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Ingerencja w swobode artystycznej wypowiedzi w swietle etosu sztuki.Procedury badania rachunku
przeplywow pienieznych przez bieglego rewidenta – proba modelu.Spedycja jako posrednie ogniwo procesu
przewozowego..Analiza strumieniowa bezrobocia w powiecie oleskim w latach 2004-2010.praca licencjacka
budzet gminy .Asertywnosc- jako podstawowy element komunikacji w biznesie. Analiza tematu na
podstawie srodmiejskiej spoldzielni mieszkaniowej..Analiza porownawcza wybranych kredytow
inwestycyjnych na podstawie ofert pko bp s.a. i banku zachodniego wbk s.a.Pisanie prac doktorskich
cena.Zapobieganie i zwalczanie demoralizacji i przestepczosci nieletnich w prawie polskim.Wspolna polityka
bezpieczenstwa ue.Status prawny pracownikow samorzadowych.Analiza finansowa elementem opracowania
strategii przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatu zawiercianskiego.Audyt strategiczny jako
metoda usprawnienia systemu zarzadzania w komercyjnej firmie medycznej..Zarzadzanie jakoscia uslug w
organizacji sektora hotelarskiego..Rodzaje dzialalnosci reglamentowanej prowadzonej przez organizacje
pozarzadowe.Marketingowa dzialalnosc malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Wplyw zmiany
wysokosci udzialow w pit oraz w cit na realizacje dochodow powiatu.Ocena dzialalbnosci lukas banku s.a. w
zakresie kredytow konsumpcyjnych w latach 2002-2005.Handel ludzmi w swietle obowiazujacej ustawy
karnej.Wplyw kryzysu globalnego na wymiane handlowa.Analiza porownawcza oddzialywania reklamy
prasowej na zachowanie konsumenta.Alternatywne formy finansowania floty samochodowej (na przykladzie
toyota amx autoryzowany dealer toyota w lodzi).Zarzadzanie technologia informatyczno-komunikacyjna w
szkole..Smierc strony w procesie cywilnym.Weryfikacja rzetelnosci i trafnosci teoretycznej „kwestionariusza
do badan stresu organizacyjnego” c.l. Coopera i s.sloana dla grupy pracownikow administracji publicznej –
powiat tarnowski..Budownictwo mieszkaniowe realizowane przez deweloperow w krakowie. Praca
inzynierska budownictwo.Adr jako wyraz postklasycznej koncepcji stosowania prawa.Wykorzystanie funduszy
strukturalnych unii europejskiej w procesach przeciwdzialania bezrobociu.praca licencjacka budzet gminy
.Marketing wewnetrzny.System oceny pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw interakcji prawa
intuicyjnego i pozytywnego na osiagniecia ostatecznych celow istnienia prawa.Akt notarialny jako tytul
egzekucyjny.praca licencjacka budzet gminy .Rynek nieruchomosci a koniunktura gospodarcza. Analiza na
przykladzie gospodarki usa w latach 2000 - 2009.Zarzadzanie podatkiem od towrow i uslug na przykladzie
przedsiebiorstwa branzy budowlano - uslugowej.Gotowe prace magisterskie licencjackie.Rola kultury
organizacyjnej w procesie zarzadzania przedsiebiorstwem i jej diagnoza na przykladzie firmy fuchs oil
corporation (pl.).praca licencjacka budzet gminy .Restrukturyzacja polskiego sektora
energetycznego.Zjawisko mobbingu w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy
mstow..Wadliwosc orzeczen sadowych. Analiza przyczyn- postaci i skutkow..Pisanie prac kielce.Skutecznosc
orzeczen sadowych w postepowaniu cywilnym.Nieruchomosci magazynowe w polsce w aspekcie zarzadzania
logistycznego.Rola i zadania zarzadcy nieruchomosci w procesie inwestycyjnym w nieruchomosci komercyjne
na przykladzie spolki ep hotele i nieruchomosci sp.z o.o.Sponsoring sportu jako narzedzie ksztaltowania
wizerunku marki na przykladzie firmy warka..Odpowiedzialnosc karna lekarza w zwiazku z wykonywaniem
zabiegow kosmetycznych.Gospodarowanie srodkami trwalymi w przedsiebiorstwie transtartak w latach
2007-2009.Rolnictwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej.Policja i jej praca w opinii
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spoleczenstwa wojewodztwa podlaskiego .Pisanie prac doktorskich cena.Amortyzacja nieruchomosci w
swietle polskiego prawa bilansowego i podatkowego.Znaczenie analizy fundamentalnej w podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych na przykladzie zelmer s.a..Usuwanie istotnych brakow postepowania
przygotowawczego w swietle art. 397 kodeksu postepowania karnego-istota- funkcjonowanie i ocena
instytucji..Praca licencjacka z fizjoterapii.Praca licencjacka pedagogika przedszkolna.Trudnosci adaptacyjne
osob powracajacych z emigracji zarobkowej.Odnawialne zrodla energii w polsce jako przyklad implementacji
zasad zrownowazonego rozwoju unii europejskiej.Przyklady prac magisterskich.Albinski- piotr. Red. - kryzys a
polityka stabilizacyjna w unii europejskiej .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kultury organizacyjnej na
efektywnosc dzialan firmy.Rozwoj turystyki w wojewodztwie zachodniopomorskim.Badanie zaleznosci
miedzy satysfakcja z pracy i identyfikacja pracownika z miejscem pracy a wiekiem i stazem na przykladzie
starostwa powiatowego w zawierciu.Otwarty fundusz emerytalny jako inwestor instytucjonalny na polskim
rynku kapitalowym- na przykladzie ofe aviva.Zawod bieglego rewidenta w kontekscie zmian viii dyrektywy
unii europejskiej.Target costing jako rachunek kosztow wspierajacy zarzadzanie strategiczne.Euroregion
pradziad jako przyklad europejskiej polityki regionalnej w praktyce.Wypoczynek podmiejski jako forma
spedzania czasu przez mieszkancow mielca.Karty platnicze praca licencjacka.Wypoczynek podmiejski jako
forma spedzania czasu przez mieszkancow mielca.Rozwoj przedsiebiorczosci wsrod rolnikow na przykladzie
grup producentow rolnych.praca licencjacka budzet gminy .Gotowe prace licencjackie za darmo.Struktura
pracy licencjackiej.Wartosci niematerialne i prawne w prawie bilansowym i podatkowym.Teoria prawa
naturalnego johna finnisa - dobro wspolne w ujeciach finnisa oraz doktryny kosciola
katolickiego.Kredytowanie dzialalnosci gospodarczej na przykladzie kredyt banku s. A. W
skierniewicach..System podatkow i oplat lokalnych oraz jego funkcjonowanie (na przykladzie gminy
pinczow).Procedura wyborcza do parlamentu w polsce.Dzialalnosc agencji restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa.Udzial obroncy z urzedu w postepowaniu karnym.Instytucja obrony koniecznej w polskim systemie
prawa karnego.praca licencjacka budzet gminy .Motywacyjna rola systemu wynagrodzen.Produkt jako
element marketingu mix na przykladzie firmy boc gazy.Kredyty inwestycyjne w polityce bankow
unwersalnych.Rola podatku od nieruchomosci w ksztaltowaniu dochodow gminy na przykladzie gminy
ogrodzieniec w latach 2006-2008.Granat- miroslaw. Red. - stosowanie prawa miedzynarodowego i
wspolnotowego w wewnetrznym porzadku prawnym francji i p.Koncepcje uzasadnienia wlasnosci prywatnej
a polski porzadek prawny.Prawo karne.Prace licencjackie z turystyki.Szkolenia pracownikow na przykladzie
firmy motoryzacyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Miedzybankowa analiza porownawcza zasad
udzielania kredytow mieszkaniowych (na przykladzie banku pko bp i pekao s.a.).Umowne prawo pierwokupu
- zarys instytucji na gruncie kodeksu cywilnego.Pedofilia - studium sprawcy.System zarzadzania jakoscia w
przedsiebiorstwie branzy spozywczej.Rozwiazanie umownego stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy
pracwnika.Sciagalnosc podatku dochodowego od osob fizycznych a rachunkowosc urzedu
skarbowego..Regulacje prawne i wzorcowe sprawozdawczosci finansowej w polsce i na swiecie.Ewolucja
polskiej regulacji prawnej dotyczacej gospodarki odpadami w ogolnosci.Istota i charakter instytucji
doradztwa podatkowego..Nowak- edward (1951- ). Red. - rachunkowosc zarzadcza a ryzyko dzialalnosci
gospodarczej .Ocena dzialalnosci powiatowego urzedu pracy w czestochowie w zakresie lagodzenia skutkow
bezrobocia..Benchmarking procesow jako metoda usprawnienia administracji publicznej..Efektywny
magazyn jako narzedzie osiagniecia zakladanego poziomu obslugi klienta - na przykladzie magazynow built
to suit.Kredyty mieszkaniowe w ofercie wybranych bankow w polsce..Otwarte fundusze emerytalne w
zreformowanym systemie ubezpieczen spolecznych.Naprawienie szkody poniesionej w cudzym lub we
wspolnym interesie w polskim porzadku prawnym. Studium teoretyczne z dziedziny rozgraniczenia sfer
zastosowania prawa cywilnego i administracyjnego.Budzet gminy zadzim jako instrument rozwoju
lokalnego.Marketingowe wykorzystanie internetu w firmie.Systemy motywacyjne w organizacjach
publicznych na przykladzie sadu rejonowego w oswiecimiu.Strategia rozwoju regionu jako szansa budowania
przewagi konkurencyjnej.Motywowanie jako funkcja zarzadzania zespolem przedstawicieli
handlowych.Przestepstwa trwale w niemieckim prawie karnym.Transgraniczne przeniesienie siedziby spolki
kapitalowej.Zarzadzanie potencjalem ludzkim w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy i
miasta kozieglowy.Historia sil zbrojnych.Karty platnicze jako nowoczesna forma rozliczen pienieznych na
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rynku polskim.Problematyka zbrodni ludobojstwa w konfliktach zbrojnych na przykladzie konfliktu w
rwandzie.Zarzadzanie personelem w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta w
czestochowie..Obsluga klienta jako instrument jego satysfakcji na rynku uslug medycznych na przykladzie
nzoz jasne blonia w lodzi.Formy finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Problemy rozwoju sektora
malych przedsiebiorstw w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Jezyk reklam komercyjnych jako czynnik
wplywajacy na zachowania mlodych konsumentow..Komunikacja marketingowa w budowaniu sukcesu
firmy.Umowa przedwstepna a umowa o prace.Uwarunkowania ekonomiczne dla sytuacji konkurencyjnej w
europejskim sektorze tanich linii lotniczych..Szkolenia pracownikow jako podstawowy element zarzadzania
zasobami ludzkimi w organizacji publicznej.praca licencjacka budzet gminy .Kreowanie wizerunku firmy na
przykladzie kromiss-bis spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.Motywacyjna rola wynagrodzen w malej
firmie..Znaczenie koncepcji spolecznej odpowiedzialnosci biznesu dla przedsiebiorstw branzy energetycznej
na przykladzie enion s.a..Uprawnienie umowne jednej ze stron umowy sprzedazy do oznaczenia ceny.praca
licencjacka budzet gminy .Odwolanie w postepowaniu podatkowym.Rola komunikacji w kierowaniu
organizacja.Polski system bankowy wobec uwarunkowan czlonkowskich i integracyjnych w unii
europejskiej.Strategiczne zamierzenia bielska-bialej w opinii mieszkancow.Lex commissoria.Funkcjonowanie
gospodarstw agroturystycznych w wojewodztwie opolskim ze szczegolnym uwzglednieniem
wspolfinansowania ze srodkow unijnych..Wzory prac magisterskich.Jak pisac prace magisterska.Davis- robert
a. - demand-driven inventory optimization and replenishment : creating a more efficient supply
chain.System ocen pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa wimed sp.z o.o.Plan pracy
licencjackiej.Podmioty uprawnione z tytulu praw autorskich do prac magisterskich i doktorskich..praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Procesy transportowe jako element systemu
logistycznego przedsiebiorstwa mlynarex..Rozwoj instrumentow bankowosci elektronicznej w polsce.Projekt
technologii i organizacji robot remontowych i modernizacyjnych wybranego obiektu przemyslowego. Praca
inzynierska budownictwo.Ewolucja precedensu na przykladzie podejscia europejskiego trybunalu praw
czlowieka do transseksualizmu.praca licencjacka budzet gminy .Sponsoring kultury w krakowie..Standardy
logistyczne na przykladzie uslugi przewozu zwierzat.praca licencjacka budzet gminy .Klub absolwenta
uniwersytetu jagiellonskiego jako jeden z organizatorow zycia kulturalnego spolecznosci
akademickiej..Technologia prefabrykacji konstrukcji drewnianych praca inzynierska budownictwo.praca
licencjacka budzet gminy .Sprawozdawczosc finansowa spolek wedlug mssf jako podstawa oceny
przedsiebiostwa ( na przykladzie grupy zywiec s.a ).Gminy na rzezcz osob niepelnosprawnych na przykladzie
mops w krakowie..Reklama jako element marketingu.praca licencjacka budzet gminy .Franchising w polsce na przykladzie rozwiazania przeznaczonego dla polskiej marki odziezowej.Wody geotermalne sznsa dla
rozwoju miasta i gminy uniejow.Procedura pytan prejudycjalnych przed polskimi sadami.Wydatki
inwestycyjne gminy jako instrument wspierania rozwoju lokalnego na przykladzie miasta
wloclawek.Praktyczne zastosowanie metod wyceny przedsiebiorstwa na przykladzie metody dcf.praca
licencjacka budzet gminy .Prawnopodatkowe aspekty przeksztalcen spolek handlowych.praca licencjacka
budzet gminy .Szkolenia pracownikow i ich odzwierciedlenie w rachunkowosci.Podzial nieruchomosci
niezaleznie od ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..Sytuacja prawna osob
bezrobotnych po 50 roku zycia na rynku pracy.Fundusze strukturalne jako instrument wspomagania i rozwoju
gminy na przykladzie gminy wola krzysztoporska.Wplyw zjawiska agresji na zarzadzanie szkola..Capigamiroslawa. - finanse bankow .Strategie wprowadzania nowego produktu na rynek/na przykladzie pzu
zycie.Wojewodztwo opolskie jako przedmiot promocji..Potencjal kontraktow futures na indeks wig20 w
zabezpieczaniu inwestycji otwartych funduszy emerytalnych.Pisanie pracy licencjackiej zasady.praca
licencjacka budzet gminy .Jasinski- artur. - architektura w czasach terroryzmu : miasto- przestrzen publicznabudynek .Rzekomy pelnomocnik jako instytucja prawa cywilnego.Nowoczesna dzialalnosc marketingowa na
przykladzie banku.Ocena dzialalnosci ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie
gospodarstwa nasienno-rolnego -- bovinas spolki z o.o. chodow..Miejskie public relations - promocja miasta
przy uzyciu narzedzi public relations na przykladzie krakowa.Dzialalnosc kantorowa w polsce.Powaga rzeczy
osadzonej na przykladzie orzeczen trybunalu sprawiedliwosci wspolnot europejskich w sprawach koblerkuhne- kapferer i lucchini.Najnowsze zmiany oparte o reformy w bankowosci spoldzielczej..Europejskie
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prawo administracyjne.Wczoraj- dzis- jutro - wplyw surowcow energetycznych na sytuacje gospodarcza i
polityczna swiata.Sluzby- inspekcje- straze.Metody unikania podwojnego opodatkowania dochodu z pracy
najemnej w umowach bilateralnych.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa x s.a..Proba porownania
jakosci uslugi oczekiwanej i otrzymanej.Funkcje organow kolegialnychw szkolach podstawowych i
gimnazjalnych na przykladzie wybranych gmin wojewodztwa swietokrzyskiego.Znaczenie i uzasadnienie
obowiazywania zasady dotrzymywania umow.Specyfika gospodarowania srodkami publicznymi na
przykladzie jednostki budzetowej w oswiacie.Rola konfliktow w malych i srednich przedsiebiorstwach na
podstawie hurtowni czesci motoryzacyjnych mar - mot.Kreacja dzialalnosci gospodarczej w postaci fitnes
klubu - keep fit.Analiza i poprawa warunkow pracy w zakladach dziewiarskich w aspekcie modelowania
przyjaznego srodowiska..praca licencjacka budzet gminy .Licencjacka praca.Analiza zastosowanie kodow
kreskowych w obsludze procesow logistycznych w firmie hutchinson.Ograniczenie swobody swiadczenia
uslug w prawie unii europejskiej.Zarzadzanie finansowaniem dzialalnosci rolniczej na przykladzie
rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.Prawne- spoleczne i ekonomiczne aspekty uzytkowania
gruntow w polsce.Sprzedaz w toku egzekucji z nieruchomosci.Rola kredytu i leasingu w finansowaniu zakupu
srodka trwalego na podstawie dzialalnosci firm volkswagen bank polska s.a. i volkswagen leasing polska sp. Z
o.o..Perspektywy reformy opodatkowania nieruchomosci w polsce.Fundusze strukturalne unii europejskiej w
powiecie ostroleckim.Outsourcing w transporcie wewnetrznym w dzialalnosci przedsiebiorstwa
przemyslowego w sektorze wytworcow kabli na przykladzie tele-foniki kable handel sa.Poziom zadowolenia
spoleczenstwa ze wzrastajacych uslug bankowosci elektronicznej na przykladzie banku pko bank polski
s.a..Zadluzenie polskich gospodarstw domowych jako przejaw przesuniecia konsumpcji w czasie.Tematy prac
licencjackich fizjoterapia.praca licencjacka budzet gminy .Szulce- halina (1939- ). - marketing w dzialalnosci
gospodarczej : podrecznik do nauki zawodu technik handlowiec : kwali.Marketing nauczania jazdy konnej na
przykladzie klubu jezdzieckiego scout w czestochowie.Grupy szczegolnie zagozone bezrobociem w
wojewodztwie lodzkim (1999-2005).praca licencjacka budzet gminy .Wsparcie osob niepelnosprawnych w
unii europejskiej- ze szczegolnym uwzglednieniem srodkow europejskich funduszy strukturalnych- na
przykladzie wojewodztwa malopolskiego..Zelazny- rafal. Red. - koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie
rynkow : praca zbiorowa .Dynamika teorii rewolucji wlodzimierza iljicza uljanowa lenina.Ocena systemu
informatycznego rachunkowosci na przykladzie systemu symfonia.Ocena strategii personalnej na przykladzie
firmy solali s.a..Zlozonosc procesow outsorcingu w globalnej gospodarce (na przykladzie outsorcingu uslug z
zakresu it).Wplyw ulg w podatku dochodowym od osob fizycznych na ksztaltowanie sie dochodow budzetu
panstwa w latach 2006-2008..Bezposrednia skutecznosc dyrektyw we wspolnotowym prawie ochrony
srodowiska.Pytania prawne przed trybunalem konstytucyjnym..Skarga paulianska z uwzglednieniem
mozliwosci jej wykorzystania w postepowaniu upadlosciowym.Rola menadzera w motywowaniu
pracownikow na przykladzie malego- sredniego i duzego przedsiebiorstwa.Pisze prace licencjackie.praca
licencjacka budzet gminy .Struktura i zadania komisji nadzoru finansowego jako organu nadzoru nad rynkiem
finansowym.Analiza i ocena wykorzystywania srodkow trwalych w przedsiebiorstwie czestochowska konfekcj
techniczna sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Strategia przedsiebiorstwa w erze globalizacji na
przykladzie us pharmacia.Sytuacja podejrzanego w postepowaniu przygotowawczym.Ocena mozliwosci
wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia zgodnego z norma iso 9001:2000 w malej firmie na podstawie firmy
zup szczepan kolczynski.praca licencjacka budzet gminy .Zatrudnianie cudzoziemcow spoza unii europejskiej
w polsce.Europejski nakaz aresztowania - aspekty proceduralne i praktyka stosowania.Kodyfikacja wiedzy w
systemie zarzadzania jakoscia organizacji (na przykladzie nzoz szpitala sprecjalistycznego w jedrzejowie.Istota
opodatkowania dochodow w spolkach kapitalowych.Efektywnosc narzedzi rekrutacji i selekcji pracownikow
na przykladzie badanej firmy.Pisanie pracy licencjackiej zasady.Rynek uslug logistycznych na przykladzie
grupy raben.Analiza jakosci uslug hotelarskich (na przykladzie krakowskich hoteli cztero- i
pieciogwiazdkowych).Projektowanie i wdrazanie innowacji technologicznych na przykladzie koncernu
miedzynarodowego..Praktyki ograniczajace konkurencje w swietle porozumien antykonkurencyjnych.
Wspolnotowe prawo konkurencji..Specyfika funkcjonowania fundacji w polskim systemie prawnoekonomicznym ze szczegolnym uwzglednieniem fundacji gajusz.Zagrozenia bezpieczenstwa dla
uzytkownikow sieci web zwiazane z ekspansja uslug i produktow google.Partnerstwo publiczno-prywatne
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szanse i bariery zastosowania formuly ppp w gminach.Napisanie pracy magisterskiej.Miedzynarodowe
sadownictwo karne..Kryta plywalnia – 25 m. Praca inzynierska budownictwo.Skutecznosc form pomocy
bezrobotnym na terenie regionu tarnowskiego w ocenie osob bezrobotnych i pracownikow powiatowego
urzedu pracy..Nabycie w dobrej wierze od upadlego mienia nalezacego do masy upadlosciowej.Zarzadzanie
w sektorze publicznym - nowe podejscie na przykladzie zastosowania strategicznej karty wynikow w urzedzie
miasta tarnowa i hrubieszowa..Relacje prawa i moralnosci w swietle filozofii prawa herberta harta.Wplyw
maksymalnych dyrektyw konsumenckich na funkcjonowanie skodyfikowanych systemow prawa
cywilnego.Wdrazanie i rozwoj innowacji technologicznych na przykladzie sita czestochowa..Przestepstwo
wypadku w komunikacji drogowej.praca licencjacka budzet gminy .Internetowa promocja turystyczna miasta
krakowa.Marketing na rynku prasowym na przykladzie magazynu „office&facility”.Niedozwolone metody
przesluchania w procesie karnym.Szczegolna ochrona trwalosci stosunku pracy pracownicy w
ciazy..Motywowanie jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie energa opec sp. Z o. O..praca
licencjacka budzet gminy .Porownawcza analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstw branzy systemow
odkurzania.Rozwoj rynku venture capital w stanach zjednoczonych.Prawne aspekty ochrony srodkow
pienieznych powierzonych bankom.Seminarium ii r.niest. V r- kat. Publicznego prawa gospodarczego.Analiza
rynku turystycznego kopenhagi.Zjawisko mobbingu w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy
mstow..Organizacja rachunkowosci w firmach malych na przykladzie xyz sp. Z o.o..praca licencjacka budzet
gminy .Struktura organizacyjna przedsiebiorstwa na podstawie firmy polimex mostostal s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Motywacja pracownicza a poziom leku na przykladzie nauczycieli.Zapewnienie jakosci w
procesie produkcji w wybranym przedsiebiorstwie branzy metalowej.Podatek od nieruchomosci i jego rola w
dochodach budzetu gminy- na przykladzie gminy piotrkow trybunalski w latach 2003-2006.Finansowanie i
pozafinansowe aspekty wspierania przedsiebiorstw innowacyjnych w unii europejskie.j.Znaczenie
zarzadzania strategicznego w rozwoju przedsiebiorstwa agroturystycznego zacisze polozonego w gminie
kluczewsko.Efektywne zaopatrzenie droga do obnizenia kosztow i zwiekszenia konkurencyjnosci
przedsiebiorstwa produkcyjnego.Doskonalenie systemow zarzadzania jakoscia w administracji publicznej na
przykladzie urzedu miasta tarnowa..Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. - modelowanie preferencji a ryzyko ’12
.Polityka budzetowa unii europejskiej.Regulacja prawna zakupu kontrolowanego stosowanego przez
centralne biuro antykorupcyjne .Diagnoza stresu organizacyjnego w gimnazjum publicznym im. Jana pawla ii
w golczy.Biznes plan jako narzedzie planowania inwestycji na przykladzie egips sp. Z o.o. Z siedziba w
rogowcu.Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomosci.Determinanty polityki dochodowej gmin.Uslugi
detektywistyczne i ochroniarskie.Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow..praca
licencjacka budzet gminy .Narzedzia marketingu mix w firmie ubezpieczeniowej na przykladzie
powszechnego zakladu ubezpieczen s.a..Karpiuk- miroslaw. - zadania i kompetencje zespolonej administracji
rzadowej w sferze bezpieczenstwa narodowego rze.Promocja gminy na przykladzie gminy pajeczno..Handel
dziecmi.Rola policji w przeciwdzialaniu terroryzmowi.Ocena realizacji ustawy o dostepie do informacji
publicznej w gminach wojewodztwa opolskiego..Postawy pracownikow wobec zmian w firmie- zwiazanych z
kryzysem ekonomicznym na przykladzie bre bank s.a..Instytucja obywatelstwa ze szczegolnym
uwzglednieniem procedury nabywania i utraty obywatelstwa w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.Skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia jako system
wzajemnie uzupelniajacych sie srodkow kontroli legalnosci orzeczen sadowych..Polityka kredytowa a
stabilnosc sektora bankowego w polsce.Bienkowska- ewa. - ofiara przestepstwa w dokumentach
miedzynarodowych .Prywatny detektyw.Prace licencjackie z administracji.Ewidencja i rozliczenie podatku
dochodowego od osob fizycznych na przykladzie gminy myszkow.Pisanie prac po angielsku.Finansowanie
rynku mieszkaniowego.Analiza kosztow wynagrodzenia w przedsiebiorstwie x w latach 2007-2009.Analiza
dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na przykladzie bre bank s. A. W latach 2006-2010..Wplyw ulg
podatkowych w podatku dochodowym od osob fizycznych na sytuacje majatkowa rodziny -wybrane
zagadnienia.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych gminy myszkow w latach 2006 -2010.Porozumienia
ograniczajace konkurencje.Venture capital jako zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw sektora msp
w polsce..Diagnoza wybranych aspektow zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie spolki
turystycznej..Doradztwo zawodowe jako instrument w wyborze przyszlego zawodu.Zarzadzanie finansami
..

..
powiatu- jednostki samorzadu terytorialnego..Ochrona przed wydawaniem- wydalaniem i zawracaniem
jednostek w aktach prawa miedzynarodowego na szczeblu uniwersalnym i regionalnym.Ocena zdolnosci
kredytowej osob fizycznych jako instrument ograniczania ryzyka kredytowego.Zasady pisania pracy
licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Radio krakow w obliczu transformacji systemowej w polsce.
Wizerunek rozglosni w 2012 roku..Przestepstwa internetowe..Analiza systemu dystrybucji firmy na
przykladzie przedsiebiorstwa x..Spolka partnerska jako forma prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.Analiza
wskaznikowa jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstw.Marketing bezposredni w dzialalnosci
biur podrozy..Prace licencjackie lublin.Prace magisterskie stosunki miedzynarodowe.Audyt
wewnetrzny.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie kredytem handlowym na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjnego.Sleszynski- przemyslaw. Red. - prace planistyczne a konflikty przestrzenne w
gminach = (planning works and spatial conflicts in.Marketing szeptany jako element budowania i kreowania
wizerunku marki..Teoria panstwa i prawa.Pomoc spoleczna praca licencjacka.Reklama w przedsiebiorstwie.
Wielkie kampanie reklamowe..praca licencjacka budzet gminy .Budzetowanie kapitalowe jako narzedzie
strategicznego controllingu.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kultura
irganizacyjna w instytucjach pozarzadowych (na przykladzie fundacji urszuli smok podatruj zycie rejestr
dawcow szpiku kostnego).Prace licencjackie z pielegniarstwa.Wplyw kryzysow finansowych i walutowych na
wymiane handlowa w azji poludnio-wschodniej.Rusnak- zofia. Red. - jakosc zycia a zrownowazony rozwoj
.Systemy informatyczne bankowosci elektronicznej..Prawo miedzynarodowe publiczne.Porownanie
budowania i promocji marki terytorialnej na przykladzie krakowa i wroclawia.praca licencjacka budzet gminy
.Najwyzsza izba kontroli w polsce w latach 1919 - 2004.Przestepstwo falszu materialnego dokumentu na
gruncie polskiego kodeksu karnego.Prace licencjackie lublin.Analiza procesu wytworczego i jakosc pretow
okraglych..Gospodarowanie odpadami na przykladzie powiatu i gminy belchatow.Postrzeganie czlowieka
jako podmiotu gospodarczego- rola nauk pokrewnych w rozwoju teorii ekonomii.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza porownawcza kredytu i leasingu jako forma finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw.Programy unii europejskiej na lata 2007-2013 szansa rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw na jednolitym rynku.Analiza techniczna jako sposob wyceny spolki gieldowej- z ilustracja na
przykladzie.Ocena wykorzystywania srodkow z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napojow
alkoholowych na przykladzie gminy sieradz w latach 2004-2006.Optymalizacja podatkowa a obejscie prawa cash pooling jako narzedzie optymalizacji podatkowej.Analiza dzialalnosci finansowej samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy wreczyca wielka w latach 2006 -2010.Wywlaszczenie jako instytucja
polskiego prawa publicznego na tle rozwiazan ustawy o gospodarce nieruchomosciami..System oceniania
pracownikow na podstwie firmy dell products (poland) sp. Z o.o..Projakosciowa restrukturyzacja zarzadzania
w administracji publicznej na przykladzie starostwa powiatowego w tarnowie.Wypowiedzenie zmieniajace
warunki pracy i placy na niekorzysc pracownika..praca licencjacka budzet gminy .Nabywanie nieruchomosci
przez cudzoziemcow w prawie polskim.Rozwoj marketingu wewnetrznego na przykladzie firmy
neospiro.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka wzory.Wspolczesne problemy miedzynarodowej
harmonizacji rachunkowosci i ich wplyw na regulacje polskie.Zrownowazona karta dokonan jako instrument
rachunkowosci zarzadczej na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Ocena
funkcjonowania gminnej spoldzielni samopomoc chlopska w zdzieszowicach w latach 2009-2011..System
nagrod i kar wobec podleglych pracownikow.Fundusze unii europejskiej jako zrodlo finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce w latach 2007-2013.Przemoc w rodzinie - aspkety prawnokarne i
kryminologiczne .Dochody wlasne gminy na przykladzie miasta i gminy wieliczka.Pomiar satysfakcji klientow
jako narzedzie oceny systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie urzedu miasta rybnik.E-handel a rynek
motoryzacyjny w polsce. Casus firmy shark system.Miejsce i rola restrukturyzacji przedsiebiorstwa w
gospodarce polskiej na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a..Agencje ochrony i mienia jako prywatne
podmioty stojace na strazy bezpiecznstwa i porzadku publicznego.Stosowanie przepisow o pelnomocnictwie
do organow menedzerskich spolek handlowych z uwzglednieniem prokury.praca licencjacka budzet gminy
.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu - koncepcja i jej rozwoj. Odpowiedzialnosc w sektorze bankowym w
polsce..Analiza zrodel finansowania dzialan ograniczajacych bezrobocie oraz aktywizujacych bezrobotnych z
funduszy unijnych na przykladzie powiatu klobuckiego w latach 2005-2009.Pomoc w pisaniu pracy.Karty
..

..
platnicze na rynku bezgotowkowych instrumentow platniczych w polsce..Problemy zwiazane z kryzysem
finansowym - doswiadczenie meksyku w 1994 roku i usa w 2007 roku..Analiza leasingu jako formy
finansowania przedsiebiorstwa w polsce na podstawie dzialalnosci firmy car-max..praca licencjacka budzet
gminy .Uwarunkowania ekspansji eksportowej przedsiebiorstwa .Podatki i platy lokalne w budzecie gminy na
przykladzie miasta kalisza.Wykonywanie prawa poboru w stosunku do akcji roznych rodzajow.praca
licencjacka budzet gminy .Dotacje unijne jako zrodlo finansowania inwestycji malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie pzedsiebiorstwa aluron sp. Zo.o..Kultura organizacyjna i jej znaczenie w
przedsiebiorstwie ( na przykladzie badan w zakladzie przewozow towarowych cargo w opolu.Gestykulacja
dloni oraz rak jako element modyfikujacy przebieg wywiadu selekcyjnego..Rola bezposrednich inwestycji
zagranicznych dla rozwoju gospodarki rynkowej w polsce.Zasada swobody umow w swietle unikania
opodatkowania.Pomoc publiczna dla malych i srednich przedsiebiorstw..Dlug publiczny w polsce i wybranych
krajach unii europejskiej.Pozycja prawnoustrojowa rady ministrow.Instytucja kontratypu obrony koniecznej w
polskim prawie karnym.Zarzadzanie kapitalem obrotowym a rynkowa wartosc spolki.Profilaktyka
wypadkowa jako funkcja ochronna prawa pracy.Mobbing praca licencjacka.Analiza poziomu i struktury
bezrobocia w polsce w latach 2004-2009.Wartosciowanie i ocena stanowisk pracy jako element zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie slaskiego urzedu wojewodzkiego w katowicach.Fundusze inwestycyjne
jako forma oszczedzania wplywajaca na rozwoj polskiej gospodarki.Instrumenty rozwoju przedsiebiorczosci
w gminie pajeczno.praca licencjacka budzet gminy .Gospodarka magazynowa jako element
logistyki.Manipulacje w negocjacjach.Wynagradzanie jako narzedzie motywowania w firmach
telekomunikacyjnych.Matuszewski- jacek. Red. - prywatyzacja wladzy publicznej- publicyzacja sfery
prywatnej .Uzywacz uprzedni znaku towarowego.Badania do pracy magisterskiej.Marketing w zarzadzaniu
gmina wreczyca wielka.Promocja produktu klubu sportowego na przykladzie wkret - met domex azs
czestochowa.praca licencjacka budzet gminy .Integracja bankowo - ubezpieczeniowa na przykladzie grupy
pzu.Wplyw kultury narodowej na zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji.Analiza bezrobocia w powiecie
czestochowskim w latach 2007-2014.Reklama jako bodziec ksztaltujacy zachowanie konsumenta na
przykladzie banku pko bank polski..praca licencjacka budzet gminy .Zadania jednostek samorzadu
terytorialnego w swietle konstytucji rp i postanowien prawa administracyjnego..Dzwonkowski- henryk. Red.
- prawo podatkowe .Prace magisterskie pedagogika.praca licencjacka budzet gminy .Nadzor nad
samorzadem terytorialnym w ii rzeczypospolitej..Prawnokarna ochrona rynku instrumentow
finansowych.Wplyw internetu na elementy marketingu mix na przykladzie wybranych studiow przypadkow
volvo/ lexus.Dochody uzyskane za granica przez osoby prawne a problem miedzynarodowego podwojnego
opodatkowania..Dzialalnosc gospodarcza fundacji.Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki vat 2009 .Zurek- janusz
(ekonomia). Red. - przedsiebiorstwo na rynku globalnym .Zmiennosc rol kierowniczych we wspolczesnej
organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w
gminie lubien kujawski.Wolnosc zrzeszania sie w swietle konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 1997
r..Ustrojowa zasada demokracji bezposredniej.Koncentracja branzowa jako czynnik lokalizacji klastrow (na
przykladzie wojewodztwa lodzkiego).Naruszenia znakow towarowych- oznaczen indywidualizujacych
przedsiebiorce.Problematyka zbiegu postepowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych z postepowaniem
egzekucyjnym w administracji.Postepowanie odwolawcze w swietle nowelizacji k.p.k. Z 2013r..praca
licencjacka budzet gminy .Sposoby wykrywania sprawcow przestepstw w dzielach arthura conan
doylea.Problematyka zakazu reformationis in peius w postepowaniu administracyjnym na tle art. 139 k. P.
A..Ogolne zasady ponoszenia odpowiedzialnosci przez jednostkiw prawie karnym miedzynarodowym
widziane w swietle postanowien statutu miedzynarodowego trybunalu karnego.Przestepstwo znecania sie art207 kodeksu karnego z 1997 roku.Kopczewska- katarzyna. - renta geograficzna a rozwoj spolecznogospodarczy .Czynnosci niecierpiace zwloki (dochodzenie w niezbednym zakresie).Dolina struga - dolina
innowcji. Wplyw nowych technoligii na rozwoj gmin doliny strugu..Rola kuratorow zawodowych w
wykonywaniu srodkow probacji w polsce.Lichniak- irena. Red. - wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu
: wybrane zagadnienia .Programy pomocowe unii europejskiej jako zrodlo finansowania msp w
polsce.Ocena kondycji finansowej na podstawie analizy wskaznikowej malopolskiego centrum biotechniki sp.
Z o.o. W latach 2005 - 2009..Systemy logistyczne zarzadzania opakowaniami w przedsiebiorstwach
..

..
niemieckich.Analiza fundamentalna i techniczna a ograniczenie ryzyka inwestycyjnego na rynku
kapitalowym.Struktura organizacyjna organu administracji rzadowej - na przykladzie urzedu skarbowego w
lodzi.Strefa euro - szanse i zagrozenia.Wplyw promocji na wizerunek gminy w swietle badan ankietowych na
przykladzie gminy przedborz.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie innowacji w transporcie kolejowym
na przykladzie przedsiebiorstwa - zaklad transportu isd huty czestochowa..Tematy prac magisterskich
rachunkowosc.Kredyty konsumocyjne i inwestycyjne dla podmiotow gospodarczych w dzialalnosci banku
komercyjnego.Zarzadzanie logistyka miejska w aspekcie transportu osob. Badanie na przykladzie miasta
pabianice.Wypalenie zawodowe na przykladzie zawodu lekarza.Budowanie i komunikowanie marki
malopolski. Porownawcze studium przypadku wojewodztwa malopolskiego i regionu wallonii.Wspolpraca
organizacji pozarzadowych z jednostkami penitencjarnymi w polsce na przykladzie aresztu sledczego krakow
podgorze..Kreowanie polskich marek na eurorynku.Proces doboru pracownikow do sluzby cywilnej na
przykladzie komendy powiatowej policji w pabianicach.Zasady ksztaltowania portfela uslug bankowych na
przykladzie banku zachodniego wbk s.a..Dostosowanie w polsce do polityki energetycznej unii europejskiej
w kontekscie realizacji strategii lisbonskiej na przykladzie miasta gostynina.Funkcje budzetu gminy w polsce
na podstawie gminy konskie w latach 2005-2009.Efektywnosc inwestowania w fundusze inwestycyjne na
przykladzie tfi pzu.Tendencje miedzynarodowego rynku uslug.Przedmiotowy i podmiotowy zakres
postepowania egzekucyjnego w administracji.Szkolenia pracownikow i ich odzwierciedlenie w
rachunkowosci.Proces rekrutacji i szkolenia pracownicze jako istotne elementy zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie sadu rejonowego w czestochowie.Analiza korzysci wynikajacych z wdrazania
systemow informatycznych w transporcie samochodowym.Modyfikacje systemu wynagradzania na
przykladzie grodkowskich zakladow wyrobow metalowych s.a. w grodkowie..Pomoc ue dla polskiego
rolnictwa i obszarow wiejskich w ramach programu sapard na przykladzie wojewodztwa
mazowieckiego.Granice prawa do obrony w swietle przestepstw przeciwko wymiarowi
sprawiedliwosci.Nabycie w dobrej wierze od upadlego mienia nalezacego do masy
upadlosciowej.Ekologistyka w sferze gospodarowania odpadami w miescie lodzi.Relacje miedzy jednostkami
samorzadu terytorialnego a przedsiebiorstwami dzialajacymi w skali miedzynarodowej..Amortyzacja w
prawie podatkowym i bilansowym..Strategie zarzadzania gmina ukierunkowane na tworzenie sprzyjajacych
warunkow do rozwoju przedsiebiorczosci..Bezrobocie jako przyczyna ubostwa na przykladzie wojewodztwa
opolskiego.Gospodarstwa domowe na rynku produktow depozytowych.Prawo osob pozbawionych wolnosci
do ochrony zdrowia w swietle orzecznictwa etpcz w sprawach polskich.praca licencjacka budzet gminy
.Ochrona interesow inwestorow w swietle ustawy o szczegolnych uprawnieniach ministra wlasciwego do
spraw skarbu panstwa oraz ich wykonywaniu w niektorych spolkach kapitalowych lub grupach kapitalowych
prowadzacych dzialalnosc w sektorach energii elektrycznej- ropy naftowej oraz paliw gazowych.Zjawisko
bezrobocia w polsce - sposoby przeciwdzialania..Logistyka e-sprzedazy jako forma tworzenia
dlugookresowych relacji z klientem.Analiza finansowa firmy wawel s.a. w latach 2004-2007.Systemy
informatyczne w instytucjach finansowych na przykladzie jednostki bankowy fundusz leasingowy
s.a..Strategie marketingowe w przedsiebiorstwie mroncz & nadstawek sp. Z o.o..Analiza strategiczna
przedsiebiorstwa na przykladzie spolki techtex.Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia wedlug modelu
efqm na przykladzie instytutu odlewnictwa w krakowie.Mediacja w postepowaniu wykonawczym.Bezrobocie
w powiecie belchatowskim (2000-2006).Negocjacje jako jedno z narzedzi rozwiazywania konfliktow w
organizacji.Cywilnoprawne aspekty umowy timesharingu.praca licencjacka budzet gminy .Problemy
definiowania tortur- nieludzkiego i ponizajacego traktowania w prawie miedzynarodowym.Programy
lojalnosciowe na rynku paliw jako narzedzie promocji i ich rola w budowaniu trwalych wiezi z
klientem.Biznes plan jako narzedzie wspolczesnego zarzadzania.Micherda- bronislaw (1945- ). Red. - prawo
bilansowe a prawo podatkowe .Ocena dzialalnosci finansowej gminy stalowa wola w latach 20042006.Organizacja obslugi klienta na przykladzie biura podrozy triada..Budzet gminy biala na tle finansow
publicznych.praca licencjacka budzet gminy .Produkt na przykladzie biura turystycznego orbis.Zarzadzanie
finansami w instytucjach kultury- na przykladzie filharmonii opolskiej..Sposoby finansowania zakupu nowych
mieszkan..Ewidencja rozrachunkow z pracownikami z tytulu wynagrodzen w firmie totalizator sportowy sp. Z
o.o..Prawo do samoobrony w prawie miedzynarodowym na przykladzie wojny w iraku.praca licencjacka
..
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budzet gminy .Dyskryminacja pracownika w zatrudnieniu.Ochrona konsumenta w prawie lotniczym unii
europejskiej.Dzialania marketingowe przedsiebiorstwa uslugowego na przykladzie przedsiebiorstwa
masterlink express.praca licencjacka budzet gminy .Kontraktualistyczne uzasadnienie porzadku prawnego i
jego podstawowe instytucje w doktrynie johna rawlsa.Analiza porownawcza mozliwosci i ograniczen
marketingu szeptanego i reklamy.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki konkurencyjnosci
przedsiebiorstwa na rynku tsl na przykladzie przedsiebiorstwa xyz.Orzeczenia sadu najwyzszego w
przedmiocie skargi kasacyjnej..Pozamaterialne sposoby motywowania pracownikow na przykladzie firmy
coffee street.Analiza i ocena kondycji finansowej spolki z udzialem skarbu panstwa na przykladzie zakladow
chemicznych police s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Nadzor nad partiami
politycznymi w polskim prawie konstytucyjnym..Skarga konstytucyjna w wybranych panstwach europyaustria- czechy- hiszpania- niemcy- polska.Ogolna charakterystyka zasad odpowiedzialnosci karnej i karania
w chinskim kodeksie karnym.Magisterska praca.Przeciwdzialanie praniu brudnych pieniedzy przez banki i
organy bankowe.praca licencjacka budzet gminy .Rola negocjacji w zarzadzaniu przedsiebiorstwem w
warunkach zaostrzajacej sie konkurencji na rynkach globalnych.Tajemnica korespondencji jako dobro osobiste
oraz jej ochrona w prawie cywilnym..Ustawa z dnia 1 lipca 2009r. O lagodzeniu skutkow kryzysu
ekonomicznego dla pracownikow i przedsiebiorcow jako implikacja kryzysu gospodarczego w prawie
pracy.Wlasciwosc sadu w sprawach o wykroczenia.Mianowanie jako czynnik profesjonalizacji sluzby cywilnej
na przykladzie urzedu skarbowego krakow - podgorze.Zbieg ochrony kupujacego na podstawie przepisow o
rekojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej oraz innych instytucji kodeksu cywilnego.Prace doktorskie.Pojecie
i charakter prawny instrumentow finansowych.praca licencjacka budzet gminy .Polsko-rosyjska wymiana
gospodarcza w latach 1991-2007.Porownanie budowania i promocji marki terytorialnej na przykladzie
krakowa i wroclawia.Zmiana trybu upadlosci z mozliwoscia zawarcia ukladu na tryb likwidacyjny.Polityka
rachunkowosci na przykladzie szkoly podstawowej w latach 2007-2009..Perspektywa rozwojowa sezonowych
osrodkow wypoczynkowych na tle tendencji sektora uslug turystycznych.Polska wobec wyzwan integracji z
unia europejska - doswiadczenia czlonkostwa i perspektywy.Praca magisterska.Szkolenia jako forma
motywowania pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa turek sp. Z o.o. w glubczycach.praca licencjacka
budzet gminy .Naruszenia prawa na rynku reklamowym.Budzetowanie operacyjne w przedsiebiorstwie
budowlanym.Rola zarzadzania w swietlicy..Ksztaltowanie produktu turystycznego biur podrozy na
przykladzie wycieczek do norwegii..Prawa- wolnosci i obowiazki czlowieka i obywatela rp.Znaczenie bankow
hipotecznych w finansowaniu rynku niruchomosci w polsce.Inwestycje komunalne i zrodla ich finansowania
na przykladzie budowy kanalizacji w gminie bialaczow.Struktura oraz wplyw procesow integracyjnych z unia
europejska na lokalny rynek pracy na przykladzie powiatowego urzedu pracy w radomsku.Rola
rachunkowosci zarzadczej w kierowaniu firma.Czynnosci handlowe w systemie prawa ii rzeczpospolitej.Bank
secrecy in swiss and polish legal system.Pomiar kapitalu intelektualnego wybranych spolek z branzy
spozywczej notowanych na gpw w warszawie.Innowacyjne procesy magazynowania w systemie
logistycznym.Towarzystwo funduszy inwestycyjnych- tworzenie i funkcjonowanie.Fenomenologiczna analiza
rzeczywistosci prawnej.praca licencjacka budzet gminy .Biobudynki z surowcow miejscowych praca
inzynierska budownictwo.Pisanie prac licencjackich szczecin.Zarzadzanie jakoscia w oparciu o certyfikaty iso
serii 9000:2000 na przkladzie grupy lotos s.a..Prawo do rodziny w swietle praw dziecka.Marketing w handlu
detalicznym na przykladzie rynku dystrybucji kosmetykow w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.Pozaplacowe skladniki wynagradzania jako narzedzia motywacji.Ocena bezpieczenstwa pracy i ryzyka
zawodowego wybranych etapow kampanii remontowej w bot elektrowni belchatow s.a..Wspieranie rozwoju
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Praktyczne aspekty prezentacji informacji o kapitale intelektualnym
jednostki gospodarczej.Finansowanie gminy wola krzysztoporska z wykorzystaniem funduszy
unijnych.Psychologiczne i spoleczne skutki bezrobocia wsrod absolwentow w dabrowie gorniczej.Bledy i
zmiany w polityce rachunkowosci oraz wartosciach szacunkowych i ich wplyw na ksztaltowanie finansowego
wizerunku firmy.Prawo malzenskie osobowe w prawie europejskim od prawa rzymskiego po czasy
nowozytne.Venture capital jako zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw sektora msp w
polsce..Wojewodztwo jako region w rozumieniu prawa europejskiego.Poreczenie za dlug
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przyszly.Atrakcyjnosc turystyczna gminy janow..Zroznicowanie atrakcyjnosci turystycznej regionow w
polsce.Zakaz reformationis in peius w procesie karnym.Agroturystyka jako czynnik wielofunkcyjnego rozwoju
wsi.Formy zatrudnienia w polsce.Odpowiedzialnosc cywilna czlonkow zarzadu spolek kapitalowych w
kodeksie spolek.Umowa licencyjna z zakresu prawa wlasnosci przemyslowej.Analiza ryzyka kredytowego
podmiotow gospodarczych na przykladzie banku pko bp sa w latach 2008-2010.System motywacyjny
pracownikow samorzadowych na przykladzie strazy miejskiej w czestochowie.Ciezkie naruszenie
podstawowych obowiazkow pracowniczych przez pracownika (art.52 paragraf 1 p.1).Podatki i oplaty lokalne
jako element ksztaltowania budzetu gminy sosnowiec w latach 2008-2011.praca licencjacka budzet gminy
.Odpowiedzialnosc wykonawcy obiektu budowlanego w swietle warunkow kontraktu fidic..Przymenskiandrzej. - publiczna pomoc mieszkaniowa a demarginalizacja spoleczna ludnosci ubogiej .Rola rekrutacji i
selekcji pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie firmy kabex.Dzialalnosc spoldzielczej
kasy oszczednosciowo-kredytowej na rynku uslug finansowych w polsce..Liniowy podatek dochodowy od
osob fizycznych i perspektywy jego wprowadzenia w polsce.Rola strazy granicznej w zapewnieniu
bezpieczenstwa i porzadku publicznego .Szkolenie - jak je prowadzic i jakich bledow nie popelniac.Analiza
budzetu gminy szczekociny w latach 2008-2010.System wspomagania finansowego dla zakladu pracy
chronionej - istota i znaczenie.Weresa- marzenna. Red. - transfer wiedzy z nauki do biznesu : doswiadczenia
regionu mazowsze .Pozycja ustrojowa kongresu stanow zjednoczonych ameryki polnocnej..Deontologia
pracy profesjonalnego wywiadowcy gospodarczego.Bezpieczenstwo energetyczne unii europejskiej z punktu
widzenia polski.Fuzje i przyjecia na rynku motoryzacyjnym w latach 2000-2010..Buczna- malgorzata. Red. kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekunczy .praca licencjacka budzet gminy .Formy uproszczonej
ewidencji podatkowej w malych przedsiebiorstwach.Specyfika opodatkowania dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw..Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.System controllingu w sieci
franchisingowej.Etyczne aspekty globalizacji.Ochrona przed nieuczciwa konkurencja we francuskim systemie
prawnym.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc przeciwdzialania przemocy w rodzinie w ramach
programu niebieskie karty w okresie 2001-2010r. Powiat olesnicki.Zintegrowane instrumenty promocji
stosowane w pozycjonowaniu rynkowym przedsiebiorstwa energetycznego na przykladzie pge obrot s.a. ii
oddzial w lodzi..Kierowanie personelem w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie centrum
ksztalcenia praktycznego.Szpitter- agnieszka. - zarzadzanie wiedza w tworzeniu innowacji : model dojrzalosci
projektowej organizacji .Przeslanki wznowienia postepowania administracyjnego.Balanced scorecard jako
metoda pomiaru i komunikowania strategii w przedsiebiorstwie.Liberalizacja rynku energii elektrycznej w
polsce oraz wybranych panstwach i regionach - porownanie.Zarzadzanie relacjami z klientami
indywidualnymi w zakladzie energetycznym krakow.Perspektywa finansowa i jej rola w ksztaltowaniu
budzetu unii europejskiej.Praktyczne aspekty wykorzystania srodkow ue na ochrone srodowiska przez
organizacje pozarzadowe na przykladzie fundacji partnerstwo dla srodowiska.Deductibility of interest in
company taxation in poland.Obiektywna i subiektywna ocena skutecznosci szkolen dla bezrobotnych z
zakresu aktywnego poszukiwania pracy na przykladzie klubu pracy w krakowie.Ewidencja ksiegowa funduszy
pomocowych z unii europejskiej na przykladzie malych i srednich przedsiebiorstw..Rola metody caf 2006 w
usprawnianiu zarzadzania administracja publiczna.Kryminologia.Motywowanie do efektywnej pracy. Badanie
na podstawie banku komercyjnego x.Finansowa ocena efektywnosci funkcjonowania spolki elsan z o. O. W
latach 2001-2004.Specyfika internacjonalizacji przedsiebiorstw technologicznych.Specyfika negocjacji w ecommerce.Historia slowackiej kryminalistyki.Uslugi detektywistyczne jako przyklad prywatyzacji
bezpieczenstwa publicznego.Zarzadzanie produkcja- jakoscia i bezpieczenstwem pracy w zakladzie
remontowo - uslugowym..Efektywnosc eksploatacji maszyn i urzadzen wykorzystywanych do produkcji
mebli..Analiza spoleczno - ekonomiczna przedsiebiorstwa przemyslu wydobywczego.Zastosowanie
wybranych instrumentow promocji w malej firmie na przykladzie relax uslugi turystyczne przewoz.Rekrutacja
i selekcja w procesie zzl na przykladzie firmy x.Zasada samostanowienia narodow na przykladzie katalonii i
kraju baskow.Dowod z przesluchania stron w polskim procesie cywilnym.Przykladowe prace licencjackie z
pedagogiki.Status pracodawcy w postepowaniu upadlosciowym obejmujacym likwidacje majatku
dluznika.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo oceny finansowej i wiarygodnosci przedsiebiorstwa.Istota
nadzoru korporacyjnego - studium przypadku enron corporation.Kasy rejestrujace.Demotywujacy wplyw
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stresu na pracownikow na przykladzie poczty polskiej.Niepoczytalni sprawcy zabojstw.Zlota akcja skarbu
panstwa- jako szczegolne uprawnienie w swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu sprawiedliwosci i
rozwiazan zastosowanych w polskim rezimie prawnym.Negocjacje jako narzedzie rozwiazywania konfliktow
w swietle badan wlasnych.Praca magisterska zarzadzanie.Bankowosc elektroniczna w obsludze malych i
srednich przedsiebiorstw.Kryzysy walutowe lat 90-tych: przyczyny i konsekwencje..Dystrybucja lekow w
polsce (na przykladzie astrazeneca).Zabezpieczenie spoleczne osob niepelnosprawnych z autyzmem w
polsce w swietle wspolnotowej polityki spolecznej..Opodatkowanie spolek osobowych w prawie
miedzynarodowym.praca licencjacka budzet gminy .Prounijna wykladnia w dzialaniu organow administracji
publicznej..Analiza dochodow i wydatkow samorzadu terytorialnego gminy redziny w latach 2007-2011.Rola
sekurytyzacji w finansowaniu dzialalnosci bankowej.Skarga kasacyjna w polskim procesie
cywilnym.Wypalenie zawodowe pracownikow sektora bankowego.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj
uslug e-administracji jako warunek budowania spoleczenstwa informacyjnego w polsce.Wplyw stresu na
wykonana prace i sposoby radzenia z nim na przykladzie nauczycieli wybranych szkol.Nielaczna- maria. kompensata dla ofiar przestepstw - prawo a praktyka : raport z monitoringu dzialania ustawy o.Partnerstwo
publiczno - prywatne i jego funkcjonowanie na wybranych przykladach realizowanych w kaliszu.Aspekty
prospoleczne w dzialalnosci marketingowej organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Charakterystyka i
ocena polityki budzetowej i systemu podatkowego francji.Analiza porownawcza wskaznikow rynkow pracy w
polsce i innych krajach unii europejskiej.Dobor pracownikow na przykladzie restauracji.Ekonomiczno spoleczne uwarunkowania rent z tytulu niezdolnosci do pracy.Zarzadzanie portfelem uslug bankowych na
przykladzie bankow pko bp i alior banku.Zasady wyceny bilansowej wedlug polskich i miedzynarodowych
zasad rachunkowosci (na przykladzie wartosci niematerialnych i prawnych w tvn s.a.).Mierniki zarzadzania
wartoscia przedsiebiorstwa.Ryan- rosemary. - rozwoj zdolnosci przywodczych .Rozboje oraz przestepstwa
rozbojnicze na terenie polski-wojewodztwa malopolskiego oraz krakowa na tle
porownawczym..Proceduralne aspekty ochrony zabytkow.Wplyw narzedzi rachunkowosci na zarzadzanie
srodowiskowe przedsiebiorstwem.Samoistne oddzialywanie wejscia w zycie konstytucji rzeczypospolitej
polskiej z 2 kwietnia 1997 roku na obowiazywanie ustaw wczesniejszych.Prawo islamu jako obiekt
kulturowo-spoleczny.praca licencjacka budzet gminy .Marketing szeptany jako sposob nieformalnej
komunikacji public relations.Finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstwa-niekonwencjonalne zrodla
kapitalu.Analiza techniczno – ekonomiczna wybranych systemow urzadzen formujacych w budownictwie
monolitycznym praca inzynierska budownictwo.Outsourcing jako narzedzie wspomagajace realizacje uslug
logistyki szpitalnej.Obnizenie wieku obowiazku szkolnego – problem w zarzadzaniu szkola.Dopuszczalnosc
skargi kasacyjnej we francuskim postepowaniu cywilnym.Analiza i ocena zintegrowanego systemu
zarzadzania hotelem hogatex starlight - front office..System motywacyjny w firmie.Sposoby rozwiazywania
kwestii spolecznych na podstawie miejsko - gminnego osrodka pomocy spolecznej w gminie
staporkow..Prawo europejskie.Prawnomaterialne aspekty prawa do renty rodzinnej z funduszu ubezpieczen
spolecznych.Wspieranie dzialalnosci innowacyjnej malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po roku
2007.Szablewski- andrzej t. Red. - rynek kapitalowy a koniunktura gospodarcza 2010 : perspektywa
mikroekonomiczna .Obligatoryjne i dobrowolne fundusze kapitalowe w systemie emerytalnym w
polsce..Przywrocenie terminu w postepowaniu przed sadem administracyjnym.Jakosc uslug
gastronomicznych w ocenie uslugobiorcy (na przykladzie wybranej restauracji).praca licencjacka budzet
gminy .Prawne polozenie mulzumanskiego zwiazku religijnego w polsce..Substytuty produktow
rozliczeniowych wsrod klientow indywidualnych na podstawie banku zachodniego wbk..Opakowanie w
strategii produktu.Rachunkowosc srodkow trwalych na przykladzie firmy handlowej eco rud..Sad pracy jako
organ rozstrzygajacy spory z zakresu prawa pracy.Kredyt bankowy jako istotne zrodlo kapitalu obcego dla
malych i srednich przedsiebiorstw.Formy ewidencji a obciazenia z tytulu podatku dochodowego w malych i
srednich przedsieibiorstwach na przykladzie piekarni ptys.Wplyw reklamy internetowej na decyzje rynkowe
konsumentow.Przykladowe prace licencjackie z pedagogiki.Sperandeo- victor. - trader vic : metody mistrza
wall street .Euro 2012 - wplyw na rozwoj infrastruktury miast organizatorow turnieju..Zarzadzanie produkcja
przy wytwarzaniu osprzetu elektrycznego z wykorzystaniem potencjalu ludzkiego..Kontekst kulturowy w
procesie reklamy i budowania wizerunku marki.Konferencja sedziow izby karnej i izby wojskowej sadu
..

..
najwyzszego - interpretacja prawa miedzynarodowego i unijnego w sprawach karnych : konferencja sedziow
izby.Sposoby myslenia o roli dyrektora szkoly oraz ich znaczenie dla zarzadzania w oswiacie.Analiza form
aktywnosci osob starszych (zamieszkalych w dzielnicy srodmiescie w krakowie).Dochody podstawowej
jednostki samorzadu terytorialnego oraz jej samodzielnosc w zakresie wladztwa i polityki podatkowej-na
przykladzie gminy piatek..Znaczenie kultury organizacyjnej w budowaniu pozycji konkurencyjnej
przedsiebiorstwa turystycznego.praca licencjacka budzet gminy .Jakosc a marketing relacyjny w
hotelarstwie.Finansowe uwarunkowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego..Produkty bankow
spoldzielczych w stymulowaniu przedsiebiorczosci gospodarstw rolnych..Koszty obslugi projektow
realizowanych przy udziale srodkow unii europejskiej oraz ze zrodla ich finansowania na przykladzie budzetu
samorzadu wojewodztwa lodzkiego.Wybrane formy ograniczania ryzyka kredtytowego w dzialalnosci
banku.Dystrybucja produktow przedsiebiorstwa barlinek s.a..Zarzadzanie srodkami pienieznymi w
przedsiebiorstwie na przykladzie spolki informatycznej.Rynek funduszy inwestycyjnych w polsce w latach
1999 - 2009..Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa stalprofil s.a. w latach 2005-2010.Technologie
obnizania natezenia halasu w rejonie drogowych przejsc dla zwierzat praca inzynierska
budownictwo.Internetowy system zarzadzania biurem podrozy.Senat w rzeczpospolitej szlacheckiej.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza roli gminy w finansowaniu edukacji (na przykladzie gminy
troszyn).Outsourcing rachunkowosci w malych i srednich przedsiebiorstwach w polsce.Logistyczna obsluga
klienta na przykladzie przedsiebiorstwa transcargo.Rola opakowan w procesie logistycznym na podstawie
firmy motoryzacyjnej..Noga- marian - kultura a ekonomia .Czynniki stymulujace i ograniczajace zakres i
skutecznosc wdrazania logistyki w przedsiebiorstwach w polsce..Rynek pozagieldowych instrumentow
pochodnych w polsce.Sadomski- jacek. - konflikt zasad - ochrona dobr osobistych a wolnosc prasy .Status
karty praw podstawowych w europejskim systemie ochrony praw podstawowych.Motywowanie
szeregowych pracownikow. Studium kopalni wegla kamiennego brzeszcze.Analiza zarzadzania
bezpieczenstwem ochrony informacji niejawnych.Miejsce malezji w gospodarce swiatowej oraz stosunki
polski z tym krajem.Ocena pozyskiwania srodkow na rozwoj msp na przykladzie przedsiebiorstw branzy
obuwniczej w latach 2008-2010.Absorpcja funduszy europejskich przez branze turystyczna na przykladzie
biura turystyki przyjazdowej meet cracow.Finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstwa kredytem
bankowym.Wykorzystanie outsourcingu na przykladzie firmy pge elektrowni belchatow s.a..Samobojstwo w
aspekcie prawnym i kryminologicznym.praca licencjacka budzet gminy .Status prawny narodowego banku
polskiego.Gospodarka budzetowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy zbojna w latach
2007- 2009.praca licencjacka budzet gminy .Przestepczosc zorganizowana i prawne formy reakcji na
nia.Glowacki- robert. - wplyw uksztaltowania przestrzeni fizycznej na zapobieganie przestepstwom i
wykroczeniom .Zmiany organizacyjno - strukturalne sluzb celnych w dobie integracji z unia europejska na
przykladzie urzedu celnego w nowym targu.Waszkiewicz- aneta. - ryzyko sekurytyzacji a kryzys finansowy
.Wplyw kreatywnosci pracowniczej na podnoszenie innowacyjnosci przedsiebiorstwa.Rekrutacja i selekcja w
przedsiebiorstwie uslug outsourcingowych - target b.p.o.Bariery w zatrudnianiu kobiet w policji.Instytucja
rzecznika praw obywatelskich.Prawo podatkowe.Firmy deweloperskie na polskim rynku uslug budownictwa
mieszkaniowego.Komisja nadzoru finansowego.Projekt konstrukcji restauracji z barem przy trasie szybkiego
ruchu praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Polska kultura organizacyjna w swietle
preferencji pracowniczych.Analiza i ocena bezpieczenstwa pracy w przedsiebiorstwie budowlanym ze
szczegolnym uwzglednieniem prac wysokosciowych..Rola informacji dostarczanych przez rachunek kosztow
na przykladzie badanego przedsiebiorstwa.Analiza zjawiska i aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu na
przykladzie powiatu wielunskiego.Unia europejska wobec kryzysu strefy euro. Przyszlosc wspolnej
waluty.Zabytkowe zamki wojewodztwa podkarpackiego jako obiekty hotelarskie.Promocja kultury teatrow i
karaimow w polsce przez ich wlasne instytucje.Mozliwosci finansowania jednostek samorzadu terytorialnego
na przykladzie gminy krasnystaw..Projekt technologii i organizacji budynku o przeznaczeniu uslugowym
wykonywanym w technologii ytong wraz z obliczeniem kosztow jego wykonania. Praca inzynierska
budownictwo.Zintegrowany system zarzadzania jako podstawa dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie
stora enso poland s.a..praca licencjacka budzet gminy .Analiza rentownosci przedsiebiorstwa
donix.Przestepczosc zorganizowana- aspekty kryminologiczne i prawnokarne.Leasing jako forma
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finansowania inwestycji rzeczowych.Konsumenckie prawo odstapienia od umowy zawartej na
odleglosc.Korzysci i zagrozenia zwiazane z obecnoscia polskich spolek na zagranicznych rynkach kapitalowych
na przykladzie agora s.a..Raje podatkowe jako terytoria stosujace szkodliwa konkurencje
podatkowa.Przestepstwa znieslawienia i zniewagi ze szczegolnym uwzglednieniem internetu jako narzedzia
popelnienia czynu zabronionego.Markowski- tadeusz (1949- ). Red. - the polish spatial development concept
versus european visions of spatial development perspectiv.Piractwo komputerowe w swietle prawa karnego
i kryminalistyki.Podmioty w postepowaniu sadowoadministracyjnym..Czynniki okreslajace samodzielnosc
budzetow na przykladzie budzetu gminy lodz.praca licencjacka budzet gminy .Kryterium nadawania oraz
zmiany imion i nazwisk w swietle orzecznictwa sadow administracyjnych..Weryfikacja struktury czynnikowej
„kwestionariusza do badan stresu organizacyjnego” c.l. Coopera i s.sloana- dla grupy zawodowej zolnierzy 13
eskadry lotnictwa transportowego.praca licencjacka budzet gminy .Jak sie pisze prace
licencjacka.Doskonalenie jakosci produktu metoda wcm w firmie magneti marelli suspension systems
bielsko-biala..Techniki manipulacyjne w procesie motywowania pracownikow.Regionalne izby obrachunkowe
jako organ nadzoru i kontroli dzialalnosci samorzadu terytorialnego..Analiza finansowa budzetu gminy
poczesna w latach 2006-2010.Zarzadzanie plynnoscia finansowa w przedsiebiorstwie produkcyjnym na
przykladzie warta glass jedlice s.a..Uwarunkowania przeksztalcen samodzielnych zakladow opieki zdrowotnej
w spolki prawa handlowego.Rola i wplyw stresu na wykonywana prace w przedsiebiorstwie x.Ekstradycja na
podstawie europejskiej konwencji o ekstradycji z 1957 r..Rynek uslug agroturystycznych w wojewodztwie
opolskim - tendencje rozwojowe..Polski trybunal konstytucyjny a sadownictwo konstytucyjne w wybranych
panstwach europy srodkowo-wschodniej - studium porownawcze.Rozwoj lokalny i jego finansowanie na
przykladzie gminy dmosin.Dziecko - jako ofiara przestepstw w rodzinie.Weryfikacja modelu michaela leitera
zaleznosci wystepujacych miedzy wypaleniem zawodowym a niedostosowaniem do pracy w grupie
zawodowej policjantow.Segmentacja rynku jako podstawa roznicowania cen na przykladzie firmy polska
telefonia cyfrowa sp. Z o.o..Motywowanie pracownikow na przykladzie zugil s.a. w wieluniu.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza procesu obslugi klienta w organizacji sektora publicznego na przykladzie
poczty polskiej s.a..praca licencjacka budzet gminy .Telewizja cyfrowa i zwiazane z nia uslugi spoleczenstwa
informacyjnego.Narzedzia reklamy internetowej.Tematy prac licencjackich z rachunkowosci.Porownanie
metod zarzadzania i marketingu w amatorskich organizacjach artystycznych polski i holandii na przykladzie
chorow psalmodia i erasmus kamerkoor..Analiza efektywnosci ekonomicznej przedsiebiorstwa handlowego
na podstawie powszechnej spoldzielni spozywcow zorza w radomsku.Informacyjne aspekty ksiegi
przychodow i rozchodow w malym przedsiebiorstwie.Granice ochrony interesu wierzyciela - zagadnienia
problematyczne kary umownej z perspektywy prawno-porownawczej.Leaders and leadership in virtual
organizations.Elementy pelnej partycypacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w hotelach
sieciowych..Outplacement funkcji personalnej w procesie racjonalizacji zatrudnienia.praca licencjacka budzet
gminy .Koncepcja marketingu w dzialalnosci firmy magrem.Wybrane metody zarzadzania wspolczesnym
przedsiebiorstwem.Systemy innowacyjne jako zewnetrzne determinanty aktywnosci innowacyjnej
przedsiebiorstw przetworstwa przemyslowego..Dostosowanie oferty private banking do struktury
klientow.Odpowiedzialnosc karna nieletnich na gruncie polskiej ustawy karnej z 1997 r. Oraz ustawy o
postepowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r..Rekrutacja pracownikow na podstawie firmy htl strefa
s.a..Fundusze poreczen kredytowych a dostepnosc do kapitalu obcego msp.Konkurencyjnosc gmin w
wojewodztwie opolskim w 2007 roku..Waniowski- pawel. - marketingowe zarzadzanie cena w
przedsiebiorstwie .Rola marki w walce konkurencyjnej na rynku.Wplyw obciazen z tytulu vat na wynik
finansowy przedsiebiorstwa.Ustawa o ksztaltowaniu ustroju rolnego jako wyraz harmonizacji polskiego
prawa rolnego z ustawodawstwem unii europejskiej.Postawa wspolczesnego menedzera w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi na przykladzie firmy enion s.a..praca licencjacka budzet gminy .Realizacja cech
zarzadzania przez jakosc w przedsiebiorstwie ansa.praca licencjacka budzet gminy .Analiza swiadczen
zdrowotnych udzielonych zagranicznym pacjentom na terenie polski po 1 maja 2004 roku..praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw administracji publicznej na akcjonariat bankowych spolek akcyjnych.Rola kredytow
gospodarczych w dzialalnosci bankow (na przykladzie pko bp s.a.).Uwarunkowania techniczno- jakosciowe
produkcji wyrobow w firmie metalplast..Organizacja szkolnictwa w drugiej rzeczypospolitej..Marketing relacji
..

..
z klientem na rynku samochodow.Dzialalnosc inwestycyjna jednostek samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy miasta ozorkowa.Czynnosci sadu w postepowaniu przygotowawczym.Wykorzystanie
nowoczesnych technologii w procesie magazynowania w przedsiebiorstwie.System motywowania
pracownikow na przykladzie polkomtel s.a. w warszawie..praca licencjacka budzet gminy .Podatek
katastralny jako alternatywa dla polskiego systemu opodatkowania nieruchomosci.Stasiak- andrzej. Red. wies polska dwa lata po wstapieniu do unii europejskiej ze szczegolnym uwzglednieniem tzw..Inwestycje jako
czynnik rozwoju lokalnego na przykladzie gminy niepolomice..Polityka personalna w strategii rozwoju firmy
olmar s.a..Administracyjno-prawny status cudzoziemcow.Rower jako prospoleczne i proekologiczne
rozwiazanie w transporcie miejskim na wybranych przykladach.praca licencjacka budzet gminy
.Bezskutecznosc zgromadzenia wspolnikow w sp. Z o.o.- a waznosc uchwal.Style przewodzenia w edukacji.
Kontekst dzialania jako czynnik determinujacy.System oceniania pracownikow na przykladzie domu pomocy
spolecznej „kalina” w suwalkach.Postepowanie antydumpingowe w prawie unii europejskiej.Zarzadzanie
zintegrowanym systemem informacji w logistyce.Rola motywacji w zarzadzaniu na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjnego..Lokaty strukturyzowane jako nowy instrument pozyskiwania depozytow
przez banki w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania techniczne w procesie poprawy
jakosci na przykladzie osrodka szkolenia kierowcow..Ocena systemu zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie --eksport-import sp. Z o.o..Krajowa rada radiofonii i telewizji .Zarzadzanie plynnoscia
finansowa w przedsiebiorstwie sprzetu ochronnego maskpol s.a..Postepowanie w stosunku do nieobecnych
w kodeksie karnym skarbowym.praca licencjacka budzet gminy .Agroturystyka jako jeden ze sposobow
lagodzenia skutkow bezrobocia w powiecie ostroleckim na przykladzie miasta i gminy
myszyniec.Motywowanie pracownikow do pracy w przedsiebiorstwie classen-pol s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw marki na decyzje nabywcze konsumentow.Czernicki- filip. Red. - uslugi portow
lotniczych w unii europejskiej i w polsce a prawo konkurencji i regulacje lotnis.System motywacji
pracownikow - propozycja dla sektora sprzedazy.Przyczyny rotacji pracownikow w zakladzie sprzetu
agd.Zarzadzanie relacjami z klientem crm jako element przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa.Malysakaleta- agata barbara. - kierunki oraz determinanty przemian konsumpcji w polsce i czechach na tle
procesow integracji e.Funkcjonowanie systemu ubezpieczen spolecznych w polsce na przykladzie krus w
wojewodztwie slaskim.Status zawodowy dziennikarza w swietle przepisow prawa pracy.Prognozowanie stop
zwrotu funduszy inwestycyjnych na podstawie wybranych metod.Analiza sytuacji finansowejelektrowni
polaniec s.a. - grupy electrabel w latach 2001-2005.Wykorzystanie funduszy unii europejskiej w zarzadzaniu
jakoscia na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Prawo miedzynarodowe publiczne.Formulowanie i
wybor strategii dzialalnosci przedsiebiorstwa b+b przy wykorzystaniu analizy swot.Wplyw kosztow na wynik
finansowy na przykladzie bot elektrowni belchatow s.a..Sprzedaz bezposrednia droga elektroniczna na
podstawie strony ebay.Oceny pracownicze w firmie telekomunikacyjnej jako etap procesu kadrowego.Ocena
zarzadzania przez jakosc na przykladzie - fabryki maszyn gorniczych pioma s.a.Szkolenie pracownikow jako
czynnik rozwoju firmy eurovia polska s.a..Zarzadzanie przez jakosc wedlug norm serii iso 9000:2000 w
aspekcie zasobow ludzkich.Wplyw normy iso/ts 16949 na jakosc produktu na podstawie firmy coroplast sp. Z
o.o..Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji o przedsiebiorstwie oraz podstawa do podejmowania
decyzji..Reklama porownawcza w prawie polskim i w prawie wspolnotowym.Zrodla sukcesu i kryzysu
gospodarki islandii.Systemy motywacji jako element sprawnego zarzadzania organizacja na przykladzie
jednostki budzetowej..Marketing sensoryczny szansa na zwiekszenie swiadomosci marki i tworzenia jej
wizerunku w cyfrowym spoleczenstwie w polsce.Wplyw systemu podatkowego na wartosc inwestycji w
przedsiebiorstwie..praca licencjacka budzet gminy .Baza prac licencjackich.praca licencjacka budzet gminy
.Rachunek kosztow dzialan logistycznych jako nowoczesne narzedzie zarzadzania w przedsiebiorstwie
transportowym.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie rozwojem lokalnym na przykladzie gminy
paczkow..Dzialalnosc sopockiego towarzystwa ubezpieczen ergo hestia s.a. w zakresie ubezpieczenia
nieruchomosci mieszkalnych..Wykonywanie tymczasowego aresztowania.Planowanie marketingowe na
przykladzie przedsiebiorstwa budowlano-uslugowego alttom.Zatyka- elzbieta. - lekarski obowiazek
udzielenia pomocy .Weryfikacja struktury czynnikowej „kwestionariusza do badan stresu organizacyjnego”
c.l. Coopera i s. Sloana dla grupy zawodowej administracji publicznej – miasto tarnow oraz powiat
..

..
dabrowski..Rozwoj centrow logistycznych a infrastruktura transportowa w regionie (na przykladzie regionu
lodzkiego).Projekt skrzyzowania drogi szynowej i samochodowej. Praca inzynierska budownictwo.Pisanie
prac licencjackich warszawa.Koncepcja panstwa platona.praca licencjacka budzet gminy .Organizacyjne
aspekty zarzadzania projektami europejskiego funduszu spolecznego na przykladzie projektu bielsko-biala
laczy ludzi.Instrumenty ograniczania negatywnych skutkow kryzysu finansowego przedsiebiorstwa.Strategia
marketingowa instytucji kultury na przykladzie szydlowieckiego centrum kultury..Analiza budzetu unii
europejskiej w latach 2007-2011.Granice obowiazku skladania zeznan w procesie karnym.Naruszenie praw
autorskich w internecie oraz ich cywilnoprawna ochrona.Szkolenia jako funkcja zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie komendy miejskiej policji..Ewolucja sposobu realizacji funkcji kierowniczych w
swietle konsolidacji zakladow energetycznych.Reforma systemu emerytalnego w polsce na przykladzie
otwartego funduszu emerytalnego pzu zlota jesien.Zarzadzanie finansami organizacji pozarzadowych na
przykladzie fundacji poza horyzonty.Koszty pracy w polsce jako czynnik wplywajacy na wzrost
gospodarczy.Zarzadzanie lancuchem dostaw w aspekcie logistycznej obslugi klienta na przykladach firm
garmond press s.a. oraz opek sp. Z o.o..Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci
mieszkaniowych na przykladzie banku ing.Tematy prac magisterskich prawo.Marketing uslug turystycznych.
Marketing w hotelarstwie na przykladzie hotelu apis w krakowie.Naruszenie prawa do znaku towarowego
uzytego w metatagach strony internetowej.praca licencjacka budzet gminy .Zmiany w zakresie
opodatkowania przychodow pracowniczych podatkiem dochodowym od osob fizycznych na przestrzeni lat
2004 - 2006 w jednostce oswiatowej.Analiza porownawcza. Wykorzystanie srodkow unijnych w gminach
nowa sarzyna i krzeszow..Charakterystyka porownawcza rynku nieruchomosci w warszawie i
moskwie.Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu .Wizerunek zakladu energetycznego czestochowa w
ksztaltowaniu relacji z klientami.Srodki unii europejskiej wspomagajace programy zatrudnienia w powiecie
nyskim..Odpowiedzielnosc konstytucyjna glowy panstwa.Karty platnicze jako nowoczesna forma rozliczen
pienieznych na rynku polskim.Sluzby specjalne i ich rola w zwalczaniu terroryzmu w polsce.Wplyw szkolen na
rozwoj firmy hurtap s.a..praca licencjacka budzet gminy .Charakterystyka budzetu gminy zabkowice slaskie w
latach 2009-2011.Wplyw przystapienia polski do unii europejskiej na funkcjonowanie podatku vat na
przykladzie biura rachunkowego debet.Dzialalnosc bankowego funduszu gwarancyjnego..Zarzadzanie
jakoscia w przedsiebiorstwach produkcji maszyn spozywczych.Nowe uzaleznienia w polskim internecie.
Internet jako zrodlo informacji i pomocy.Kredyt hipoteczny w dzialalnosci getin banku s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Partnerstwo publiczno-prawne w realizacji zadan publicznych na przykladzie budowy
podziemnego parkingu na groblach w krakowie.Rola samorzadu terytorialnego w pozyskiwaniu funduszy unii
europejskiej na rozwoj lokalny.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Koncepcja
marketingu uslug na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w porebie.praca licencjacka budzet
gminy .Oddzialywanie glownych czynnikow na organizacje oswiaty na przykladzie gminy klobuck.Egzekucja z
bankowego rachunku wspolnego.Wozniak- michal gabriel (1949- ). Oprac. - gospodarka polski 1990-2011 :
transformacja- modernizacja- spojnosc spoleczno-ekonomiczna :.Procedura --niebieskie karty w powiecie
glubczyckim w latach 2006-2009.Ocena dystrybucji w przedsiebiorstwie z branzy spozywczej..Wszywki i
wkladki jako jedna z form reklamy prasowej.Wplyw podatku dochodowego osob fizycznych na budzet
panstwa w latach 2000 - 2010..Ocena skutecznosci sposobow minimalizujacych ryzyko niesplacalnosci
pozyczek bankowych na przykladzie banku x w latach 2004-2008.Plynnosc finansowa jako wyznacznik
kondycji finansowej przedsiebiorstwa.Wplyw polskiego systemu edukacji na bezrobocie wsrod
mlodziezy.Alibi jako dowod w procesie karnym.Analiza finansowa elementem opracowania strategii
przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatu zawiercianskiego.Struktura organizacyjna i formy
dzialania policji w polsce..Przestepstwo korupcji w sporcie.Rola podatkow lokalnych w finansowaniu zadan
gminy ( na przykladzie gminy witonia)..Analiza i ocena informatycznych systemow obslugi klientow wydzialu
komunikacji i transportu starostwa powiatowego w klobucku.Konstrukcja podatku dochodowego od osob
fizycznych w polsce i jego ewolucja.Stwierdzenia nabycia praw do spadku.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Nowoczesne koncepcje zarzadzania a logistyka na przykladzie
przedsiebiorstwa xyz..Funkcjonowanie kart platniczych na przykladzie kart visa business banku
spoldzielczego w prudniku..Efektywnosc form przeciwdzialania bezrobociu w powiecie koninskim w latach
..
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2005-2011.Informatyczne podstawy bezpieczenstwa informacji w sieciach bankowych na przykladzie ing
banku.Wykorzystanie lecznictwa uzdrowiskowego w wojewodztwie maloposkim.Implementacja dyrektyw
vat w wielkiej brytanii- francji oraz polsce.praca licencjacka budzet gminy .Struktura instytucyjna rynku
kredytowego w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Budzetowanie operacyjne w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem produkcyjnym.Niepelnosprawni na rynku pracy w powiecie radomszczanskim w latach
2003-2005.Prace licencjacka.Granice chorwacji - ich uwarunkowania i wspolczesne podstawy prawnomiedzynarodowe.Zaprawy poliestrowe modyfikowane pylem krzemionkowym praca inzynierska
budownictwo.Inwentaryzacja jako instrument kontroli wewnetrznej na przykladzie sadu okregowego w
piotrkowie trybynalskim.Controlling w systemie zarzadzania rentownoscia przedsiebiorstwa
cieplowniczego..Ksztaltowanie opinii publicznej w polsce w okresie przedakcesyjnym i po przystapieniu
polski do unii europejskiej.Status strony w postepowaniu w sprawie pozwolenia na budowe.Analiza
dzialalnosci kredytowej na przykladzie ing banku slaskiego s. A. W latach 2004-2006.Analiza sprzedazy na
podstawie przedsiebiorstwa.Usprawnienie procesow logistycznych a pozycja konkurencyjna firmy na
rynku..Logistyka elementem strategicznego zarzadzania przedsiebiorstwem.Analiza sprawozdan finansowych
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w tomaszowie
mazowieckim.Proces rekrutacji i selekcji na przykladzie banku xyz.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj
kompetencji pracownikow z dlugim stazem pracy u jednego pracodawcy a ich szanse na wspolczesnym rynku
pracy.Wplyw samodzielnosci finansowej na dzialalnosc inwestycyjna na przykladzie gminy ujazd w latach
2006 - 2008..Instrumenty prawne sluzace realizacji zasad prawa ochrony srodowiska (na przykladzie prawa
gmo).Przemiany polityczne we francji w latach 1814-1848.Trybunal stanu i zasady odpowiedzialnosci
konstytucyjnej w polsce.Konstytucyjne prerogatywy prezydenta w wybranych panstwach europejskich.praca
licencjacka budzet gminy .Rachunek kosztow w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie firmy
kilen.Roszczenie odszkodowawcze akcjonariusza spolki publicznej za spadek wartosci akcji na rynku
regulowanym.Zarzadzanie projektem utworzenia regionalnego portalu internetowego wrota
malopolski.Postepowanie w sprawach pomocy spolecznej.Ochrona praw podstawowych a stosowanie
unijnego prawa konkurencji.Splaty z gospodarstwa rolnego.Sadownictwo administracyjne w ii
rzeczyposplitej.Srodki ochrony prawnej przy zamowieniach publicznych.Wykorzystanie srodkow unijnych na
finansowanie zadan gminy nowy sacz.Analiza dzialalnosci jednostki budzetowej na przykladzie powiatowego
inspektoratu weterynarii.Racjonalizacja struktury organizacyjnej zakladow piwowarskich glubczyce
s.a..Odstepstwa od szybkosci procesu karnego w stadium sadowym ( zawieszenie- przerwa- odroczenie
postepowania karnego).Kredyt bankowy oraz leasing jako formy finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.Proces komercjalizacji i prywatyzacji na przykladzie prim --chemorozruch sp. Z
o.o..Analiza potencjalu strategicznego i i ocena pozycji strategicznej przedsiebiorstwa stolbud s.a.
wloszczowa.Prywatyzacja w polskich przedsiebiorstwach na przykladzie opieki zdrowotnej.Pozycja obroncy w
procesie karnym w polsce.Dzialania sluzb specjalnych a prawa obywatelskie .Potencjal gospodarczy miasta i
gminy uzdrowiskowej muszyna.Tematy prac magisterskich.Testy psychologiczne w procesie pozyskiwania
pracownikow.Wygasniecie stosunku pracy.praca licencjacka budzet gminy .Konkurencyjnosc lancucha dostaw
w przemysle obuwniczym..Strategie konkurowania auto szkol (osrodkow szkolenia kierowcow) na terenie
lodzi.Internet jako narzedzie edukacyjne dla nauczyciela..Ocena efektywnosci szkolen..Bednarczyk- henryk
(1943- ). Red. - ocena efektywnosci wspolpracy mazowieckich firm z osrodkami naukowo-badawczymi :
informacja.Komputerowe sieci kratowe na przykladzie centrum leborka - aspekty technologiczne i
ekonomiczne.praca licencjacka budzet gminy .Skawinska- eulalia - makroekonomia : teoretyczne i praktyczne
aspekty gospodarki rynkowej .praca licencjacka budzet gminy .Wspolczesna przestepczosc zorganizowana a
polskie srodki jej zwalczania.Analiza fuzji spolek gieldowych na przykladzie polifarbu wroclaw s.a. i polifarbu
cieszyn s.a..Odpowiedzialnosc odszkodowawcza wladzy publicznej za bezprawie legislacyjne.Status
amerykanskich baz wojskowych na swiecie.Europejska polityka regionalna a podnoszenie konkurencyjnosci
regionow.Strategia zarzadzania kapitalem obrotowym netto na przykladzie orbis s.a..Odszkodowania za
grunty zajete pod drogi.Bezpieczenstwo depozytow bankowych..Metody badania lojalnosci klientow –
analiza porownawcza na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Prawne polozenie
buddyjskich zwiazkow wyznaniowych w polsce..Stres i wypalenie zawodowe pracownikow wybranych
..

..
instytucji swiatowych w czestochowie.Zastosowanie instrumentow promocji w firmie uslugowej na
przykladzie sieci restauracji sphinx..Rozwoj konkurencji na polskim rynku gazu..Pisanie prac maturalnych
tanio.Naczelne organy administracji panstwowej drugiej rzeczypospolitej..Miejsce prawa miedzynarodowego
w porzadku prawnym republiki ukrainy.praca licencjacka budzet gminy .Tajemnica dziennikarska a obowiazek
skladania zeznan w postepowaniu karnym.Koordynacja systemow zabezpieczenia spolecznego w prawie
unijnym.Kontrolowanie jakosci w produkcji profili aluminiowych..Wyjawienie majatku w postepowaniu
cywilnym.Wplyw motywacji na sukces firmy.Znaczenie rachunkowosci zarzadczej we wdrazaniu strategicznej
karty wynikow w jednostce samorzadu terytorialnego.Problem przestepczosci nieletnich.Uprawnienia
urzednika sluzby cywilnej .Analiza dochodow i wydatkow samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
baruchowo w latach 2003-2007.Uwarunkowania techniczne procesu zarzadzania lancuchem dostaw na
przykladzie przedsiebiorstwa poloplast..Bossak- jan w. - panstwa narodowe wobec kryzysu ekonomicznego
.Zarzadzanie nieruchomosciami mieszkaniowymi na przykladzie spoldzielni mieszaniowej gornik w
czestochowie.Eksport jako forma internacjonalizacji malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Legislacja
prawa miejscowego w polsce.Analiza zarzadzania nieruchomoscia na podstawie nieruchomosci
administracyjno-uslugowej.Sztuka jako kontratyp pozaustawowy.Finansowanie i realizacja projektow
wspolpracy miedzynarodowej.Ograniczenia rozwoju zawodowego kobiet.Jak zaczac prace
licencjacka.Kierunki wydatkowania srodkow funduszu pracy na przykladzie powiatowego urzedu pracy w
ostrolece.Immunitety zawodow prawniczych w polskim postepowaniu karnym.Analiza funkcjonowania
otwartych funduszy emerytalnych w zreformowanym systemie ubezpieczen spolecznych.praca licencjacka
budzet gminy .Rola biznesplanu w procesie uruchomienia dzialalnosci gospodarczej.Wykorzystanie
nowoczesnych technologii w ksztalceniu na odleglosc.Funkcjonowanie gieldowego rynku opcji w
polsce.Prezes narodowego banku polskiego.Formy zabezpieczen kredytow hipotecznych w polsce..Metody
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Zjawisko ucieczki pracodawcow od nawiazania stosunku
pracy na czas nieokreslony.Rola transportu w dzialalnosci spedycyjnej w polsce na przykladzie firmy kex.Leasing i kredyt w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Miedzynarodowy obrot
odpadami.Rola sluzb specjalnych w zwalczaniu zjawiska terroryzmu.Rola konfliktu w organizacji.Kolizja
obowiazkow w prawie karnym.Miejsce spoldzielni mieszkaniowych w polityce mieszkaniowej panstwa.praca
licencjacka budzet gminy .Problem kary smierci.Policyjna inicjatywa prewencyjna a community
policing.Poczatki nurtu performansu oraz jego zaplecze instytucjonalne w polsce w latach 70. I 80..Analiza i
ocena potencjalu turystycznego beskidu slaskiego z punktu widzenia mozliwosci rozwoju zjazdowej turystyki
narciarskiej.System zabezpieczen spolecznych w unii europejskiej - koordynacja swiadczen.Analiza kredytu
hipotecznego jako zrodlo finansowania nieruchomosciami dla osob fizycznych na przykladzie banku citi
handlowy.Kredyt i ryzyko kredytowe w dzialalnosci banku.Analiza wykorzystania srodkow budzetowych na
realizacje zadan w zakresie oswiaty i kultury w gminie klomnice w latach 2008 -2010.Wplyw form reklamy na
decyzje zakupowe klientow aptek..Zarzadzanie budzetem w gminie kobiele wielkie.Analiza finansowa spolki
elkom z ograniczona odpowiedzialnoscia..Wschodnia granica polski jako zewnetrzna granica ue .Ocena
wyplacalnosc przedsiebiorstwa w dlugim i krotkim okresie.Prace naukowe.Pisanie prac praca.Srodki
egzekucyjne naleznosci pienieznych.System rentowy w polsce na przykladzie zakladu ubezpieczen
spolecznych..Rola public relations w ksztaltowaniu wizerunku poczty polskiej.Reklama jako najwazniejsze
narzedzie koncepcji promocyjnegmix oraz jej wplyw na decyzje nabywcze konsumentow na przykladzie
dzieci w wieku szkolnym nalezacych do organizacji zwiazku harcerstwa polskiego w
czestochowie..Przewidywanie upadlosci przedsiebiorstwa na podstawie danych sprawozdan
finansowych.Fundusze unijne praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Poznan.Strategia produktu
w firmie ziaja.Wplyw przeksztalcen wlasnosciowych i restrukturyzacji na konflikty interpersonalne w
placowkach opieki zdrowotnej w olesnie.Szkolic- ale jak? Opinie kierownikow i pracownikow na temat
polityki szkolen w firmie x.Wybrane aspekty rozwoju paliwowego- energetycznego i surowcowego w
polsce.Umowa leasingu w swietle przepisow kodeksu cywilnego.Rozwoj i analiza funkcjonalna
poligraficznych urzadzen wielofunkcyjnych w przedsiebiorstwach..Temat pracy magisterskiej.Motywacja jako
instrument zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie pko bp oddzial 5 w bialymstoku.Pojecie pomocy
publicznej dla przedsiebiorst w swietle uregulowan prawa wspolnot europejskich.Wykorzystywanie
..
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instrumentow marketingu-mix na rynku samochodowym marki fiat na podstawie firmy skawoj.Zaluskiwojciech. - the limits of naturalism : a game-theoretic critique of justice as mutual advantage .Wykorzystanie
i tworzenie lcms (learning content management system) do obnizania kosztow przy jednoczesnym
podnoszeniu jakosci w edukacji..Wplyw wyceny zapasow na wynik finansowy na przykladzie
przedsiebiorstwa budowlanego w latach 2005-2007.zrodla i specyfika finansowania inwestycji w samorzadzie
terytorialnym na przykladzie gminy baruchowo.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Strategie finansowania przedsiebiorstw na przykladzie zarzadzania
kapitalem obrotowym.Pozycja prawna bieglego rewidenta w spolce akcyjnej.Instrumenty pochodne i ich
charakterystyka.Strategie innowacyjnosci na rynku b2b na podstawie firmy kreisel technika budowlana sp. Z
o.o..Odszkodowanie za niesluszne skazanie- niewatpliwie niesluszne tymczasowe aresztowanie i
zatrzymanie.Jakosc szansa na osiagniecie sukcesu na przykladzie badan przeprowadzonych w firmie kler
s.a..Harmonizacja podatku dochodowego od osob prawnych w unii europejskiej.Podstepne wykorzystanie
tzw. Tabletki gwaltu w przestepstwie zgwalcenia.Policjant jako swiadek.praca licencjacka budzet gminy
.Fundusze europejskie na odnawialne zrodla energii.Mozliwosci rozwoju turystyki na terenie bieszczad..Jak
powinna wygladac praca licencjacka.Pozyskiwanie srodkow zewnetrznych na finansowanie zadan jednostek
samorzadu twrytorialnego i ich wplyw na ksztalt budzetu na przykladzie gminy polska cerkiew w latach 2007
- 2010..Wplyw formy samorzadu regionalnego na przelamanie dualizmu gospodarczego we wloszech.praca
licencjacka budzet gminy .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.Zarzadzanie zespolem pracownikow sprzedazy a zdolnosci
interpersonalne.Ryzyko kredytowe - aspekt empiryczny na podstawie sprawozdan finansowych ing banku
slaskiego w latach 2005 - 2008..Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem na podstawie wybranych
aspektow dzialalnosci miedzynarodowej firmy polimex-mostostal s.a..Projekt hotelu na 200 miejsc
noclegowych praca inzynierska budownictwo.Wplyw kryzysu gospodarczego na sytuacje na rynku pracy w
powiecie kutnowskim.Wplyw kosztow oswiaty na sytuacje finansowa gminy herby w latach 20082010.Ocena wyniku finansowego na przykladzie spolki turhand - ret w opolu w latach 2004-2007..praca
licencjacka budzet gminy .Nielad korporacyjny w spolkach z udzialem skarbu panstwa.Podatek od towarow i
uslug i jego wplyw na dzialalnosc finansowa przedsiebiorstwa.Style kierowania jako narzedzie zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie isd huta czestochowa.Remont i modernizacja budynku mieszkalnego –
studium przypadku. Praca inzynierska budownictwo.Wypoczynek podmiejski jako forma spedzania czasu
przez mieszkancow mielca.Innowacje jako zrodlo konkurencyjnosci regionu opolskiego..Wykorzystywanie
instrumentow marketingu-mix na rynku samochodowym marki fiat na podstawie firmy skawoj.zrodla
finansowania inwestycji na przykladzie miasta ozorkow w latach 2004-2006.praca licencjacka budzet gminy
.Tryby udzielania zamowien publicznych- ze szczegolnym uwzglednieniem trybu zamowienia z wolnej
reki.praca licencjacka budzet gminy .Ocena ryzyka kredytowego i sposoby jego ograniczania na podstawie
dzialalnosci ing banku slaskiego s.a..Gotowe prace licencjackie za darmo.Detektyw.teoria a
praktyka.Przeslanki i warunki zmian w polityce gazowej polski.Walencik- dariusz (1974- ). Red. - prawo
wyznaniowe w polsce (1989-2009) : analizy- dyskusje- postulaty : praca zbiorowa .Pisanie prac
inzynierskich.Prace licencjackie administracja.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na
wybranych stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie produkujacym narzedzia do obrobki plastycznej
metali..Komornicki- tomasz - przemiany mobilnosci codziennej polakow na tle rozwoju motoryzacji =
transformations in the da.Praca licencjacka pedagogika tematy.Referendum lokalne na podstawie gminy
wisniowa w wojewodztwie malopolskim..The global strategy management. Ikea case study.Prace
magisterska.Wydatki gminy krapkowice na infrastrukture drogowa..Egzekucja administracyjna naleznosci
pienieznych z nieruchomosci.Innowacyjne zarzadzanie firma turystyczna.Projekt hali o konstrukcji stalowej o
wymiarach (30x60)m praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Product placement
jako przyklad reklamy ukrytej na tle porownawczym ustawodawstwa polskiego oraz hiszpanskiego..Stosunek
sluzbowy funkcjonariusza policji na tle innych stosunkow regulujacych zatrudnienie w strukturach
publicznych.praca licencjacka budzet gminy .Polityka zagraniczna republiki federalnej niemiec za rzadow
gerharda schrödera.Rola i znaczenie motywacji w kierowaniu zespolem pracowniczym w instytucji publicznej
..
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na przykladzie zus- u.Zarzadzanie ryzykiem w kredytowaniu przedsiebiorstw.Analiza kluczowych czynnikow
sukcesu na przykladzie huty szkla jedlice w jedlicach..praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja
administracyjnoprawna wlasciciela zabytku.Proces realizacji strategii rozwoju miasta glowno.Regulacja
prawa holdingowego w kodeksie spolek handlowych..praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie
telewizji w polsce w swietle przepisow prawa wspolnotowego.Pozycja konsumenta jako strony umowy
elektronicznej.Rola europejskiego funduszu spolecznego jako instrumentu polityki strukturalnej unii
europejskiej.Inwestycje zagraniczne jako czynnik wzrostu zatrudnienia w wojewodztwie podlaskim
.Dzialalnosc kredytowa bankow spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w
poczesnej.Kompetencje policji w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie.Lokalizacja centrow
logistycznych i ich wplyw na rozwoj regionow.Zwolnienie z dlugu.Wstep do pracy licencjackiej.Instytucja racji
stanu jako podstawowa zasada priorytetu panstwa w realizacji polityki zagranicznej.Analiza wartosci
nieruchomosci jako podstawa przy udzielaniu kredytu hipotecznego.Zarzadzanie innowacjami jako element
strategii rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie bel polska sp. Z o. O..Dzialalnosc wybranych instytucji w
zakresie rozwoju aktywnosci sportowo-turystycznej mlodziezy szkolnej w kedzierzynie-kozlu.Malzenskie
prawo osobowe w projekcie komisji kodyfikacyjnej z 1929 roku.Egzekucja swiadczen niepienieznych.Kredyt
hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie oferty wybranych
bankow.Przedmiot informowania pracownikow i przeprowadzania z nimi konsultacji wedle ustawy z dnia 7
kwietnia 2006 roku.Temat pracy licencjackiej pedagogika.Wplyw czlonkostwa polski w unii europejskiej na
rozwoj infrastruktury transportu drogowego w polsce.Projekt mozliwosci technicznej modernizacji
istniejacego budynku mieszkalnego w zakresie wykorzystania energii slonecznej do przygotowania cieplej
wody praca inzynierska budownictwo.Integracja systemow w przedsiebiorstwie wytwarzajacym sprzet
pomiarowy..Kusinska- alicja (1934- ). Red. - konsumpcja a rozwoj spoleczno-gospodarczy regionow w polsce
.praca licencjacka budzet gminy .Rachunkowosc w zakresie ubezpieczen spolecznych na przykladzie urzedu
gminy blizanow.Technologia i urzedzenia stosowane przy recyklingu opakowan z tworzyw
sztucznych..Zarzadzanie relacjami z klientem jako element dzialan marketingu partnerskiego w uslugach na
przykladzie telekomunikacji polskiej s.a..Audyt wewnetrzny jako instytucja prawno - finansowa w
jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu opolskiego..Przeszkody malzenskie w prawie
polskim i w prawie kanonicznym.Dzialania promocyjne na przykladzie przedsiebiorstwa deco sp. Z
o.o..Korzec- piotr. Red. - polish constitutionalism : a reader .praca licencjacka budzet gminy .Ewidencja
rozrachunkow z pracownikami w polityce rachunkowosci na przykladzie przedsiebiorstwa zdz - oddzial
terenowy w przedborzu.praca licencjacka budzet gminy .Specyfika rachunkowosci bankow na przykladzie
banku czestochowa s.a. w aspekcie jego przejecia przez bre bank s.a..Ochrona sfery seksualnej maloletniego
w swietle kodeksu karnego z 1997 r. .Rola konfliktow w srodowisku pracy..Ocena wykorzystania internetu w
dzialalnosci handlowo - uslugowej studia graficznego skankolor.Lokalizacja jako czynnik rozwoju centrow
logistycznych (na przykladzie gminy strykow).Podatki i oplaty lokalne w planowaniu finansowym gminy na
przykladzie gminy panki.Ochrona srodowiska w procesie budowlanym - wybrane zagadnienia organizacyjno prawne.Funkcja ochronna a funkcja organizatorska w obligacyjnym prawie pracy.praca licencjacka budzet
gminy .Inwestowanie na rynku nieruchomosci.Gotowe prace magisterskie.Nadzor administracyjny i kontrola
sadowa nad samorzadem terytorialnym: czy nadzor jest potrzebny?.Maksimczuk- aleksander - granice
panstwowe- relacje z sasiedztwem gospodarczym i wschodnie pogranicze polski w dobie tr.Prognozowanie
powodzenia zawodowego w przedsiebiorczosci - interkulturowe studium porownawcze.Produkt turystyczny
obszaru nowego sacza - analiza jakosci..Sprawozdanie finansowe zrodlem informacji do oceny kondycji
finansowej przedsiebiorstwa w teorii i praktyce.Zbrodnie ukrainskich nacjonalistow popelnione na polakach
na wolyniu w okresie ii wojny swiatowej.Analiza dzialalnosci ubezpieczeniowej pzu zycie s.a w latach 20012004.Organizacja i finansowanie dzialalnosci deweloperskiej w polsce.Optymalizacja zapasow
zaopatrzeniowych w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy dell.Posrednictwo w obrocie nieruchomosciami
jako dzialalnosc zawodowa na przykladzie transakcji sprzedazy nieruchomosci w biurze raczynskanieruchomosci.Zasady nabywania wlasnosci nieruchomosci rolnych na podstawie ustawy z dnia 26
pazdziernika 1971r. O uregulowaniu wlasnosci gospodarstw rolnych..Status pracodawcy w postepowaniu
upadlosciowym obejmujacym likwidacje majatku dluznika.Analiza dzialalnosci kredytowej banku
..
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komercyjnego na przykladzie oddzialu banku pekao s.a. w lodzi.Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia a
wspolnosc majatkowa malzenstwa..Zarzadzanie transportem i spedycja na podstawie przedsiebiorstwa
x..Kosztowniak- aneta. - zadluzenie zagraniczne a rozwoj gospodarczy .Gospodarowanie gminnym zasobem
nieruchomosci w gminie ustron w latach 2006-2010.praca licencjacka budzet gminy .Oceny okresowe a
rozwoj zasobow ludzkich w organizacji..Wplyw integracji europejskiej na korelacje podstawowych
wskaznikow na gieldach papierow wartosciowych.Bancassurance jako nowy produkt bankowy.Wykorzystanie
analizy ekonomiczno-finansowej do oceny perspektyw rozwoju na przykladzie pge kwb belchatow
s.a..Keynesizm i monetaryzm- a kryzysy gospodarcze. Analiza przyczyn i skutkow.Kontrowersje wokol
zagadnienia aborcji w prawie polskim i zagranicznym.Analiza wynikow jednostki budzetowej na przykladzie
szkoly podstawowej nr 1 w kutnie.Zastosowanie wartosci godziwej do wyceny bilansowej na podstawie
msr/mssf.Polityka podatku rolnego na przykladzie gminy kruszyna w latach 2007-2009.Lokalizacja jako
czynnik rozwoju regionalnego na przykladzie wojewodztwa opolskiego ..Dzialalnosc multiagentow i agentow
wylacznych na przykladzie towarzystwa ubezpieczen i reasekuracji warta s.a..Motywowanie i nagradzanie
pracownikow na podstawie wybranych krakowskich biur podrozy..Zarzadzanie zachowaniem klientow w
sklepach wielkopowierzchniowych.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj i funkcjonowanie europejskich
sieci kulturalnych..Marketing-mix uslug na przykladzie przedsiebiorstw uslugowych polkomtel s.a. i z.p.u.h.
mexmet.Lednický- vaclav (1941- ). Red. - przedsiebiorczosc w warunkach unii europejskiej = podnikání v
podmínkách evropské unie .Faktoring jako forma finansowania przedsiebiorstw w polsce na wybranych
przykladach.Zarzadzanie logistyczne w jednostce samorzadu terytorialnego.Pisanie prac bydgoszcz.Budowa
public relations w malej organizacji.Rodzaje i strategie zabezpieczen antywirusowych w przedsiebiorstwach
produkcyjnych..Karalnosc aborcji na gruncie polskiego prawa karnego po roku 1932.Rola motywacji w
procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy kosmetycznej abc..Zarzadzanie przez podatki w
gminie rokiciny.Gmina w ii rzeczpospolitej..Rozwoj bankowosci elektronicznej w swietle rozwoju
technologicznego implikowany potrzebami klientow detalicznych na przykladzie banku komercyjnego.Formy
demokracji bezposredniej w wybranych panstwach europy srodkowo-wschodniej.Zbywalnosc akcji w prawie
polskim i jej ograniczenia.Analiza sytuacji finansowej spolki sara.Planowanie rozwoju marketingu
partnerskiego w dzialalnosci firmy uslugowej na przykladzie hurtowni tkanin ultex-pol sp. Z o.o..Odwolanie
w postepowaniu podatkowym..Spawozdanie finansowe jako podsatwowe zrodlo informacji o
przedsiebiorstwie na przykladzie pks czestochowa s.a..Pokrzywdzony w postepowaniu
przygotowawczym.Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jako szczegolny typ decyzji
administracyjnej.Ekspansja marketingowa firmy wielton.Analiza zagrozen wynikajacych z technologii
stosowanych w przemysle obrobki plastycznej na goraco na przykladzie firmy kuznia palysz.praca licencjacka
budzet gminy .Rola public relations w kreowaniu wizerunku firmy na przykladzie lodzkiej spoldzielni
mleczarskiej.Rola programow wychowawczo - profilaktycznych dla zarzadania szkola..Odpowiedzialnosc
podtakowa osob trzecich.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja i dzialalnosc biur podrozy na
przykladzie biura turystyki antalek.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Uzasadniona watpliwosc co do poczytalnosci oskarzonego w kontekscie obrony obligatoryjnej.Posrednik w
obrocie nieruchomosciami na rynku na przykladzie biura nieruchomosci silesia house w dabrowie
gorniczej.Mobilny dostep do internetu jako sposob zarzadzania nowoczesna firma.Sprawozdanie finansowe
jako zrodlo informacji dla analizy wskaznikowej na przykladzie gminnej spoldzielni sch w latach 2005 2009..Doskonalenie struktury organizacyjnej na przykladzie hotelu 500 w strykowie.praca licencjacka budzet
gminy .Rynek pracy w gruzji.Produkty i uslugi bankowosci elektronicznej dla przedsiebiorstw.Analiza
informacji dodatkowej jako element sprawozdania finansowego na przykladzie banku spoldzielczego w
krzepicach w latach 2005-2010.Instrumenty marketingowe w dzialalnosci firmy lampogas kargas sp. Z
o.o..Systemy motywowania pracownikow w firmie delikatesy centrum na stanowisku kasjer sprzedawca.Wplyw zarzadzania kapitalem obrotowym na rentownosc przedsiebiorstwa prowadzacego
dzialalnosc produkcyjna – analiza na przykladzie spolki „agjat s.j” w latach 2009-2011..Rola samorzadu
terytorialnego w zarzadzaniu bezpieczenstwem miasta na przykladzie krakowa..Gospodarcze korzysci
przystapienia polski do unii europejskiej w swietle pieciu lat czlonkostwa.Efektywnosc eksploatacji
pakowarki pmg 2 wykorzystywanej w przemysle mleczarskim..Publicznoprawne warunki wprowadzania
..
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papierow wartosciowych do obrotu. Zagadnienia finansowo - prawne.Rekrutacja i selekcja pracownikow jako
podstawowe procesy zarzadzania zasobami ludzkimi.Jarugowa- alicja (1928- ). - miedzynarodowe standardy
sprawozdawczosci finansowej : kluczowe zagadnienia i rozwiazania pra.Public relations w komunikacji
masowej.Dzialania administracyjno – prawne poprzedzajace rozpoczecie robot budowlanych na wybranym
przykladzie (obiekty zabytkowe- inwestycje szczegolnie szkodliwe dla srodowiska) praca inzynierska
budownictwo.Nowa forma kredytowania i warunki zabezpieczen jako wynik zarzadzania ryzykiem w banku
spoldzielczym.Centra logistyczne w regionie piotrkowskim i ich wplyw na rozwoj gospodarczy
regionu.Bezrobocie i metody jego ograniczania w gospodarce polskiej w latach 2005-2010.Kornas- jerzy. Red.
- idea ustrojowa a rzeczywistosc iv rzeczypospolitej .praca licencjacka budzet gminy .Leasing i faktoring jako
alternatywne zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw..Funkcjonowanie zintegrowanych
systemow jakosci na przykladzie firmy petro mechanika w plocku sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie bezpieczenstwem imprez masowych w kontekscie chuliganstwa stadionowego..Czy zhp jest
postrzegana jako organizacja wypoczynkowa?.Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta przestepstwo z art
192kk.Projekt kladki dla pieszych o konstrukcji z drewna klejonego o rozpietosci 35 m. Praca inzynierska
budownictwo.Zawarcie umowy droga negocjacji.Analiza efektywnosci transakcji leasingowych na przykladzie
firmy transportowej trans - dom.Analiza gospodarki finansowej gminy zawiercie w latach 2007-2009.praca
licencjacka budzet gminy .Satysfakcja klientow sklepu ze sprzetem jezdzieckim equitom.Wolnosc sumienia i
wyznania oraz jej prawnokarna ochrona.Pisanie prac katowice.praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie funduszy ue na przykladzie restauracji karczma polska.Sledztwo jako forma postepowania
przygotowawczego.Wykorzystanie wizerunku w reklamie w swietle polskiego ustawodawstwa.Racje
tworzenia kwalifikowanych typow zabojstw - rozwazania w swietle zaostrzonej sankcji karnej.Analiza
wielkosci i struktury bezrobocia w wojewodztwie opolskim w ukladzie powiatow w latach 1998-2007..Rola
wywiadu gospodarczego w pozyskiwaniu i gromadzeniu wiedzy w organizacji..Zastosowanie rachunku
kosztow w jednostce sektora finansow publicznych na przykladzie zakladu karnego w lowiczu.Pisanie prac
informatyka.praca licencjacka budzet gminy .Korycka-zirk- milena. - teorie zasad prawa a zasada
proporcjonalnosci .Finansowe instrumenty polityki spolecznej.Inwestycje jako czynnik rozwoju lokalnego na
przykladzie gminy niepolomice..Podatki i oplaty lokalne w miescie gostynin w latach 20052006.Motywowanie pracownikow w okresie kryzysu.Pozyskiwanie i rola sponsora w zarzadzaniu projektami
kulturalnymi..Marketing tools in a b2b market - a case study of revitalizing business brand.praca licencjacka
budzet gminy .Srodki unijne przeznaczone na rozwoj przedsiebiorstw.Praca licencjacka forum.Zarzadzanie
ryzykiem w lancuchu dostaw w przypadkach duzych katastrof i kataklizmow.Wplyw motywacji na sukces
firmy.Zawarcie malzenstwa przed kierownikiem urzedu stanu cywilnego..Cellary- mieczyslawa. Red. ksiegowania od a do z w jednostkach finansow publicznych : schematy ksiegowan z
wyjasnienia.Eksperyment medyczny - aspekty prawno-karne..Znaczenie funkcji oceny pracownikow w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie badan empirycznych przeprowadzonych w firmie bis
multiserwis krapkowice sp. Z o.o..Strategie finansowania dzialalnosci gospodrczej
przedsiebiorstwa.Przestepczosc komputerowa w internecie - wybrane zagadnienia.Burzynski- tadeusz. Red. jakosc uslug turystycznych a ochrona praw konsumenta : materialy pokonferencyjne vii
konfere.Transgraniczna wspolpraca policji polskiej z policja litewska .Pozycja ustrojowa prezydenta republiki
czeskiej.Rytm kondycji psychofizycznej a zarzadzanie pracownikow kontroli jakosci.Gielda papierow
wartosciowych jako posrednik w pozyskiwaniu kapitalu na przykladzie pko bp.praca licencjacka budzet gminy
.Aktywizacja zawodowa bezrobotnej mlodziezy poprzez dzialania powiatowego urzedu pracy w
zawierciu.Legalnosc- skutecznosc i profesjonalizm decyzji administracyjnej .Efektywnosc informacyjna
polskiego rynku akcji w swietle wybranych anomalii efektywnosci polsilnej.Postepowanie w sprawach
zakresu prawa spadkowego.Sprawozdanie finansowe jako forma finansowa rozliczenia dzialalnosci firmy na
przykladzie rolniczej spoldzielni produkcyjnej x.Odpowiedzialnosc stron umowy leasingu.Analiza i ocena
efektywnosci zarzadzania srodkami trwalymi na przykladzie pkp s.a. oddzial gospodarowania
nieruchomosciami w katowicach.Kredyty obrotowe jako rodlo finansowania przedsiebiorstw na podstawie
pko bp s.a. oddzial belchatow.Wplyw systemu common law na stosowanie warunkow umow fidic w krajach
systemu kontynentalnego. Wybrane zagadnienia.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa hoop s.a.
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w latach 2004-2006..Analiza strategiczna przedsiebiorstwa z sektora uslug turystycznych na przykladzie orbis
s.a..Tworzenie obszaru wolnosci- bezpieczenstwa i sprawiedliwosci w unii europejskiej w swietle regulacji
ponadnarodowych - iii filar unii europejskiej..Jak powinna wygladac praca licencjacka.Pomoc w pisaniu pracy
magisterskiej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie sanockich przedsiebiorstw..Zarzad
nieruchomoscia wspolna na tle ustawy o wlasnosci lokali.Metody rekrutacji i selekcji pracownikow na
przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku.Banking system of the united states of america.
Problem of expending investment banks scope of activities and its consequences..Zasady podejmowania i
wykonywania dzialalnosci gospodarczej na tle ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej.Rozwoj
przedsiebiorczosci w swietle realizacji zadan strategii lizbonskiej.Prawne formy zabezpieczenia zobowiazan
podatkowych.Formy przeciwdzialania bezrobociu oraz zrodla ich finansowania na przykladzie powiatu
zawiercianskiego.Kierunki modernizacji produkcji profili gietych na przykladzie przedsiebiorstwa dawmet..Prawna ochrona konsumentow na tle zmian ustawodawstwa unijnego i polskiego..Podstawy apelacji w
postepowaniu karnym.Analiza technologii i wydajnosci w realizacjach obiektow o konstrukcji stalowej praca
inzynierska budownictwo.Koper- radoslaw. - jawnosc rozprawy glownej a ochrona prawa do prywatnosci w
procesie karnym .Rola posrednika jako doradcy na rynku nieruchomosci komercyjnych na przykladzie biura
nieruchomosci x.Metody zapewnienia jakosci w procesie wytwarzania artykulow spozywczych..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach w hucie
szkla gospodarczego..Proces badania satysfakcji klienta w malej firmie.Znaczenie funduszu pracy w
przeciwdzialaniu bezrobociu w powiecie ostroleckim w latach 2003-2006.Dozor elektroniczny w procesie
karnym i mozliwosc jego recepcji w prawie polskim.Tradycyjne i nowoczesne metody oceny aktywnego
ryzyka kredytowego w procesie kredytowania przedsiebiorstwa przez bank komercyjny.Metody wyceny
papierow wartosciowych na wybranych przykladach.Badanie wiarygodnosci kredytowej sektora msp na
przykladzie banku eurobank..zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw ze szczegolnym
uwzglednieniem pozyskiwania srodkow finansowych poprzez gielde papierow wartosciowych.Style
kierowania i ich wplyw na komunikacje interpersonalna w przedsiebiorstwie na podstawie miejskiego
osrodka pomocy spolecznej i srodowiskowego domu samopomocy w lublincu..Analiza ekonomiczna malych i
srednich firm na przykladzie firmytelpol..Chuliganstwo stadionowe w aspekcie
prawnokarnym.Postanowienia wstepne w postepowaniu nieprocesowym.Bezpieczenstwo i higiena pracy
podczas wypadkow przy pracy (na podstawie pn-n 18001:2004)- federal - mogul gorzyce sp. Z
o.o..Instrumenty dluzne w finansowaniu inwestycji przedsiebiorstw.Czynniki ewolucji struktury
organizacyjnej. Na przykladzie komendy wojewodzkiej policji w lodzi.Analiza kosztow w ukladzie
rodzajowym i ich przydatnosc w procesie zarzadzania na przykladzie firmy hef w latach 2006-2008.Ceny
transferowe w podatku dochodowym od osob prawnych.Prace dyplomowe pedagogika.Stanowisko
prezydenta w systemie ustrojowym polski w latach 1989-1997..Rola informatyzacji procesow w systemach
gospodarki magazynowej.Wklady do spolek osobowych.Instytucja swiadka koronnego w polskim
ustawodawstwie..Ocena dystrybucji wyrobow w przedsiebiorstwie alfa w latach 2005-2009.Management
challenge: team building.Miejsce ocen w systemie motywowania pracownikow.Kreowanie silnej marki
regionu. Przyklad: wojewodztwo podkarpackie;.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jego
wplyw na rozwoj gminy..Zasady pisania prac dyplomowych.Dystrybucja produktow farmaceutycznych na
przykladzie przedsiebiorstwa aflofarm.Stwierdzenie dziedziczenia.Analiza dzialalnosci kredytowej na
przykladzie bre banku s.a. w latach 2007-2011.Dzialania gminnego centrum informacji w zakresie
przeciwdzialania bezrobociu w gminie niegowa.praca licencjacka budzet gminy .Outsourcingowe zarzadzanie
flota samochodow na przykladzie firmy fleetcenter sp. Z o.o..Budzet miasta i gminy zdzieszowice w latach
2005-2007.Rola systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie (na przykladzie siegenia-aubi w
kluczborku)..Analiza wskaznikowa jako narzadzie oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa unirur sp. Z o.
O..Fundusze inwestycyjne jako alternatywna forma zagospodarowania srodkow pienieznych.Wplyw
instrumentow promocji na wizerunek gmin w wojewodztwie podkarpackim.Polski system podatkowy.
Zalozenia- ksztalt- funkcjonowanie..Prace dyplomowe.Biznes plan malego przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy poligraficznej emi-art..Geneza i rozwoj sadownictwa administracyjnego..Rola franczyzy w prowadzeniu
dzialalnosci gospodarczej na przykladzie koku sushi.Kreowanie silnej marki regionu. Przyklad: wojewodztwo
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podkarpackie;.Rachunkowosc z zasadami - wplyw polityki rachunkowosci na sposob ewidencji i prezentacji
zdarzen gospodarczych.Dobor pracownikow.Zakres ochrony praw i wolnosci czlowieka i obywatela w polskim
systemie prawa.Ryzyko w organizacji procesu sedycyjnego na przykladzie przewozow samochodowych
wybranego przedsiebiorstwa.Analiza finansowa przedsiebiorstwa inst-gaz w latach 2004-2008.Wspolpraca
samorzadu wojewodztwa z organizacjami pozarzadowymi na rzecz rozwoju regionu.Marketingowa strategia
produktu na przykladzie przedsiebiorstwa lotos due sp. Zo.o..Zasady zatrudniania nauczycieli..Prawo do
swiadczen z ubezpieczenia wypadkowego.Aukcja jako sposob zawarcia umowy.Napisanie pracy
magisterskiej.Aspekty przestrzennego rozlewania sie miasta na tereny podmiejskie na przykladzie miasta
lodzi.Budowanie wizerunku profesjonalnego pracodawcy na przykladzie hotelu hyatt regency
warsaw..Funkcja kontrolna wladzy publicznej i rola najwyzszej izby kontroli.Analiza kondycji ekonomicznej i
fnansowej banku pko bp s.a. w latach 2005-2009.Analiza techniczno – ekonomiczna realizacji wybranych
elementow budynku. Praca inzynierska budownictwo.Przestrzeganie praw czlowieka i norm prawa
humanitarnego w czeczenii - wybrane aspekty prawnomiedzynarodowe.Debiut gieldowy w strategii
finansowania przedsiebiorstw.Wieloaspektowosc bezpieczenstwa i kontrola wyrobu na przykladzie lampy
oswietleniowej.Ocena narzedzi motywowania stosowanych w firmie ubezpieczeniowej na podstawie opinii
pracownikow (na przykladzie towarzystwa ubezpieczen wzajemnych tuw).Regulacja prawna kredytow
konsumenckich.Nieuczciwa i niedozwolona reklama w interniecie w swietle polskich uregulowan
prawnych..Bezrobocie dlugookresowe kobiet w polsce w okresie przeksztalcen ustrojowych..Prawo w ujeciu
teorii racjonalnosci komunikacyjnej jürgena habermasa.Weryfikacja przydatnosci zawodowej nauczycieli
szkol gimnazjalnych.Instytucja trwalego zarzadu nieruchomosciami .Karkowski- tomasz. - restrukturyzacja
szpitali .Kredyty hipoteczne na rynku produktow bankowych..Analiza dochodow i wydatkow gminy lipie w
latach 2003-2007.praca licencjacka budzet gminy .Polityka spoleczna w unii europejskiej.Zagraniczne
migracje polakow do krajow unii europejskiej.Aids w prawie karnym.zrodla finansowania srednich
przedsiebiorstw w polsce na przykladzie p.p.h.u. bomilla sp. Z o. O. We wloclawku.Przestepstwa skarbowe
jako rodzaj przestepczosci gospodarczej.Borowska- grazyna - sprawozdawczosc i analiza finansowa :
podrecznik do nauki zawodu technik ekonomista- technik.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie
zakladow penitencjarnych w polsce .Bhp praca dyplomowa.Logistyka w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na
przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej darek miechow..Ocena procesu rekrutacji i selekcji
pracownikow na podstawie szkoly podstawowej nr 4 w sieradzu.Instytucja interwencji ubocznej w polskim
procesie cywilnym.Analiza sprawozdan finansowych.Prawo poboru i jego ograniczenia.Przeslanki i program
zmian w przedsiebiorstwie.Woznicki- jerzy. Red. - regulacje prawne- dobre wzorce i praktyki dotyczace
korzystania przez podmioty gospodarcze z wyn.Mikrofirmy i ich rozwoj na terenie gminy biala..Sektor
pozarzadowy jako szansa na zatrudnienie..Karuzela podatkowa jako przyklad oszustwa w podatku od
towarow i uslug.Projekty rozwojowe a swiadomosc i zaangazowanie nauczycieli..Europejskie zalozenia
dopuszczalnosci zlotej akcji (zlotego weta) skarbu panstwa w spolkach kapitalowych i ich realizacja w prawie
polskim.Sytuacja osob niepelnosprawych na rynku pracy w polsce w latach 2005-2009.Dopuszczalnosc
wypowiadania terminowych umow o prace.Proces restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie
krosnienskich hut szkla krosno s.a..Problematyka i kierunki zmian indywidualnej interpretacji
podatkowej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Sukcesja podatkowa w
odniesienu do fuzji spolek.Realizacja strategii lizbonskiej na przykladzie wybranych panstw czlonkowskich
unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Krakowska izba przemyslowo-handlowa w krakowie w
latach 1850-1950.Efektywnosc procesow logistycznych w przedsiebiorstwie hz transport..praca licencjacka
budzet gminy .Prawo do sprawiedliwego procesu w europejskiej konwencji praw czlowieka. Poziom
wywiazywania sie przez strony konwencji ze zobowiazan bedacych jego konsekwencja.Ochrona srodowiska a
rozwoj spoleczno-gospodarczy jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kedzierzynkozle..Prace magisterskie logistyka.Zjawisko bezrobocia w polsce - sposoby przeciwdzialania..Tusinski- piotr
a. - postepowanie ustawodawcze w sejmie i w senacie ii rzeczypospolitej 1919-1939 : prawo- zwyczaje.Innowacyjnosc w procesach transportowych.Baza prac magisterskich.Gospodarowanie gminnymi zasobami
nieruchomosci na przykladzie gminy poczesna.Praca magisterska przyklad.Gableta- malgorzata. Red. human and work in a changing organisation : management oriented on the employee interests .Skutki braku
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zdolnosci procesowej strony w procesie cywilnym.Analiza grup strategicznych i jej zastosowanie w
poszukiwaniu nisz rynkowych.Dochody i wydatki jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
ploniawy-bramura.Rekrutacja wewnetrzna w firmie odziezowej.Zaskarzanie uchwal organow spolek
kapitalowych.Wplyw wielkosci i polozenia otworow na oslabienie stropu zelbetowego. Praca inzynierska
budownictwo.Pisanie prac dyplomowych cennik.Analiza wplywow i wydatkow gminy na przykladzie gminy
paradyz.Rachunek kosztow jakosci w zarzadzaniu jakoscia na podstawie firmy solei sp. Z o.o..Doskonalenie
systemu zarzadzania jakoscia wedlug modelu efqm na przykladzie instytutu odlewnictwa w
krakowie.Organizacja panstwa rzymskiego w okresie panowania dynastii julijsko-klaudyjskiej i
flawiuszy.Postepowanie odrebne w sprawie o rozwod.Motywowanie pracownikow w zakladzie budzetowym
na przykladzie administracji nieruchomosciami.Plagiat w prawie autorskim. Charakterystyka i
odpowiedzialnosc.Zastosowanie rachunku kosztow dzialan dla potrzeb zarzadzania na przykladzie
przedsiebiorstwa mergie.Systemy motywowania pracownikow w urzedzie miasta plock.Zastosowanie baz
danych w placowce opiekunczo-wychowawczej- domu dziecka.Znaczenie crm w rozwoju marketingu
partnerskiego w firmie knopik-belowski.Funkcjonowanie posrednikow w obrocie nieruchomosciami na
polskim rynku nieruchomosci- na tle wybranych rynkow europejskich.Wykorzystanie analizy finansowej w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie emerson polska sp.zo.o.Rola i zadania zarzadcy nieruchomosci
w procesie inwestycyjnym w nieruchomosci komercyjne na przykladzie spolki ep hotele i nieruchomosci sp.z
o.o.Rynek produktow mlecznych i jego uwarunkowania spoleczne na przykladzie powiatu
wielunskiego.Strategia rozwoju gminy wolczyn..Radzenie sobie ze stresem w roznych kulturach z
perspektywy uczniow..Yunus- muhammad - swiat bez ubostwa : czas na przedsiebiorstwo spoleczne
.Ustalenie wyniku finansowego wedlug prawa bilansowego i finansowego.Rynek produktow mlecznych i jego
uwarunkowania spoleczne na przykladzie powiatu wielunskiego.Rozkaz wojskowy w prawie karnym.Sluzba
wiezienna – wybrane zagadnienia .Formy opodatkowania dzialalnosci podmiotow gospodarczych w polskim
systemie podatkowym.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie malym i srednim przedsiebiorstwem na
podstawie przedsiebiorstwa.Podstep i prowokacja jako metody stowane w toku czynnosci operacyjnorozpoznawczych.Organizmy zmodyfikowane genetycznie w prawie unii europejskiej.Analiza finansowa i jej
elementy na przykladzie osrodka hodowli zarodowej sp. Z o.o. W glogowku..Wynagrodzenie jako
najsilniejszy element motywacji do pracy na podstawie wybranej firmy.Rola systemu motywowania w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie firmy kurierskiej dpd.Marketingowe znaczenie opakowan na
przykladzie kremow do twarzy.Systemy informatyczne jako narzedzie wspomagajace zarzadzanie
przedsiebiorstwem..Procesy doboru pracownikow na przykladzie firmy geberit sp. Z o.o..Innowacje na
przykladzie firmy general beton lodz sp. Z o.o..Exchange traded funds (etf) na polskiej gieldzie papierow
wartosciowych.Politologia praca licencjacka.Zakaz dyskryminacji i zasada rownosci w regionalnych
systemach ochrony praw czlowieka.Ocena systemu kontrolno- pomiarowego na podstawie stacji uzdatniania
wody..praca licencjacka budzet gminy .Systemy zarzadzania jakoscia w przemysle motoryzacyjnym.Prawa
tworcy wzoru uzytkowego.Chosen aspects of risk recognition and disclosure in accounting.Rozwoj
gospodarczy a procesy integracyjne.Biuletyn informacji publicznej. System organizacji i sposob
funkcjonowania na przykladzie gmin wojewodztwa opolskiego..Teatr w zyciu dziecka..Rola wolontariatu w
rozwoju organizacji pozarzadowych na przykladzie regionu czestochowskiego.Praca licencjacka spis
tresci.Proces rekrutacji i selekcji pracownikow na przykladzie jednostek panstwowej strazy
pozarnej.Innowacyjne opakowania - analiza i ocena na konkretnych przykladach produktow..Charakter
prawny orzeczenia o przywroceniu do pracy..Motywowanie pracownikow na przykladzie organizacji
publicznych.praca licencjacka budzet gminy .Ocena funkcjonowania przedsiebiorstwa w oparciu o zasady
toyoty..Oazy podatkowe.Zarzadzanie jakoscia uslug na podstawie nauczania w szkole
podstawowej.Wspolpraca organizacji non profit z administracja publiczna na szczeblu
samorzadowym.Instrumenty zarzadzania lancuchem dostaw w ikea retail sp. Z o.o..Wycena przedsiebiorstwa
na przykladzie spolek gieldowych.Czynniki wplywajace na plynnosc finansowa instytucji ubezpieczen
gospodarczych.Analiza gospodarki finansowej gminy koniecpol w latach 2006-2010.Strategia dystrybucji jako
instrument przewagi konkurencyjnej firmy na przykladzie bsh.Zatrudnianie czlonkow zarzadu spolki
kapitalowej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa plynnosci finansowej przedsiebiorstwa polmis
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s.a. w latach 2007-2010.Marketing wewnetrzny w podnoszeniu jakosci logistycznej obslugi klienta.Pieniadzsamochod sluzbowy czy awans - co motywuje ludzi do pracy?.Powstawanie i wygasanie zobowiazan
podatkowych.praca licencjacka budzet gminy .Obowiazki przedsiebiorcy zwiazane z opakowaniem
sprzedanego towaru.Ochrona interesow podatnika przed skutkami wadliwych decyzji ostatecznych w
postepowaniu podatkowym.Raporty spolecznej odpowiedzialnosci biznesu w zarzadzaniu wspolczesnymi
organizacjami.Rekrutacja i dobor kadr casus tyskie browary ksiazece s.a..Pisanie prac maturalnych
ogloszenia.Fundusze inwestycyjne a ich wyniki finansowe w okresie kryzysu.praca licencjacka budzet gminy
.Bezrobocie w powiecie sieradzkim na tle wojewodztwa lodzkiego w latach 2000-2010.Prace licencjackie
wzory.Gotowe prace magisterskie licencjackie.Coaching jako narzedzie zarzadzania zmiana.Doktryna
essential facilities w orzecznictwie amerykanskich- wspolnotowych i krajowych organow ochrony
konkurencji.Polityka kadrowa prowadzona przez panstwowe gospodarstwo lesne lasy panstwowe.Wybrane
subkultury mlodziezowe jako przyklad przemian spolecznych i politycznych w powojennej europie.Style
kierowania a kultura organizacyjna firmy.Problematyka tajemnicy dziennikarskiej.Feasibility study - analiza
wykonalnosci przedsiewziecia o profilu technologicznym na przykladzie firmy poligraficznej.Uwarunkowania
stosowania reklamy ambientowej w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Ocena zaleznosci miedzy
wskaznikami finansowymi a gieldowa wartoscia spolek cersanit s.a. i pbg s.a..Proces podzialu zysku netto w
spolkach kapitalowych.Metody finansowania rynku nieruchomosci mieszkaniowych..Statut gminy jako
specyficzny akt prawa miejscowego na przykladzie statutu gminy lisia gora..Klauzule niedozwolone w
umowie franchisingu.Czynniki determinujace rozwoj sektora malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Zmiany kondycji finansowej spolek po ich wejsciu na gielde papierow wartosciowych w warszawie w
2003 roku..Doradztwo finansowe na rynku nieruchomosci na przykladzie firmy expander.Specyfika prawna i
organizacyjna systemu narodow zjednoczonych.Bariery i kierunki rozwoju mieszkalnictwa w
polsce.Bezrobocie w polsce w latach 1999-2004 na przykladzie powiatu pajeczanskiego oraz sposoby jego
ograniczania..Prywatyzacja przedsiebiorstw o istotnym znaczeniu dla gospodarki panstwa.Zgwalcenie
sprowokowane przez ofiare.System erp jako element wspomagajacy zarzadzanie procesami logistycznymi w
przedsiebiorstwie.Postepowanie w sprawach z oskarzenia prywatnego jako przyklad trybu szczegolnego w
polskiej procedurze karnej.Rozwoj pracownikow urzedu gminy jaroslaw..praca licencjacka budzet gminy
.Praca licencjacka z rachunkowosci.Koncepcja wolnosci w ujeciu ericha fromma jako kontekst dla zarzadzania
zasobami ludzkimi na uczelniach wyzszych.Prawo pracownika do wypoczynku w przepisach o czasie pracy
kodeksu pracy.System wynagradzania pracownikow sluzby cywilnej na przykladzie wojewodzkiego sztabu
wojskowego w opolu..Logistyka dystrybucji i zaopatrzenia na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa.Produkty kredytowe dla osob fizycznych w strategii marketingowej bankow.Ocena
efektywnosci szkolen na podstawie modelu d.l. kirkpatricka - studium przypadku przedsiebiorstwa vestil
hotel business & conference.Czynniki determinujace relacje miedzyludzkie w przedsiebiorstwie x.praca
licencjacka budzet gminy .Zwalczanie nieuczciwej reklamy.Skutecznosc marketingu szeptanego (w swietle
opinii studentow ul).Zmiana organizacyjna jako czynnik wplywajacy na motywacje pracownikow na
podstawie badan w wybranej firmie.Marketing w organizacjach niedochodowych na przykladzie fundacji
wspolna droga.Ochrona domen internetowych w polsce.Sytuacja rodziny w obliczu problemu alkoholizmu i
zwiazanej z nim przemocy.Pisanie prac lodz.Rola public relations w kreowaniu wizerunku firmy na
przykladzie lodzkiej spoldzielni mleczarskiej.Formy zabezpieczen zwrotnosci kredytow bankowych.Szkolenia
jako narzedzie rozwoju kompetencji na przykladzie firmy pliva krakow sa..Wyzysk seksualny kobiet w krajach
azji poludniowej i poludniowo-wschodniej- jako jedna z form handlu ludzmi.Marketingowe uwarunkowania
fuzji i przejec w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie wizerunku szkol publicznych na
przykladzie szkol ogolnoksztalcacych w bialymstoku.praca licencjacka budzet gminy .Ocena atrakcyjnosci
kredytow dla rolnikow na przykladzie wybranych bankow.Dziecko jako ofiara czynow zabronionych
rodzicow.Sprawozdawczosc finansowa jako zrodlo informacji o dzialalnosci banku.Promocja
przedsiebiorczosci na przykladzie placowki sekcji pomocy bezrobotnym gielda pracy - non stop.Analiza
systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy iso 9001:2008 na przykladzie firmy bolarus s.a..Dotacje unii
europejskiej jako instrument polityki finansowej na przykladzie uniwersytetu medycznego w
lodzi.Technologia i ekonomika pokryc dachowych praca inzynierska budownictwo.Stosunek panstwa do
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kosciolow i innych zwiazkow wyznaniowych w porzadku prawnym rzeczpospolitej polskiej i wybranych
panstw.Sierocka- halina. - legal english : niezbednik przyszlego prawnika .Pisanie prac
maturalnych.Charakterystyka stresu organizacyjnego w firmie otis sp. Z o.o. Oddzial krakow.Rola specjalisty
do spraw rachunkowosci zarzadczej we wdrazaniu koncepcji lean.Projekt budynku mieszkalnego
wielorodzinnego praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie finansowe w przedsiebiorstwie na przykladzie
zakladow chemicznych bochem sp. Z o.o..E-biznes w internecie - wybrane zagadnienia..Internet w firmie i
jego zastosowanie.Wzory prac licencjackich.Reklama praca magisterska.Podatki i oplaty jako zrodlo
finansowania jednostek samorzadu terytorialnego.Pisanie prac licencjackich lodz.Ekonomiczne aspekty
funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych w wojewodztwie podlaskim..Idea rozwoju turystyki
zrownowazonej w parkach narodowych na przykladzie tatrzanskiego parku narodowego.Rola i funkcje
podatku rolnego w dochodach budzetu gminy na przykladzie gminy rozprza w latach 2003-2006.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Motywacyjne znaczenie systemu wynagrodzen
pracownikow na przykladzie firmy inter vion.Analiza efektywnosci ekonomicznej dzialalnosci
przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa marpol.Realizacja polityki spolecznej w gospodarce
polskiej (na przykladzie miasta tomaszowa mazowieckiego).Zasadnosc kodeksowej regulacji umowy
franchisingu.Szlak zamkow dolnego slaska jako obiekt promocji..Projekt hali o konstrukcji stalowej o
wymiarach (20x60)m praca inzynierska budownictwo.Prawa do utworu audiowizualnego ze szczegolnym
uwzglednieniem pozycji producenta..Rejestr jako instrument prawny sluzacy udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie.Analiza dzialalnosci depozytowej bgz w latach 2006-2010.Znaczenie analizy
wynikow finansowych w zarzadzaniu firma na przykladzie ekowod sp.z o.o. W namyslowie..Sposob promocji
polski na przykladzie wymiany erasmus.praca licencjacka budzet gminy .Uzytkowanie wieczyste - przyszlosc
instytucji w polsce.Ocena zdolnosci kredytowej podmiotow wspolpracujacych z bankiem
spoldzielczym..Rachunkowosc zryczaltowanej formy rozliczen w malych firmach.Reichel- marek. Red. - polska
w unii europejskiej : praca zbiorowa .Dokumentacja transakcji z wykorzystaniem cen transferowych miedzy
podmiotami powiazanymi.Sytuacja na rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce na przykladzie
wybranych miast w latach 2007-2010.Polityka promocyjna polskiej organizacji turystycznej wobec rynku
francuskiego..Rola i znaczenie bieglego rewidenta w badaniu sprawozdania finansowego..zrodla
finansowania gminy na przykladzie gminy tomaszow mazowiecki.Swobodny przeplyw uslug wobec sytuacji
pracownikow delegowanych jako przyklad konfliktu praw podstawowych i swobod gospodarczych w unii
europejskiej.Praktyki religijne i poslugi religijne w zakladach karnych i aresztach sledczych.Metody
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Efektywnosc wybranych strategii inwestycjnych w
warunkach polskiego rynku kapitalowego.Outsourcing personalny w procesie rekrutacji i selekcji.Ocena
atrakcyjnosci infrastruktury zwiazanej z uprawianiem narciarstwa biegowego w polskiej czesci tatr.praca
licencjacka budzet gminy .Andrejèuk- vâèeslav nikolaeviè. Red. - krajobraz a turystyka = landscape and
tourism .Ocena zagrozenia terrorystycznego rp.Karty platnicze jako produkt bankowy.Prace licencjackie i
magisterskie.Motywacja do pracy jako czynnik determinujacy poziom integracji pracownikow z
przedsiebiorstwem..Micherda- bronislaw. Red. Nauk. - perspektywy rachunkowosci w polsce po akcesji do
unii europejskiej .Dokument ujawniajacy jako srodek ochrony franczyzobiorcy..Ocena sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa --fab-style sp. Z o.o. W latach 2004-2007..Zazalenie w procesie cywilnym.Motywacja
nauczycieli na przykladzie wybranych placowek w miescie i na wsi..Formy testamentow w polskim prawie
spadkowym.Planowanie i koordynacja transportu na przykladzie firmy kurierskiej gls polska.praca licencjacka
budzet gminy .Kryteria analizy i oceny dostawcow na przykladzie przedsiebiorstwa f.h.u. jomar s.c..Konflikty
w organizacji publicznej i sposoby ich rozwiazywania..Ewolucja pozycji ustrojowej prezydenta na tle
konstytucji rzeczypospolitej.Specyfika zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie
miedzynarodowym(na przykladzie firmy asco joucomatic).Logistyka produkcji na przykladzie
przedsiebiorstwa x..Rola szkolen w doskonaleniu pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa x.Znaczenie
rekrutacji i selekcji w ksztaltowaniu polityki personalnej na przykladzie wybranego urzedu
skarbowego..Koncepcja kanalow dystrybucji jako istotny czynnik sukcesu na przykladzie firmy elektromontaz
krakow s.a..Logistyka na rynku polskim na przykladzie firmy grupa casino.Znaczenie systemu oceny
pracownikow w zarzadzaniu- na przykladzie starostwa powiatowego w krakowie.Analiza bezrobocia w
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powiecie ostroleckim w latach 2000-2007.Analiza wybranych uprawnien wierzyciela w razie nielojalnych
dzialan dluznika.Innowacje na przykladzie firmy general beton lodz sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Rola posrednika w obrocie nieruchomosciami na przykladzie biura
nieruchomosciami globex group s.c. Kancelaria majatkowa.Krueger- anne o.. - a continuous adventure : the
pursuit of stability and growth in modern economies .Informacja dodatkowa jako integralny i istotny
element sprawozdania finansowego jednostki.Wynagradzanie pracownikow sektora publicznego na
przykladzie urzedu miasta oswiecim.Determinanty motywacji pracy zespolowej na przykladzie firm xy..Rola
szkolen wirtualnych w rozwoju pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie koncepcji spolecznej
odpowiedzialnosci biznesu dla przedsiebiorstw branzy energetycznej na przykladzie enion s.a..Public
relations korporacji transnarodowych.Rodzaje odpowiedzialnosci pracowniczej..Produkt i dystrybucja jako
elementy marketingu mix na przykladzie firmy gaz centrum sp. Z o.o..Etyka reklamy.Analiza efektywnosci
wykorzystania maszyn i urzadzen na wydziale wtryskow zakladu tworzyw sztucznych..Ocena sytuacji
finansowej przedsiebiorstwa voith sp. Zo.o. W latach 2007- 2010.praca licencjacka budzet gminy
.Metodologia sporzadzania rachunku przeplywow pienieznych w dobie wdrazania msr/mssf.Strategia
marketingowa malej firmy na przykladzie skorut import eksport sp. Z o.o..Funkcjonowanie systemu six sigma
w firmie trw polska..Analiza porownawcza inwestycji w obligacje skarbowe i fundusze
inwestycyjne.Wykorzystanie instrumentow marketingu - mix na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci
banku polskiego s.a..Formy uproszczonego opodatkowania dochodow w polskim systemie
podatkowym.praca licencjacka budzet gminy .Polityka bilansowa a analiza finansowa w pracy bieglego
rewidenta na przykladzie spolki a z o.o..Zaawansowane formy finansowania przedsiewziec
gospodarczych.Ochrona wizerunku na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.Analiza kosztow eksploatacji zasobow spoldzielni mieszkaniowej i wspolnot
mieszkaniowych.Finansowanie dzialalnosci sektora msp przez fundusze pozyczkowe..Proceduralne aspekty
ochrony danych osobowych w polsce i wybranych krajach.Niepelnosprawni na rynku pracy w
polsce..Zatrudnianie osob niepelnosprawnych na otwartym rynku pracy.Przedmiot opodatkowania w
podatku dochodowym od osob prawnych.Szkolenia miekkie a rozwoj kompetencji
pracownikow..Wykorzystanie funduszy unijnych w latach 2007-2011 na przykladzie gminy
poczesna.Marketing w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie koncernu chrysler holding llc.Aspekty
prawne- techniczne i praktyczne zastosowania podpisu elektronicznego..Golebiowski- janusz w. (1928- ).
Red. - panstwa baltyckie w zintegrowanej europie .Oddzialywanie na zmniejszenie bezrobocia w miescie
czestochowie.Analiza funkcjonowania podatku dochodowego od osob fizycznych na przykladzie urzedu
skarbowego x w latach 2001-2005.Procesy o czary.Ochrona przed nasladownictwem produktu.Ocena
przydatnosci wybranych przepisow kodeksu cywilnego do instytucji zakazu konkurencji w prawie pracy.
Uwagi de lege ferenda.Logistyczno - marketingowy proces obslugi klienta a efektywnosc
przedsiebiorstwa..Analiza zastosowania narzedzi merchandisingu-mix na przykladzie sieci tesco.Regulacja
wplywu zmiany okolicznosci na zobowiazania - klauzula rebus sic stantibus.praca licencjacka budzet gminy
.Prawnokarna ochrona interesow finansowych wspolnot europejskich.Prace magisterskie turystyka.Mapy
percepcji - tworzenie i ocena na przykladzie konkretnej grupy respondentow.Polityka promocji
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy wkizb atlas.Rola menedzera w procesie zarzadzania sytuacja
kryzysowa przedsiebiorstwa.Koszty uzyskania przychodow w umowie leasingu.Rola fundacji i stowarzyszen w
zyciu kulturalnym krakowa.Regulacje zamowien publiczych na produkty it..Analiza i ocena niematerialnych
metod motywowania na przykladzie firmy lpp s.a..Wycena nieruchomosci mieszkaniowych`.Rola kadry
kierowniczej w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy woltan.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Marketing miedzynarodowy i
dzialania promocyjne przedsiebiorstw miedzynarodowych na przykladzie wybranych korporacji.Wplyw
systemu gospodarczego na ksztaltowanie sie nierownosci dochodowych- analiza porownawcza szwecji i
usa.Odpowiedzialnosc karna nieletnich.Bieg przedawnienia.praca licencjacka budzet gminy .Kreowanie
marki w mediach spolecznosciowych.Employees: a motive force or a source of resistance in building learning
organization.praca licencjacka budzet gminy .Identyfikacja procesow decydujacych o jakosci kluczy do kol
samochodowych..praca licencjacka budzet gminy .Analiza dochodow budzetu gminy moszczenica w latach
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2003-2008.Analiza ryzyka kredytowego osob fizycznych na przykladzie dominet banku s.a..Zarzadzanie
procesem restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie destylernii polmos s.a. w krakowie.Kierowanie
zespolem reagowania kryzysowego na podstawie gminy opatow.Rekrutacja i selekcja kandydatow do sluzby
w policji na przykladzie komendy wojewodzkiej policji w opolu..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Podstawowe zagadnienia przestepstw gospodarczych.Kosekwencje przystapienia
polski do unii gospodarczo-walutowej.Prawo do grobu. Regulacje prawne a praktyka.Znaczenie systemow
gmp-ghp-haccp w uslugach gastronomicznych..Kompetencje pracownicze a stanowiska pracy na przykladzie
bialostockiego parku naukowo technicznego.Charakterystyka wybranego zintegrowanego systemu
zarzadzania jakoscia na przykladzie cementowni malogoszcz.Charakterystyka systemu szkolen i ocena
wybranych szkolen w carrefour polska sp. Z o.o..Wybrane elementy polityki zarzadzania zasobami ludzkimi w
organizacji bankowej.Znaczenie programow pomocowych unii europejskiej dla rozwoju infrastruktury
kolejowej w polsce. Analiza na przykladzie pkp polskich linii kolejowych s.a..Umowa deweloperska.Kredyt
hipoteczny jako zrodlo finansowania rynku mieszkaniowego.Wspolpraca zagraniczna jako czynnik
determinujacy rozwoj gmin.Pzebieg ikorzysci wdrazania normy iso 9001:2000 na przykladzie zakladow
mechanicznych bumar - labedy s.a..Wplyw odleglosci pomiedzy siedzibami spolek na korelacje stop zwrotu
z akcji.Obsluga malego i sredniego przedsiebiorstwa przez bank na przykladzie pko banku polskiego
s.a..Zamki gotyckie jako produkt turystyczny wojewodztwa pomorskiego i warminskomazurskiego.Wykorzystanie internetu jako medium reklamowego na przykladzie agencji mediowej effective
media.Zagadnienia ochrony wierzyciela w razie niewyplacalnosci dluznika w swietle orzecznictwa.Ocena
kondycji finansowej przedsiebiorstwa stalprofil s.a. w latach 2005-2010.Analiza zastosowania metody
ksiegowej- zdyskontowanych strumieni pienieznych i likwidacyjnej do wyceny przedsiebiorstwa na
przykladzie zakladow przemyslu terenowego w koninie.Analiza bezpieczenstwa energetycznego polski w
kontekscie dostaw glownych surowcow energetycznych z federacji rosyjskiej.Zarzadzanie zintegrowanymi
lancuchami dostaw na przykladzie zakladu stolarskiego wlodzimierz kazmierczak.Reglamentacja w polskim
prawie publicznym.Pozycja prawna stolicy apostolskiej..Handel ludzmi jako forma przestepczosci
zorganizowanej w europie.Dzialalnosc firm developerskich na krajowym rynku budowlanym.Skarga o
uchylenie wyroku sadu polubownego.Projekt pracy magisterskiej.Stres organizacyjny w zawodzie
telemarketera.Interes panstwa jako racja stosowania kary smierci w polsce w latach 1944-1984.zrodla
finansowania dzialalnosci gospodarczej malego przedsiebiorstwa na przykladzie orzel s.a..Zaskarzanie
uchwal walnego zgromadzenia w spolce akcyjnej.Rozwody jako racjonalne decyzje ekonomiczne na tle
wahan koninktury.Udzial oraz kierownictwo w zorganizowanej grupie przestepczej badz zwiazku
przestepczym.Ekonomika wznoszenia i eksploatacji obiektow niskoenergochlonnych oraz standardowych
praca inzynierska budownictwo.Roznice kulturowe w miedzynarodowych negocjacjach biznesowych na
przykladzie danii i polski.Korzysci i zagrozenia zwiazane z wejsciem firmy na gielde papierow
wartosciowych..Rola kontroli podatkowej i skarbowej w egzekwowaniu naleznosci z tytulu podatku
dochodowego od osob fizycznych..Marketing uslug - stadium przypadku salon fryzjerski bordo.Umowa
przedwstepna ze szczegolnym uwzglednieniem umowy przedwstepnej sprzedazy nieruchomosci..Przychody
jako kategoria ksztaltujaca wynik finansowy grupy kapitalowej.Analiza aktualnego stanu oraz perspektywy
rozwoju turystyki w gminie mszana dolna.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w biurach obrotu
nieruchomosciami.Rola planowania przestrzennego w strategii rozwoju jednostki terytorialnej na przykladzie
miasta czestochowy.Podatek od nieruchomosci i jego rola w dochodach budzetu gminy- na przykladzie
gminy piotrkow trybunalski w latach 2003-2006.Organizacja logistyki produkcji na przykladzie stora
enso.Fuzje i przejecia- jako forma ekspansji korporacji transnarodowych na rynkach wschodzacych - analiza
na przykladzie chin.System transportowy wojewodztwa lodzkiego- stan obecny i perspektywy jego
rozwoju.Prace licencjackie gotowe.Odsetki za opoznienie od swiadczen pienieznych w obrocie
gospodarczym.Kurowski- jacek. Red. - logistyka a bezpieczenstwo : analiza wybranych problemow .Czynniki
endogeniczne wplywajace na rozwoj sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Szkolenia jako instrument
budowania przewagi konkurencyjnej firmy. Porownanie szkolen on i off the job.Ocena skutecznosci form i
metod zabezpieczania przed ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym na przykladzie banku pko bp s.a.
w latach 2001-2004.Odpowiedzialnosc materialna za szkody w mieniu powierzonym.praca licencjacka budzet
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gminy .Bezrobocie w gospodarce polskiej w latach 2005-2009.praca licencjacka budzet gminy .Procedury
przyznawania kredytow na przykladzie banku xyz.Prace dyplomowe przyklady.Przebieg procesow
innowacyjnych i ich wplyw na rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie pph transystem s.a..Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w biurze podrozy na przykladzie wezyr holidays service sp. Z o. O..Rola i znaczenie
funduszy unijnych w rozwoju turystyki na przykladzie gminy jemielnica..Analiza wplywu wydatkow na rozwoj
infrastruktury drogowej na przykladzie miasta sosnowiec w latach 2007-2010.Ogolna ocena dzialalnosci
kredytowej banku na przykladzie banku spoldzielczego w radomsku.Wymuszenia rozbojnicze.praca
licencjacka budzet gminy .Umowa o karte platnicza.Rola urzednika w budowaniu prestizu urzedu
administracji publicznej w spoleczenstwie..Zarzad wspolna rzecza na podstawie przepisow kodeksu
cywilnego oraz orzecznictwa sadow powszechnych i administracyjnych - zarys problematyki.Przyczyny i
skutki restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie pzu s. A..Handel zwierzetami
egzotycznymi.Gospodarka budzetowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy przasnysz w
latach 2005-2007.Przyczynienie sie poszkodowanego do powstania lub zwiekszenia szkody- a miarkowanie
odszkodowania (ius moderandi).Kryminalistyczna problematyka pobic na terenie miasta bialegostoku w
latach 2008-2011.praca licencjacka budzet gminy .Transgraniczne przeniesienie siedziby spolki kapitalowej miedzy krajowymi rozwiazaniami kolizyjnoprawnymi a swoboda przedsiebiorczosci.Struktura instytucyjna
rynku kredytowego w polsce.Plynnosc finansowa jako podstawa oceny kondycji finansowej na podstawie
przedsiebiorstwa pamapol s.a..Zastosowanie metod nauczania na odleglosc w procesie ksztalcenia
ustawicznego.Metodologia sporzadzania rachunku przeplywow pienieznych w dobie wdrazania
msr/mssf.Wykorzystanie srodkow z europejskiego funduszu spolecznego w tworzeniu aktywnej polityki
spolecznej na przykladzie gminy andrychow.Metodologia pracy magisterskiej.Style kierowania zespolem
menedzerow ze szczegolnym uwzglednieniem ich plci - na postawie british - american tobacco polska s.a. oddzial w warszawie.Uslugi gastronomiczne na opolszczyznie - stan i wyzwania..Handel bronia i materialami
wybuchowymi w prawie unii europejskiej.Wznowienie sadowego postepowania cywilnego..Polska i
austriacka regulacja przejscia zakladu pracy lub jego czesci w swietle prawa unii europejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Regulacja wolnosci wypowiedzi w polskim porzadku prawnym na podstawie prawa
prasowego.Wplyw funduszy unii europejskiej na dzialalnosc inwestycyjna na przykladzie miasta elk.Polityka i
kultura europy.Zarzadzanie miedzykulturowe casus firmy kler s.a..Prace dyplomowe pisanie.Jak pisac prace
magisterska.Organizacja i funkcjonowanie stowarzyszenia branzy spozywczej sklep dla ciebie.Polityka
budzetowa samorzadu lokalnego na przykladzie gminy grabica.Temat pracy magisterskiej
pedagogika.Postepowanie w sprawach o unanie postanowien wzorca umowy za niedozwolone.Kara smierci
wobec polskich seryjnych mordercow na przykladzie zdzislawa marchwickiego..Projekt stalowego masztu
praca inzynierska budownictwo.Ocena jakosci uslug na przykladzie ortolab sp. Z o.o..Krause- ewa. planowanie rozwoju kariery zawodowej przez studentow : miedzy wyobrazeniami a strategiami .Proces
doskonalenia i awansu zawodowego nauczycieli w opinii pracownikow szkoly podstawowej nr 17 z
oddzialami integracyjnymi im. Stanislawa wyspianskiego w czestochowie.Polska polityka transportu
drogowego w aspekcie europejskich procesow integracyjnych.Pierwsza strona pracy licencjackiej.Zasada
niezawislosci sedziow jako konstytucyjna zasada organizacji i dzialania sadow.praca licencjacka budzet gminy
.Projekt hali produkcyjnej o konstrukcji stalowej. Praca inzynierska budownictwo.Mobbing i jego skutki
prawne w polskim prawie pracy.Lojko- elzbieta. Red. - wartosci a sukces zawodowy prawnikow - granice
kompromisu? .praca licencjacka budzet gminy .Rola innowacyjnosci w przedsiebiorczosci na przykladzie
grupy lotos s.a..Kosciol w polsce w okresie komunizmu..Otwarty fundusz emerytalny jako inwestor
instytucjonalny na polskim rynku kapitalowym- na przykladzie ofe aviva.Fundusze europejskie szansa na
restrukturyzacje polskiego rolnictwa..Teoria i praktyka systemu six sigma w polskich warunkach.Znaczenie
outsourcingu uslug logistycznych w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa (na przykladzie centrum
dystrybucyjnego ikea).Analiza przedsiebiorstwa przemyslowego x na podstawie sprawozdawczosci
finansowej.Kryminalistyczne aspekty ogledzin zwlok ludzkich na miejscu zdarzenia.praca licencjacka budzet
gminy .Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjnosc w polsce analiza przypadku.praca licencjacka budzet
gminy .Uzycie nazwiska osoby fizycznej w firmie przedsiebiorcy bedacego osoba prawna.Analiza zagrozen
oraz ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy lesnego zakladu doswiadczalnego
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siemianice.Emocjonalny charakter reklamy na przykladzie reklamy szokujacej benetton.Wizerunek
menedzera - kobiety na przykladzie firmy trans-pol.Zarzadzanie procesami transportowymi w
przedsiebiorstwie dzialajacym na rynku miedzynarodowym na przykladzie firmy rasec-retail.Traktaty i
kontrakty w miedzynarodowym prawie inwestycyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Miedzynarodowa
analiza porownawcza struktury rocznych raportow finansowych na przykladzie bankow polski- niemiec i
stanow zjednoczonych.Wypalenie zawodowe a postawy pracownikow ochrony zdrowia.Status
prawnomiedzynarodowy panstw nieuznawanych.Dopuszczalnosc uchylania tajemnicy zawodowej w polskim
postepowaniu karnym.Wykorzystanie koncepcji six sigma w bankowosci.Standardy traktowania maloletnich
uchodzcow w prawie miedzynarodowym i europejskim..Rola centrow logistycznych w rozwoju regionu
lodzkiego na przykladzie strykowa.Porownanie kredytu- leasingu i funduszy unijnych na przykladzie
msp.Fundusze hedgingowe na rynku polskim w kontekscie analizy prtfelowej na przykladzie funduszy
superfund tfi- opera tfi- investors tfi.Dzialalnosc gospodarcza apteki.Administracyjno - prawne aspekty
ochrony zycia poczetego.Cylk zycia instytucji na przykladzie teatru im.stanislawa ignacego witkiewicza w
zakopanem..Dystrybucja towarow na eurorynku - analiza i ocena na przykladzie p.p.h. retrus.Ocena kondycji
finansowej grupy kapitalowej kghm polska miedz s. A. W latach 2002- 2006.Analiza efektywnosci
funkcjonowania banku detalicznego na przykladzie bre banku s.a. w latach 2004 - 2008.Obiektywna i
subiektywna ocena skutecznosci szkolen dla bezrobotnych z zakresu aktywnego poszukiwania pracy na
przykladzie klubu pracy w krakowie.Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych na przykladzie i oddzialu
banku pekao s.a. w piotrkowie trybunalskim.Probki towarow w promocji sprzedazy - analiza i ocena na
przykladzie branzy kosmetycznej.Podejscie procesowe w systemie zarzadzania jakoscia organizacji (na
przykladzie firmy fin sa).Wykorzystanie metod rachunkowosci zarzadczej przy podejmowaniu decyzji o
outsourcingu.praca licencjacka budzet gminy .Analiza oferty produktowej banku pko bp w latach 20072011.Status prawny agenta ubezpieczeniowego na podstawie ustawy o posrednictwie
ubezpieczeniowym.Przeksztalcenie przedsiebiorstwa panstwowego w spolke z o.o. W trybie prywatyzacji
posredniej..Kucharski- marcin. - koncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskim rynku pracy
.Synergia w procesach fuzji i polaczen na przykladzie wybranych spolek: elektrobudowa s.a. i resbud
s.a..Egzekucja naleznosci pienieznych z rachunku bankowego .Powiazania miedzy rozwojem lokalnym a
ochrona srodowiska na przykladzie gminy redziny.Korporacje transnarodowe a ochrona praw czlowieka w
prawie miedzynarodowym.Diagnoza i modelowanie systemu zarzadzania wiedza na przykladzie organizacji
mcdonalds.Media spolecznosciowe jako kanal komunikacji marketingowej na przykladzie
facebook.com.System motywowania pracownikow jako czynnik wplywajacy na funkcjonowanie organizacji
publicznej..Wykorzystanie srodkow z funduszy strukturalnych przez mikroprzedsiebiorcow na przykladzie
powiatu miasta czestochowa.Analiza rynku nieruchomosci na przykladzie biura nieruchomosci twoja
nieruchomosc w warszawie..Znaczenie konkursow- nagrod i znakow w zarzadzaniu jakoscia.Wybrane aspekty
obrony koniecznej w polskim prawie karnym.Korupcja w sporcie.Rola menedzera w tworzeniuorganizowaniu i funkcjonowaniu klubu kolarskiego tramwajarz.Bankowe papiery wartosciowe.Postepowanie
odrebne w sprawach gospodarczych..Wplyw dotacji unijnych na rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw w
powiecie ostroleckim.Tematy prac licencjackich pedagogika.praca licencjacka budzet gminy .Ocena
funkcjonowania logistyki zaopatrzenia na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku..praca
licencjacka budzet gminy .Ocena zmian struktury dochodow w gminach miejsko-wiejskich.Transport
samochodowy - wybrane zagadnienia spoleczno gospodarcze..Mobbing i jego skutki prawne w polskim
prawie pracy.Marketing-mix uslug na przykladzie przedsiebiorstw uslugowych polkomtel s.a. i z.p.u.h.
mexmet.Doskonalenie zawodowe i motywacja pracownikow na przykladzie wybranej placowki.Innowacje
technologiczne w lancuchu dostaw na przykladzie rfid.Zamowienia publiczne w jednostkach samorzadu
terytorialnego na pzrykladzie gminy lgota wielka.Stres - na przykladzie pracownikow spolki ruch s.a.
malopolskiego regionu sprzedazy z siedziba w krakowie. Studium przypadku.Regulacje antykorupcyjne
dotyczace funkcjonariuszy samorzadu gminnego.Rozwoj pracownikow w oparciu o
kompetencje.Sprawozdawczosc budzetowa i finansowa w jednostkach sektora finansow publicznych na
przykladzie miejskiego osrodka sportu i rekreacji w ostrolece.Dozor elektroniczny.Kietlinska- iwona. Red. pokolenie 50+ : nowe technologie a uslugi finansowe : konferencja- warszawa- 28 czerwca 2011 r..Sytuacja
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prawna radnego gminnego..System administracji generalnego gubernatorstwa 1939-1945.Analiza procesow
logistycznych na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego.Dowod z zeznan swiadka w postepowaniu
cywilnym.Bariery efektywnosci zespolow pracowniczych i ich przezwyciezanie w swietle literatury
przedmiotu.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich.Analiza i ocena podatkowych zrodel
dochodow budzetu panstwa w polsce w latach 2004-2007.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym jako forma
obrony wspolczesnego banku przed zagrozeniami np. Banku spoldzielczego w belchatowie.praca licencjacka
budzet gminy .Czynniki determinujace efektywna dzialalnosc instytucji kulturalnych na przykladzie wystaw
haftowanej repliki obrazu jana matejki bitwa pod grunwaldem..Mikrofinansowanie jako specyficzna forma
kredytowania..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc procesow
obslugi mieszkancow- a wdrazanie systemow innowacyjnych w jednostkach administracji publicznej.Klimekjan. - a co z nasza przedsiebiorczoscia? .Turystyka i jej znaczenie dla rozwoju gminy olsztyn.Tematy prac
magisterskich pedagogika.Rynek nieruchomosci mieszkaniowych w warszawie w latach 2007 - 2010.Ocena
dzialalnosci inwestycyjnej gminy zgierz.Zarzadzanie wolontariatem w organizacji pozarzadowej na
przykladzie polskiego czerwonego krzyza.praca licencjacka budzet gminy .Charakterystyka systemu
franchisingowego na podstawie firmy orbis s.a..praca licencjacka budzet gminy .Dotacje na finansowanie
dzialalnosci gospodarczej realizowanej przez powiatowy urzad pracy w zywcu.Marketing internetowynarzedzia i metody.Logistyka dystrybucji a obsluga klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
przedsiebiorstwa /na wybranym przykladzie/.praca licencjacka budzet gminy .Polityka i
media.Odpowiedzialnosc cywilna lekarza oraz zakladu opieki zdrowotnej.Analiza fundamentalna jako
narzedzie wspomagajace podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynku kapitalowym na przykladzie spolki
pgnig s.a.Sytuacja prawna destynariusza zakladu..Outplacement jako narzedzie restrukturyzacji zatrudnienia
oraz metoda minimalizacji negatywnych skutkow zwolnien.Wzory prac magisterskich.Sposoby
przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatowego urzedu pracy w kedzierzynie - kozlu w latach 2005 2008..praca licencjacka budzet gminy .Polityka i media.Struktura organizacyjna i zadania strazy miejskiej w
bielsku-bialej..Rachunkowosc z zasadami - wplyw polityki rachunkowosci na sposob ewidencji i prezentacji
zdarzen gospodarczych.Komunikacja zorientowana na klienta w organizacji na podstawie przedsiebiorstwa
pzu s.a..Strategie i instrumenty finansowania deficytu w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Pomoc w
pisaniu pracy inzynierskiej.Nowoczesne formy zatrudnienia pracownikow jako czynnik kreowania zasobow
ludzkich w organizacji.Realizacja prawa do urlopu wypoczynkowego .Projekt adaptacji budynku dawnego
spichlerza w dobiegniewie na cele uslugowe. Praca inzynierska budownictwo.Wybrane zagadnienia
innowacji w msp.Ograniczenia prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje
publiczne..Determinanty przedsiebiorczosci. Porownanie warunkow do prowadzenia biznesu w polsce i
innych krajach..Udzial leasingu w finansowaniu przedsiebiorstwa na przykladzie wybranych spolek
notowanych na gpw w warszawie.Wplyw dywidendy na stope zwrotu z akcji spolek notowanych na gieldzie
papierow wartosciowych w warszawie.Analiza sposobow i metod promocji nowej huty w oparciu o jej dobra
turystyczne.Rachunek efektywnosci inwestycji na przykladzie sempertrans belchatow spolki
akcyjnej.Zarzadzanie nieruchomoscia komercyjna na przykladzie hotelu sonex w czestochowie..Wycena
majatku firmy przeznaczonego do aportu na przykladzie zakladu budowy drog drogpol w dzialoszynie.Analiza
stanu i struktury bezrobocia w powiecie koneckim w latach 2004 - 2006 oraz sposoby jego ograniczania.praca
licencjacka budzet gminy .Podwyzszanie i obnizanie kapitalu zakladowego w spolce akcyjnej.praca
licencjacka budzet gminy .Katalog prac magisterskich.Wizerunki politykow na podstawie wybranych
przykladow.praca licencjacka budzet gminy ...
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