonych ameryki polnocnej..Mozliwosci rekreacyjno - sportowe
krakowskich basenow plywackich.Szewczyk- ewa - generalny akt administracyjny : miedzy indywidualnym
aktem administracyjnym a aktem normatywnym.Wypalenie zawodowe a postawy do pracy wsrod
pracownikow ochrony zdrowia.Analiza procesow konsolidacji sektora samochodowego w warunkach
globalnego kryzysu finansowego lat 2008-2009.praca licencjacka budzet gminy .Polska w globalnym
spoleczenstwie informacyjnym i gospodarce elektronicznej.Problemy w utrzymaniu rownowagi praca - zycie
pozazawodowe na przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Podatek dochodowy odroczony - zasady pomiaru i ujawniania - na przykladzie odlewni zeliwa sp.z
o.o..Kutera- malgorzata. - kryzysy gospodarcze a wiarygodnosc sprawozdan finansowych .Analiza zrodel
finansowania samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy klobuck w latach 2006-2010.E-kultura jako
nowe otoczenie dla instytucji kultury w xxi wieku.praca licencjacka budzet gminy .Gospodarowanie
nieruchomosciami w gminie kamienica polska.praca licencjacka budzet gminy .Strategia przedsiebiorstw
turystycznych na przykladzie wybranych firm.Zasady pisania prac dyplomowych.Stres w zawodzie
nauczyciela. Diagnoza stresu w szkole podstawowej nr 55 im. Jaroslawa iwaszkiewicza w krakowie.Metafory
organizacji.Wynik finansowy w ujeciu prawa bilansowego i podatkowego.Wewnatrzwspolnotowe transakcje
samochodowe.Reklama - podejscie komunikacyjne.Pisanie prac bydgoszcz.Sprawozdawczosc budzetowa i
finansowa w jednostkach sektora finansow publicznych na przykladzie miejskiego osrodka sportu i rekreacji
w ostrolece.Monitoring elektroniczny - nowa efektywna forma kontroli zachowania skazanych.Struktura
wydatkow jednostki budzetowej na podstawie zakladu poprawczego.Zarzadzanie finansami w miescie
suwalki.Inwestycje jako czynnik rozwoju lokalnego na przykladzie gminy niepolomice..Wykorzystanie
informacji kosztowej do celow controllingu w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie oddzialu x pkp
s.a..Kierunki zmian w podatku od spadkow i darowizn.Ocena efektywnosci automatycznego systemu
transakcyjnego opartego o analize techniczna.Miedzynarodowa wspolpraca samorzadu gminnego na
przykladzie gminy libiaz..Program lojalnosciowy jako narzedzie zarzadzania relacjami z klientami w sektorze
pasazerskich uslug lotniczych..Analiza i ocena bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ryzyka zawodowego na
typowych stanowiskach pracy w dziale remontowo-naprawczym duzego przedsiebiorstwa transportu
samochodowego.. zasada pisanie.Zarzadzanie gospodarka magazynowa i dystrybucja w przedsiebiorstwie
produkcyjnym..praca licencjacka budzet gminy .Reklama praca magisterska.Analiza i ocena procesu
transportowego w badanej firmie x.Karty platnicze jako nowoczesna forma transakcji bezgotowkowych na
przykladzie wybranych bankow.Wplyw stylu kierowania na motywowanie pracownikow- na przykladzie firmy
vistalex s.a..Formy opodatkowania dzialalnosci podmiotow gospodarczych w polskim systemie
podatkowym.Rynek funduszy inwestycyjnych w polsce.Funkcjonowanie wyspecjalizowanych urzedow
skarbowych w sosnowcu i w lodzi.Wplyw planu zagospodarowania przestrzennego na rozwoj gminy nowa
brzeznica.Sanchez- ron. Red. - a focused issue on competence perspectives on new industry dynamics
.Ewaluacja jako narzedzie zarzadzania szkola..Analiza i ocena wplywu bankowosci spoldzielczej na rozwoj
regionu rolniczego na przykladzie banku spoldzielczego w krzepicach oddzial przystajn.Outsourcing uslug
logistycznych na przykladzie wybranej spoldzielni mleczarskiej..Sytuacja kobiet na rynku pracy w polsce i w
krajach czlonkowskich unii europejskiej.Produkt jako element marketingu-mix w dzialalnosci bankowej na
przykladzie banku pko bp s.a..Pracujacy w polsce (badania aktywnosci ekonomicznej ludnosci 19922004).Mozliwosci finansowania dzialalnosci gospodarczej na przykladzie firmy jutrzenka s.a..Polityka urzedu
miasta w zakresie podatkow i oplat lokalnych na przykladzie miasta czeladz w latach 2009-2011.Analiza rynku
nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie wybranych miast w polsce w latach 2006 - 2009.Zasada
neutralnosci podatku od towarow i uslug w swietle orzecznictwa trybunalu sprawiedliwosci unii
europejskiej.Adaptacja pracownicza jako element zarzadzania zasobami ludzkimi- w opiniach osob
podejmujacych pierwsza prace zawodowa.Badanie zdolnosci kredytowej przedsiebiorstw..Bialach- marek.
Red. - jak poprawnie sporzadzic gminna- powiatowa strategie rozwiazywania problemow spolecznych.Rola
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policji w zabezpieczaniu imprez masowych.Ocena kondycji finansowo- ekonomicznej przedsiebiorstwa kghm
polska miedz s. A. Z wykorzystaniem analizy fundamentalnej i technicznej w ltach 2006 -2010.Kultura
organizacyjna a zarzadzanie relacjami z klientem na przykladzie banku komercyjnego.System motywacyjny
firmy dgt sp. Z o.o..Prace magisterskie przyklady.praca licencjacka budzet gminy .Nieprawidlowosci w
procesie pozyskiwania kadr.Pozycja ustrojowa i kompetencje prezydenta rp.zrodla finansowania inwestycji na
przykladzie miasta ozorkow w latach 2004-2006.Advertising on fashion blogs in poland and
sweden.Zamowienia publiczne w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
przedborz.praca licencjacka budzet gminy .Analiza budzetu gminy rzekun w latach 2004-2006.Konstytucyjna
zasada rownosci w teorii i praktyce prawa francuskiego.Polityka szkoleniowa- jako kluczowe narzedzie w
zarzadzaniu zespolami pracowniczymi na przykladzie cementowni warta w trebaczowie.Stan natury i
panstwo w lewiatanie tomasza hobbesa..Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy..Rekrutacja i selekcja
pracownikow..Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie banku spoldzielczego w otmuchowie..praca
licencjacka budzet gminy .Srodki i projekty unijne wykorzystywane w procesach modernizacyjnych w spolce
pkp plk s.a. na przykladzie projektu modernizacja linii kolejowej warszawa-lodz- etap ii- lot b odcinek lodz
fabryczna - lodz widzew ze stacja lodz fabryczna.Odpowiedzialnosc malzonkow za zobowiazania podatkowe
na podstawie ordynacji podatkowej.praca licencjacka budzet gminy .Funkcje i role dyrektora w malejniepublicznej szkole jezykowej.Znaczenie systemu zarzadzania bhp dla poprawy bezpieczenstwa pracy na
przykladzie walcowni blach grubych isd huty czestochowa sp.zo.o..Analiza plynnosci finansowej
przedsiebiorstwa handlowo-uslugowego.Nowak- alojzy zbigniew. Red. - management in poland after
accession to the eu : selected aspects .Miedzynarodowe prawo wekslowe.Logistyczne i marketingowe
aspekty obslugi klienta na przykladzie hurtowni cora.Analiza produktu sportowo - rekreacyjnego pod katem
jego odbiorcow na przykladzie kompleksu dydaktyczno - sportowego solpark kleszczow sp. Zo.o..Zjawisko
negatywnej selekcji w ubezpieczeniach majatkowo-osobowych.Stymulowanie przedsiebiorczosci
indywidualnej z funduszy strukturalnych przydzielanych przez jednostki samorzadu terytorialnego.Rowne
traktowanie kobiet i mezczyzn w dostepie do i zaopatrzeniu w towary i uslugi.Wplyw systemu crm na
budowanie lojalnosci klienta na przykladzie firmy logistycznej.Potencjal dochodowy jednostek samorzadu
terytorialnego- a mozliwosci finansowania zadan oswiatowych..Znaczenie motywacji w funkcjonowaniu
urzedu gminy maslowice.Dzialalnosc osrodka pomocy spolecznej na przykladzie miejsko gminnego osrodka
pomocy spolecznej w woznikach w latach 2003-2005.Sposoby motywowania pracownikow na przykladzie
firmy consoni.Systemy logiki rozmytej jako element wspomagajacy podejmowanie decyzji.Projekt
architektoniczno-konstrukcyjny osiedlowego przedszkola praca inzynierska budownictwo.Projekt
konkurencyjnosci miasta tarnowskich gor.Sepiolo- iwona. Red. - nullum crimen sine lege .Zasady
funkcjonowania systemu ubezpieczen spolecznych.Analiza systemu motywacyjnego na przykladzie urzedu
gminy i miasta w kozieglowach.Wycena wartosci rynkowej przedsiebiorstwa na przykladzie wawel
s.a..Analiza badan jakosci produkcji drobnowymiarowych prefabrykatow betonowych praca inzynierska
budownictwo.Oportunizm w polskim procesie karnym.Development and competiveness enhancement
strategy in touristic market basing on example of holiday resort ewa in ustronie morskie.Aids w prawie
karnym.Call center jako narzedzie budowania dlugookresowych relacji z klientem.Obywatelstwo polskie.
Ewolucja regulacji prawnych xx w. Ze szczegolnym uwzglednieniem ustawodawstwa ii pol. Xx w..Wolnosci
polityczne obywatela w konstytucji rp z dnia 2 kwietnia 1997 roku.Szkolenie i doskonalenie kadr jako
element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie osrodka doskonalenia kadr sluzby wieziennej w
sulejowie.Rekrutacja i selekcja praca magisterska.Odzyskiwanie mienia przyjetego przez panstwo polskie po
ii wojnie swiatowej na gruncie prawa polskiego i miedzynarodowego- z uwzglednieniem kwestii majatkow
zydowskich.Zarzadzanie jakoscia w szpitalu specjalistycznym imienia swietego lukasza w konskich.Wplyw
otoczenia na przedsiebiorstwo na przykladzie pge elektrowni belchatow sa.Organizacja pracy na przykladzie
wybranych klinik.Analiza i ocena wplywu zorganizowanych form uprawiania kolarstwa zjazdowego na rozwoj
turystyki w wojewodztwie malopolskim..Organizacja rady ministrow.Ustawowe prawo pierwokupu
nieruchomosci rolnej.Praca licencjacka z administracji.Fundusze inwestycyjne jako forma oszczedzania
wplywajaca na rozwoj polskiej gospodarki.Koszt utrzymania jednego osadzonego w zakladzie karnym w
herbach.Warunki zastosowania nowoczesnych metod zarzadzania w przedsiebiorstwie..Nowoczesne systemy
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marketingowe w sprzedazy uslug turystycznych.Wybrane aspekty dzialalnosci kredytowej banku bph s.a. na
przykladzie kredytow dla klientow indywidualnych.Postepowanie upominawcze w polskim procesie
cywilnym.Reklama porownawcza i reklama wprowadzajaca w blad w prawie polskim.Firma doradcza jednym
z podmiotow bioracych udzial w procesie selekcji.praca licencjacka budzet gminy .Zasady opodatkowania
podatkiem od towarow i uslug w rolnictwie- lesnictwie i rybolowstwie.Rola biznes planu w powstawaniu
nowej firmy.Venture capital jako zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw sektora msp w
polsce..Wielofunkcyjne obiekty uslugowe jako czynnik zwiekszajacy atrakcyjnosc gospodarcza miasta.Wzrost
zadluzenia gospodarstw domowych a stabilnosc sektora bankowego.Motywowanie pracownikow firmy
projektowo-budowlanej w okresie kryzysu gospodarczego.Zespol pracowniczy wobec zmian w organizacji na
przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa komunikacyjnego w czestochowie spolka z o.o..Zezwolenia a
dzialalnosc regulowana jako sposoby reglamentacji dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorcy.Ocena
dzialalnosci kredytowej banku x w latach 2005-2009.Siwinski- wieslaw (1934- ). Red. - rozwoj uslug
turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych w warunkach globalizacji.Rola podatkow i oplat w
dochodach budzetu gminy na przykladzie gminy gomunice w latach 2006-2009.praca licencjacka budzet
gminy .Gospodarstwo pomocnicze jako podmiot rachunkowosci.Zasady pisania pracy
magisterskiej.Zarzadzanie rozwojem zawodowym nauczycieli..Jak ksztaltuje sie turystyka biznesowa w polsce
ze szczegolnym uwzglednieniem wojewodztwa malopolskiego.Regionalny pasazerski transport drogowy w
polsce oraz w wybranych krajach unii europejskiej.Sciganie wykroczen na zadanie pokrzywdzonego lub
innego uprawnionego podmiotu.Halizak- edward - wspolnota pacyfiku a wspolnota wschodnioazjatycka
.Dochody i wydatki budzetu gminy na przykladzie gminy opoczno.Unijny system bezpieczenstwa
zywnosci.praca licencjacka budzet gminy .Kultura organizacyjna w korporacji
miedzynarodowej.Minimalizacja kosztow magazynowania w dystrybucji wlasnej grupy zywiec.Szanse i
bariery rozwoju malej przedsiebiorczosci na przykladzie przedsiebiorstw branzy budowlanej..Rola dochodow
wlasnych w ksztaltowaniu samodzielnosci finansowej jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy lutomiersk.praca licencjacka budzet gminy .Podatek dochodowy od osob fizycznych w strukturze
budzetu miasta czestochowy w latach 2002 - 2006..Analiza finansowa jako instrument oceny efektow
debiutu na warszawskiej gieldzie papierow wartosciowych (na przykladzie pkm duda s.a. i wawel
s.a.).Puslecki- zdzislaw walenty - unia europejska wobec wzrostu konkurencyjnosci brazylii- rosji- indii i chin
(bric) .Logistyka produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno- handlowo- uslugowego
grafix..Praca licencjacka cennik.Wspolpraca organizacji pozarzadowych z sektorem komercyjnym..Prace
dyplomowe architektura.praca licencjacka budzet gminy .Bezrobocie jako zjawisko spoleczne i
gospodarcze.Znaczenie motywowania w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie zakladu
ubezpieczen spolecznych - oddzial w piotrkowie trybunalskim.Marketing partyzancki: wspolczesna moda- czy
sciezka- ktora podazy marketing.Spoleczna readaptacja skazanych.Borowska- grazyna - inwentaryzacja :
podrecznik do nauki zawodu technik ekonomista- technik rachunkowosci : kwalif.Znaczenie coachingu w
procesie rozwoju pracownikow ptk centertel..Brych- wlodzimierz. Red. - alternative dispute resolution from
a national and international perspective : the experience of.praca licencjacka budzet gminy .Produkty
kredytowe dla osob fizycznych w strategii marketingowej bankow.Analiza sukcesu strategii i przewagi
konkurencyjnej firmy szkoleniowej na podstawie instytutu krav maga z lodzi.Implikacje integracyjne i
czlonkowskie dla polskiego rolnictwa.Marszal- tadeusz. Red. - przestrzen rezydencjalna w miastach polskich
.Technologia ciaglego odlewania stali i metody jakosci wyrobow na przykladzie wydzialu stalowni isd huta
czestochowa sp.zo.o..Amortyzacja w ujeciu bilansowym i podatkowym na przykladzie palacu
sokolnik..Owsiak- stanislaw (1946- ). Red. - regiony wobec kryzysu finansowego : praca zbiorowa .Prawo do
prywatnosci w zatrudnieniu.Wplyw maksymalnych dyrektyw konsumenckich na funkcjonowanie
skodyfikowanych systemow prawa cywilnego.Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych nowoczesnych
rozwiazan technologicznych. Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Pomiar
satysfakcji pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Seminarium ii r.niest. V r- kat.hist.dok.
Politycznych i prawnych.Unia europejska wobec problemu bezrobocia.Decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziec w przypadku obszaru natura 2000.Satysfakcja klienta na
przykladzie bot kopalnia wegla brunatnego belchatow s.a. zaklad produkcyjno - remontowy.Ocena
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zarzadzania nieruchomosciami w czestochowskiej spoldzielni mieszkaniowej nasza praca.Analiza warunkow
cieplno – klimatycznych w budynkach zaglebionych w gruncie sluzacych do ochrony ludnosci w przypadku
zaistnienia nadzwyczajnych zagrozen zwiazanych z jakoscia powietrza zewnetrznego. Praca inzynierska
budownictwo.Porownanie tradycyjnych metod kompresji danych z metodami opartymi na idei sieci
neuronowych. Przyklady zastosowan w odniesieniu do danych gospodarczych.Wykladnia oswiadczen woli
skladanych przy indywidualnie zawieranych umowach w polskim prawie cywilnym.praca licencjacka budzet
gminy .Uwarunkowania i prognozy bezpieczenstwa energetycznego polski.Proces planowania i jego wplyw
na podejmowanie decyzji zwiazanych z kierowaniem w jednostce budzetowej.Wspolpraca jednostek
samorzadu terytorialnego z organizacjami pozarzadowymi. Na przykladzie urzedu miasta oswiecim.Najem i
wlasnosc w funkcjonowaniu rynku nieruchomosci.Nowe formy promocji kultury polskiej przez adaptacje
obiektow zabytkowych na obiekty komercyjne na przykladzie palacu wezykow w paszkowce..praca
licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci malego przedsiebiorstwa na podstawie informacji generowanej
przez system rachunkowosci i ewidencje podatkowe.Outsourcing uslug transportowych.Techniki
manipulacyjne stosowane w przekazach reklamowych.Motywy charakteryzujace seryjnych zabojcow studium przypadkow.Charakter prawny oraz procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzenego.Komputerowe systemy wspomagajace zarzadzanie przedsiebiorstw na przykladzie systemu
galileo..Zarzadzanie wiedza w organizacji.Zawiazanie spolki z o.o. W prawie polskim i prawie
rosyjskim.Gajdka- krzysztof. Red. - rzecznicy prasowi a public relations : praca zbiorowa .Strategia rozwoju
firmy rodzinnej (na przykladzie grupy ikea).Obliczenie prognozy pracy przewozowej oraz ocena obecnego
stanu kolejowego transportu publicznego.Postepowanie w sprawie o uniewaznienie malzenstwa.Praca
licencjacka o policji.Ochrona dobr kultury w prawie miedzynarodowym publicznym i w dzialalnosci
wybranych organizacji miedzynarodowych.Reklama jako instrument marketingu mix w dzialalnosci firmy na
przykladzie firmy ikwarik.Rola i zadania samorzadu gminnego w pomocy spolecznej.Leasing jako metoda
finansowania rozwoju przedsiebiorstw.Mobbing w miejscu pracy- a osobowossc pracownika..Wynagrodzenie
za prace i inne swiadczenia ze stosunku pracy..Rachunkowosc jednostek sektora msp w swietle polskiego
prawa bilansowego i miedzynarodowego standardu sprawozdawczosci finansowej.Zarzadzanie kosztami
przedsiebiorstwa na przykladzie spolki delta.Odpowiedzialnosc za szkody lowieckie..Prawo do odprawy
pienieznej w przypadku rozwiazania stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych
pracownikow.Zagospodarowanie przestrzenne gminy wielun.Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia przez
zaklad produkcyjno-handlowy de facto..Postepowanie w sprawach o uznanie za zmarlego.Uzywacz uprzedni
znaku towarowego.Instrumenty ksztaltowania atrakcyjnosci inwestycyjnej na przykladzie powiatow
zachodniej malopolski..Wartosc nieruchomosci a yzyko zabezpieczenia hipotecznego..Stymulacja rozwoju
gminy- na przykladzie gminy mogilany..Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej.praca licencjacka
budzet gminy .Prac licencjackich.Posadowienie bezposrednio na gruncie. Szerokosc pomostu 2-00 + 7-00 + 200 m. Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Ocena wykorzystania funduszy
strukturalnych w rozwoju gospodarstw rolnych wojewodztwa slaskiego.Miejsce swiadczenia przy dostawie
towarow i swiadczeniu uslug w regulacjach wspolnotowych oraz w podatku od towarow i
uslug..Zastosowania baz danych w urzadzeniach mobilnych.Umowa ugody w cywilnym prawie materialnym i
procesowym.Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o srodowisku i jego ochronie na gruncie prawa
unii europejskiej i prawa polskiego.Handel ludzmi jako zorganizowana dzialalnosc przestepcza.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza zatrudnienia i wynagrodzenia w sluzbie
zdrowia na przykladzie wybranych placowek medycznych wojewodztwa slaskiego.Wdrazanie zarzadzania
jakoscia na przykladzie komendy miejskiej policji w elblagu.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania
potrzeb mieszkaniowych osob fizycznych na przykladzie bankow credit agricole oraz getin bank..praca
licencjacka budzet gminy .Gwarancja bankowa w teorii i praktyce dzialalnosci spedycyjnej.praca licencjacka
budzet gminy .Wynagradzanie pracownikow jako jeden z elementow motywowania na przykladzie zakladu
ubezpieczen spolecznych.Wybrane aspekty zarzadzania nieruchomosciami gminy czestochowa w latach 2092011.Jak zalozyc dzialalnosc gospodarcza w kazachstanie - przewodnik dla obcokrajowcow.System
wynagrodzen wyzszej kadry kierowniczej w sektorze bankowym..Liberalizacja transportu kolejowego w
polsce w swietle prawa unii europejskiej.Wspolnotowe i krajowe regulacje prawne odnosnie procedur
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odwolawczych i srodkow ochronnych przyslugujacych podmiotom zainteresowanym w uzyskaniu
zamowienia publicznego.Zastosowanie narzedzi rachunkowosci zarzadczej w dziale sprzedazy na przykladzie
firmy xyz.Miedzynarodowa analiza porownawcza systemow podatkowych.System motywowania
pracownikow w organizacji publicznej na przykladzie agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w
brzesku.Polska polityka transportu drogowego w aspekcie europejskich procesow integracyjnych.Dzialalnosc
deweloperska a ochrona nabywcow nieruchomosci mieszkaniowych.Rozwoj i organizacja agroturystyki w
powiecie limanowskim..Rola organizacji pozarzadowych w rozwiazywaniu problemow spolecznych (
oswiatowych ) i ich wplyw na rozwoj szkol na przykladzie miejscowosci czerwienne..praca licencjacka budzet
gminy .Sytuacja zasobow ludzkich na rynku pracy na przykladzie studentow turystyki i hotelarstwa.praca
licencjacka budzet gminy .Naruszenie klauzuli konkurencyjnej.Leasing jako forma finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie light company.Wdrazanie systemow automatycznej identyfikacji na
przykladzie biblioteki uniwersytetu lodzkiego.Korzystanie i przyszlosc zakupow przez internet w swietle
opinii studentow uniwersytetu jagiellonskiego.Tematy prac magisterskich resocjalizacja.Znaczenie
motywowania w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych oddzial w piotrkowie trybunalskim.Analiza systemu kontroli podatkowej e-dzialalnosci na przykladzie urzedu
skarbowego x w latach 2006-2010..Wymiana informacji podatkowych w swietle miedzynarodowegoeuropejskiego i polskiego prawa podatkowego.Rewitalizacja - analiza kosztow i korzysci. Przyklad
lodzi.Perspektywa przystapienia turcji do struktur unii europejskiej - uwarunkowania i skutki.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza zmian poziomu oraz struktury bezrobocia i metod jego ograniczania na
podstawie gminy murow..Analiza finansowa przedsiebiorstwa x w latach 2006-2010.Schemat pracy
licencjackiej.Zarzadzanie czasem w projekcie wdrozenia modulu internetowego dla odbiorcow do systemu
bilingowego w zakladzie energetycznym.Rola posrednika na rynku nieruchomosci mieszkaniowych na
przykladzie biura centrum nieruchomosci i finansow w czestochowie.Promocja jako instrument zarzadzania
rozwojem gminy bierawa.Funkcje doradcy zawodowego w powiatowym urzedzie pracy w olkuszu.Temat
pracy magisterskiej pedagogika.Zwiazek bialorusi i rosji. Zagadnienia instytucjonalne i
prawnomiedzynarodowe.Analiza porownawcza odpowiedzialnosci karnej czlonkow zarzadu spolki z
ograniczona odpowiedzialnoscia i fundacji.Bezpieczenstwo depozytow bankowych..Motywacyjna rola
wynagrodzen pracowniczych na przykladzie energa elektrownie ostroleka s.a..Motywacja i szkolenia
pracownicze jako istotne elementy rozwoju zasobow ludzkich w firmie.Administracyjno- prawne instrumenty
stosowane przez administracje publiczna w zapewnieniu bezpieczenstwa w ruchu drogowym.Przebieg
postepowania egzekucyjnego w administracji..Baranowski- pawel (1981- ). - inflacja a mechanizmy
aktualizacji cen : studium dla polski .praca licencjacka budzet gminy .Proba usprawnienia zakladania oraz
prowadzenia ksiag wieczystych poprzez ich elektronizacje..Falszowanie dokumentow publicznych.Analiza
rynku nieruchomosci mieszkaniowych w wojewodztwie slaskim w latach 2007-2010.Odroczenie i przerwa w
wykonywaniu kary.Wplyw pozafinansowych instrumentow motywowania na efektywnosc i satysfakcje z
pracy.Okreslenie wysokosci slusznego odszkodowania w procesie wywlaszczeniowym.Dowod z dokumentu w
polskiej procedurze cywilnej.Reformy gospodarcze w rosji (1985-2005).Prace magisterska.Funkcjonalnosc
negocjacji w zarzadzaniu wspolczesnym przedsiebiorstwem na przykladzie hipermarketu auchan.Spis tresci
praca magisterska.Identyfikacja przeszkod w procesie miedzynarodowej integracji krajow arabskich na
przykladzie partnerstwa eurosrodziemnomorskiego.Zasada zakazu dyskryminacji w podatku posrednim na
przykladzie akcyzy.Logistyczne i marketingowe aspekty dystrybucji produktow spozywczych..Marketing w
zarzadzaniu gmina wreczyca wielka.Szczyrbak- magdalena. - the realisation of concession in the discourse of
judges : a genre perspective .Identyfikacja obszarow niezgodnosci i oceny ich struktury przy wytwarzania
stali..Chojka- jan. Red. - rozwoj regionu podkarpacia po akcesji polski do unii europejskiej .Dobra osobiste
zmarlego tworcy.Niedziolka- pawel. - kredytowe instrumenty pochodne a stabilnosc finansowa .Proces
rekrutacji i szkolenia pracownicze jako istotne elementy zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie sadu
rejonowego w czestochowie.Wspolczesne uwarunkowania lokalizacyjne przedsiebiorstwa (na przykladzie
firmy inter cars s.a.).Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia a wspolnosc majatkowa malzenstwa..Analizy
dyskryminacyjne w przewidywaniu bankructwa podmiotow - w dobie kryzysu.Nielaczna- maria. Red. przestrzeganie praw osob pozbawionych wolnosci : o monitorowaniu jednostek penitencjarnych
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.Infrastruktura drogowo-komunikacyjna a rozwoj centrow i osrodkow logistycznych w regionie
lodzkim.Kredytowanie klienta indywidualnego w banku ing..Klimek- jan. - a co z nasza przedsiebiorczoscia?
.Wplyw zarzadzania jakoscia na pozycje konkurencyjna i rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie agencji
ochrony osob i mienia spartan sp. Z.o.o. Z bielska-bialej.Prace mgr.Kreatywne cv jako nowoczesna forma
autoprezentacji.praca licencjacka budzet gminy .Prawo pomocy publicznej na przykladzie programu
operacyjnego innowacyjna gospodarka.Wykorzystanie rachunku bankowego w obsludze finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.Sobczak- eugeniusz. zrownowazony rozwoj wybranych jednostek samorzadu terytorialnego w polsce .Uslugi ubezpieczeniowe w
zarzadzaniu ryzykiem dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw..Zrodla finansowania samorzadowej
instytucji kultury na przykladzie miejskiego osrodka kultury w olkuszu..Promocja przedsiebiorczosci na
przykladzie placowki sekcji pomocy bezrobotnym gielda pracy - non stop.Marketing a nietypowe cykle zycia
produktow.Przepisy antymobbingowe - instytucja ochrony stron stosunku pracy- czy grozne narzedzie w ich
rekach..Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie korona s.a. w wieluniu..Prace licencjackie
z socjologii.Proces podzialu zysku netto w spolkach kapitalowych.Jak rozwijac kraje trzeciego
swiata.Nastawienie na poziomie jawnym i ukrytym osob prowadzacych dzialalnosc gospodarcza do
zatrudnionych w zakladzie ubezpieczen spolecznych.Zarzadzanie personelem uwarunkowane sprawnoscia
spostrzegania kierowcow.Porownanie atrakcyjnosci kredytow hipotecznych na przykladzie wybranych
bankow.Zarzadzanie produkcja na wybranym przedsiebiorstwie..Ocena strategii marketingowej
przedsiebiorstwa zaklad handlowy ernest..Analiza czynnikow majacych wplyw na skutecznosc reklam
spolecznych.Sytuacja prawna energetycznego sektora przesylowego - zagadanienia wybrane.Seminarium v
r.zak.prawa koscielnego i wyznaniowego.Analiza mozliwosci wykorzystania poddziemnej czesci krakowa do
celow turystycznych..zrodla finansowania rozwoju klubow ekstraklasy na przykladzie gks belchatow
ssa.Ocena form przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatowego urzedu pracy w pajecznie w latach
2007 - 2009.Koszty pracy w przedsiebiorstwie na przykladzie kcw warta s.a. w dzialoszynie.Dobkowskijaroslaw. - administracyjnoprawne stosunki laczace policje z samorzadem terytorialnym .Prace magisterskie
warszawa.Licencjat prace.Muzulmanska kultura przedsiebiorczosci.praca licencjacka budzet gminy .zrodla
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy postar.Realizacja prawa do
zabezpieczenia spolecznego w swietle konstytucji rp.Prawo miedzynarodowe wobec zjawiska handlu
ludzmi.Ocena przydatnosci reguly taylora w polsce.Charakterystyka obcych zrodel finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie leasingu i kredytu bankowego.Varian- hal r. - mikroekonomia : kurs
sredni - ujecie nowoczesne .Prawnokarna ochrona dziecka poczetego.Marka jako element strategii
marketingowej warunkujacy przewage konkurencyjna przedsiebiorstwa..Postepowanie grupowe.Skarga
kasacyjna i jej skutki w zreformowanym dwuinstancyjnym postepowaniu sadowoadministracyjnym..Budzet
gminy jako instrument stymulowania rozwoju gminy gorzkowice w latach 2006- 2010.Pisanie prac
licencjackich opole.Ekonomika wykonywania pomieszczen piwnicznych- naziemnych i poddaszy w budynkach
jednorodzinnych praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Gotowe prace
licencjackie.Rekrutacja- selekcja- derekrutacja jako narzedzia polityki personalnej na przykladzie fmg pioma
s.a. w piotrkowie trybunalskim.Prace licencjackie pielegniarstwo.Ochrona pracy kobiet za szczegolnym
uwzglednieniem prawnych aspektow macierzynstwa.Psychospoleczne uwarunkowania sedziowskiego
wymiaru kary w swietle literatury i badan empirycznych przeprowadzonych w sadzie rejonowym dla krakowa
- srodmiescia.Decyzja administracyjna w swietle przepisow ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.Ustalanie i ewidencja ubezpieczen spolecznych w polsce w swietle obowiazujacych regulacji
prawnych.Analiza systemu rozliczeniowo - finansowego bankow spoldzielczych na przykladzie banku
spoldzielczego w zambrowie.Outsourcing w procesach rozwojowych przedsiebiorstw.Prawo
administracyjne.Rola motywacji w zarzadzaniu na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego..Komisja
rewizyjna w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Specyfika miedzynarodowego arbitrazu
inwestycyjnego.Ankieta do pracy licencjackiej.Odpowiedzialnosc materialna za mienie powierzone .Polityka
banku wobec klientow instytucjonalnych i indywidualnych na przykladzie mazowieckiego banku
regionalnego s.a. oddzial w piotrkowie trybunalskim.Rola szkolen w procesie rozwoju zawodowego
pracownikow w przedsiebiorstwie.Identyfikacja czynnikow determinojacych przewage konkurencyjna na
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rynku lokalnym na przykladzie firmy wojewoda dzialajacej pod marka magic projects.Logistyka produkcji i
dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa przemyslu spozywczego..Wykorzystanie analizy finansowej do
oceny kondycji ekonomicznej spolki resbud s.a..Przekroczenie granic obrony koniecznej.Praca licencjacka
ekonomia.Motywacyjne systemy wynagrodzen w banku x.praca licencjacka budzet gminy .Gospodarka
finansowa gminy ze szczegolnym uwzglednieniem podatkow lokalnych na przykladzie gminy belchatow.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa.Pisanie prac magisterskich
cennik.Analiza czynnikow wplywajacych na dzialalnosc biblioteki publicznej w czestochowie.Zasady
finansowania gminy na przykladzie gminy i miasta kozieglowy.Due diligence w procesach fuzji i przejec
przedsiebiorstw.Instytucja three strikes and you are out w prawie amerykanskim.Marketingowe strategie
cen firmy fischer polska sp. Z o.o..Ballé- michael - dyrektor firmy jako lean menadzer : powiesc o
transformacji przedsiebiorstwa .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w banku spoldzielczym w wieliczce.Dzialanie
na szkode spolki prawa handlowego w aspekcie prawa karnego (art 585 ksh).Reklama praca
magisterska.Szczegolna ochrona trwalosci stosunku pracy pracownicy w ciazy..Rola i znaczenie menedzera w
firmie indesit company s.a..Rola samorzadu lokalnego w procesie wspierania przedsiebiorczosci na
przykladzie miasta plock.Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy.Rola szkolen w ksztaltowaniu karier
pracowniczych na przykladzie opolskiej spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej..Konstytucjonalizm ii
rzeszy niemieckiej i republiki weimarskiej..Hybel- jan. Red. - kapital ludzki wladz samorzadowych powiatu
siedleckiego a rozwoj spoleczno-gospodarczy .Restrukturyzacja systemu zarzadzania poczty polskiej.Stres a
wypalenie zawodowe.Rola systemu crm w ksztaltowaniu sprzedazy w przedsiebiorstwie logistycznym.Analiza
budzetu gminy poraj w latach 2007-2011.Praca licencjacka przyklad.Podatek od nieruchomosci w dochodach
gminy na przykladzie lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Zaprzeczenie ojcowstwa w prawie
polskim.Pozyskiwanie srodkow unijnych na realizacje przedsiewziec inwestycyjnych na przykladzie gminy
szczytna..Uslugi pozafinansowe dla klientow sektora private banking na przykladzie noble banku.Proces
rozliczania i realizacji projektow z dofinansowaniem unii europejskiej..Odpowiedzialnosc podatkowa
malzonka podatnika..Organizacja spoleczna jako podmiot na prawach strony w postepowaniu
administracyjnym.Barcz- jan (1953- ). Oprac. - wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej :
zapewnienie efektywnosci prawa unii e.Funkcjonowanie polskich przedsiebiorstw rodzinnych na rynku
kapitalowym.Kornberger-sokolowska- elzbieta. - jednostki samorzadu terytorialnego jako beneficjenci
srodkow europejskich .Identyfikacja i doskonalenie stylu kierowania menedzerow (na przykladzie
telekomunikacji polskiej s.a.).Redystrybucyjne i stymulacyjne aspekty ulg w podatku dochodowym od osob
fizycznych w polsce.Pozycja konkurencyjna bankow spoldzielczych w polskim sektorze
bankowym.Mierzejewska- lidia. Red. - cities in a complex world : problems- challenges and prospects
.Zarzadzanie personelem w jednostkach administracji publicznej na przykladzie urzedu miasta
krakowa.Cannon- james - rozwoj i zmiana organizacji .Odstepstwa od obowiazku skladania zeznan przez
swiadka.Dobor systemow informatycznych dla przedsiebiorstw logistycznych na przykladzie firmy master
trans..Wykorzystanie analizy finansowej do przewidywania upadlosci podmiotow
gospodarczych.Wielojezycznosc unii europejskiej. Problematyka prawna.Safjan- marek - wyzwania dla
panstwa prawa .Pisanie prac wspolpraca.Metody szacowania dochodu przerzuconego.Credit scoring jako
nowoczesna metoda oceny zdolnosci kredytowej i sposob na ograniczenie ryzyka
kredytowego.Wykorzystanie wsparcia unijnego we wdrazaniu systemow zarzadzania z serii iso w sektorze
msp na przykladzie firmy talento - fundusze europejskie.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w przedsiebiorstwie
produkujacym podzespoly samochodowe..Restrukturyzacja polskiego sektora energetycznego.Zmiany
organizacyjne w zawodowej strazy pozarnej w okresie transformacji polski na przykladzie powiatu
sieradzkiego..Przygotowanie inwestycji w procesie zamowien publicznych na przykladzie hali przemyslowej o
konstrukcji stalowej. Praca inzynierska budownictwo.Ocena wizerunku firmy eurodom.Zarzadzanie szkola utrzymywanie dyscypliny w klasie i jej wplyw na rozumienie procesu nauczania przez uczniow.Rola urzednika
w budowaniu prestizu urzedu administracji publicznej w spoleczenstwie..Warunki podjecia aktywnosci
handlowej na rynku federacji rosyjskiej na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Wykorzystanie funduszy
strukturalnych- a rozwoj gminy na przykladzie gmin kozieglowy i poraj..Polityka inwestycyjna jako narzedzie
rozwoju lokalnego na przykladzie wybranej gminy.Tematy magisterskie.Umowy terminowe a ochrona
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trwalosci stosunku pracy.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy przyrow
w latach 2001-2005.Konstrukcja umowy licencyjnej w prawie autorskim.Poreczenie majatkowe jako srodek
zapobiegawczy w polskim postepowaniu karnym.Analiza dochodow i wydatkow jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy kruszyna w latach 2004-2008.Instytucja zakazu reformationis in peius w
postepowaniu administracyjnym.Programy lojalnosciowe jako instrument konkurowania
wielkopowierzchniowych sieci handlowych.Wozniak- leszek - staze narzedziem intensyfikacji wspolpracy
nauki i przemyslu : wplyw wspolpracy przemys.Procedura zakladania indywidualnej dzialalnosci
gospodarczej na przykladzie firmy anmar.Analiza skutecznosci funkcjonowania wspolczesnego aparatu
egzekucji administracyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Selekcja- rekrutacja oraz zarzadzanie
pracownikami na przykladzie dwoch wybranych firm..Aktualne problemy przyczynienia sie poszkodowanego
do powstania lub zwiekszenia szkody.Elastyczne formy zatrudnienia praca magisterska.Wybrane aspekty
uczestnictwa polski w unii gospodarczej i walutowej.Analiza wskaznikowa a ocena spolki na
gieldzie.Kradzieze towarow w duzych sklepach samoobslugowych.Andrzejewski- grzegorz (1970- ). Red. edukacja techniczna dla rynku pracy .Prawo administracyjne.Rezydencja podatkowa osob fizycznych.prawo
krajowe i umowy miedzynarodowe o unikaniu podwojnego opodatkowania.praca licencjacka budzet gminy
.Ocena kondycji finansowej sektora bankow spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w
skierniewicach.Tymczasowe aresztowanie a prawa czlowieka..Zarzadzanie projektami unijnymi na
regionalnym rynku pracy na przykladzie urzedu pracy powiatu krakowskiego.Problem bezrobocia oraz
nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy..Jasinska- katarzyna. - procedura cywilna : testy .praca
licencjacka budzet gminy .Sprawozdanie zarzadu jako element nowoczesnego raportu biznesowego.Status
jednostek pomocniczych gminy na przykladzie dzielnic miasta krakowa.Efekty ekonomiczne i organizacyjne
po restrukturyzacji na przykladzie bot elektrowni belchatow s.a..Prace licencjackie lublin.Sekty: manipulacja
jednostka i destrukcyjne zjawisko spoleczne.Formy interakcji przedsiebiorstwa z otoczeniem na przykladzie
firmy carlson wagonlit travel.Raporty z badan marketingowych oraz zasady ich sporzadzania.Przemiany na
rynku pracy na terenie powiatu oleskiego w latach 1990 - 2007..Podatki dochodowe jako zrodlo dochodu
budzetu panstwa w latach 2001-2004.Finansowanie przedsiebiorstw za pomoca leasingu na podstawie
spolek leasingowych banku zachodniego wbk s.a..Przypisywanie odpowiedzialnosci karnej za blad lekarski w
kontekscie zastosowan konstruktu modelowego wzorca osobowego w ujeciu prawnoporownawczym z
prawem anglo-amerykanskim.Odpowiedzialnosc z art.299 k.s.h. - zakres podmiotowy i czasowy.praca
licencjacka budzet gminy .Rozrachunki z tytulu wynagrodzen w jednostkach sektora finansow publicznych na
przykladzie placowek oswiatowych gminy lipie w latach 2006-2010.Analiza art. 62 ustawy o przeciwdzialaniu
narkomanii w kontekscie racjonalnej polityki narkotykowej.Administracja publiczna praca
licencjacka.Prawnokarna ochrona informacji niejawnych.Rozwiazania ergonomiczne przestrzeni dla osob
niepelnosprawnych na terenie belchatowa.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Reklama praca magisterska.Postepowanie zabezpieczajace.Zarzadzanie logistyczne w jednostce samorzadu
terytorialnego.Dzialalnosc kredytowa banku spoldzielczego w bedzinie.Finansowanie inwestycji w spolkach
kapitalowych.Status prawnoustrojowy i rola prezesa urzedu zamowien publicznych a prawna regulacja
instytucji zamowien publicznych .Koszty logistyczne a wynik finansowy przedsiebiorstwa
handlowego.Planowanie jako funkcja zarzadzania na przykladzie spolki x.Zlozonosc procesu zarzadzania
ryzykiem walutowym rozpatrywana na przykladzie polskiego przedsiebiorstwa.Charakterystyka dzialalnosci
deweloperskiej na rynku mieszkaniowym na przykladzie firmy deweloper lux.Analiza finansowa w
ksztaltowaniu rozwoju przedsiebiorstwa.Prace licencjackie tematy.Zatrzymanie procesowe jako srodek
przymusu w systemie polskiego prawa.Skutecznosc rozwiazan prawnych i metod pozaprawnych w
przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie.Analiza procesu restrukturyzacji na przykladzie spolki pec w
belchatowie.Public relations jako instrument ksztaltowania wizerunku samorzadu terytorialnego na
przykladzie miasta i gminy kazimierza wielka.Proces rekrutacji i selekcji w sluzbach mundurowych na
przykladzie policji.Marketing szeptany jako narzedzie promocji.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu w
praktyce bankow w polsce..Marketing bezposredni w dzialalnosci biur podrozy..praca licencjacka budzet
gminy .Pastisz i stereotypowe role zwiazane z plcia w internetowych kampaniach
reklamowych.Konkurencyjnosc malych przedsiebiorstw handlowych z supermarketami na rynku
..
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namyslowskim..Wycena wartosci malej firmy na przykladzie firmy bracia kaczmarek.praca licencjacka budzet
gminy .Proces kreowania innowacji spolecznych na przykladzie gminy wadowice.Mozliwosci uruchomienia
firmy - przedsiebiorstwa ogrodniczego - przygotowanie podstawowych zalozen biznesplanu.Brytyjska partia
narodowa. Proba rysu historycznego.Ocena skutkow czynnosci cywilnoprawnych w prawie
podatkowym.Przyklady prac licencjackich.Analiza wypadkowosci przy pracy - rola czynnika ludzkiego na
podstawie elektrowni w ktorej nosnikiem energetycznym jest wegiel brunatny..Ubezpieczenia menedzerskie
(d&o) jako nowy rodzaj ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej czlonkow spolek kapitalowych w polsce
na tle rozwiazan w stanach zjednoczonych i republice federalnej niemiec..Krym. Analiza marketingowa
produktu turystycznego internetowych biur podrozy w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Zaklad pracy
chronionej w polskim systemie prawnym.Proces rekrutacji i selekcji pracownikow a wizerunek
przedsiebiorstwa..praca licencjacka budzet gminy .Analiza marketingowa srodkow do mebli tapicerowanych
przy wprowadzaniu na rynki zagraniczne.Przestepstwo jako przyczyna rozwiazania umowy o prace bez
wypowiedzenia z winy paracownika..praca licencjacka budzet gminy .Marka jako narzedzie przewagi
konkurencyjnej / na przykladzie firmy coca-cola/.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc cywilna
za naruszenie obowiazkow informacyjnych spolek publicznych.Wyrokowanie i rodzaje wyrokow w procesie
karnym.Zadowolenie z wdrozenia informatycznego systemu zarzadzania na przykladzie firmy „but-polex
2000.System oceniania pracownikow na przykladzie domu pomocy spolecznej „kalina” w suwalkach.praca
licencjacka budzet gminy .Tajemnica korespondencji jako dobro osobiste oraz jej ochrona w prawie
cywilnym..Specyfika zarzadzania projektami kulturalnymi na przykladzie festiwalu kulturuy zydowskiej i lekcji
spiewania.Projekt hali sportowej praca inzynierska budownictwo.Wplyw inwestycji na rozwoj
przedsiebiorstwa.Rozwiazanie umowy o prace za wypowiedzeniem..Promocja uslug agroturystycznych.praca
licencjacka budzet gminy .Wybrane problemy rozwoju gminy krakow..Charakterystyka systemu
franchisingowego na podstawie firmy orbis s.a..Instytucja trwalego zarzadu.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza finansowa jako zrodlo informacji o sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie spolki
x..Wykorzystanie funduszy unijnych do wspomagania funkcji oswiatowej na przykladzie gminy niemodlin w
latach 2007-2010.Zasada prawdy w postepowaniu cywilnym.Specyfika opodatkowania dochodow i
przychodow osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Technologia nakladania powlok
ochronno- dekoracyjnych stosowanych zugilu i metody badania ich jakosci..Ocena i analiza jakosci uslug
hotelarskich na przykladzie hotelu senackiego w krakowie.Stan silnego wzburzenia jako prawna i
psychologiczna podstawa wymiaru kary..Przekroczenie granic obrony koniecznej. Analiza doktryny prawa
karnego i orzecznictwa sadu najwyzszego.Cel pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie
prac licencjackich opinie.Kopycinska- danuta. Red. - wybory podmiotow decyzyjnych w warunkach
globalizacji : praca zbiorowa .Finanse publiczne i prawo finansowe.Zarzadzaniepublicznymi szpitalami w
warunkach systemu powszechnych ubezpieczen zdrowotnych.Jawnosc dzialania administracji
publicznej.Pietrzykowski- tomasz - podstawy prawa intertemporalnego : zmiany przepisow a problemy
stosowania prawa .Organizacja i funkcjonowanie urzedu gminy..Formy zaspokajania roszczen z tytulu
obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych na polskim
rynku ubezpieczeniowym.Centra dystrybucji oraz ich funkcjonowanie.Podatki i oplaty lokalne w planowaniu
finansowym gminy na przykladzie gminy panki.Procedury egzekucyjne w praktyce fiskalnej /na podstawie
podatku vat/.Kredyty hipoteczne w programie rodzina na swoim - charakterystyka programu i wybranej
oferty kredytu.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kompetencje komisji na
podstawie traktatu ustanawiajacego wspolnote europejska.Prace licencjackie pisanie.Proby wprowadzenia
ograniczen i zakazow w stosowaniu okreslonych broni konwencjonalnych na wspolczesnym polu
walki.Wspieranie przedsiebiorczosci na przykladzie powiatowego urzedu pracy w belchatowie.Przesluchanie
maloletniej ofiary przestepstwa w polsce i wybranych krajach europejskich.Swiadek w polskiej procedurze
karnej - problematyka zeznan nieprawdziwych.Odpowiedzialnosc karna i karno-skarbowa wspolnikow spolek
prawa handlowego.Kolasinski tomasz w. - gospodarka afrykanskiej strefy franka cfa 1957-2003 : zarys
wykladu- wybor zagadnien .Status jednostek pomocniczych gminy na przykladzie dzielnic miasta
krakowa.Urlopy pracownicze zwiazane z wypelnianiem obowiazkow rodzicielskich.Pojecie utworu w prawie
autorskim.Kornas- jerzy. Red. - idea ustrojowa a rzeczywistosc iv rzeczypospolitej .Wplyw przywilejow
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podatkowych na rozwoj i funkcjonowanie fundacji.Zagadnienie zmowy cenowej w legislaturze- egzekutywie i
praktyce urzedow kontroli. Ewolucja czy rewolucja?.praca licencjacka budzet gminy .Uproszczone
sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji na temat kondycji finansowej malego
przedsiebiorstwa..Utrata mocy wiazacej przez zgodna z prawem decyzje administracyjna.Problem
przestepczosci nieletnich.Wypalenie zawodowe a jakosc uslug na przykladzie pracownikow call
center.Logistyka stosowana a planowanie produkcji w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Analiza finansowa
jako podstawa oceny sytuacji finansowej spolki orbis s. A..System motywowania pracownikow w
autoryzowanych punktach handlowych sieci komorkowej.Analiza finansowa jako narzedzie zarzadzania
przedsiebiorstwem na przykladzie spolki agora.Analiza glownych zrodel dochodow wlasnych gminy na
przykladzie gmin powiatu klobuckiego w latach 2001 - 2005.Rekrutacja- selekcja- derekrutacja jako narzedzia
polityki personalnej na przykladzie fmg pioma s.a. w piotrkowie trybunalskim.Wypowiedzenie spolki
prawnej.Ekonomiczne metody przeciwdzialania bezrobociu w powiecie klobuckim.praca licencjacka budzet
gminy .Konsolidacja sprawozdan finansowych (na przykladzie grupy kapitalowej pfleiderer grajewo
s.a.).Nieizolacyjne formy wykonywania kar i innych srodkow penalnych w swietle obowiazujacych regulacji
normatywnych i danych statystycznych.Urzad ochrony konkurencji i konsumentow w polsce. Dzialalnosc i
proba oceny.Wynagrodzenie nalezne od korzystajacego w przypadku rozwiazania umowy leasingu.Efektywne
wykorzystanie maszyn i urzadzen w procesie produkcji pieca do topienia aluminium..praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rola pr w dzialalnosci polskich przedsiebiorstw- analiza i ocena na
wybranym przykladzie..Rozwoj spolecznej odpowiedzialnosci biznesu w wojewodztwie
lodzkim.Administracyjno-prawne aspekty zawodu i odpowiedzialnosci zawodowej lekarza..Podatek od
nieruchomosci w systemie dochodow wlasnych gmin w polsce.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w dzialalnosci
banku spoldzielczego w bialej rawskiej.Dzialalnosc faktoringowa eurofaktor s.a. solution szansa na rozwoj
malych i srednich przedsiebiorstw.Prawne i rachunkowe aspekty laczenia sie spolek kapitalowych (na
przykladzie spolek vistula s.a. i wolczanka s.a.).Program komputerowy - nielegalne uzyskanie i ochrona
prawnoautorska.Wzory prac magisterskich.praca licencjacka budzet gminy .Bukowski- maciej. - wplyw
wejscia polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie .Otoczenie finansowe i innowacyjne dla malych i
srednich przedsiebiorstw w krajach unii europejskiej..Rola edukacji w budowaniu gospodarki opartej na
wiedzy.Style kierowania a ocena pracownikow w firmie transport towarowy i handel muskalscy.Ochrona
dobr osobistych osoby prawnej.Analiza ewidencji i efektywnosci funkcjonowania podatku od towarow i uslug
na przykladzie urzedu skarbowego x.Narzedzia motywowania pracownikow call center.Przestepstwo
uporczywego nekania - zasadnosc kryminalizacji- analiza i ocena zmian wprowadzajacych art. 190a
k.k..Procedury uruchamiania dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstwa.Opodatkowanie dochodow ze
zrodel nieujawnionych lub nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych zrodlach przychodow.praca licencjacka
budzet gminy .E-logistyka we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Motywacja personelu medycznego na
przykladzie placowki sluzby zdrowia w krakowie.Koszty pracy w zakladzie pracy chronionej.Podatki i oplaty
lokalne jako zrodlo zasilania budzetow gmin na przykladzie gminy i miasta warta.Centralne biuro sledcze jako
jednostka do zwalczania przestepczosci zorganizowanej.Wykorzystania zasobow.Rola doboru pracownikow w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Instytucja obywatelstwa unii europejskiej jako nowa kategoria
prawna.Szkolenia personelu jako czynnik sukcesu firmy na przykladzie spolki shell..Ksztaltowanie systemu
zarzadzania metropoliami w polsce na przykladzie krakowskiego obszaru metropolitalnego.Analiza
finansowa przedsiebiorstwa abg spin w latach 2002-2006.praca licencjacka budzet gminy .Podatek od
towarow i uslug w swietle polskich uregulowan prawnych.Deficyt budzetowy.praca licencjacka budzet gminy
.Pomiar kapitalu intelektualnego na przykladzie firm z sektora energetycznego.praca licencjacka budzet
gminy .Wystepek o charakterze chuliganskim w polskim prawie karnym.Ochrona deponentow w polsce i unii
europejskiej na przykladzie upadlosci banku staropolskiego.Zarzadzanie nieruchomosciami komercyjnymi
charakterystyka- specyfika- zlozonosc procesu.Recydywa w polskim prawie karnym.praca licencjacka budzet
gminy .Gospodarka magazynowania jako podsystem logistyczny w przedsiebiorstwie
przemyslowym..Przemiany polityczne we francji w latach 1814-1848.Wplyw spolecznej odpowiedzialnosci i
zaangazowania biznesu na relacje spoleczne.Przejscie zakladu pracy na innego pracodawce.Umowa
deweloperska..Reforma ubezpieczen spolecznych a poziom kapitalu emerytalnego.Zarzadzanie
..
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nieruchomoscia wspolna na przykladzie wspolnoty mieszkaniowej w czestochowie.praca licencjacka budzet
gminy .Podmioty postepowania administracyjnego..Zrodla finansowania organizacji non-profit oraz
rozliczenie zadania publicznego na przykladzie zhp choragwii krakowskiej.Szkolenia pracownicze narzedziem
pobudzania motywacji.Mozliwosc wykorzystania instrumentow promocji i reklamy dla powiekszania
udzialow rynkowych na przykladzie firmy.Formy demokracji bezposredniej.Wypalenie zawodowe u
pracownikow na stanowiskach menedzerskich..Rola i znaczenie instytucji kultury w zyciu spolecznosci
lokalnej.Kredyt bankowy i leasing jako zrodlo finansowania zakupu srodka transportu.Sprawozdawczosc i
kontrola budzetu gminy jako jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy i miasta
pajeczno.Rynek pracy i jego wplyw na rozwoj gospodarczy (na przykladzie unii europejskiej).Prace
dyplomowe architektura.Zarzadzanie marketingowe przedsiebiorstwem uslugowym na podstawie
przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego s.a..Ugoda sadowa w polskim procesie
cywilnym.Wynagradzanie pracownikow jako element systemu motywacyjnego na przykladzie banku.Rola
kredytu hipotecznego w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych w polsce po 2000 roku.Odmowa
udzielenia licencji jako naruszenie zakazu naduzycia pozycji dominujacej w prawie unii europejskiej.Tematy
magisterskie.Ustroj konstytucyjny.Rola pomocy spolecznej w gminie pawonkow w zmieniajacych sie
warunkach spoleczno - gospodarczych.Czynnosci operacyjno-rozpoznawcze w polskim systemie prawnym
.Wybrane aspekty ochrony wlasnosci w orzecznictwie polskiego trybunalu konstytucyjnego- europejskiego
trybunalu praw czlowieka i sadu najwyzszego stanow zjednoczonych.Pamietniki jana chryzostoma paska jako
zrodlo wiedzy o ustroju rzeczpospolitej xvii wieku.Szkoda niemajatkowa a obowiazek odszkodowawczy
dluznika kontraktowego w procesie europeizacji zasad odpowiedzialnosci cywilnoprawnej.Pomoc dla msp w
ramach funduszy strukturalnych.Audyt finansowy w jednostkach sektora finansow publicznych.praca
licencjacka budzet gminy .Psychologiczne metody wykrywania klamstwa osob skladajacych zeznania i
wyjasnienia w procesie karnym..Analiza dystrybucji wyrobow tytoniowych w firmie imperial tobacco polska
s.a..Centra logistyczne jako element infrastruktury transportowej na przykladzie regionu
lodzkiego.Ergonomiczne modelowanie i optymalizacja przestrzeni pracy w plaszczyznie
strzalkowej.Naprawienie szkody na osobie.praca licencjacka budzet gminy .Zasady funkcjonowania
organizacji non-profit na przykladzie fundacji dla uniwersytetu jagiellonskiego.praca licencjacka budzet
gminy .Rozwiazywanie umow o prace za wypowiedzeniem.System zarzadzania jakoscia w zespole szkol
technicznych im. Tadeusza kosciuszki w lezajsku.Ochrona gatunkowa w prawie ue i prawie polskim.Granice
ingerencji panstwa w sfere zycia rodziny. Na podstawie nowelizacji z dnia 10 czerwca 2010r. Ustawy o
przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. Rozwazania prawnoporownawcze w swietle
prawa szwecji.Aktywnosc spoleczenstwa w lokalnych grupach dzialania na podstawie stowarzyszenia razem
dla radomki.Borowska- grazyna - inwentaryzacja : podrecznik do nauki zawodu technik ekonomista- technik
rachunkowosci : kwalif.Pisanie prac dyplomowych.Brak zarzadzania ryzykiem jako czynnik niepowodzenia
projektow informatycznych.Nowe srodki karne w prawie polskim (art. 39 pkt 2a i 2b kk).Wspolpraca w
ramach euroregionow na przykladzie euroregionu pradziad.Wewnatrzwspolnotowa dostawa
towarow.Roszczenia odszkodowawcze za naruszenie wspolnotowego prawa konkurencji.Lansowanie mody
na przykladzie branzy odziezowej.Zasady tworzenia- dzialalnosci oraz finansowania warsztatow terapii
zajeciowej dla osob niepelnosprawnych na przykladzie miasta i powiatu ostroleka.Ochrona wynagrodzenia za
prace .Odpowiedzialnosc za szkody lowieckie..Porozumienie jako forma dzialania administracji
publicznej..praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa spolki abc na podstawie sprawozdan
finansowych w latach 2003-2005.Miejsce swiadczenia przy dostawie towarow i swiadczeniu uslug w
regulacjach wspolnotowych oraz w podatku od towarow i uslug..praca licencjacka budzet gminy .Rola
motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy agro-targ s.a..Relacje
miedzy sadem powszechnym a sadem polubownym na gruncie przepisow kodeksu postepowania
cywilnego.Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na podstawie spoldzielni mieszkaniowej w
skrzydlowie.Determinanty rozwoju lokalnego na przykladzie gminy rozprza w latach 2000-2004.Rynek
systemow operacyjnych w urzadzeniach mobilnych.Rady narodowe w polsce ludowej w latach 19441989.Rola rachunku kosztow w zarzadzaniu jednostka gospodarcza na przykladzie firmy grand dll sp. Z
o.o..Rozstrzyganie sprawy w rozsadnym terminie.Analiza finansowa podmiotu gospodarczego dla potrzeb
..
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oceny ryzyka kredytowego na podstawie dzialalnosci banku spoldzielczego w skierniewicach.Prokurator w
postepowaniu cywilnym.Pomoc postpenitencjarna.Ocena funkcjonowania systemow obslugi sprzedazy w
firmie hur-pol.Rola i znaczenie polskiego rynku ubezpieczeniowego po akcesji do unii europejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Zasiedzenie wlasnosci nieruchomosci..Problem racjonalizacji wydatkow
publicznych jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie samorzadu wojewodztwa opolskiego w
latach 2007 - 2009..Modus operandi i podpis sprawcy w profilowaniu seryjnych przestepstw
brutalnych.Narzedzia oceny i doskonalenia systemu zarzadzania jakoscia w szpitalu.Doskonalenie procesu
wytworczego przy produkcji obuwia..Outsourcing w dzialalnosci bankowej.Bankowosc elektroniczna jako
forma swiadczenia uslug bankowych na przykladzie wybranego banku komercyjnego..Mandat
parlamentarny.Dobro prawne chronione prawem karnym.Komisje wojskowe i departamenty czasow
stanislawowski.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku spoldzielczym w zytnie w latach 20052009.Pozycja dominujaca i jej naduzywanie w prawie wspolnotowym na tle regulacji prawa
niemieckiego.Wybrane problemy rozwoju gminy krakow..Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda
realizacji zadan publicznych.praca licencjacka budzet gminy .Narozna- magdalena. Oprac. - gminne systemy
energetyki odnawialnej : materialy z konferencji zorganizowanej przez komisje.Wartosc dowodowa opinii
opartej na malej liczbie minucji.Ekonomiczno-spoleczne aspekty organizacji wielkoformatowych imprez
sportowych na przykladzie euro 2012 w polsce.Egzekucja administracyjna z nieruchomosci..Logistyka
dystrybucji a jakosc obslugi klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej na przykladzie wybranych
przedsiebiorstw..Proces planowania i jego wplyw na podejmowanie decyzji zwiazanych z kierowaniem w
jednostce budzetowej.Sprawozdawczosc i podatki sektora msp w zaleznosci od wielkosci
przedsiebiorstwa.Kody kreskowe i rfid jako przyklady systemow automatycznej identyfikacji
danych.Skutecznosc strategii merchandisingowej na przykladzie makro.Prawa dziecka w perspektywie
spolecznej.Dochody wlasne w rachunkowosci organu podatkowego na przykladzie gminy
miedzno..Czynnosci niecierpiace zwloki w postepowaniu karnym.Dzialania zarzadu spolki publicznej w celu
obrony przed wrogim przejeciem.Przyjecie i odrzucenie spadku.Ocena plynnosci finansowej na podstawie
euromark polska s.a..Rola iso 9001:2000 w ksztaltowaniu jakosci produkcji na przykladzie zakladow
kablowych bitner celina bitner.Niepoczytalnosc spowodowana odurzeniem.Demokracja atenska: ustrojidee- krytycy..Praca szansa dla osob odbywajacych kare pozbawienia wolnosci na przykladzie zakladu
karnego w kaliszu.praca licencjacka budzet gminy .Problemy internacjonalizacji msp w polsce.Strategia
marketingowa rozwoju produktu turystycznego na przykladzie miasta krakowa.praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw zasobow naturalnych na rozwoj japonii po ii wojnie swiatowej.Wojewodzka biblioteka
publiczna - przyklad nowoczesnej placowki.Wizerunek jako element przewagi konkurencyjnej na przykladzie
marki orange.Wprowadzanie systemu haccp i kontroli jakosci w sektorze gastronomicznym.Prawo osobowe
malzenskie w projekcie polskiej komisji kodyfikacyjnej na tle konkurencyjnych koncepcji i dzisiejszego stanu
prawnego.Finansowanie sektora msp w polsce w pierwszej dekadzie xxi wieku.Znaczenie koncepcji roli
nauczyciela dla zarzadzania rozwojem zawodowym..Miejskie public relations - promocja miasta przy uzyciu
narzedzi public relations na przykladzie krakowa.Techniczno-ekologiczna ocena stanowisk i warunkow pracy
wystepujacych w firmie stradom s.a..Przyczyny wypalenia zawodowego w pracy kuratorow
sadowych..Tendencje punitywne we wspolczesnych panstwach demokratycznych.Analiza dochodow budzetu
gminy moszczenica w latach 2003-2008.Ocena dzialalnosci otwartych funduszy emerytalnych.Dyjakowskamarzena. - crimen laesae maiestatis : a study of roman law influences in old poland .praca licencjacka
budzet gminy .Mik- cezary. Red. - pytanie prejudycjalne w orzecznictwie ets : funkcjonowanie procedury
prejudycjalnej w polsce : p.Analiza i ocena ryzyka kredytowego w dzialalnosci banku pko bp s.a..Wplyw
kultury organizacyjnej na procesy pozyskiwania pracownikow.Bankowosc internetowa- jako nowe oblicze
banku w xxi wieku..Pisanie prac lodz.Wspomaganie ksiegowosci w firmie obslugujacej platnosci w systemie
paypal.Analiza zdolnosci procesu pomiarowego na przykladzie przedsiebiorstwa
przemyslowego.Prognozowanie cen pszenicy i zyta w skupie w polsce w latach 2000 - 2011 na podstawie
modelu wintersa..Udzial prokuratora w postepowaniu przygotowawczym.Dochody powiatu grodzkiego w
swietle nowych rozwiazan prawnych na przykladzie skierniewic w latach 2002 - 2005.praca licencjacka
budzet gminy .Roznice w stylach reklamy prasowej na podstawie polskiej i amerykanskiej edycji magazynu
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playboy z 2004r..Koncepcja podzialu wladzy od xvii do xviii wieku.Jak powinna wygladac praca
licencjacka.Gospodarowanie nieruchomosciami w zwiazku z programem budowy autostrad w polsce na
przykladzie gminy zgierz.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc marketingowa banku w warunkach
gospodarki rynkowej na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Miejsce swiadczenia uslug w podatku od
towarow i uslug. Wybrane zagadnienia.Mozliwosci uruchomienia firmy - przedsiebiorstwa ogrodniczego przygotowanie podstawowych zalozen biznesplanu.praca licencjacka budzet gminy .Analiza kondycji
finansowej i systemy wczesnego ostrzegania w identyfikacji upadlosci polskich przedsiebiorstw
gieldowych.Wybrane zagadnienia produkcji i oceny jakosci mebli gietkich na terenie kraju..Istota i ewoluacja
systemu emerytalno-rentowego w polsce.Podatki i oplaty lokalne na terenie gminy janow w latach 2008 2010.praca licencjacka budzet gminy .zrodla finansowania sektora msp na przykladzie regionalnej instytucji
finansujacej.Komunikowanie sie w zarzadzaniu organizacja na przykladzie urzedu skarbowego w kedzierzynie
- kozlu..Ewolucja systemu finansowania jednostki budzetowej na przykladzie komendy miejskiej policji w
lodzi.Procedury celne w polskim systemie prawnym .Przypisy w pracy magisterskiej.Tworczosc ludowa jako
czynnik rozwoju lokalnego na przykladzie regionu lowickiego.Ocena funkcjonowania przedsiebiorstwa w
oparciu o zasady toyoty..Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia wg normy iso 9001:2000 w malych
przedsiebiorstwach branzy budowlanej.Autorskie prawa majatkowe w dobie spoleczenstwa
informacyjnego.Uslugi turystyczne swiadczone na podstawie umowy agencyjnej.Wyznaczenie zdolnosci
procesu w oparciu o wspolczynniki cp i cpk..Dochody budzetowe w systemie rachunkowosci gminy na
przykladzie gminy pajeczno.Znaczenie innowacyjnosci przedsiebiorstw w projektach realizowanych w ramach
europejskiego funduszu rozwoju regionalnego.Istota metod i narzedzi w ciaglym doskonaleniu systemu
zarzadzania jakosci w firmie „x”.Szanse mlodziezy na rynku pracy. Analiza sytuacji bezrobotnych mlodych
ludzi na rynku pracy powiatu brzeskiego.System informacyjny marketingu na przykladzie przedsiebiorstwa
vernicolor.Zarzadzanie jakoscia w uslugach publicznych na przykladzie poczty polskiej.praca licencjacka
budzet gminy .Kompleksowe ubezpieczenia malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie zakladow
ubezpieczen: pzu s.a.- tu allianz polska s.a.- tuir warta s.a..Zarzadzanie eksploatacja maszyn i jakoscia w
przemysle meblarskim.Wplyw uwarunkowan instytucjonalnych na wolumen bezposrednich inwestycji
zagranicznych.Formy publicznego oraz prywatnego mecenatu wobec artystow plastykow w polsce po 1989
r..Charakter prawny europejskiej spolki prywatnej.Szkolenia internetowe w budowaniu zasobow wiedzy w
przedsiebiorstwie.Budowanie systemow lojalnosciowych na stacjach paliw.Skutecznosc coachingu
prowadzonego wsrod mlodych menedzerow w firmie lekow cefarm.Tematy prac licencjackich
rachunkowosc.Sukcesja panstw we wspolczesnym swiecie: praktyka powstania nowych panstw na tle
konwencji wiedenskich.Efficiency of gaining and use of european funds on the example of sapard program
realization in klobuck.Aspekty logistycznej obslugi klienta na przykladzie przedsiebiorstwa orsay.Bilans jako
najwazniejszy skladnik sprawozdania finansowego.Rachunkowosc budzetowa w teorii i praktyce na
przykladzie gminy pabianice.Odpowiedzialnosc kontraktowa stron umowy o uslugi bankowosci
elektronicznej..Sankcje naruszenia przez kredytodawce obowiazkow z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. O
kredycie konsumenckim.praca licencjacka budzet gminy .Aplikacja zarzadzajaca siatkami zajec jako element
dydaktycznego systemu zarzadzania uczelnia.Ewolucja reklamy w polsce w okresie transformacji
ustrojowej.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa handlowo-budowlanego.Ocena efektywnosci
inwestycji rzeczowych w przedsiebiorstwie na przykladzie ppup poczta polska.Pozaplacowe motywowanie
pracownikow jako zrodlo efektywnosci na przykladzie arimr.Obsluga bankowa msp w absorpcji funduszy
strukturalnych.Status prawny spolki komandytowo-akcyjnej na tle obowiazujacych regulacji prawnych.praca
licencjacka budzet gminy .Przykladowe prace mgr.Projekt hydro-izolacji basenu kapielowego o powierzchni
wody 50x20 m. Praca inzynierska budownictwo.Prawnokarne aspekty przestepstwa pedofilii.Management
challenge: exit strategy implementation.Plan pracy magisterskiej.Windykacja naleznosci w trybie egzekucji
administracyjnej na przykladzie wojewodzkiego inspektoratu inspekcji handlowej w opolu..Organizacja
dzialalnosci centrum logistycznego na przykladzie magazynu centralnego firmy kaufland polska markety sp. Z
o.o..Status prawny przedsiebiorstwa energetycznego.Polityka kredytowa bankow w warunkach postepujacej
konkurencji.Praca w godzinach nadliczbowych oraz dyzur pracownika..Maloletni w postepowaniu cywilnym
rozpoznawczym.praca licencjacka budzet gminy .Niestandardowe formy komunikacji marketingowej na
..
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przykladzie ambient media.Znaczenie i miejsce malych przedsiebiorstw w polskiej gospodarce..Rekrutacja i
selekcja jako istotne elementy zarzadzania zasobami ludzkimi na podstawie firmy feber.Analiza i ocena
czynnikow ksztaltujacych organizacje bezpiecznych stanowisk pracy na przykladzie malych przedsiebiorstw
produkcyjnych..Zarzadzanie kryzysowe- zapobieganie i reakcja na powodz jako zagrozenie dla zycia i mienia
mieszkancow raclawic slaskich.Czynniki warunkujace uruchomienie nowej dzialalnosci gosopdarczej w
sektorze medycznym na przykladzie nzoz usmiech.Uchylenie lub zmiana ostatecznej- niewadliwej decyzji
administracyjnej.Propozycja marketingu partnerskiego dla firmy luxplast g.t.m. jezierscy s.j..Uwarunkowania
zmaian poziomu i struktury bezrobocia na przykladzie powiatu oleskiego..Analiza sprawozdan finansowych
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w tomaszowie
mazowieckim.praca licencjacka budzet gminy .Motywacja pracownikow jako element procesu zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w
sieradzu.Koncepcja logistycznej obslugi klienta w firmie medicor - pol zaklad techniki medycznej sp. Z
o.o..Euro jako srodek platniczy w krajach unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Molestowanie
seksualne jako element mobbingu i przejaw patologii w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Efektywnosc pracy
personelu a ksztalt systemu motywacyjnego w organizacji na przykladzie firmy „famex” w
turku.Funkcjonowanie banku komercyjnego na przykladzie banku pekao s.a..Projekt przedszkola
osiedlowego – konstrukcja mieszana praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie innowacja w szkole.
Integracja miedzyprzedmiotowa..Pisanie prac licencjackich szczecin.praca licencjacka budzet gminy .Ocena
zagrozen na wybranych stanowiskach pracy jako niezbedny element wdrozenia systemu zarzadzania
bezpieczenstwem i higiena pracy na przykladzie kuzni palysz.Kredytowanie jako zrodlo finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw.System motywacyjny a wydajnosc pracy na przykladzie przedsiebiorstwa komet urpol spolka z o. O. W kedzierzynie - kozlu..Reklama w procesie komunikowania sie przedsiebiorstwa z
rynkiem na przykladzie grupy zywiec s.a..Analiza rozwiazan ergonomicznych przestrzeni miejskiej miasta
czestochowy.praca licencjacka budzet gminy .Skarga na akty organow jednostek samorzadu
terytorialnego.Ocena zaleznosci miedzy wskaznikami finansowymi a gieldowa wartoscia spolek cersanit s.a. i
pbg s.a..Wplyw motywacji na przykladzie firmy eads pzl warszawa-okecie s.a. w warszawie.Przemyt.
Ewolucja zjawiska.Ochrona konsumenta w umowach timesharingu w prawie unii
europejskiej.Podejmowanie dzialalnosci i finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw.Oddzialywanie
inwestycji wodno-kanalizacyjnej na rozwoj gminy kluczewsko.praca licencjacka budzet gminy .Ocena
rentownosci na podstawie przedsiebiorstwa branzy cieplowniczej.Wspolpraca miedzysektorowa na
przykladzie choragwi krakowskiej i urzedu miasta krakowa..Perspektywy rozwoju miast na przykladzie
lodzi.Prace licencjackie tanio.Innowacyjne zmiany w administracji publicznej w dobie spoleczenstwa
informacyjnego.Srodki unii europejskiej na aktywna integracje w rachunkowosci gminno-miejskiego osrodka
pomocy spolecznej.Prace magisterskie chomikuj.Wplyw wykorzystania funduszy unijnych na rozwoj gminy
libiaz..Trasy przewozu materialow niebezpiecznych w aglomeracji lodzkiej.Zasady funkcjonowania i
prowadzenia gospodarki finansowej przez domy pomocy spolecznej na podstawie domu pomocy spolecznej
dla doroslych w nysie..praca licencjacka budzet gminy .Ingerencja sadu w odniesieniu do wykonywania
wladzy rodzicielskiej..Wybrane obszary oceny sytuacji przedsiebiorstwa.Program rozwoju obszarow wiejskich
na lata 2007-2013 na przykladzie projektow realizowanych przez biuro wsparcia inwestycyjnego..Zarzadzanie
zmianami jako element strategii wspolczesnego przedsiebiorstwa.Pomiar jakosci swiadczonych uslug na
przykladzie firmy polion sp. Z o.o..Znaczenie internetu w komunikacji marketingowej przedsiebiorstw
sektora msp.Proces produkcyjny i analiza jakosci w procesie wytwarzania przyczep ciezarowych na
przykladzie fabryki przyczep niewiadow sp.zo.o..Wplyw sejmu na dzialalnosc samorzadu
terytorialnego..Popelnienie przestepstwa przez pracownika jako przyczyna rozwiazania umowy o prace bez
wypowiedzenia.Gospodarowanie gminnymi zasobami nieruchomosci na przykladzie gminy wreczyca
wielka.System ocen pracowniczych w przedsiebiorstwie consolis polska sp. Z o.o..Profilaktyka i zwalczanie
stresu w miejscu pracy.Formy demokracji bezposredniej w wybranych panstwach europejskich - analiza
porownawcza.Biznesplan uruchomienia nowej dzialalnosc gospodarczej.Rola i funkcje dewelopera na rynku
nieruchomosciami w polsce.Roszczenie o spelnienie swiadczenia w naturze (zarys konstrukcji).Wybrane
zagadnienia logistyki dystrybucji przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet
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gminy .Prace dyplomowe chomikuj.Koncepcja odpowiedzialnosci za ochrone i jej rola we wspolczesnym
prawie miedzynarodowym.Powstanie obowiazku podatkowego w podatku od towarow i uslug.Uczestnictwo
jednego z malzonkow w spolce jawnej.Autonomia finansowa jednostki samorzadu terytorialnego. Analiza
struktury budzetu miasta lodzi w latach 2004-2009.Wylaczenie wspolnika w spolce z o.o..Loft jako szczegolna
forma na rynku nieruchomosci mieszkaniowych.Przejscie uprawnien z tytulu rekojmi- niezgodnosci towaru
konsumenckiego i gwarancji na dalszych nabywcow - rozwazania w oparciu o prawo polskie i wybrane
systemy europejskie..Srodek karny przepadku w polskim prawie karnym.Prawne- ekonomiczne- spoleczne i
instytucjonalne czynniki kreujace pozycje i zachowania konsumentow.Zapotrzebowanie ziemi na energie.
Innowacyjny projekt desertec - energia sloneczna z pustyn.Teoretyczne i praktyczne aspekty systemu
motywowania w procesie zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy unilever polska
s.a..Inwestycje z wykorzystaniem srodkow unijnych a system zamowien publicznych na przykladzie gminy
miasta belchatow.Analiza motywacji materialnej w przedsiebiorstwie uslugowym telekomunikacji polskiej
s.a..Wisniewski- rafal (1977- ). Red. - polityka przestrzenna a transportowa : ewaluacja inwestycji
infrastrukturalnych .Miasto krakow jako marka turystyczna.Proces otwierania systemow prawnych jako
przejaw odchodzenia od pozytywistycznej wizji prawa.Doskonalenie zawodowe nauczycieli jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi w szkole publicznej.Szpitter- agnieszka. - zarzadzanie wiedza w tworzeniu
innowacji : model dojrzalosci projektowej organizacji .praca licencjacka budzet gminy .Urlop
wypoczynkowy.Internet jako medium promocji (na przykladzie wirtualnego operatora telefonii komorkowej heyah).Praca licencjacka rachunkowosc.Dostatni- grzegorz. - koncepcje sluzby cywilnej a realizacja
konstytucyjnego celu jej dzialania .Pyka- michal. Red. - prawo ustrojowe unii europejskiej .Pojecie
konsumenta w polskim prawie cywilnym.Wplyw zagrozen naturalnych na ruch turystyczny na przykladzie
tajlandii.Rola negocjacji w dzialalnosci handlowej przedsiebiorstwa.Stres organizacyjny w grupie
pracownikow biurowych. Porownanie pracownikow banku z urzednikami miasta.Instytucja warunkowego
przedterminowego zwolnienia i przyczyny jej odwolania.Ochrona dobr osobistych.Kupie prace
magisterska.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie majatkiem
obrotowym w przedsiebiorstwie handlowym x z opoczna.System transportowy na przykladzie
przedsiebiorstwa handlowo uslugowego olmet..Tematy prac licencjackich socjologia.Identyfikacja obszarow
niezgodnosci na podstawie wyrobow z tworzyw sztucznych..Pozycja ustrojowa polskich sluzb specjalnych po
roku 1997.Warunki oraz ocena rozwoju uslug agroturystycznych w powiecie piotrkowskim.Kluza- stanislaw.
Red. - procesy demograficzne a kapital spoleczny .Albinski- piotr. Red. - kryzys a polityka stabilizacyjna w unii
europejskiej .Polityka rynku pracy w wymiarze lokalnym. Studium przypadku powiatu laskiego..Samorzady
lokalne jako inwestorzy na rynku ochrony srodowiska na przykladzie gminy herby.Dostosowanie polskiego
rolnictwa do standardow unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj personelu i szkolenia
pracownicze w przedsiebiorstwie produkcyjnym maskpol.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
jakoscia i produkcja lozysk samochodowych.Praca licencjacka marketing.Wylacznie ochrony pracownika
przed wypowiedzeniem lub rozwiazaniem umowy o prace w razie upadlosci lub likwidacji pracodawcy.Rola
srodkow unijnych w finansowaniu zadan gminy na przykladzie gminy gorzkowice.Mechanizmy prowokacji w
reklamie spolecznej..Ocena kondycji finansowej na przykladzie badanego przedsiebiorstwa w latach 20042006..Motywacja nauczycieli na przykladzie wybranych placowek w miescie i na wsi..Zastosowanie analizy
finansowej w zarzadzaniu strategicznym przedsiebiorstwem.Dochody i wydatki w rachunkowosci gminy
kruszyna w latach 2008-2011.Zarzadzanie szkola wobec czasu wolnego uczniow.Dzialania marketingowe
aptek na przykladzie apteki ziola polskie.Precedens w stanach zjednoczonych miedzy teoria deklaratywna i
konstytutywna.Sprawiedliwy handel znany na calym swiecie jako fair trade.Ocena poziomu rozwoju podhala
pod katem wskaznikow zrownowazonego rozwoju: spolecznego- gospodarczego oraz
srodowiskowego..Ewolucja regulacji prawnej srodkow zabezpieczajacych..Legitymacja skargowa w
postepowaniu sadowoadministracyjnym..Polityka jakosci w zarzadzaniu jednostkami sfery podatkowej na
przykladzie ii urzedu skarbowego w czestochowie..Przestepstwo falszowania pieniedzy w kodeksie karnym z
1997 r. .Wybrane aspekty logistyczne gospodarki magazynowej na przykladzie firmy bilplast.Cyberprzestrzen
jako miejsce popelnienia czynu zabronionego.Prawo osobowe malzenskie w projekcie polskiej komisji
kodyfikacyjnej na tle konkurencyjnych koncepcji i dzisiejszego stanu prawnego.Odpowiedzialnosc za
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niewykonanie bankowego przelewu transgranicznego.Wykorzystanie funduszy unijnych w rozwoju gminy
jurajskiej kroczyce.Pozafinansowe motywowanie pracownikow na przykladzie firmy limal.Podpis
elektroniczny w polsce - teoria a praktyka..Analiza kredytu hipotecznego na podstawie dzialalnosci ing banku
slaskiego s.a..Prawnokarna problematyka przeszczepu.Ocena efektywnosci wykorzystania srodkow unijnych
na przykladzie gmin powiatu opolskiego..Benchmarking procesow jako nowa metoda zarzadzania
publicznego..Struktura kapitalu w spolkach akcyjnych..Zarzadzanie czasem jako instrument ksztaltowania
kultury organizacyjnej przedsiebiorstwa.Przestepstwa pracownicze - aspekty kryminalistyczne.Prace
licencjackie tematy pedagogika.Rola funduszy strukturalnych w rozwoju powiatu belchatowskiego w latach
2005-2010.Wplyw elementow logistyki zwrotnej na koszty przedsiebiorstwa.Praca tymczasowa jako
nietypowa forma zatrudnienia..praca licencjacka budzet gminy .Wiktymizacja osob
niepelnosprawnych.Rozwoj transportu drogowego w polsce w kontekscie unii europejskiej.Organizacja i
funkcjonbowanie osrodkow informacji turystycznej w krakowie i wroclawiu..Rola kredytu hipotecznego w
finansowaniu nieruchomosci.Rola banku w finansowaniu przedsiebiorstw na wybranych przykladach.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza zarzadzania relacjami z klientem na przykladzie firmy cummins ltd. Sp. Z
o.o.Zasady finansowania gminy na przykladzie gminy i miasta kozieglowy.Analiza funkcjonowania produktow
kredytowych dla klientow indywidualnych w wybranych bankach komercyjnych..Rozwoj spolecznogospodarczy wojewodztwa warminsko-mazurskiego w okresie.Prywatyzacja i komercjalizacja mienia
publicznego w polsce na przykladzie przedsiebiorstwa modernizacji urzadzen energetycznych remak sa.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza motywacyjnej roli wynagrodzen w jednostkach samorzadu terytorialnego
na przykladzie gminy.Zarzadzanie wolontariuszami w organizacjach pozarzadowych..praca licencjacka budzet
gminy .Rola kadry kierowniczej w funkcjonowaniu i rozwoju spoldzielni mieszkaniowej srodmiescie w
lodzi.Potocki- arkadiusz. Red. - globalizacja a spoleczne aspekty przeobrazen i zmian organizacyjnych
.Roszczenia materialnoprawne w prawie pracy.Nadzor nad samorzadem terytorialnym w iii
rzeczypospolitej..Efekty inwestycji realizowanych z funduszy unijnych w miescie tomaszow mazowiecki.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Dzialania promocyjne w telefonii komorkowej (na
przykladzie wybranego operatora).praca licencjacka budzet gminy .Polskie sadownictwo administracyjne a
sprawowanie wymiaru sprawiedliwosci.Zarzadzanie lancuchem dostaw w aspekcie logistycznej obslugi
klienta na przykladach firm garmond press s.a. oraz opek sp. Z o.o..Logistyka w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem na przykladach firm: energop sp. Z o.o. Oraz nylonbor sp. Z o.o..Kotowska- irena. Red. aktywnosc zawodowa i edukacyjna a obowiazki rodzinne w polsce w swietle badan empirycznych.Proces
podzialu zysku netto w spolkach kapitalowych.Prace magisterskie socjologia.Transgraniczne przeniesienie
siedziby spolki kapitalowej - miedzy krajowymi rozwiazaniami kolizyjnoprawnymi a swoboda
przedsiebiorczosci.Zdanowicz- mieczyslawa. Red. - partnerstwo wschodnie : wymiary realnej integracji
.Egzekucja administracyjna z nieruchomosci..Osobowosc i style kierowania osob zarzadzajacych
oswiata.praca licencjacka budzet gminy .Zasady oceniania pracownikow administracji i obslugi w placowkach
oswiatowych na przykladzie gimnazjow.Ugoda sadowa.Zarzadzanie instrumentami wsparcia dla rolnictwa w
polsce przez agencje restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.Zarzadzanie obrotem materialowym i
towarowym na przykladzie okregowej spoldzielni mielczarskiej w latach 2008-2010.Problematyka wyboru
formy opodatkowania dochodu na przykladzie sklepu spozywczo-przemyslowego „stokrotka”.Pisanie prac
katowice.Karty platnicze jako nowoczesna forma transakcji bezgotowkowych na podstawie oferty wybranych
bankow..Kult pamieci osoby zmarlej - szczegolne dobro osobiste i jego ochrona..Lagoda- krzysztof. vademecum interwencji policyjnych : interwencje od a do z : podrecznik dla policjantow .Zarzadzanie
wynikiem finansowym jako zrodlem finansowania aktywow w spolce akcyjnej hardex s.a..Systemy
wspomagania decyzyjnego w przedsiebiorstwie.Mandat parlamentarny..Marketingowa koncepcja jakosci na
przykladzie kfc w czestochowie.Znaczenie funduszy unii europejskiej dla ograniczenia bezrobocia w
wojewodztwie lodzkim.Podstawy systemu konstytucyjno-ustrojowego irlandii.Predyspozycje kobiet do
stanowisk menadzerskich w przedsiebiorstwie na przykladach bialostockich firm.Pisanie prac
pedagogika.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Sadownictwo konstytucyjne w
europie zachodniej..Rola kapitalu obcego w finansowaniu przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa
tex-moda sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Ocena szans rozwojowych przedsiebiorstwa na
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przykladzie zphu polmar.Postepowanie administracyjne przed naczelnikiem urzedu skarbowego.Analiza
kosztow bezposrednich na przykladzie przedsiebiorstwa bucik.Zastosowanie kodeksu cywilnego w prawie
pracy.Wplyw wyniku finansowego na sytuacje majatkowo-finansowa w zakladach cukierniczych michas a.
Szymczyk- k. Chojnacka-szymczyk spolka jawna.Wplyw turystyki biznesowej na rozwoj uslug hotelarskich na
przykladzie hotelu pod roza w krakowie.Tryby przeksztalcenia spolki cywilnej..praca licencjacka budzet gminy
.Procedura --niebieskie karty w powiecie glubczyckim w latach 2006-2009.Funkcje inwentaryzacji
sprawozdawczej na przykladzie jednostki samorzadu terytorialnego.Proces amortyzacji srodka trwalego.Idea
sprawiedliwego handlu i jej rozwoj w polsce..Unijne fundusze strukturalne i ich rola w niwelowaniu
dysproporcji.Outsourcing rachunkowosci malych firm i funkcjonowanie biura rachunkowego.praca
licencjacka budzet gminy .Organizacja i funkcjonowanie centrow logistycznych..Budzet gminy jako instrument
stymulowania rozwoju gminy gorzkowice w latach 2006- 2010.System zarzadzania jakoscia jako instrument
tworzenia przewagi konkurencyjnej na podstawie fabryki narzedzi rafan..Piractwo wczoraj i dzis - akty
przemocy na wodach rogu afryki.Analiza rachunkow bankowych malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie banku bp s.a..Koszt obslugi dlugu publicznego w polsce w latach 2000 - 2005..Bezrobocie w
powiecie ostroleckim w latach 2002-2005.Szanse i bariery rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw.Swobody rynku wewnetrznego wspolnoty europejskiej a prawa podstawowe.Komunikacja
zorientowana na klienta w organizacji na podstawie przedsiebiorstwa pzu s.a..Stosowanie prawa
miedzynarodowego w wewnetrznym obrocie prawnym.praca licencjacka budzet gminy .Proces
uruchamiania- rejestracji i prowadzenia firmy rynku motoryzacyjnego w polsce.Rola kredytow dla rolnictwa
w dzialalnosci banku spoldzielczego na przykladzie banku spoldzielczego ziemii lowickiej.Przestepstwa
rozpowszechniania faszyzmu.Prawno -organizacyjne uwarunkowania rekrutacji w urzedzie gminy
wlodowice.Regulacje prawne miedzynarodowego ruchu osobowego pomiedzy rzeczypospolita polska a jej
sasiadami wschodnimi..Ocena funkcjonowania kredytow mieszkaniowych w dzialalnosci kredytowej pko bp
s.a.Aplikacja obslugi antykwariatu w oparciu o narzedzie microsft visual foxpro.Ekonomiczne aspekty
agroturystyki w wojewodztwie slaskim..Dzialalnosc rzeczoznawcy i posrednika w obrocie nieruchomosciami
mieszkaniowymi- na podstawie agencji nieruchomosci renoma w radomsku.praca licencjacka budzet gminy
.Wybor prawa dla umowy konsumenckiej.Znaki towarowe produktow leczniczych w imporcie
rownoleglym.Budzet jako instrument efektywnego zarzadzania finansami jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy redziny w latach 2005-2007.Quality management on the basis of the
novol firm.Dzialania policji z zakresu public relations jako czynnik kreowania wizerunku w
spolecznosci.Instytucje kultury wobec dziedzictwa kulturowego ziem zachodnich i polnocnych polski na tle
stosunkow polsko-niemieckich.Zarzadzanie miedzynarodowym programem edukacyjnym :rozumienie celow
i procedur programu przez jego pracownikow a kryteria sukcesu beneficjentow..Uwarunkowania logistyki
dystrybucji oraz logistycznej obslugi klienta na przykladzie pkn orlen .Ocena kondycji finansowej na
przykladzie gminnej spoldzielni --samopomoc chlopska w latach 2005-2007..Fuzje i przejecia przedsiebiorstw
na przykladzie firm z branzy motoryzacyjnej volvo car corporation i ford motor company.praca licencjacka
budzet gminy .Ewidencja i wycena uslug budowlanych w ksiegach rachunkowych przedsiebiorstwa.Wplyw
gospodarki odpadami na rozwoj spoleczno-gospodarczy miasta i gminy chojnow..Odrebnosci w
postepowaniu gospodarczym.Koncepcja strategii marketingowych (na przykladzie krakowskiego szpitala
specjalistycznego im. Jana pawla ii w krakowie).System kompleksowego zarzadzania jakoscia na przykladzie
samodzielnego zespolu publicznych zakladow lecznictwa otwartego warszawa - wola..Oferta bankowosci
internetowej dla msp na przykladzie wybranych bankow w polsce.Pisanie prezentacji.Gospodarowanie
nieruchomosciami na terenie gminy miedzno w latach 2007-2010.Analiza wykorzystania srodkow unijnych w
ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego woj. Mazowieckiego w latach 20042006.Podniesienie konkurencyjnosci polskich uzdrowisk poprzez wprowadzenie uslug spa & wellness.
Przyklad naleczow.Psychospoleczne uwarunkowania powodzenia zawodowego w
przedsiebiorczosci.Zarzadzanie nieruchomosciami komunalnymi na przykladzie zakladu gospodarki
mieszkniowej tbs sp. Zo.o. W czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Krytka libertarianskiej teorii
sprawiedliwosci roberta nozicka we wspolczesnej filozofii prawa.Okreslanie rynku wlasciwego w
orzecznictwie trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej w latach 1997-2010.Plynnosc finansowa w ocenie
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mozliwosci kontynuacji dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie lentex s.a..Instytucjonalne gwarancje
ochrony praw czlowieka i obywatela w swietle konstytucji rp z 2 kwietnia 1997r..Strategia six sigma
sposobem na poprawe wynikow finansowych na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Rozwoj uslug
bankowych dla klientow indywidualnych na przykladzie bos s.a..Granice pozaustawowego kontratypu
dozwolonego ryzyka w sporcie.Rozwoj mikrofirm na przykladzie opola..Prace magisterskie uw.praca
licencjacka budzet gminy .Kultura masowa- a polityka kulturalna w polsce po 1989 r...Polityka wynagrodzen
w polsce i w wybranych krajach unii europejskiej.Ocena narzedzi motywowania stosowanych w firmie
ubezpieczeniowej na podstawie opinii pracownikow (na przykladzie towarzystwa ubezpieczen wzajemnych
tuw).Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec sprawcow przestepstw seksualnych.praca licencjacka
budzet gminy .Zabezpieczenie spoleczne osob niepelnosprawnych z autyzmem w polsce w swietle
wspolnotowej polityki spolecznej..Zastosowanie analizy portfelowej do zarzadzania portfelem inwestycji
finansowych.Uniewaznienie malzenstwa a stwierdzenie niewaznosci malzenstwa w prawie polskim i prawie
kanonicznym.Marketing walorow kulturalnych i turystycznych i ich rola w promocji lodzkiego obszaru
metropolitalnego.praca licencjacka budzet gminy .Jurysdykcja uniwersalna przy sciganiu zbrodni
wojennych..Wplyw podatku od towarow i uslug na wynik finansowy przedsiebiorstwa na przykladzie
stadniny koni walewice sp.z o.o.Wykorzystanie just in time jako glownej metody sterowania przeplywami w
przedsiebiorstwie.Efektywne zarzadzanie projektem i zespolem projektowym na przykladzie agencji
reklamowej.Normatywna klauzula obejscia prawa podatkowego.Dystrybucja produktow spozywczych marketingowe i logistyczne aspekty.Odpowiedzialnosc deliktowa za wypadki drogowe na gruncie kodeksu
cywilnego.Mason- thomas o. Red. - campaign finance and the citizens united supreme court case .Znaczenie
otoczenia przedsiebiorstwa na przykladzie uslug kurierskich ems-pocztex.Dzialania stowarzyszen
samorzadow lokalnych na przykladzie euroregionu tatry..praca licencjacka budzet gminy .Swiadectwo pracy
.Opracowanie zalozen do wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia wedlug pn-en iso 9001:2009 do hurtowni
kosmetykow i chemii gospodarczej tabox sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Migracje zagraniczne
stale i czasowe z wojewodztwa opolskiego w latach 1950-2010.Hierarchia strategicznych celow rozwoju
wojewodztwa malopolskiego w opinii mieszkancow.Wykorzystanie marki w tworzeniu strategii
marketingowej /na przykladzie marki golden rose/.Rola audytu wewnetrznego w dzialalnosci kredytowej
banku xyz.Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego praca inzynierska budownictwo.Systemy
zarzadzania jakoscia- srodowiskiem oraz bezpieczenstwem i higiena pracy jako czynnik rozwoju firmy
handlowej na przykladzie dystrybutorow stali w polsce..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w systemach
hotelowych.Praca licencjat.Zakup kontrolowany - prawo- etyka- praktyka.Czas popelnienia
przestepstwa.Budzet gminy na przykladzie gminy bielsk w latach 2007 - 2011.Wymiana handlowa z zagranica
i jej wplyw na rozwoj gospodarczy wojewodztwa podlaskiego.Marketing spoleczny jako plaszczyzna
wspoldzialania administracji publicznej- biznesu i organizacji pozarzadowych.Outsourcing robot
budowlanych i produkcji pomocniczej na podstawie badan w oddziale opole przedsiebiorstwa z.t.b. --polbau
sp. Z o.o..Sluzebnosc przesylu i inne instrumenty prawne pozwalajace na korzystanie przez przedsiebiorce
przesylowego z cudzej nieruchomosci.Trudny dialog kosciola wschodniego i zachodniego. Historia i
terazniejszosc..Jednostka administracji publicznej jako inwestor na rynku nieruchomosci.Fuzje i przejecia
jako element strategii rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie .Rynek uslug pocztowych w polsce.Tryb
nadawania certyfikatu na opakowania dla produktow niebezpiecznych.Charakterystyka dzialan
marketingowych na przykladzie banku bph s.a..Techniki doboru i selekcji pracownikow na przykladzie firmy
bowim.Powrotnosc do przestepstwa a wymiar kary.Kredyt jako zrodlo finansowania dzialalnosci
przedsiebiorstwa.Konfliktowosc i nastawienie asystentow zatrudnionych w urzedach
pocztowych.Rozstrzyganie sprawy w rozsadnym terminie.Postepowanie zakladu mleczarskiego dla uzyskania
certyfikatu systemu haccp na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej we wloszczowie..Rola
franchisingu w finansowaniu przedsiebiorstwa.Tworzenie portfela papierow wartosciowych.Bitner- michal. standardy zarzadzania dlugiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wplyw na
finansowan.Zarzadzanie lancuchem dostaw w aspekcie logistycznej obslugi klienta na przykladach firm
garmond press s.a. oraz opek sp. Z o.o..Analiza systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy pn-en iso
9001:2001 na przykladzie firmy ferro s.a..Analiza procesu kadrowego w sadzie rejonowym.Analiza i ocena
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systemu rekrutacji i selekcji pracownikow na przykladzie firmy eko okna.Analiza wielkosci i struktury
bezrobocia w wojewodztwie opolskim w ukladzie powiatow w latach 1998-2007..praca licencjacka budzet
gminy .Analiza finansowa dochodow i wydatkow jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
kruszyna w latach 2006 - 2010.Wykorzystanie zasad marketingu wewnetrznego w funcjonowaniu urzedu
miasta i gminy w blachowni.Zasada uczciwej konkurencji w orzecznictwie krajowej izby odwolawczej..Spor o
prawna dopuszczalnosc przerywania ciazy.praca licencjacka budzet gminy .Segmentacja rynku uslug spa w
busku zdroju..Wplyw formy opodatkowania na dochod malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy p.p.h.u
tom-ar ii w latach 2009-2011..Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie b+k polska sp. Z o.o. W latach 2007-2009.Prawne aspekty handlu elektronicznego w polsce.Urlop
wychowawczy...
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