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Wyjasnienia oskarzonego jako dowod w polskim procesie karnym.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie mpec s.a. wroclaw w latach 2002-2003.Wykorzystanie internetu w polityce komunikacyjnej firmy
na przykladzie marki odziezowej top secret.Planowanie- rekrutacja i selekcja pracownikow jako elementy
polityki personalnej organizacji.Pisanie prac licencjackich opole.Realizacja celow polityki pienieznej nbp w
latach 2004-2011.Marketingowo-logistyczne aspekty dystrybucji plytek ceramicznych na przykladzie grupy
paradyz.praca licencjacka budzet gminy .Metody i instrumenty zarzadzania finansowego w banku
komercyjnym na przykladzie ing bank slaski s. A. W latach 2007-2008.Dobijanski- mariusz. Wybor. - rola
organizacji pozarzadowych w dzialalnosci na rzecz praw i wolnosci czlowieka .Ocena efektywnosci maszyn i
urzadzen na przykladzie huty szkla stoelzle..Uwarunkowania rozwoju funkcji turystyczno - rekreacyjnej na
obszarze lgd wspolne zrodla..Wybrane metody ochrony danych w informatycznych systemach
zarzadzania.Ryzyko kredytowe na rynku hipotecznym..Wsparcie malych i srednich przedsiebiorstw przez
programy unijne na przykladzie woj. Opolskiego.Podatek dochodowy od osob fizycznych w dochodach
budzetu polski w latach 1999-2008.Bezprzewodowa technologia telefinii komorkowej 3g na tle nowych
komunikacyjnych mozliwoscio xxi wieku w turystyce..Tematy prac licencjackich administracja.Badanie
preferencji konsumentow w wieku 12-18 lat w zakresie spozywania slodyczy.Procedury celne w polskim
systemie prawnym .Logistyczne aspekty funkcjonowania rynku turystycznego.Realizacja zasady
dwuinstancyjnosci w postepowaniu przed naczelnym sadem administracyjnym..Weryfikacja niewadliwych
decyzji administracyjnych..Rekrutacja i selekcja w wybranej firmie logistycznej.Dzialalnosc samorzadowych
instytucji kultury w unii europejskiej na przykladzie gminy nadarzyn w polsce i gminy walldürn w
niemczech.praca licencjacka budzet gminy .Assessment centre jako metoda selekcji pracownikow.Motywacja
pracownikow w organizacji duzej klasy wielkosci..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie logistyczne w
przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie firmy zawmak.Ocena poziomu dojrzalosci systemu
zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie „x” w oparciu o wytyczne normy pn – en iso 9004:2009.Ocena
wskaznikowa kondycji finansowej samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu gminy w lgocie
wielkiej.Centra logistyczne w systemie logistycznym.Analiza finansowa jednostek samorzadowych na
przykladzie gminy tarnow opolski.Wykorzystanie sprawozdan finansowych do oceny sytuacji finansowej
spolek w grupie kapitalowej.Rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw po akcesji polski do unii europejskiej
na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Referendum lokalne jako instytucjonalny przejaw wladzy
samorzadowej..Zarzadzanie logistyczne jako determinanta funkcjonowania przedsiebiorstwa w sferze
uslug..Monitoring w miejscu pracy a ochrona godnosci i prywatnosci pracownika.Ocena kondycji
ekonomiczno-finansowej firmy handlowej x w latach 2006-2010..Urzad prezydenta stanow zjednoczonych
ameryki polnocnej.Wykorzystanie marketingu politycznego w tworzeniu wizerunku lidera partii
politycznej.Zastosowanie metod wskaznikowych do oceny zdolnosci kredytowej na przykladzie zakladow
chemicznych police s.a..Uwarunkowania prowadzenia wlasnej dzialalnosci gospodarczej..praca licencjacka
budzet gminy .Handel zagraniczny jako czynnik wzrostu gospodarczego w polsce w latach 2000-2008.Analiza
poziomu i struktury bezrobocia w skali lokalnej (na przykladzie powiatu bialostockiego).Metody zarzadzania
ryzykiem rynkowym w przedsiebiorstwie z zastosowaniem pochodnych instrumentow finansowych.Analiza
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efektywnosci inwestycji kredytowanych na przykladzie spolki deweloperskiej..Ekologiczny public relation
jako nowa forma spolecznego oddzialywania organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Europejski fundusz
spoleczny - kluczowy instrument wspierajacy rozwoj kapitalu spolecznego w regionach.Kulturowe
uwarunkowania motywacji pracownikow.Ksztaltowanie wizerunku gminy zarki przez urzad miasta i gminy w
latach 2005-2010.Rola urzedu gminy w utrwalaniu i promowaniu tozsamosci lokalnej mieszkancow - na
przykladzie gminy czarny dunajec.Uwarunkowania przeksztalcen samodzielnych zakladow opieki zdrowotnej
w spolki prawa handlowego.Doskonalenie organizacji poprzez stosowanie wspolczesnych metod i technik
zarzadzania w korporacjach miedzynarodowych.Biznesplan na przykladzie pubu kot w
krakowie.Postepowanie w sprawach o zniesienie wspolnosci majatkowej miedzy malzonkami.Wycena marki
na przykladzie lpp s.a..Istota umowy o roboty budowlane i okreslenie w niej kary umownej w niemieckiem
kodeksie cywilnym (bgb) oraz w ogolnych warunkach umow (vob).Etyczne problemy w procesie negocjacji na
przykladzie firmy x nalezacej do grupy kapitalowej.Wykladnia prawa krajowego zgodnie z prawem unii
europejskiej.Analiza i ocena kampanii reklamowych koncernu coca- cola.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza wybranych aspektow restrukturyzacji przedsiebiorstw na przykladzie jastrzebskiej spolki weglowej
s.a..Analiza finansowa podstawa oceny finansowej przedsiebiorstwa x w latach 2006-2010.praca licencjacka
budzet gminy .Inflacja w polskiej gospodarce po 1989 roku. Analiza porownawcza z wybranymi
krajami..Produkt turystyczny w swietle badan wlasnych na podstawie krety.Analiza finansowa i prognoza
przychodow w oparciu o sprawozdania finansowe spolki macrologic s.a..Leasing jako zrodlo finansowania
dzialalnosci gospodarczej..Praca licencjacka z rachunkowosci.Organizacja i funkcjonowanie firmy mp-trans na
europejskim rynku uslug transportowych.Przestepstwo prowadzenia pojazdow w stanie
nietrzezwosci.Nieruchomosci komercyjne w lodzi na przykladzie biurowcow klasy a.Poziom satysfakcji
pracownikow z pracy a poziom stresu u pracownikow firmy handlowo-produkcyjnej.Odpowiedzialnosc
wspolnikow spolek osobowych z tytulu wkladu.Ochrona prawna widowiska sportowego i jego transmisji w
prawie polskim.Rola czynnikow motywacyjnych i ich wplyw na satysfakcje pracownikow na przykladzie firmy
branzy finansowej.Rola podsytemu logistyki transportu przewozu materialow niebezpiecznych na
przykladzie firmy transportowej x..Przestepstwo lapownictwa biernego na przykladzie sprawy bylego
prezydenta miasta piotrkowa trybunalskiego waldemara matusewicza w swietle akt sadowych.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena strategii na przykladzie gminy nowa sol..Tematy prac magisterskich
bankowosc.Analiza zrodel finasowania zadan gmin na podstawie gminy klomnice w latach 20062010.Rozwiazania magazynowe jako warunek sprawnego funkcjonowania systemu logistycznego
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Identyfikacja struktury i przejawow wdrazania procesu
zarzadzania logistycznego.Prawa pacjenta w swietle polskiego prawa medycznego.Outsorcing jako
nowoczesne podejscie do zarzadzania procesami logistycznymi..Znaczenie transportu kolejowego dla
rozwoju regionalnego wojewodztwa opolskiego.Praktyki ograniczajace konkurencje w swietle prawa
wspolnotowego i krajowego.Rola kierownikow w realizacji polityki personalnej w firmie x.Problemy i bariery
rewitalizacji na przykladzie ksiezego mlyna w lodzi.Status amerykanskich baz wojskowych na swiecie.Rola
malych i srednich przedsiebiorstw w rozwoju spoleczno - gospodarczym gmin wiejskich powiatu
kedzierzynsko - kozielskiego..Kosztowniak- aneta. - zadluzenie zagraniczne a rozwoj gospodarczy .Analiza
dzialalnosci inwestycyjnej gminy w nieruchomosci na przykladzie gminy gliwice w latach 2008-2010..Ocena
realizacji programu rzadowego orlik na przykladzie wojewodztwa malopolskiego..Pozycja rady nadzorczej w
strukturze spolki akcyjnej w kontekscie zasad corporate governance.Analiza czynnikow decydujacych o
zakupie nieruchomosci mieszkaniowej na rynku pierwotnym w polsce na przykladzie miasta
czestochowa.Zamowienia publiczne w swietle inwestycji i prowadzenia dzialalnosci biezacej w jednostkach
publicznych sluzby zdrowia na przykladzie szpitala powiatowego w radomsku.Studium przypadku spolecznej
odpowiedzialnosci biznesu na podstawie dzialan przedsiebiorstwa veolia uslugi dla srodowiska
sa.Outplacement w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Bankowosc islamska jako alternatywny model w
odniesieniu do bankowosci tradycyjnej..Prawno-gospodarcze przeslanki liberalizacji handlu z punktu
widzenia unii europejskiej.Hacking w ujeciu art.267 k.k..Wplyw portalu internetowego magura-bike na
rozwoj turystyki rowerowej w beskidzie niskim.Zaleznosc miedzy kondycja psychiczna nauczycieli a
postawami wobec uczniow.Mozliwosci zastosowania narzedzi internetowych w dzialaniach marketingowych
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firm turystycznych na przykladzie serwisu urlopwpolsce.pl.Warszawa marka turystyczna.Pisanie prac
mgr.Rola i znaczenie rekrutacji i selekcji na funkcjonowanie przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet
gminy .Dzieciobojstwo.Skutecznosc instytucji dzialajacych na rzecz sektora malych i srednich przedsiebiorstw
w wojewodztwie malopolskim.Promocja regionu warminsko-mazurskiego.Przestepstwo szpiegostwa.Koszty i
przychody w rachunkowosci spoldzielni mieszkaniowych na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej lokator
we wloszczowie..Agencja pracy tymczasowej jako pracodawca.Wplyw kampanii spolecznych na zmiane
postaw wobec bezpieczenstwa w ruchu drogowym..Prawo interwencji humanitarnej a suwerennosc
panstwa.Milo- wladyslaw. - stabilnosc rynkow kapitalow a wzrost gospodarczy .praca licencjacka budzet
gminy .Zadoscuczynienie pieniezne dla najblizszych czlonkow rodziny zmarlego wskutek uszkodzenia ciala
lub rozstroju spowodowanych czynem niedozwolonym.Informatyczne wspomaganie zarzadzania
oswiata.Zniewolony umysl. Psychologiczne koncepcje totalitaryzmu..Ekskomunika jako najwyzsza kara
koscielna. Przyczyna i skutki.Prace magisterskie przyklady.Zasady rachunkowosci w jednostce budzetowej na
przykladzie komendy miejskiej panstwowej strazy pozarnej w skierniewicach.Zarzadzanie projektem
innowacyjnym produktu na przykladzie przedsiebiorstwa budownictwa i instalacji abt s.j..Wspieranie rozwoju
malych i srednich przedsiebiorstw z wykorzystaniem srodkow pomocowych unii europejskiej na przykladzie
wojewodztwa malopolskiego..Motywacja jako nowoczesne narzedzie wzrostu efektywnosci organizacji.praca
licencjacka budzet gminy .Charakterystyka budownictwa mieszkaniowego w polsce i wybranych krajach unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Rola europejskiego banku centralnego w zakresie wspierania
dzialania systemow platniczych.Zarzadzanie finansowe w przedsiebiorstwie na przykladzie zakladow
chemicznych bochem sp. Z o.o..Analiza budzetu gminy czarnozyly w latach 2004-2006.Wiarygodnosc
sprawozdan finansowych rozpatrywana w kontekscie zmian na rynkach globalnych..Wplyw inwestycji wladz
lokalnych na rozwoj gminy rozan.Analiza metod w budowaniu pozycji konkurencyjnej supermarketu
„stop”.Finansowanie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie agencji moto-pol..Podatek
dochodowy od osob fizycznych w dochodach budzetu polski w latach 1999-2008.Pedagogika prace
licencjackie.Formy opodatkowania a konkurencyjnosc malych i srednich przedsiebiorstw.Zakres i formy
wspolpracy regionalnej i zagranicznej samorzadu terytorialnego.Windykacja pomocy panstwa dla
przedsiebiorstw w prawie unijnym i polskim.Schultz- theodore william - ekonomia kapitalu ludzkiego
.Rakoczy- bartosz. - ustawa o stosunku panstwa do kosciola katolickiego w rzeczypospolitej polskiej :
komentarz .praca licencjacka budzet gminy .Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci
mieszkaniowych w polsce.Sposoby pozyskiwania majatku przez fundacje w swietle prawa polskiego..Rola
urzedow pracy w dystrybuowaniu srodkow z funduszy unijnych.Rola rachunku kosztow przedsiebiorstwa
produkcyjno-uslugowego w procesach planowania i kontroli na przykladzie przedsiebiorstwa x.Przeslanki
szczegolne tymczasowego aresztowania.Podatek dochodowy od osob fizycznych w polsce a w krajach unii
europejskiej.Rozliczenie podatku dochodowego od osob fizycznych na przykladzie gminy osjakow w latach
2007 - 2009.Logistyczne systemy transportu morskiego na przykladzie przedsiebiorstwa dsv air&sea.Rola
analizy finansowej w zarzadzaniu finansami przedsiebiorstwa.Instytucja swiadka koronnego a prawo karne
wykonawcze..Budzetowanie w jednostkach samorzadu terytorialnego (na przykladzie powiatu
skierniewickiego).Metody adaptacji pracownikow w wybranym banku.Poreczenie wekslowe.Pokrzywdzony
w polskiej procedurze karnej - wybrane zagadnienia.Zarzadzanie projektami kultury (na przykladzie projektu
lodz europejska stolica kultury 2016).Determinanty wyboru przez klientow miejsca noclegowego na rynku
uslug hotelarskich.Aport wadliwy w spolkach kapitalowych.Konstrukcja odpowiedzialnosci wspolnikow za
zobowiazania w handlowych spolkach osobowych.Promocja miasta czestochowa i jej rezultaty..Audytor
wewnetrzny w jednostkach sektora publicznego: sojusznik- czy wrog? Wizerunek audytora z roznych
perspektyw..praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie rachunku kosztow zmiennych w procesie
podejmowania decyzji na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego.praca licencjacka budzet gminy
.Uwarunkowania powstania centrow logistycznych w okolicach zdunskiej woli.Analiza technologii budowy
mostu drogowego praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja kobiet na rynku
pracy.Uslugi agroturystyczne na bialorusi.Przyspieszenie rozpoznania sprawy w postepowaniu w sprawach
gospodarczych.Wybrane elementy procesu kadrowego- a zarzadzanie zasobami ludzkimi- na przykladzie
urzedu gminy w popowie.Prawo pracy.Dzialania marketingowe malych i srednich przedsiebiorstw na
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przykladzie firmy p.p.h.u. galanit.Pisanie prac doktorskich cena.Ochrona wlasnosci intelektualnej w
instytucjach kultury w polsce.Ocena kondycji finansowej firmy wawel service sp. Zo.o. Na tle krakowskiego
rynku mieszkaniowego.Zasady postepowania sadowoadministracyjnego wprowadzone reforma
sadownictwa administracyjnego..Dzialalnosc w zakresie finansowania nieruchomosci mieszkaniowych przez
bank spoldzielczy w jastrzebiu zdroju.Narzedzia motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie.Analiza
dochodow i wydatkow budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy piotrkow
trybunalski w latach 2003-2005.Przykladowe tematy prac magisterskich.Prywatyzacja przedsiebiorstw
panstwowych na przykladzie elektrocieplowni w lodzi.Podstawowe problemy zwiazane z poborem i
wymiarem podatku rolnego.Mozliwosci pozyskiwania kapitalu przez spolki prawa handlowego na
przykladziepolski koncern naftowy s.a..Wykorzystywania nowoczesnych form komunikacji w funkcjonowaniu
spolki akcyjnej..Pisanie prac dyplomowych cennik.Pisanie prac tanio.Produkt lokalny wsi..Opodatkowanie
osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.zrodla dochodow w jednostkach samorzadu
terytorialnego- analiza ich struktury w gminie wisniowa w latach 2007- 2011..Funkcjonowanie firmy x na
rynku uslug logistycznych.Udzielanie kredytow jako jedna z czynnosci bankowych sensu stricto - wybrane
zagadnienia.Kara smierci w polskim ustawodawstwie karnym xx wieku.Doskonalenie systemow zarzadzania
jakoscia uslug na przykladzie podziemnego osrodka rehabilitacyjno - leczniczego kopalnia soli
wieliczka.Wykonywanie srodka poprawczego w postepowaniu w sprawach nieletnich.Wplyw amortyzacji
srodkow trwalych na wynik finansowy.Promocja krakowa na przykladzie obchodow 750-lecia lokacji
miasta.Local government finance in the bedzin distict 2002 - 2004.Ocena procesow zarzadzania
przedsiebiorstwem na przykladzie firmy pol-mak.Ocena ryzyka zawodowego w oparciu o wymagania pnn/ohsas 18001- na podstawie wybranych przedsiebiorstw.Analiza rynku kredytow hipotecznych w polsce w
latach 2007-ix. 2010 na przykladzie deutsche bank pbc s.a..Dzialalnosc gminy szczekociny w zakresie ochrony
srodowiska..Wybrane zagadnienia prawnokarnej ochrony programow komputerowych na gruncie kodeksu
karnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Analiza struktury dochodow miasta na prawach
powiatu (na przykladzie miasta lodzi).Prywatyzacja samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej
w spolki prawa handlowego jako szansa na efektywna dzialanosc..Style kierowania w malych i srednich
przedsiebiorstwach na przykladzie piekarni teresa gryc spolka jawna.Europeizacja polskiego prawa
administracyjnego i polskiej administracji publicznej.Instytucje wspierajace rozwoj msp w unii
europejskiej.Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu .Przekroczenie granic obrony koniecznej. Eksces
intensywny oraz eksces ekstensywny w polskim prawie karnym..Polityka rachunkowosci w rejonowym banku
spoldzielczym w lututowie.Ocena dzialalnosci ing banku slaskiego w zakresie swiadczenia internetowych
uslug bankowych..praca licencjacka budzet gminy .Gospodarka odpadami komunalnymi jako element
zarzadzania w gminie na przykladzie gminy wiejskiej koscielec.Prace licencjackie filologia angielska.Jakosc
uslug hotelarskich.Ocena wdrazania zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego (zporr)
2004-2006 w polsce.Automatyczna identyfikacja produktow w systemie logistycznym branzy
papierniczej.Nowe formy inwestowania na polskim rynku - fundusz hedgingowy superfund.Pisanie prac
opinie.Pozadane skladniki kwalifikacji wspolczesnego menedzera w opiniach studentow wydzialu
zarzadzania ul.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej
uczelni na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego..Problematyka kosztow logistyki przedsiebiorstwa
handlowego - metody wyodrebniania i obnizania kosztow.Kutera- malgorzata. - kryzysy gospodarcze a
wiarygodnosc sprawozdan finansowych .Instytucja obowiazku naprawienia szkody jako przyklad nowej
filozofii karania w kodeksie karnym z 1997 r..Analiza porownawcza rynkow pracy w krajach unii europejskiej
w perspektywie strategii lizbonskiej w latach 2004-2008.Przetarg publiczny nieograniczony: cel- istotapotrzeba- na przykladzie nadlesnictwa klobuck..Pomoc w pisaniu prac licencjackich.Korol- janusz. - sektor
malych i srednich przedsiebiorstw w przestrzeni regionalnej polski : studium z zakresu.Percepcja marek
krajowych i zagranicznych przez polakow - analiza i ocena na przykladzie wybranej grupy
respondentow..Zarzadzanie kryzysowe praca licencjacka.Polityka rolna unii europejskiej. Konsekwencje dla
polski jako nowego kraju czlonkowskiego.Doskonalenie struktury organizacyjnej telekomunikacji polskiej
s.a.Opoznienie wykonania przewozu przez przewoznika.Rozwiazanie spolki partnerskiej.Uzasadnienie
wyroku.Podstawy prawne badania katastrofy smolenskiej.Wylaczenia grupowe od zakazu porozumien
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ograniczajacych konkurencje na przykladzie sektora ubezpieczen gospodarczych.Prawo pracy.Zielinskitadeusz j. (1966- ). Red. - prawo i religia .Technika silosowa w dystrybucji suchych mieszanek budowlanych
jako instrument zarzadzania logistycznego- na przykladzie wybranych przedsiebiorstw rynku materialow
budowlanych.Konflikty w miejscu pracy oraz zarzadzanie konfliktem w przedsiebiorstwie na przykladzie
zakladu produkcyjno - handlowego x.Asertywnosc jako sposob zapobiegania konfliktom wmiejscu
pracy.Wspolpraca malych i srednich przedsiebiorstw z centrami innowacji jako element podnoszenia
konkurencyjnosci i innowacyjnosci gospodarki na przykladzie malopolski.Zarzadzanie produkcja i jakoscia
wyrobow dla firm budowlanych..praca licencjacka budzet gminy .Elementy marketingu na rynku
nieruchomosci mieszkaniowych w katowicach.Rola i znaczenie rekrutacji i selekcji na funkcjonowanie
przedsiebiorstwa x.Rachunkowosc przerobu jako nowa koncepcja rachunkowosci zarzadczej.Ocena sposobow
rozwiazywania sporow cywilnych w sprawach gospodarczych przez przedsiebiorcow.Praca licencjacka z
fizjoterapii.Rola marketingu w strategicznym zarzadzaniu przedsiebiorstwem z wykorzystaniem przykladu tnt
express.Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy.Rynek finansowy- gielda papierow wartosciowych.Planowanie
dzialan z zakresu marketingu bankowego w oparciu o nowo wprowadzany produkt w mbanku.Wiktymizacja
mieszkancow miasta lodzi.Prace dyplomowe przyklady.Coaching jako metoda szkolenia.Przejawy
konsumeryzmu wsrod mlodych ludzi.Rachunek efektywnosci inwestycji na przykladzie sempertrans
belchatow spolki akcyjnej.Polski sektor rolny a wspolna polityka rolna ue.Determinanty wzrostu
gospodarczego w kazachstanie.Reglamentacja dzialalnosci gospodarczej w polsce.Maloletni na tle
przestepstw przeciwko wolnosci seksualnej i obyczajnosci.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa
budzetu samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wielgomlyny w latach 2008-2010.praca licencjacka
budzet gminy .Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych na przykladzie gminnego
samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej w zyrakowie..Hala sportowa dla sredniej szkoly praca
inzynierska budownictwo.Wykorzystanie marketingu politycznego w tworzeniu wizerunku lidera partii
politycznej.Zarzadzanie lancuchwem dostaw blach walcowanych na przykladzie isd huta czestochowa
sp.zo.o..Ocena poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ryzyka zawodowego na wybranych
stanowiskach pracy na prykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego w branzy tworzyw sztucznych.Wrogie
przejecie spolki publicznej - motywy- finansowanie- obrona.Wykorzystanie elementow marketingu-mix w
branzy mleczarskiej na przykladzie lodzkiej spoldzielni mleczarskiej w lodzi.Kredyt na tle innych zrodel
finansowania rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Windykacja naleznosci z
ubezpieczen komunikacyjnych na przykladzie oddzialu pzu sa w lodzi.Ruch turystyczny polakow i naplyw
turystow zagranicznych do polski na przelomie lat 1996-2005.Analiza dochodow i wydatkow gminy mlynarze
w latach 2004-2008.Zarzadzanie zapasami w zakladzie produkcji spozywczej..Logistyka produkcji na
przykladzie przedsiebiorstwa x..Kryteria projektowania budynku mieszkalnego umozliwiajace obnizenie
zapotrzebowania ciepla w zimie oraz minimalizacje zyskow ciepla w lecie. Praca inzynierska
budownictwo.Png- ivan - ekonomia menedzerska .Reforma podatku od nieruchomosci w polsce.Status
prawny zakladu doskonalenia zawodowego w kielcach..Motywowanie pedagogow w placowkach wsparcia
dziennego w krakowie..Wieliczka to nie tylko sol.Rola ubezpieczen na zycie z wykorzystaniem ubezpieczen
osobowych - przyklad firmy sylmar.Odwolanie darowizny jako instytucja prawa cywilnego.Prawa i wolnosci
czlowieka i obywatela w konstytucji rzeczypospolitej polskiej..Rola i znaczenie sektora informacyjnego w
tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w polsce..Tytuly egzekucyjne pochodzace od sadow
powszechnych.Podejscie pracownikow do pracy w kontekscie funkcjonowania zespolow w organizacjach
publicznych..praca licencjacka budzet gminy .Analiza systemu szkolen pracownikow na przykladzie
telekomunikacji polskiej s.a..Plan zarzadzania nieruchomoscia specjalnego przeznaczenia na przykladzie
boiska typu orlik z programu moje boisko-orlik 2012 w powiecie tomaszowskim.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie systemem dystrybucji na przykladzie firmy polcolorit sp. Z o.o..System finansowania
ochrony srodowiska w polsce..Wplyw wybranych imprez masowych na promocje miasta
krakowa.Obiektywna i subiektywna postrzegalnosc stanu nietrzezwosci w przypadku przypisywania
odpowiedzialnosci za popelnienie czynu zabronionego z art. 178a § 1kk wybrane aspekty.Wyrok zaoczny w
postepowaniu w sprawach o wykroczenia i w procesie karnym.Ocena kondycji finansowej na podstawie
analizy wskaznikowej malopolskiego centrum biotechniki sp. Z o.o. W latach 2005 - 2009..Odpowiedzialnosc
..

..
dyscyplinarna policjantow .Analiza definicji ludobojstwa w konwencji w sprawie zapobiegania i karania
zbrodni ludobojstwa z 9 grudnia 1948 roku w swietle wybranych przypadkow zbrodni popelnionych w drugiej
polowie xx wieku.Wynagrodzenie jako element kosztow rodzajowych na przykladzie fol-plast s.a..Rynek
leasingu w polsce po 2000 roku - aspekt teoretyczny i praktyczny.Instrumenty marketingowe w zarzadzaniu
hotelem (na przykladzie hotelu alexander w krakowie).Ochrona tajemnicy panstwowej i sluzbowej w
kodeksie karnym z 1997 r. .Nowoczesne systemy marketingowe w sprzedazy uslug turystycznych.Europejski
fundusz spoleczny i jego rola w zwalczaniu bezrobocia w warunkach polskich.Aspekty przestrzennego
rozlewania sie miasta na tereny podmiejskie na przykladzie miasta lodzi.Prawne i kryminologiczne aspekty
dzialalnosci sekt w polsce .Przyklad pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Procesy
transportowe i metody ich optymalizacji w przedsiebiorstwie.Nowak- edward. Red. Nauk. - rachunkowosc a
controlling .Znaczenie strategii marketingowej w budowaniu pozycji firmy - na przykladzie cukierniczej
spoldzielni roksana w strzyzowie..praca licencjacka budzet gminy .Kredyty hipoteczne na finansowanie
potrzeb mieszkaniowych osob fizycznych w ofercie bankow dzialajacych na polskim rynku.Wplyw kryzysu
globalnego na wymiane handlowa.praca licencjacka budzet gminy .Udzial w targach jako forma komunikacji
marketingowej firmy z rynkiem.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w podmiotach nalezacych do sektora msp na
przykladzie odlewni mjm.Porownanie wydatkow administracyjnych w gminach powiatu nyskiego w latach
2007-2009.Analiza terminalowego systemu dostepu do aplikacji na przykladzie firmy lentex s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Wielokulturowosc w zarzadzaniu muzeami na przykladzie muzeum
etnograficznego im. Seweryna udzieli oraz muzeum narodowego w krakowie.Rola poczty polskiej w lancuchu
dostaw..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w strategii rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie firmy
motoryzacyjnej.Prawo pomocy w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Postep technologiczny w
transporcie ladowym ladunkow specjalnych.Wybrane operacje pokojowe onz i ich rola w zapewnieniu
bezpieczenstwa na swiecie.Dopuszczalnosc zazalenia w procesie cywilnym ze wzgledu na wlasciwy
przedmiot.Klauzula arbitrazowa w prawie spolek.Analiza taksonomiczna poziomu rozwoju spolecznoekonomicznego powiatow w polsce w latach 2005-2008..Pisanie prac licencjackich lublin.Rola public
relations w ksztaltowaniu wizerunku firmy.Lad korporacyjny w instytucjach bankowych.Ocena realizacji
projektow z zakresu odpowiedzialnosci spolecznej biznesu przez przedsiebiorstwa branzy
motoryzacyjnej.Marketing na rynku samochodow terenowo-miejskich segmentu b- na przykladzie
samochodu nissan juke.Biznesplan jako podstawa pozyskiwania srodkow finansowych z funduszu unii
europejskiej na finansowanie przedsiewziec malych przedsiebiorstw.Neutralnosc religijna panstwa.Prawne
aspekty kontroli nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi.Analiza mozliwosci finansowania
inwestycji przez gmine dzialoszyn.praca licencjacka budzet gminy .Analiza gospodarki finansowej jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wreczyca wielka w latach 2004-2008.Korzysci i zagrozenia
przedsiebiorstw wobec przystapienia polski do strefy euro.Stres - na przykladzie pracownikow spolki ruch
s.a. malopolskiego regionu sprzedazy z siedziba w krakowie. Studium przypadku.Proces pozyskiwania
pracownikow w obiektach spa & wellness na przykladzie hotelu malinowy zdroj.Innowacje w systemach
automatycznej identyfikacji.praca licencjacka budzet gminy .Terroryzm- wybrane aspekty kryminologiczne i
prawnokarne.Innowacyjne uslugi i produkty bankowe w segmencie detalicznym.Jezyk jako element kultury
organizacyjnej.Pokrzywdzony jako zrodlo dowodowe w procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy
.Doskonalenie struktury organizacyjnej na przykladzie hotelu 500 w strykowie.Wplyw kultury na rozwoj miast
- przyklad krakowa..praca licencjacka budzet gminy .Bezrobocie na wsi polskiej i metody jego zwalczania.Rola
promocji i dystrybucji w aliansach strategicznych branzy oponiarskiej..praca licencjacka budzet gminy
.Analiza rynku ubezpieczen na tle rozwiazan europejskich..Metody doboru pracownikow na przykladzie
specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego dla nieslyszacych i slaboslyszacych w raciborzu.Dobrowolne
poddanie sie karze w polskim postepowaniu karnym (art.387kpk.).Specyfika wdrozenia systemu jakosci w
mikroprzedsiebiorstwie na rynku uslug medycznych.Polityka promocji na przykladzie marki
campus.Przeciwdzialanie praniu brudnych pieniedzy.Spontaniczne zycie spoleczne uczniow jako mozliwe
pole dla zarzadzania w szkole..Prawne polozenie kosciola prawoslawnego w polsce..praca licencjacka budzet
gminy .Przeksztalcenia przestrzenne- spoleczne i gospodarcze wsi dytmarow..praca licencjacka budzet gminy
.Analiza projektowanych zmian normatywnych w dziedzinie wzajemnego uznawania kwalifikacji
..

..
zawodowych w panstwach czlonkowskich ue z uwzglednieniem dorobku orzeczniczego ets.Jak zalozyc male
przedsiebiorstwo gastronomiczne?.Wybrane aspekty analizy wskaznikowej - ocena dzialalnosci
przedsiebiorstwa miary i wagi sp.j..Ocena efektywnosci funkcjonowania ing banku slaskiego w latach 20072011.Merchandising sklepow detalicznych na przykladzie rynku kosmetycznego w polsce.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi - pozaplacowe motywowanie pracownikow.Struktura
organizacyjna urzedu skarbowego ze szczegolnym uwzglednieniem obiegu dokumentow.praca licencjacka
budzet gminy .Fluktuacje i awanse w dziale markteingu - analiza i ocena na przykladzie chem trans logistic maczki bor sp.zo.o..Analiza wplywu promocji internetowej na ruch turystyczny w puszczy
bialowieskiej.Rozwiazania alternatywne warstw scian i stropow przy ograniczonych kosztach dla budynkow
mieszkalnych praca inzynierska budownictwo.Rola kuratorow sadowych w polskim wymiarze
sprawiedliwosci .Zgolak-nafalska- monika. - porownanie wybranych polskich i niemieckich
materialnoprawnych regulacji dzialania na gmo w sy.Wypalenie zawodowe w pracy kuratorow
sadowych.Zarzadzanie logistyczne w przedsiebiorstwach miedzynarodowych na podstawie firmy polonia
logistyka..Problemy w finansowaniu instytucji kultury na przykladzie muzeum lotnictwa polskiego w
krakowie..Niestandardowe formy komunikacji marketingowej na przykladzie ambient media.Skotnickaillasiewicz- elzbieta (1940- ). Red. - doswiadczenia spoleczne dwoch lat czlonkostwa polski w unii
europejskiej : praca zbiorowa .Odpowiedzialnosc karna zwierzchnich organow panstwa.Niemiecki rasizm i
antysemityzm w xix i xx w.Zrodla finansowania publicznych szkol wyzszych na podstawie collegium medicum
uniwersytetu jagiellonskiego..Zadowolenie z pracy osob zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych
na przykladzie urzedu miasta w radomsku..Wplyw polityki transporowej unii europejskiej na rozwoj miasta i
regionu lodzkiego na przykladzie budowy nowego centrum lodzi.Kolor w reklamie.Wykorzystanie bilansu do
oceny sytuacji majatkowej i finansowej.Wplyw zagranicznych migracji zarobkowych na sytuacje rodzin ze
szczegolnym uwzglednieniem wojewodztwa opolskiego.Ocena poziomu i struktury podatkow i oplat
lokalnych gminy mstow w latach 2007-2011.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Formy pomocy dla bezdomnych w czestochowie.Egzekucja obowiazku wydania nieruchomosci- statku albo
oproznienia lokalu lub pomieszczenia.Zarzadzanie stowarzyszeniem agroturystycznym.Pochodne
instrumenty finansowe a wspolczynnik wyplacalnosci banku.Czynnosci poprzedzajace zawarcie malzenstwa
w prawie polskim i prawie kanonicznym.Reklama w internecie jako metoda pozyskiwania klientow na rynku
uslug bankowych na przykladzie pko bp s.a. oraz mbanku.Tytuly prac magisterskich.praca licencjacka budzet
gminy .Praca magisterska podatki.praca licencjacka budzet gminy .Doskonalenie struktury organizacyjnej na
przykladzie hotelu 500 w strykowie.Zarzadzanie srodkami finansowymi pochodzacymi z funduszy unijnych na
przykladzie przedsiebiorstwa p.p.u.h. trak sp.j..praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie
chomikuj.Zarzadzania edukacja kulturalna w szkole.Prace magisterskie spis tresci.Realizacja zasad
marketingu partnerskiego na przykladzie biura podrozy orbis travel w czestochowie.Wykonywanie
umieszczenia w zakladzie poprawczym.Wplyw ulg w podatku dochodowym od osob fizycznych na
ksztaltowanie sie dochodow budzetu panstwa w latach 2006-2008..Planowanie dochodow i wydatkow gminy
oraz sposoby ich ralizacji na przykladzie gminy inowlodz..Rola wydzialu gezodezji- kartografii- katastru i
gospodarki nieruchomosciami starostwa powiatowego w zawierciu w kontekscie inwentaryzacji
powykonawczej budynku mieszkalnego.Obrona w postepowaniu karnym wykonawczym.Piosik- andrzej. Red.
- ksztaltowanie zyskow podmiotow sprawozdawczych w polsce : msr mssf a ustawa o
rachunkowosci.Minimalizacja podatku dochodowego w jednoosobowej firmie.Weryfikacja rzetelnosci i
trafnosci teoretycznej kwestionariusza do badan stresu organizacyjnego c.l. Coopera i s. Sloana - dla grupy
zawodowej sprzedawcow w sklepach tchibo..Czynnosci poprzedzajace zawarcie malzenstwa w prawie
polskim i prawie kanonicznym.Osiedlowa przychodnia lekarska z apteka – konstrukcja mieszana praca
inzynierska budownictwo.Kulturowe uwarunkowania strategii miedzynarodowych .praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza komperatywna pozycji banku na rynku finansowym /bre
banku s.a. oraz bz wbk s.a./.Ogloszenia pisanie prac.Wykorzystanie promocji jako instrumentu marketingu
terytorialnego na przykladzie gminy aleksandrow lodzki.Dzialania produktowe w branzy turystycznej na
przykladzie przedsiebiorstwa triada.Spozycie alkoholu przez sprawce po zdarzeniu a mozliwosc wykazania
stanu nietrzezwosci w chwili zdarzenia.Siempinska- jolanta. - pomiar wartosci przedsiebiorstwa a praktyka
..
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gospodarcza .praca licencjacka budzet gminy .Analiza systemu logistycznego w malym przedsiebiorstwie
produkcyjnym..System motywacyjny firmy dgt sp. Z o.o..Wybrane determinanty skutecznej reklamy.praca
licencjacka budzet gminy .Zatrudnienie- a globalizacja - wplyw procesu globalizacji na ksztaltowanie nowych
form zatrudnienia.Analiza i ocena czynnikow motywacyjnych w przedsiebiorstwie na podstawie firmy
swiatowit.Metody i formy obnizania zobowiazan podatkowych w podmiotach powiazanych
kapitalowo..Reklama jako element dzialan promocyjnych kierowanych do dzieci.Planowanie i realizacja
szkolen zawodowych jako forma doksztalcania i rozwoju pracownikow.Rozwoj systemu bankowosci
elektronicznej w warunkach fuzji na przykladzie bankow bph i pekao s.a..Zasady i metody budzetowania
kapitalowego w przemysle naftowym na przykladzie pkn orlen s.a..Teoria liczby fibonacciego na polskim
rynku gieldowym w pierwszej dekadzie xxi wieku..Pisanie pracy maturalnej.Niepoczytalnosc- poczytalnosc
ograniczona w polskim prawie karnym.Analiza podatku dochodowego od osob fizycznych w powiecie
zawiercianskim w latach 2003-2007.Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy na przykladzie elektrownia
belchatow.Wynagrodzenie jako czynnik motywacyjny na przykladzie firmy motoryzacyjnej.Prace licencjackie
logistyka.Miejsce bankow spoldzielczych na polskim rynku bankowym..Funkcjonowanie bankowosci
elektronicznej na przykladzie banku spoldzielczego w glownie.Grupa kapitalowa w systemie prawa
podatkowego.praca licencjacka budzet gminy .Zagospodarowanie obiektow po - wojskowych na cele
edukacyjne. Studium przypadkow w tarnowie i debicy..Analiza finansowa przedsiebiorstwa.Analiza pozycji
konkurencyjnej citibanku handlowego w warszawie s.a. w obsludze malych i srednich
przedsiebiorstw.Opodatkowanie polskiego systemu emerytalnego.Corporate governance podstawa
efektywnego dzialania wspolczesnych korporacji.Ekonomiczna analiza przemian poziomu i struktury
dochodow- wydatkow i oszczednosci gospodarstw rolnych w polsce w latach 1993-2007 na tle pozostalych
gospodarstw domowych..Prawnokarna ocena zakazu wstepu na impreze masowa w perspektywie turnieju
finalowego mistrzostw europy w pilce noznej euro 2012.Metody budowania przewagi konkurencyjnej
firm.praca licencjacka budzet gminy .Pomiar dokonan z ilustracja na przykladzie grupy
farmaceutycznej.Wplyw srodkow unii europejskiej na rozwoj infrastruktury drogowej miasta na przykladzie
opola..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Perspektywy rozwoju warszawskiej
gieldy papierow wartosciowych.Analiza ekonomiczo - finansowa przedsiebirstwa..Szanse i bariery rozwoju
malej przedsiebiorczosci na przykladzie przedsiebiorstw branzy budowlanej..Seminarium v r.kat.prawa
ochrony srodowiska.Wspieranie procesu tworzenia nowych przedsiebiorstw przy wykorzystaniu funduszy
strukturalnych.Fundusze inwestycyjne - funkcjonowanie i glowne problemy.praca licencjacka budzet gminy
.Platnik jako podmiot stosunku podatkowoprawnego.Polskie umowy dotyczace unikania podwojnego
opodatkowania.Stres w zawodzie nauczyciela. zrodla i sposoby radzenia sobie ze stresem. Charakterystyka
porownawcza szkoly masowej i specjalnej.Analiza strumieniowa bezrobocia w powiecie oleskim w latach
2004-2010.Ile kosztuje praca magisterska.Public relations jako instrument kreowania wizerunku i tozsamosci
firmy na jednolitym rynku unii europejskiej na przykladzie przedsiebiorstwa pkn orlen.Polityka jakosci a
budowanie marki firmy..Wykorzystanie funduszy ue na przykladzie restauracji karczma polska.Zastosowanie
internetu w promocji miast na przykladzie miast wojewodzkich..Ocena pomocy spolecznej w polsce na
przykladzie dps w proszkowie..Koszty e-learningu jako metody pozyskiwania i dystrybucji wiedzy w
przedsiebiorstwie.Ksztaltowanie kultury organizacyjnej w przedsiebiorstwie x..praca licencjacka budzet
gminy .Lebowa- dorota. - gminna komisja rozwiazywania problemow alkoholowych .Dytczak- miroslaw. Red.
- multi-aspect cooperation the european union and china .Instrumenty promocji w ksztaltowaniu zachowan
klientow.Zarzadzanie jakoscia sprzetu medycznego.Perspektywy wejscia polski do strefy euro.Wplyw
wykorzystania funduszy strukturalnych unii europejskiej na rozwoj gminy gostynin.Ewolucja ustrojowa
starozytnych aten.Czynniki ekonomiczne i organizacyjne uruchomienia nowej dzialalnosci w branzy
odziezowej.Ekspertyza palinologiczna i jej wartosc dowodowa.Negocjacje jako metoda rozwiazania konfliktu
w swietle literatury.Regulacje miedzynarodowe a praktyka panstw osciennych wobec uchodzstwa z krajow
totalitarnych - na przykladzie uchodzcow z korei polnocnej.Odpowiedzialnosc karna i cywilna za niezgodna z
prawem realizacje czynnosci operacyjno-rozpoznawczych.Miklewski- antoni. Red. - innowacyjne zarzadzanie
systemem badania + rozwoj w jednostkach naukowych..Ocena kondycji finansowej grupy kapitalowej kghm
polska miedz s. A. W latach 2002- 2006.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci
..
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mieszkaniowych na przykladzie oferty banku millenium s.a..Asymetria w systemie
rachunkowosci.Zapobieganie przestepczosci i demoralizacji nieletnich w swietle programow realizowanych
przez komisje bezpieczenstwa i porzadku publicznego na terenie miasta zielona gora i powiatu
zielonogorskiego w latach 2007-2011.Finansowanie inwestycji komunalnych na przykladzie miasta i gminy
kluczbork.Program selekcji i rekrutacji na potrzeby firmy x.Wplyw sytuacji spoleczno-gospodarczej i
politycznej na ruch turystyczny w miejscu docelowym.praca licencjacka budzet gminy .Ryzyko klienta
zwiazane z zaciagnieciem kredytu walutowego.Samelak- anna. - inwentaryzacja od a do z .Prawne aspekty
prowadzenia biznesu w sieci.Rola pracownikow w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa
turystycznego.Sektor msp we wspolczesnej gospodarce polski - szanse i zagrozenia rozwoju.Edukacja
wczesnoszkolna dziecka 6-letniego w kontekscie powinnosci panstwa- szkoly i rodzicow .Zamowienia
publiczne a wydatki jednostek samorzadu terytorianego na przykladzie gminy kodrabp.Kultura organizacyjna
instytucji edukacyjnej- na przykladzie przedszkola nr 36 w krakowie.Motywacje pracownikow we
wspolczesnych przedsiebiorstwach na przykladzie firmy x.Analiza dochodow i wydatkow budzetu gminy na
przykladzie gminy mykanow..Zbieg wykroczenia spowodowania zagrozenia bezpieczenstwa w ruchu
okreslonego w art.86 kodeksu wykroczen i przestepstwa wypadku drogowego okreslonego w art. 177
kodeksu karnego.Informacja handlowa jako srodek ochrony konsumenta na rynku wewnetrznym.Budzet jako
element finansowego zarzadzania jednostkami samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wierzchlas w
latach 2004-2009..Miejsce i rola przywodztwa w edukacji na przykladzie zespolu szkol nr 1 w
czestochowie.Modelowanie procesow transportowych na przykladzie osm radomsko..Grupowe
ubezpieczenia dla przedsiebiorstw oferowane przez pzu zycie s.a..Efektywnosc zarzadzania lancuchem
dostaw..System motywowania pracownikow na przykladzie wybranej jednostki wojska polskiego w
wojewodztwie opolskim.Rozwoj gminy mszczonow a przemiany w strukturze dochodow i wydatkow
budzetowych w latach 2003-2011.Analiza funkcjonowania ulg i odliczen w podatku dochodowym od osob
fizycznych w latach 2000-2003 na przykladzie urzedu skarbowego x.Koncepcje zarzadzania zasobami ludzkimi
we wspolczesnych organizacjach.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw podatku od nieruchomosci na wynik
finansowy przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Orzecznictwo sadu najwyzszego w sprawach
karnych skarbowych.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj turystyki aktywnej szansa na zaistnienie gminy
zabierzow na turystycznej mapie polski.Rekrutacja- motywowanie- szkolenie i rozwoj personelu w banku
komercyjnym na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Dzialalnosc firm deweloperskich na rynku
nieruchomosci w czestochowie.Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w kontekscie anomalii zachowania cen
akcji na przykladzie informacji o splitach na gpw w warszawie.Czynniki rozwoju e-administracji na przykladzie
gminy zagdansk..Wypadek drogowy w ujeciu kryminalistycznym na przykladzie komendy powiatowej policji
w nysie.Negocjacje jako metoda rozwiazywania problemow w organizacji.Regionalny program operacyjny
jako instrument polityki regionalnej w wojewodztwie opolskim.Wplyw motywacji na jakosc pracy w
komendzie powiatowej panstwowej strazy pozarnej w pajecznie.Strategie konkurowania w sektorze
dystrybucji lekow w polsce.Egzekucja obowiazku wydania nieruchomosci- statku albo oproznienia lokalu lub
pomieszczenia.Budowanie konkurencyjnosci przedsiebiorstwa w wybranych aspektach marketingu i
logistyki.Motywy i efekty prowadzenia kampanii spolecznych.Polityka innowacyjna w polsce.Polityka
budzetowa samorzadu lokalnego na przykladzie gminy grabica.Osrodki innowacyjne jako formula wspierania
rozwoju przedsiebiorstw..Udzial strazy granicznej w zwalczaniu przestepczosci zorganizowanej w
polsce.Spolka komandytowa- ktorej komplementariuszem jest spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Ryzyko wprowadzenia nowego produktu na rynek..Konkurencyjnosc jednostki
samorzadu terytorialnego a rozwoj lokalnej przedsiebiorczosci.Analiza finansowa jako zrodlo informacji o
sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie spolki x..Materialnoprawne instytucje ochrony podmiotu
wywlaszczanego i wywlaszczonego w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami
(tekst jedn. Dz. U. Z 2004 r.- nr 261- poz. 2603 ze zm.).praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie rozwojem
produktow w zakladzie odziezowym bytom s.a..Dynamika i struktura dochodow i wydatkow budzetu
panstwa w polsce w latach 2000-2004..Strategie wejscia towarzystw ubezpieczeniowych do polskiego
sektora ubezpieczen na przykladzie vienna insurance group.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Prace dyplomowe z pedagogiki.Dzialalnosc ing bank slaski w zakresie udzielania kredytow dla
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osob fizycznych w latach 2002-2004.Logistyczna obsluga klienta w przedsiebiorstwach globalnych na
przykladzie firmy mc donald s.Swoboda przedsiebiorczosci w unii europejskiej..Dzialalnosc instytucji kultury
na przykladzie krakowskiego biura festiwalowego.Wspolpraca obywatela z policja w ramach czynnosci
operacyjno-rozpoznawczych.Mysl spoleczno - polityczna jana jakuba rousseau jako utopia.Guziejewskabeata. - zewnetrzne zrodla finansowania samorzadu terytorialnego : teoria a praktyka .Wprowadzenie do
pracy jako element procesu kadrowego na przykladzie stanowiska agenta ubezpieczeniowego.Ochrona
konsumenta w wybranych obszarach rynku.Analiza procesow zapewnienia jakosci produkcji w
przedsiebiorstwie..Innowacyjnosc i konkurencyjnosc malych isrednich przedsiebiorstw.Metody kontroli i
oceny kondycji przedsiebiorstwa na przykladzie spolki zugil s.a..Funkcjonowanie systemu motywacyjnego w
banku komercyjnym.Ocena perspektyw rozwoju infrastruktury gminy kamienica polska w ramach funduszy
strukturalnych ue.Jakosc informacji wynikajaca ze sprawozdan finansowych na przykladzie spolki
kapitalowej..Problematyka zarzadzania lokalizacja centrum logistycznego w aspekcie infrastrukturalnym na
przykladzie firm z wojewodztwa lodzkiego.Wybrane aspekty zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy w
placowkach oswiatowych.Zwolnienia i redukcje jako element polityki personalnej organizacji.Organizacja
rachunkowosci w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie szkol publicznych w gminie opatow
w latach 2007-2010.Stefanski- ryszard andrzej. - prawo karne materialne : czesc szczegolna .Tematy prace
licencjackie.Szkolenia i rozwoj zawodowy pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie
badan empirycznych przeprowadzonych w eco s.a. w opolu..Proces i obrona skoratesa. Analiza historycznokrytyczna na podstawie przekazu platona i ksenofonta (studium historyczno-prawne)..Ocena kondycji
finansowej przedsiebiorstwa na podstawie firmy mieszko s.a. w latach 2001-2005.Strategie sukcesu malych i
srednich przedsiebiorstw na podstawie dzialalnosci przedsiebiorstwa uslug rolniczo-gospodarczych -agra..Transgraniczne przenoszenie siedziby spolek w ramach unii europejskiej.Zastosowanie systemu ecr w
przedsiebiorstwach branzy tsl..Opodatkowanie odplatnego zbycia nieruchomosci podatkiem dochodowym
od osob fizycznych.praca licencjacka budzet gminy .Promocja w branzy drzewnej na przykladzie phu
konar.praca licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza zarzadzania zaopatrzeniem na przykladzie
jednostki wojskowej oraz prywatnego podmiotu gospodarczego.Amortyzacja w swietle prawa podatkowego i
bilansowego.Analiza instytucji wznowienia postepowania podatkowego.Spolka partnerska jako forma
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie grupy kapitalowej
lpp sa.Zabezpieczenie majatkowe w sprawach karnych skarbowych.Analiza sprawozdan finansowych na
przykladzie wybranej jednostki gospodarczej.Dziecko jako ofiara przemocy.Niesprawcze postacie
przestepnego wspoldzialania.Zasada uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcow w
zamowieniach publicznych – teoria i praktyka praca inzynierska budownictwo.Podwojnego
opodatkowaniamentarza do modelowej konwencji oecd w procesie interpretacji umow o
unkaniu.Nieruchomosc jako zrodlo dochodu gminy na przykladzie gminy irzadze.Finansowanie inwestycji w
przedsiebiorstwie kapitalowym na przykladzie suwary s.a.Nabywanie nieruchomosci przez cudzoziemcow na
przykladzie wojewodztwa wielkopolskiego.Ekonomiczne aspekty kredytowania wydatkow gospodarstw
domowych.Rozwoj kapitalu intelektualnego w ramach programu operacyjnego kapital ludzki na przykladzie
politechniki czestochowskiej.System finansowania oswiaty w polsce.Rachunkowosc informatyczna na
przykladzie zakladu malej mechanizacji ragor sp. Z o.o.Pedagogika praca licencjacka.Organizacja obslugi
klienta na przykladzie biura podrozy triada..Rodzaje- proces przyznawania i zasady przyznawania swiadczen
rodzinnych .Budzet jako podstawa prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorzadu
terytorialnego.Analiza taksonomiczna zroznicowana poziomu rozwoju spoleczno-gospodarczego gmin w
wojewodztwie malopolskim w latach 2002-2009..praca licencjacka budzet gminy .Fuzje i przejecia w polsce
na przykladzie sektora bankowego.Odpowiedzialnosc dluznika za inne osoby.Miedzynarodowy trybunal
wojskowy w norymberdze a miedzynarodowy trybunal karny.Skarga na naruszenie prawa strony do
rozpoznania sprawy w procesie bez nieuzasadnionej zwloki.Wplyw czynnikow szkodliwych i uciazliwych na
ogolny poziom bezpieczenstwa pracy wybranego przedsiebiorstwa przemyslu metalowego..praca licencjacka
budzet gminy .Marketing wewnetrzny jako narzedzie budowania marki pracodawcy (na przykladzie
uniwersytetu lodzkiego).Dochody budzetu panstwa w polsce i ich determinanty w latach 2005 - 2010.Rola
banku spoldzielczego w udzielaniu kredytow preferencyjnych.Prawa pracownika w unii europejskiej.Reklama
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oraz jej prawne uwarunkowania..Analiza technologiczno-ekonomiczna systemow wznoszenia budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych praca inzynierska budownictwo.Obsluga klienta jako czynnik budowania jego
zadowolenia i kreowania lojalnosci na przykladzie wybranych firm logistycznych.Spolka komandytowa- ktorej
komplementariuszem jest spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.Okazanie osoby na przykladzie spraw o
rozboj zwykly zakonczonych w latach 2007-2011 w sadzie rejonowym dla krakowa-srodmiescia w
krakowie.Finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie kredytu i leasingu.Funkcjonowanie
przedsiebiorstw komunalnych w zakresie gospodarki lokalowej - na przykladzie mieszkaniowego zasobu
gminy-miasto tomaszow mazowiecki.Zatrzymanie prewencyjno-porzadkowe.Skutki integracji polski z unia
europejska dla sektora rolnego.Postepowanie odrebne w sprawie o rozwod.Ocena sposobow motywowania
nauczycieli w zespole szkol we wreczycy wielkiej.Ryczaltowe formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej
osob fizycznych..Publiczna subskrypcja akcji w spolce akcyjnej.Reklama porownawcza w ustawie o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w prawie wspolnotowym..Nadzor komisji nadzoru finansowego nad
sektorem bankowym w polsce.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj turystyki w gminie cisna..Koszty
przedsiebiorstwa produkcyjnego w aspekcie decyzji cenowych na przykladzie pso maskpol s.a..System
motywowania pracownikow na przykladzie firmy profim sp. Z o.o..Strumien wartosci przy wytwarzaniu okuc
budowlanych..Poczatki pracy zawodowej absolwentow panstwowej wyzszej szkoly teatralnej im. Ludwika
solskiego w krakowie na przykladzie rocznikow 1989-2000.Analiza budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego w latach 2002-2006 na przykladzie gminy secemin.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc konstytucyjna w wybranych panstwach europejskich i stanach
zjednoczonych ameryki polnocnej..Unikanie podwojnego opodatkowania dochodow polakow z pracy za
granica.Propozycja drogi rozwoju dla gminy cisek do roku 2020..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
rozrachunkami w aspekcie zachowania plynnosci przedsiebiorstwa produkcyjnego gomex sp. Z o.
O..Faktoring jako sposob na poprawe plynnosci finansowej przedsiebiorstw.Odpowiedzialnosc spadkobiercy
za dlugi spadkowe.Rola i zastosowanie arkusza ms excel w systemach business intelligence.Logistyka
zaopatrzenia na podstawie cmc zawiercie s.a..Praca magisterska pomoc.Mobbing - patologia motywowania
pracownikow.Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rajow podatkowych.Problematyka ochrony
niezarejestrowanych wzorow wspolnotowych.Podatki praca magisterska.Marketing mix na rynku wod
mineralnych w oparciu o przedsiebiorstwo polska woda sp. Z o.o..Preferencje polakow w zakresie miejsc i
sposobow dokonywania zakupow - analiza i ocena na przykladzie konkretnej grupy respondentow..Style
zarzadzania konfliktem a innowacynosc organizacji.Stasiak- andrzej. Red. - wies polska dwa lata po
wstapieniu do unii europejskiej ze szczegolnym uwzglednieniem tzw..Praca licencjacka
pedagogika.Gospodarowanie nieruchomosciami skarbu panstwa na przykladzie powiatu czestochowskiego
w latach 2008-2010.Finansowanie systemu ubezpieczen spolecznych w polsce na przykladzie zus w latach
2002-2005.Odpowiedzialnosc cywilna w prawie grup spolek.Analiza dzialan podejmowanych przez kibicow
jako zarzadcow klubu pilkarskiego na przykladzie hutnika nowa huta.praca licencjacka budzet gminy
.Komplementarnosc zadan jednostek samorzadu terytorialnego w przedmiocie wychowania w trzezwosci i
przeciwdzialania alkohalizmowi..Mysl ustrojowa i spoleczna wojciecha gutkowskiego.Dowod z dokumentu w
postepowaniu cywilnym.Analiza wartosci nieruchomosci jako podstawa przy udzielaniu kredytu
hipotecznego.Prace licencjackie z turystyki.Zarzadzanie projektem na przykladzie majowki tatrzanskiej i
tatrzanskich wici.Oferta edukacyjna lodzkich uczelni wobec potrzeb rynku pracy.Kredyty preferencyjne dla
rolnictwa na przykladzie wybranego gospodarstwa rolnego po akcesji do unii europejskiej.Satysfakcja
klientow przedsiebiorstwa gastronomicznego bar zakrzew.Analiza i ocena specyfiki dzialan promocyjnych na
przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.System zarzadzania relacjami z klientami w malych i srednich
przedsiebiorstwach-technika-metoda i filozofia crm..Granice dozwolonej ingerencji w dobra osobiste
obywateli na przykladzie ochrony czci- prywatnosci i wizerunku.Zarzadzanie praca licencjacka.Zamowienia
publiczne a wydatki jednostek samorzadu terytorianego na przykladzie gminy kodrabp.Analiza i ocena
doskonalenia zawodowego pracownikow w kontekscie dzialalnosci firmy montaco..Odpowiedzialnosc za
szkode wyrzadzona dzialaniem organu podatkowego.Wplyw regulacji w podatku vat w obrocie
miedzynarodowym na konkurencyjnosc przedsiebiorstw handlowych..praca licencjacka budzet gminy
.Uwarunkowania podejmowania dzialalnosci gospodarczej na przykladzie grup mlodziezy i studentow.Ocena
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jakosci produktow miesnych.Jakosc produktu jako narzedzie marketingowe w dzialalnosci stu ergo hestia
s.a..Pozbawienie sprawcy korzysci majatkowych pochodzacych z przestepstwa.Przestepczosc zorganizowana wybrane aspekty .Analiza i ocena reklamy w internecie na przykladzie firmy karol kedzia weteran.Transakcje
wewnatrzwspolnotowe - podatek vat w obrocie towarowym w krajach unii europejskiej..Oferta kredytowa
dla gospodarstw domowych na przykladzie kredyt banku s.a..Problematyka prawna oplat
adiacenckich.Analiza systemu zarzadzania podmiotami gospodarki mieszkaniowej.Bankowosc internetowa
jako nowa forma uslugi bankowej..Uslugi posprzedazowe w sektorze busines-to-busines na przykladzie firmy
nexwell engineering.Operacje pokojowe onz.Analiza dochodow budzetu gminy moszczenica w latach 20032008.Postep technologiczny w transporcie ladowym ladunkow specjalnych.Bezrobocie i aktywne formy jego
zwalczania przy pomocy europejskiego funduszu spolecznego na przykladzie pup kedzierzyn-kozle.Kobiety
zabojczynie.zrodla prawa administracyjnego..Podstawowe konstrukcje procesowe w postepowaniu
administracyjnym ogolnym i podatkowym.Czynnik ludzki w organizacji pozarzadowej na przykladzie
stowarzyszenia polski czerwony krzyz.Wybrane problemy zarzadzania zasobami ludzkimi (na podstawie firmy
produkcyjnej alumin).Rozstrzygniecie dotyczace skargi o wznowienie postepowania cywilnego.Uslugi
ubezpieczeniowe w zarzadzaniu ryzykiem dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw..Gospodarka
finansowa gmin na przykladzie gminy ksawerow.Szkolenia jako element rozwoju zawodowego
pracownikow.Zasady nabywania wlasnosci nieruchomosci rolnych na podstawie ustawy z dnia 26
pazdziernika 1971r. O uregulowaniu wlasnosci gospodarstw rolnych..Zarzadzanie podatkami i oplatami
obciazajacymi koszty dzialalnosci przedsiebiorstwa janar sp. Z o.o. W latach 2005-2007.Marketing
terytorialny praca magisterska.Prace magisterskie z fizjoterapii.Wplyw elastycznych form zatrudnienia na
rozwoj kariery zawodowej kobiet.Jak pisac prace dyplomowa.Swiadectwa pracy.Ochrona przed wrogimi
przejeciami spolek publicznych w prawie polskim i prawie niemieckim..Pisanie prac magisterskich
prawo.Analiza i ocena czynnikow determinujacych ryzyko kredytowe na przykladzie bankow
detalicznych..Quo vadis- czyli dokad zmierza rzeczypospolita polska w dyskusji nad kara smierci..Panasiukaleksander (1965- ). Red. - fundusze unii europejskiej w gospodarce turystycznej .Fedan- roman. Red. procesy metropolizacji w regionie podkarpackim rzeszow-lwow .Analiza i ocena szkolenia i doskonalenia
pracownikow oraz urzednikow korpusu sluzby cywilnej w slaskim urzedzie wojewodzkim.Wspolpraca
organizacji non-profit z administracja publiczna..Koncepcja racjonalnego prawodawcy w interpretacji
prawniczej.Prace licencjackie chomikuj.Ocena systemow motywacyjnych w malym oraz srednim
przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa spolki t.c. Debica s.a. w latach 20032005.Porownanie systemow motywacyjnych w przedsiebiorstwie produkcyjnym i uslugowym..Zarzadzanie
szkola dla innowacyjnej dzialalnosci nauczycieli..Srodki techniczne przy budowie i remancie drog czynnikiem
bezpieczenstwa pracy..Cholaj- henryk - kapitalizm konfucjanski : chinskie reformy ekonomiczne a globalizacja
.Efektywnosc zarzadzania muzeum zamkowym w pszczynie oraz muzeum zamoyskich w kozlowce..Analiza
skutecznosci czynnikow motywujacych do pracy w miejskim osrodku kultury w piotrkowie trybunalskim.Rola
operatorow logistycznych w polsce na przykladzie przedsiebiorstwa alfa logis sp.zo.o..praca licencjacka
budzet gminy .Podstawy bezpieczenstwa rp.praca licencjacka budzet gminy .Przewlaszczenie na
zabezpieczenie i cesja wierzytelnosci na zabezpieczenie jako formy zabezieczenia wierzytelnosci bankowych
w polsce.Rola jakosci obslugi klienta w budowaniu dlugookresowych relacji z nim.Opodatkowanie likiwidacji
dzialalnosci gospodarczej.Osterwalder- alexander. - tworzenie modeli biznesowych : podrecznik wizjonera
.Logistyczna obsluga klienta jako determinanta przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa.Organizacja
zaopatrzenia materialowego w wybranym przedsiebiorstwie.Rynek pracy i bezrobocie w powiecie
cestochowskim w latach 2004-2007.Zielinski- tadeusz j. (1966- ). Red. - bezstronnosc religijnaswiatopogladowa i filozoficzna wladz rzeczypospolitej polskiej .Praca licencjacka.Implementacja dziesiatej
dyrektywy do przepisow polskiego prawa spolek.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna funkcjonariusza policji
.praca licencjacka budzet gminy .Wypalenie zawodowe pracownikow sektora bankowego.Polityka handlowa i
rozwojowa unii europejskiej wobec krajow rozwijajacych sie na przykladzie grupy panstw akp.Kierunki
strategii rozwoju salonu urody styl studio.Zagrozenie zaistnienia regulacji korupcjogennych w aspekcie
mechanizmu tworzenia norm ustawowych prawa administracyjnego.Pozyskiwanie pracownikow jako obszar
gospodarowania kapitalem ludzkim na przykladzie firmy koja.Modele zarzadzania
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globalnego..Modernizowanie systemow informacyjnych przedsiebiorstwa na przykladzie kopalni soli
wieliczka trasa turystyczna..Wplyw globalnego kryzysu na kondycje finansowa sektora przedsiebiorstw w
polsce.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie gminy skawina.Zmiany organizacyjne w zawodowej
strazy pozarnej w okresie transformacji polski na przykladzie powiatu sieradzkiego..Dzialalnosc
marketingowa przedsiebiorstwa produkcyjnego na przykladzie fabryki mebli grupa g 3.Alkoholizm jako
problem spoleczny wybrane zagadnienia..Odpowiedzialnosc za szkody spowodowane niezgodnym z prawem
wykonywaniem wladzy publicznej.Analiza portfelowa i jej wykorzystanie w podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych na rynku kapitalowym.Rola operatora logistycznego w outsourcingu uslug logistycznych na
przykladzie firmy spedimex.Stadniczenko- stanislaw leszek. Red. - propedeutyka praw czlowieka : czlowiek a
jego prawa i obowiazki : c.d. .Analiza zrodel finansowania wydatkow budzetu gminy kowiesy w latach 20072011.Wizja lokalna - aspekty kryminalistyczne i procesowe.Propozycja zmian strategii rozwoju spoleczno
gospodarczego miasta na przykladzie tomaszowa mazowieckiego..Ryzyko zmian kursu walutowego znaczenie w gospodarce.Fuzje transgraniczne w prawie europejskim i polskim.Wdrazanie strategii spolecznej
odpowiedzialnosci biznesu na przykladzie przedsiebiorstwa h&m.Rola konfliktow w malych i srednich
przedsiebiorstwach na podstawie hurtowni czesci motoryzacyjnych mar - mot.Fotografia kryminalistyczna
elementem skladowym dokumentacji sledczych ogledzin miejsca przestepstwa.Prawo miejscowe a technika
prawodawcza w orzecznictwie sadow administracyjnych.Wygasanie zobowiazan w polskim systemie
podatkowym na przykladzie urzedu skarbowego lodz-polesie.Polski rynek kart platniczych.Marketing
internetowy.Wspolpraca policji i strazy gminnych/miejskich w zakresie ochrony bezpieczenstwa i porzadku
publicznego w polsce .Dzialalnosc marketingowa organizacji non - profit na przykladzie niepublicznego
zakladu opieki zdrowotnej el-serwis sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska
psychologia.Rekrutacja i wprowadzanie do pracy nowych pracownikow jako czynnik tworzenia sukcesu
firmy.Sposob motywowania pracownikow do udzialu w szkoleniach..Wplyw odwodnienia na osiadanie
podloza budowlanego. Praca inzynierska budownictwo.Jakosc badan kontrolnych pojazdow w swietle
przystapienia polski do unii europejskiej.Prywatne firmy wojskowe - problem odpowiedzialnosci za
naruszenie praw czlowieka.Amortyzacja jako koszt dzialalnosci przedsiebiorcy. Wybrane zagadnienia.Wplyw
zastosowania crm w przedsiebiorstwach na satysfakcje klienta na przykladzie przesiebiorstwa x.Przyczynyskala i ekonomiczne skutki piractwa komputerowego w polsce.Ksztaltowanie marki w firmie sprzetu
sportowego na przykladzie firmy adidas.Procesy zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie poczty
polskiej.praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju technicznego koncernu goodyear na przykladzie
dzialalnosci spolki zaleznej t.c. Debica s.a..Nieruchomosci komercyjne w lodzi na przykladzie biurowcow
klasy a.Reklama zakazana..Analiza kosztow wynagrodzenia w przedsiebiorstwie na przykladzie spoldzielni x
w latach 2007-209.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac doktorskich cena.Stres pracownika i jego
wplyw na jakosc pracy.Budzety powiatow w systemie finansow publicznych. Studium przypadku powiatu
piotrowskiego.Planowanie kariery zawodowej studentow dziennikarstwa - zastosowanie teorii
j.hollanda.Naturalizm zastepczy w filozofii prawa - zrodla sprzeciwu wobec tradycyjnej metodologii
filozoficznej..Kampania spoleczna jako narzedzie odpowiedzialnego biznesu.Mobbing i molestowanie
seksualne jako przejaw patologii spelecznej w miejscu pracy.Rola i zadania samorzadu gminnego w pomocy
spolecznej.Mozliwosci stosowania planow strategicznych w dziedzinie rozwoju samorzadzu terytorialnego w
powiecie klobuckim.Nieruchomosc jako aport do nowo tworzonych spolek kapitalowych.praca licencjacka
budzet gminy .Pajak- kazimierz (1953- ). Red. - ekonomia i zarzadzanie energia a rozwoj gospodarczy red.
Nauk. Kazimierz pajak- agnieszka.Proby odgraniczenia swobody dzialalnosci gospodarczej od swobodnego
przeplywu kapitalu w zakresie czynnosci na spolkach kapitalowych.Zarzadzanie projektami finansowanymi z
funduszy unijnych na przykladzie gminy gidle.Srodki prawne w postepowaniu egzekucyjnym..Podatki lokalne
jako zrodlo finansowania jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy lelow..Niepelnosprawny
pracownik w unii europejskiej na przykladzie polski.Wewnetrzne public relations przedsiebiorstw
dystrybucyjnych na przykladzie mclane polska sp. Z o.o..Budzet gminy widawa w latach 2002-2004 analiza
zmian.Otwarte systemy zarzadzania trescia jako niskobudzetowe narzedzie do prowadzenia witryny
internetowej.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy generali t.u. s.a..praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Strumien wartosci przy wytwarzaniu okuc
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budowlanych..Analiza fundamentalna przedsiebiorstwa na przykladzie spolki akcyjnej talex w latach 20042006.Finansowanie przedsiebiorstw za pomoca leasingu na podstawie spolek leasingowych banku
zachodniego wbk s.a..Rachunkowosc podatku dochodowego od osob fizycznych (na przykladzie sklepu
wielobranzowego).Analiza informacji w bezpieczenstwie.Ocena samodzielnosci finansowej jednostki
samorzadu terytorialnego na podstawie gminy strzelce opolskie.Rola funduszy z unii europejskiej w rozwoju
gospodarczym polski.Polityka unii europejskiej wobec wspierania konkurencyjnosci sektora malych i
srednich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Rola funduszy strukturalnych unii europejskiej w
finansowaniu sektora kultury na przykladzie zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego
w latach 2004-2006 w wojewodztwie malopolskim..Reforma systemu emerytalnego na przykladzie
otwartego funduszu emerytalnego pzu --zlota jesien.Jak zalozyc male przedsiebiorstwo
gastronomiczne?.Zasada i pojecie winy w polskim procesie karnym.Ocena stanu ochrony cieplnej budynku
praca inzynierska budownictwo.Czynniki warunkujace konkurencyjnosc towarzystw ubezpieczeniowych.
Analiza na przykladzie ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdow mechanicznych oraz ubezpieczenia
autocasco.praca licencjacka budzet gminy .Instrumenty dluzne w finansowaniu deficytu w latach 20052010.Wplyw rachunkowosci zarzadczej i rachunku kosztow na tworzenie wartosci dla klienta.Dzialalnosc
promocyjna jako forma komunikacji z otoczeniem w teatrze rozrywki w chorzowie..Ochrona tajemnicy
panstwowej w procesie karnym.Zmiana wierzyciela .praca licencjacka budzet gminy .Rola przedsiebiorstwa
meblowil w ksztaltowaniu innowacyjnosci wojewodztwa slaskiego..Uprawnienia ojca w prawie polskim i
miedzynarodowym.Skoczny- tadeusz. Red. - orzecznictwo sadow wspolnotowych w sprawach konkurencji w
latach 1964-2004 .Wplyw roznic kulturowych na styl rozwiazywania konfliktow w organizacjach
wielokulturowych.Outplacement w procesie restrukturyzacji zwolnienia..Rachunek kosztow zakladu opieki
zdrowotej na przykladzie spzpoz w belchatowie.Metody promocji krakowskich teatrow na przykladzie teatru
bagatela i teatru im. J.slowackiego.Zarzadzanie wolontariatem w organizacji pozarzadowej na przykladzie
polskiego czerwonego krzyza.Analiza kondycji finansowej spolki akcyjnej polkomtel - operatora sieci telefonii
komorkowej plus gsm.Zasady wyceny- uznawania- rozliczania wartosci firmy i jej wplyw na wyniki finansowe
jednostek i grup kapitalowych.Formalna ocena ofert w przetargu nieograniczonym w swietle przepisow
regulujacych udzielanie zamowien publicznych oraz orzecznictwa .Wykorzystanie badan marketingowych do
oceny przebiegu procesu rekrutacyjnego z uwzglednieniem zasady antydyskryminacyjnej ze wzgledu na
plec.Rozdzielnosc versus jednosc. O przeniesieniu wlasnosci rzeczy ruchomej.Wybory prezydenckie w
stanach zjednoczonych.praca licencjacka budzet gminy .Leasing jako alternatywna forma finansowania
przedsiebiorstwa.Udzial rachunkowosci w procesie opracowywania biznesplanu.Zarzadzanie produkcja i
jakoscia przy produkcji odziezy..Automatyzacja procesu wytwarzania cementu.Procedura udzielania
kredytow malym i srednim przedsiebiorstwom na podstawie ing banku slaskiego s.a..Prace dyplomowe z
logopedii.Maksymalizacja dobrobytu spolecznego jako wylaczne kryterium oceny regulacji prawnej. Analiza
krytyczna koncepcji louisa kaplowa i stevena shavella na tle porownawczym.Praca licencjacka
dziennikarstwo.Swiatkowski- andrzej marian - praktyczne problemy prawa pracy w orzecznictwie : glosy prof.
A. M. Swiatkowskiego .Trucizna jako narzedzie zbrodni.Hareza- adam. - wspolpraca dla rozwoju regionu
pomiedzy jednostkami samorzadu terytorialnego a przedsiebior.Bezpieczenstwo panstwa.Analiza
porownawcza efektywnosci przedsiebiorstw wedlug sektorow w gospodarce polskiej w latach 1995- 2000 i
2005..Kuzmicka-sulikowska- joanna. - odpowiedzialnosc majatkowa funkcjonariuszy publicznych za razace
naruszenie prawa : komenta.Ryzyko operacji czynnych banku na przykladzie banku pekao s.a..Koncesja na
roboty budowlane i uslugi.Innowacyjnosc przedsiebiorstw w ujeciu podmiotowym- procesowym i
organizacyjnym..Aktywnosc rynku kredytow hipotecznych udzielanych na cele mieszkaniowe w polsce.Ocena
zdolnosci kredytowej podmiotow wspolpracujacych z bankiem spoldzielczym..Pisanie prac magisterskich
ogloszenia.Sposoby wykorzystywania funduszy unijnych przez wybrane instytucje publiczne w
krakowie.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..Projekt skrzyzowania drogi szynowej i samochodowej. Praca
inzynierska budownictwo.Budowanie wizerunku firmy na podstawie relacji z klientami.praca licencjacka
budzet gminy .Postepowanie uproszczone w procesie cywilnym.Wdrazanie systemow informatycznych
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wspomagajacych zarzadzanie logistyka w budownictwie na przykladzie „mc kontrakty budowlane”..praca
licencjacka budzet gminy .Instytucja scalania gruntow w prawie polskim.Proporcjonalnosc ograniczen
wolnosci rozpoczynania robot budowlanych.Tendencja rozwojowa ubezpieczen komunikacyjnych w polsce w
latach 2000-2009.Ograniczenia praw wylacznych tworcy w swietle uprawnien srodkow masowego
komunikowania.Dynamika bezrobocia w wojewodztwie malopolskim na tle trendow bezrobocia w polsce w
latach 2003-2008..Rekrutacja i selekcja w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi organizacji.Ocena jakosci
swiadczonych uslug medycznych w prywatnym centrum medycznym..Efektywnosc realizacji projektu w
aspekcie zarzadzania ryzykiem oraz czasem.Zastosowanie portali web 2.0 w marketingu turystycznym.Wplyw
zintegrowanego systemu zarzadzania na produkcje cementu.Unikanie podwojnego opodatkowania w
zakresie podatkow od przychodow pomiedzy polska a wielka brytania i irlandia polnocna.Przywileje kosciola
i duchownych co do danin publicznych w prawie rzymskim.Placowe i pozaplacowe skladniki wynagrodzen
jako narzedzia motywowania na przykladzie firmy feniks.praca licencjacka budzet gminy .Doskonalenie
organizacji poprzez stosowanie wspolczesnych metod i technik zarzadzania w korporacjach
miedzynarodowych.Pedofilia- kazirodztwo- pornografia - przestepstwa seksualne na szkode
maloletniego..Proces zakladania dzialalnosci gospodarczej i jego zlozonosc na przykladzie
lpg.Opodatkowanie przedsiebiorstw w polsce na przykladzie przedsiebiorstwa ice-full sp. Z o.o..Wplyw
pojawienia sie tanich linii lotniczych na turystyke przyjazdowa i wyjazdowa krakowa..Analiza wspolzaleznosci
zjawisk ekonomicznych..Wspomaganie finansowania zadan polityki spolecznej w polsce po wejsciu do unii
europejskiej (lata 2004-2010).Przeslanki i tryb rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia..Analiza
funkcjonowania wybranych informatycznych systemow zarzadzania.Dyskryminacja osob niepelnosprawnych
na rynku pracy.Oceny okresowe a rozwoj zasobow ludzkich w organizacji..Zarzadzanie podatkiem
dochodowym od osob fizycznych w aspekcie uproszczonych form opodatkowania.Wypalenie zawodowe
pracownikow a sprawna realizacja zadan w organizacji publicznej.Analiza sprawozdan finansowych jednostek
sektora finansow publicznych na przykladzie domu pomocy spolecznej w tomaszowie mazowieckim.Rola
informacji w nadzorze nad rynkiem kapitalowym.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych gminy
boronow- koszecin i herby w latach 2007 i 2011..Sytuacja ofiary gwaltu w polsce. Stereotypy dotyczace osob
zgwalconych- ich prawa i mozliwosci uzyskania pomocy.Efektywne zespoly - wspolpraca i konflikt.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza systemu motywowania w organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa z
branzy spozywczej z sierpca.Postepowanie cywilne (cz.1 i cz.2).praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Rekrutacja jako instrument pozyskiwania pracownikow na przykladzie
malopolskiego urzedu wojewodzkiego w krakowie.Tematy prace licencjackie.Samobojstwo aspekt
prawnokarny- kryminalistyczny.Telewizja cyfrowa i zwiazane z nia uslugi spoleczenstwa
informacyjnego.Nowoczesne rozwiazania w transporcie wewnetrznym przedsiebiorstwa na przykladzie
automatycznych suwnic szynowych.Praca operacyjna w trybie art. 19a ustawy o policji.praca licencjacka
budzet gminy .Rachunek kosztow dzialan i jego wykorzystanie w zarzadzaniu przedsiebiorstwem
produkcyjnym.Polozenie prawne kosciola katolickiego obrzadku bizantyjsko-ukrainskiego w polsce.Typy
wykroczen przeciwko prawom pracownika .Rola marketingu partnerskiego w podejsciu do klientow
instytucjonalnych na przykladzie firmy datrmi.Praca magisterka.Dzialania marketingowe na rynku
nieruchomosci na przykladzie firmy best mirella moszumanska.Prace magisterskie stosunki
miedzynarodowe.Prawo do obrony koniecznej przed bezprawnym dzialaniem policji.praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw reklam na podejmowanie decyzji konsumenta..Trendy i kierunki usprawnien procesow
transportowych w logistyce.praca licencjacka budzet gminy .Ekonomiczne uwarunkowania pomocy
spolecznej na przykladzie funkcjonowania miejskiego osrodka pomocy spolecznej.Czynniki organizacyjnoekonomiczne nowego przedsiewziecia w poligrafii.Ubezpieczenie kredytu studenckiego.Umorzenie
postepowania przygotowawczego z powodu niepoczytalnosci sprawcy i zastosowanie srodkow
zabezpieczajacych.Ochrona wierzyciela w razie niewyplacalnosci dluznika.Weryfikacja rzetelnosci i trafnosci
teoretycznej kwestionariusza do badan stresu organizacyjnego c.l. Coopera i s. Sloana dla grupy
pracownikow administracji uniwersytetu jagiellonskiego w krakowie..Odpowiedzialnosc miedzynarodowa
osob fizycznych na przykladzie procesow zbrodniarzy w bylej jugoslawii.Bariery komunikacji jako czynnik
konfliktogenny w organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa isd huta czestochowa.Jak powinna wygladac
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praca licencjacka.Praca magisterska chomikuj.Marketing spolecznosci lokalnych w polsce (na przykladzie
wybranych miast wojewodztwa swietokrzyskiego)..Janczak- jaroslaw. Red. - policies and politics of the
european union .praca licencjacka budzet gminy .Status prawny funduszy inwestycyjnych i towarzystw
funduszy inwestycyjnych.Wizerunek miasta i elementy procesu jego ksztaltowania na przykladzie
czestochowy.Wspolczesne zrodla przewagi konkurencyjnej w globalnym sektorze producentow
samochodow.praca licencjacka budzet gminy .Projekt rowni skladowania i przeladunku kontenerow. Praca
inzynierska budownictwo.Kanaly dostepu i bezpieczenstwo w bankowosci elektronicznej.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie jakoscia uslug hotelarskich w aspekcie normy iso 9001:2000.Seryjni
zabojcy.Europejski nakaz aresztowania - instrument wspolpracy panstw czlonkowskich unii
europejskiej..Lebendsstandard in den gemeinden im kreis oppeln.Wykorzystanie serwisu spolecznosciowego
do celow promocyjnych.Zasady funkcjonowania podatku od towarow i uslug w obrocie krajowym i
zagranicznym na przykladzie spolki z o.o..Wplyw funduszy strukturalnych na rozwoj malej i sredniej
przedsiebiorczosci..Podatek od towarow i uslug w aspekcie funkcjonowania jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy popow w latach 2006 -2009.Egzekucja z papierow wartosciowych w
administracyjnym postepowaniu egzekucyjnym.Wspolczesne systemy informatyczne w praktyce
administracji publicznej.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie opoczno i sp. Z o.
O..Logistyczna obsluga klienta w powiatowym urzedzie pracy w opocznie.Monitoring wizyjny a zapobieganie
przestepczosci.Licencjat.Logistyczna obsluga klienta na przykladzie firmy sanitec kolo sp. Z o.o..Bezposrednie
inwestycje zagraniczne w powiecie radomszczanskim.Uniewaznienie prawa ochronnego na znak
towarowy.System zarzadzania jakoscia w grupie firm x.Turystyczna rola belgii w opinii
polakow..Determinanty jakosci przy wytwarzaniu wyrobow z tworzyw sztucznych..Analiza polskiego systemu
podatkowego.Trendy rozwojowe strategii marketingowych miedzynarodowych sieci hotelarskich- na
przykladzie hoteli sheraton..Ocena plynnosci finansowej w przedsiebiorstwie elektrometal s.a..System
rolniczych swiadczen dlugoterminowych realizowanych przez instytucje publiczna na przykladzie oddzialu
regionalnego krus w krakowie..Banki komercyjne w systemie bankowym polski.Ocena gospodarki
budzetowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kruszyna.Narzedzia i techniki
marketingu wirusowego oraz jego postrzeganie wsrod konsumentow.Bankowosc elektroniczna i rozwoj
technologii bankowosci na przykladzie pko bp.Hipoteza badawcza w pracy magisterskiej.Funkcjonowanie
podmiotow gospodarczych na przykladzie samorzadu terytorialnego w pawlowiczkach.Funkcjonowanie
otwartych funduszy emerytalnych w systemie ubezpieczen spolecznych.Uslugi ubezpieczeniowe w
nowoczesnej gospodarce na przykladzie grupy hestia.Rola posrednika w obrocie
nieruchomosciami.Zatrudnienie cudzoziemcow na terenie rzeczypospolitej polskiej.Wybrane metody
rozwoju zawodowego pracownikow - coaching.Zakaz dyskryminacji ze wzgledu na plec w zakresie
wynagrodzenia.Charakterystyka porownawcza marketingu spolecznego i spolecznie
zorganizowanego.Wsparcie dzialan w ramach unii europejskiej w obszarze pomocy spolecznej na przykladzie
gminy babiak.Regulacja wrogich przejec w prawie spolek i strategie przeciw nim dzialajace.praca licencjacka
budzet gminy .Praca licencjacka politologia.Nieuczciwa i niedozwolona reklama w interniecie w swietle
polskich uregulowan prawnych..Wynagrodzenie za prace i inne swiadczenia ze stosunku pracy..Aspekt
kulturowy w negocjacjach miedzynarodowych.Analiza dochodow podatkowych jednostek samorzadu
terytorialnego (na przykladzie gminy zelow).Wplyw rezerw na wynik finansowy tu allianz s.a..Zryczaltowane
formy opodatkowania przedsiebiorstwa jako jeden ze sposobow rozliczen podatkowych (na przykladzie
przedsiebiorstwa deko-dach).Firma kurierska w lancuchu dostaw na przykladzie przedsiebiorstwa tnt express
wordwide poland.praca licencjacka budzet gminy .Rola policji w organizacji i zabezpieczeniu imprez
masowych .Ocena plynnosci finansowej firmy na przykladzie przedsiebiorstwa frapol.Wylaczenia grupowe
dla porozumien transferu technologii w unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Ustroj
konstytucyjny.Granice wolnosci slowa w dziennikarstwie prasowym w ujeciu praw czlowieka.Rola wladz
lokalnych w zwalczniu bezrobocia na przykladzie powiatu zdunskowolskiego..praca licencjacka budzet gminy
.Kreowanie wizerunku przedsiebiorstwa jako instrument budowy konkurencyjnosci firmy.Rynek produktow w
zakresie finansowania zakupu samochodow osobowych w polsce.Struktura holdingowa - transfer srodkow
pomiedzy podmiotami powiazanymi.Klusownictwo w prawie i praktyce.Spoleczne aspekty zmian kadrowych
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w silach powietrznych rp po wejsciu polski do nato.Wplyw przeksztalcen wlasnosciowych i restrukturyzacji na
konflikty interpersonalne w placowkach opieki zdrowotnej w olesnie.Zapobieganie niewykonywaniu
orzeczen europejskiego trybunalu sprawiedliwosci procedura z art. 260 traktatu o funkcjonowaniu unii
europejskiej.Odpowiedzialnosc za wykonywanie polityki zagranicznej ue na przykladzie partnerstwa
wschodniego.Rola papierow skarbowych w finansowaniu deficytu budzetu panstwa w latach 20012005..praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i dobor pracownikow na stanowiska pracy w urzedzie
miasta..Skonsolidowane sprawozdania finansowe w organizacjach wielopodmiotowych na przykladzie grupy
kapitalowej polskie gornictwo naftowe i gazownictwo s.a.Controlling operacyjny jako narzedzie
eliminowania waskich gardel w przedsiebiorstwie logistycznym.praca licencjacka budzet gminy .Rola systemu
motywowania w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie spolki alpla w ostrowi
mazowieckiej.Outsourcing rekrutacji- szkolen i kadrowo - placowy na przykladzie firmy x.Polski system
wieziennictwa w swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu praw czlowieka i standardow europejskiego
komitetu do zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu- okrutnemu lub ponizajacemu traktowaniu albo
karaniu.Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie transportu wewnetrznego. Badanie na
przykladzie firmy jotkel.praca licencjacka budzet gminy .Holocaust jako immanentny element ideologii.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Techniczne i
organizacyjne uwarunkowania telepracy na rynku uslug..Finansowanie dzialalnosci gospodarczej malych i
srednich przedsiebiorstw.Wplyw interakcji prawa intuicyjnego i pozytywnego na osiagniecia ostatecznych
celow istnienia prawa.Polityka podatkowa gminy sniadowo w latach 2005-2008.Od ii do iv rp- czyli
demokracja w polsce w latach 1918-2007..Wspieranie dzialan kulturalnych poprzez patronat medialny i
sponsoring na przykladzie festiwalu sopot 2005/2006..Analiza fundamentalna w ocenie konkurencyjnosci
spolek gieldowych na podstawie pkn orlen i lotos.Instytucja rzecznika praw obywatelskich.Bezrobocie i
metody jego ograniczania w gospodarce polskiej w latach 2005-2010.praca licencjacka budzet gminy .Tryby
udzielania zamowien publicznych- ze szczegolnym uwzglednieniem trybu zamowienia z wolnej
reki.Dopuszczalny zakres sankcji w ramach zharmonizowanego systemu podatku od wartosci dodanej na
przykladzie sankcji w podatku od towarow i uslug w prawie polskim.Psychologiczne skutki dlugotrwalego
bezrobocia i ich wplyw na sytuacje osob bezrobotnych na rynku pracy.Rola samorzadu terytorialnego w
pozyskiwaniu funduszy unii europejskiej na rozwoj lokalny.Ocena bezpieczenstwa pracy i ryzyka
zawodowego wybranych etapow kampanii remontowej w bot elektrowni belchatow s.a..Leasing jako forma
rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie spolki pekaes sa.Kultura jako cecha charakterystyki
organizacji.Bezpieczenstwo miedzynarodowe.Charakterystyka ofert bankowych dla studentow.Bariery i
uwarunkowania procesu wdrazania systemu zarzadzania jakoscia zgodnego z norma iso 9001:2001 na
przykladzie firmy plastpol.Dochody podatkowe jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie analizy
porownawczej gminy lutomiersk i gminy wodzierady..Dzialalnosc organizacji pozarzadowych na rzecz ofiar
przestepstw.Zasiedzenie jako pierwotny sposob nabycia prawa wlasnosci.Dittmann- pawel (1950- ). prognozowanie w zarzadzaniu sprzedaza i finansami przedsiebiorstwa .Ochrona zasobow zywych wod
srodladowych.Wycena nieruchomosci w krajach europejskich.Rozwod a separacja .praca licencjacka budzet
gminy .Rola parlamentow narodowych po traktacie z lizbony. Relacje wladzy wykonawczej do wladzy
ustawodawczej na plaszczyznie integracji europejskiej na przykladzie polski.Ekspertyza fizykochemiczna
obrazow.Finansowanie oswiaty na przykladzie gminy swierczow..Wspolna polityka regionalna unii
europejskiej na przykladzie gminy strzelce.Mozliwosci doskonalenia struktur organizacyjnych (na przykladzie
badan empirycznych przeprowadzonych w toska sp.z o. O. Bongrain polska)..Unia gospodarcza i walutowa
jako poglebiony etap integracji europejskiej.Wplyw kultury organizacyjnej na motywacje.Czynniki sukcesu
relacji outsourcingowych na podstawie branzy it&t.Strategie motywowania pracownikow w swietle wiedzy i
doswiadczen praktycznych.Zwalczanie bezrobocia w powiecie bochenskim.Handel elektroniczny - rozwoj i
przyklady zastosowania na rynku globalnym.Wplyw kryzysu finansowego na sytuacje ekonomiczna spolek
gieldowych branzy metalowej. Analiza ekonomiczna..Strategia rozwoju turystyki na przykladzie
wojewodztwa slaskiego.Jakosc nauczania a zdawalnosc koncowych egzaminow w szkole podstawowej w
rozmierce w latach 2005-2009.Dobro dziecka jako negatywna przeslanka rozwodowa.Pisanie prac
licencjackich opole.Porownanie podsluchu procesowego i podsluchu z czynnosci operacyjno ..
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rozpoznawczych w swietle obecnego ustawodawstwa.Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do
klasyfikacji trendow wartosci indeksow spolek gieldowych.Tozsamosc przeszkod malzenskich w prawie
kanonicznym i w prawie polskim.Dzialalnosc towarzystwa inicjatyw tworczych e.praca licencjacka budzet
gminy .Repartycyjny system emerytalny a rownowaga finansow publicznych.Sytuacja organizacji
pozarzadowych w polsce na przykladzie krakowskich stowarzyszen muzycznych..Gospodarka finansowa
przedsiebiorstwa na podstawie spolki z o.o. Pgkim w antoniowie.Organizacja panstwa rzymskiego w okresie
panowania dynastii julijsko-klaudyjskiej i flawiuszy.Ksztaltowanie przestrzeni na szczeblu gminy jako element
publicznoprawnego systemu planowania.Wadliwosc decyzji administracyjnej..Libertarianska doktryna
panstwa minimalnego roberta nozicka. Analiza krytyczna.Koncepcja marketingu mix i jej odzwierciedlenie w
przedsiebiorstwie energetycznym systemy cieplownicze spolka akcyjna w czestochowie..Wykorzystywanie
srodkow funduszy unii europejskiej w realizacji projektu w zakresie pomocy spolecznej.Systemy
informatyczne w polskiej bankowosci.Instrumenty pochodne jako przedmiot obrotu gieldowego.Pomoc unii
europejskiej dla malych i srednich przedsiebiorstw w polsce w ramach funduszy strukturalnych.Ewolucja
zakresu sadowej kontroli administracji w polskim prawie..Narzedzia rachunkowosci zorientowane na wzrost
wartosci przedsiebiorstwa.Charakterystyka i funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy na przykladzie
solectw w gminie brzeznica.Logistyka dystrybucji na przykladzie intersilesia mcbride polska sp. Z o.o. W
strzelcach opolskich..Gotowe prace magisterskie licencjackie.Umowa licencyjna prawa ochronnego na znak
towarowy.Projekt realizacji deskowania stanu zerowego budynku z garazem podziemnym. Praca inzynierska
budownictwo.Karpiuk- miroslaw. - samorzad terytorialny a panstwo : prawne instrumenty nadzoru nad
samorzadem gminnym .The analysis and efficiency evaluation of commercial unin polska the life insurance
company stock corporation activity.Istota oraz znaczenie pomiaru i prezentacji kapitalu
intelektualnego.Kredyt jako zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa.Rola parkow narodowych w
systemie ochrony przyrody.Gotowe prace licencjackie.Ocena efektywnosci inwestycji rzeczowych na
przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Rola syndyka w postepowaniu upadlosciowym.Temat pracy
licencjackiej.Wypalenie zawodowe pracownikow a sprawna realizacja zadan w organizacji publicznej.praca
licencjacka budzet gminy .Proba oceny wrazliwosci polskiej gospodarki na kryzys walutowy ze szczegolnym
uwzglednieniem perspektywy wstapienia zlotego do erm ii.Funkcje trybunalu konstytucyjnego.Rodzaje i typy
zakladow karnych.Rola i wplyw stresu na wykonywana prace w przedsiebiorstwie x.Podatkowa grupa
kapitalowa jako podatnik podatku dochodowego od osob prawnych.Pisanie prac magisterskich
ogloszenia.Zarzadzanie kryzysowe w sytuacji zagrozenia powodziowego oraz innych klesk zywiolowych na
przykladzie gminy swinice warckie.Zabezpieczenia spoleczne w unii europejskiej jako szczegolna forma
realizacji wolnosci przeplywu prawcownikow - obywateli ue.Analiza strategii rozwoju logistycznego powiatu
zawiercianskiego w kontekscie projektow dofinansowanych z funduszu unii europejskiej.Zarzadzanie
projektem i marka na przykladzie krakowskiego biura festiwalowego..Sprawiedliwosc
naprawcza.Zastosowanie narzedzi controllingu w strategicznym zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Analiza i
porownanie dwoch wybranych funduszy inwestycyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Polityka
innowacyjna polski. Cele- instrumenty i rezultaty.Squeeze out jako instrument ochrony wiekszosci przed
naduzywaniem praw przez mniejszosc w spolce akcyjnej.Ochrona tajemnicy spowiedzi w prawie
polskim.Konflikty w organizacji publicznej i sposoby ich rozwiazywania..Promocja turystyczna irlandii i polski
na przykladzie krakowa i dablina.Planowanie przestrzenne na przykladzie gminy redziny.Praca licencjacka
resocjalizacja.Ksztaltowanie wizerunku przesiebiorstwa poprzez public relations w firmie atlas spolka z
ograniczona odpowiedzialnoscia.Opodatkowanie dochodow z kapitalow pienieznych.Alianse strategiczne na
przykladzie ddm s.a. i bdm s.a..Komunikacja pomiedzy mieszkancami a urzedem gminy w
kruszynie.Kategoria papierow wartosciowych jako instrumentow finansowych..Rola mediacji w procesie
karnym.Wybory parlamentarne panstw demokratycznych ze szczegolnym uwzglednieniem wyborow w
republice czeskiej..Marketingowa obsluga klienta na przykladzie ptc sp. Z o.o..Budzet panstwa - glowne
dochody.Gospodarka oparta na wiedzy w polsce w xxi wieku.Umowa o prace a umowy
cywilnoprawne.Postepowanie przyspieszone w polskiej procedurze karnej.Prace magisterskie
pielegniarstwo.Technologiczne i ekologiczne przyklady rozwiazan problemow logistyki miejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Narzedzia ict w strategii rozwoju turystyki miast wojewodzkich.Sponsoring
..
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sportowy na przykladzie ks rakow czestochowa.Przykladowe tematy prac magisterskich.Samorzad
terytorialny w ii rzeczypospolitej..Efektywnosc kluczowych procesow logistycznych..Ekspertyza
psychologiczna i psychiatryczna w procesie karnym..Samorzad terytorialny jako beneficjent srodkow unii
europejskiej na przykladzie gminy skierniewice.Administracyjno-prawne zagadnienia zamowien
publicznych..Jakosc systemu zarzadzania recyklingiem produktow z tworzyw sztucznych..Srodki unijne jako
zrodlo finansowania dzialalnosci inwestycyjnej na przykladzie gminy wielka wies..Cele- zakres i instrumenty
unii europejskiej w dziedzinie dobrostanu zwierzat.Problematyka rozliczania podatku dochodowego od osob
prawnych na przykladzie przedzalni zawiercie s.a.Teoretyczno-praktyczne aspekty zarzadzania zasobami
ludzkimi w krajowym rejestrze dlugow.Uplyw terminu jako zdarzenie prawne w postepowaniu przed
organami i sadami administracyjnymi..Konstytucyjne prawo do wlasnosci i gwarancje jego ochrony.Reformy
administracji wojskowej i wojska w latach 1764-93.Ocena wykorzystania funduszy unii europejskiej w
rozwoju gminy konopiska.Odroczony podatek dochodowy.Nabycie w dobrej wierze od upadlego mienia
nalezacego do masy upadlosciowej.Pisanie prac z psychologii.Dochody i wydatki gminy z uwzglednieniem
srodkow unii europejskiej na przykladzie gminy krzynowloga mala.Prawa mniejszosci w spolkach
kapitalowych- ze szczegolnym uwzglednieniem spolki akcyjnej.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Materialy i technologie wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej
praca inzynierska budownictwo.Wybrane elementy gospodarki finansowej instytucji ubezpieczeniowej w
latach 2002-2006.Due diligence w procesach fuzji i przejec przedsiebiorstw.Czynniki determinujace
zachowania nabywcow w procesie zakupu wody mineralnej.Ocena kondycji finansowej spolki w.kruk s.a. na
podstawie sprawozdan finansowych.Czynniki ksztaltujace zachowania ludzi w organizacji.Dochody- wydatki i
oszczednosci gospodarstw domowych.Szczegolna ochrona trwalosci stosunku pracy.Preferencje klientow
przy zakupie nieruchomosci mieszkaniowych w czestochowie.Motywacyjna funkcja szkolen na przykladzie
starostwa powiatowego w bielsku-bialej..Umorzenie akcji w przepisach kodeksu spolek handlowych.Prawa
pasazerow linii lotniczych w unii europejskiej.Hotel rodzinny - funkcjonowanie i rozwoj.Instytucja malego
swiadka koronego.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza gminy w zwiazku z uchwaleniem lub zmiana planu
miejscowego.Szkolenie i doskonalenie zawodowe w ocenie pracownikow.Instrumenty finansowe polityki
regionalnej ue a finansowanie rozwoju obszarow wiejskich w woj. Malopolskim..Finansowanie panstwowej
strazy pozarnej na przykladzie komendy miejskiej w piotrkowie trybunalskim.Proba sformulowania zasad
polityki bezpieczenstwa i higieny pracy w malych i srednich przedsiebiorstwach..Konsekwencje kwalifikacji
zobowiazania jako zobowiazania wzajemnego.Przymusowy wykup akcji w kodeksie spolek
handlowych.Ocena gospodarki magazynowej w przedsiebiorstwie na przykladzie trw polska w latach 20062009.Problematyka wykorzystywania zasad systemu produkcyjnego toyota w isd huta
czestochowa.Certyfikacja na zgodnosc z normami iso i akredytacja - podobienstwa i roznice na przykladzie
szpitala.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Motywacja pracownikow praca
magisterska.Ksztaltowanie motywacji pracowniczej za pomoca bodzcow materialnych i niematerialnych na
przykladzie przedsiebiorstwa x.Koncepcja organizacyjna walorow turystycznych bieszczadzkiej kolejki
lesnej..Analiza rozwoju i funkcjonowania rynku ubezpieczen na zycie na przykladzie pzu zycie s.
A..Zarzadzanie finansami lokalnymi na przykladzie gminy czyzew.Cone- steve - superslogany : slowa- ktore
zdobywaja klientow i zwolennikow- a nawet zmieniaja bieg histo.Pomoc w pisaniu pracy inzynierskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Elementy wplywajace na jakosc okien..Motywy podjecia i trudnosci prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej w centrum handlowym ptak w rzgowie.Zwiazki zawodowe w polsce i ch
uprawnienia..Umowy leasingu w prawie bilansowym i podatkowym.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w
przedsiebiorstwie wytwarzajacym zaciski hamulcowe..Zastosowanie sieci komercyjnych w
przedsiebiorstwie..Marka jako instrument ksztaltowania lojalnosci klienta na przykladzie telefonii
komorkowej.Zarzadzanie zasobami it z wykorzystaniem metodyki itil.Pozaplacowe sposoby motywowania
pracownikow.Planowanie jako element zarzadzania gmina na przykladzie urzedu miasta i gminy
pilica.Zaklady pracy chronionej - forma dzialalnosci gospodarczej aktywizujaca niepelnosprawnych na rynku
pracy.System automatycznej identyfikacji w gospodarce magazynowej.Inwestowanie na rynku
walutowym.zastosowanie analizy technicznej w praktyce.Podatkowe zrodla dochodow gmin (na przykladzie
gminy poswietne i gminy opoczno w latach 2002-2007).Rozwoj instrumentow bankowosci elektronicznej w
..
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polsce.Znaczenie analizy finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem..Krajowe organy regulacyjne w
sektorze telekomunikacji w prawie wspolnotowym.Praca tymczasowa jako elastyczna forma zatrudniania
pracownikow.Wielofunkcyjny rozwoj wsi jako instrument walki z bezrobociem (na przykladzie gmin rozprza i
gorzkowice).Proces neutralizacji odpadow medycznych na przykladzie centrum onkologii w gliwicach.praca
licencjacka budzet gminy .Rynek pracy w kontekscie integracji z unia europejska..Motywowanie
pracownikow warunkiem skutecznego funkcjonowania nowoczesnej firmy na przykladzie firmy mebel
rust.Praca licencjacka bezrobocie.Rozwoj rynku nieruchomosci magazynowych w polsce.praca licencjacka
budzet gminy .Postepowanie cywilne w sprawach o ochrone autorskich praw majatkowych.Badanie
wypadkowosci przy pracy na przykladzie wybranego wydzialu przedsiebiorstwa branzy
hutniczej..Funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na przykladzie miasta kedzierzynakozla.Kredyt hipoteczny i budowlany w banku bgz s.a..Wadliwosc uchwal zgromadzen spolek
kapitalowych.Wplyw reklamy internetowej na wzrost i rozwoj firmy na przykladzie osm
radomsko..Gensikowski- piotr. - odstapienie od wymierzenia kary w polskim prawie karnym .Zarzadzanie
kadrami w organizacjach pozarzadowych na przykladzie fundacji mimo wszystko anny dymnej..Urlop
wypoczynkowy jako prawo pracownika..Analiza zastosowania podejscia porownawczego- metody
porownywania parami w wycenie wartosci rynkowej nieruchomosci mieszkaniowych..Instrumenty
kreowania lojalnosci klientow na rynku uslug bankowych na przykladzie banku pekao sa.Wplyw porozumien
procesowych na wysokosc sankcji karnej.zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie fhu bemar-bud.Struktura i funkcjonowanie rynku kapitalowego w polsce.Centra logistyczne jako
elementy lancucha dostaw..Podatek vat po akcesji polski do unii europejskiej- wewnatrzwspolnotowe
nabycia i dostawy towarow.Analiza funkcjonowania instytucji generalnego inspektora ochrony danych
osobowych.Zapobieganie przestepczosci na terenie gminy proszkow.Polityka zagraniczna stanow
zjednoczonych w zakresie walki z terroryzmem- a prawo miedzynarodowe.Rogut- anna. Red. - potencjal
polskich msp w zakresie absorbowania korzysci integracyjnych .praca licencjacka budzet gminy .Praca
licencjat.Aktywne formy zwalczania bezrobocia na przykladzie polski i hiszpanii - analiza
porownawcza.Wplyw kryzysu finansowego na dzialalnosc kredytowa banku.Rozliczanie podatku vat w
transakcjach krajowych i zagranicznych..Instytucja ubezwlasnowolnienia w prawie cywilnym.Leasing jako
zrodlo finansowania przedsiebiorstw.Motywowanie pracownikow administracji podatkowej na przykladzie
urzedu skarbowego w pabianicach.Polityka pieniezna narodowego banku polskiego a inflacja w latach 20002007.Sprzedaz bezposrednia i marketing sieciowy jako alternatywne metody sprzedazy na przykladzie firmy
oriflame poland.Badanie przyczyn i skutkow wypadkow przy pracy na podstawie bot kwb belchatow
s.a..Wladza wykonawcza w polsce w czasie stanow nadzwyczajnych..Amortyzacja srodkow trwalych oraz
wartosci niematerialnych i prawnych w swietle przepisow prawa podatkowego i prawa
bilansowego.Dzialania marketingowe polskich firm w aspekcie spolecznej odpowiedzialnosci biznesu.Projekt
nasypu drogowego wzmocnionego geosyntetykami praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet
gminy .Interwencja humanitarna w prawie miedzynarodowym.Autonomia finansowa jednostki samorzadu
terytorialnego. Analiza struktury budzetu miasta lodzi w latach 2004-2009.Rola marki w ksztaltowaniu
lojalnosci nabywcow.Przestepstwo oszustwa w polskim prawie karnym.Marketing szeptany jako fenomen
rynkowy i spoleczny.Sponsoring sportowy na przykladzie firmy nutrition.Diagnoza systemu zarzadzania
jakoscia w g.p.h. folwark.Zastrzezenie terminu w umowie przedwstepnej.Funkcjonowanie kredytow dla
gospodarstw domowych na przykladzie wybranych bankow.Dochody i wydatki a samodzielnosc finansowa
gminy (na przykladzie gminy lask).Borkiewicz-liszka- malgorzata. - poradnik ryczaltowca : przyklady- stawkiwzory- formularze : nowe limity w 2011 r.- sprawdz-.Samorzadowe formy wspierania malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie miasta nysa..Wolnosc wypowiedzi artystycznej a ochrona mysli- sumienia i
wyznania w orzecznictwie europejskiego trybunalu praw czlowieka.praca licencjacka budzet gminy .System
komunikacji miejskiej kedzierzyna-kozla oraz warunki i mozliwosci jego usprawnienia.Cywilnoprawne skutki
decyzji administracyjnych.Uprawnienia panstwowej inspekcji pracy.Kokkai - parlament japonii.Czynniki
sprzyjajace adaptacji spoleczno- zawodowej wsrod pracownikow pkp polskie koleje panstwowe s.a. zaklad
linii kolejowych w czestochowie.Administracja publiczna praca licencjacka.Wizerunek policji i jego
odzwierciedlenie w spolecznych potrzebach bezpieczenstwa publicznego.Wznowienie postepowania
..
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cywilnego na podstawie wlasciwych przyczyn restytucyjnych.Odpowiedzialnosc malzonkow za zobowiazania
podatkowe na podstawie ordynacji podatkowej.Zatrudnienie w sluzbach porzadku publicznego.Strategia
rozwoju przedsiebiorstwa dzialajacego na rynku handlu elektronicznego (e-commerce) na podstawie phu
csisilver.Materialnoprawne aspekty wywlaszczenia nieruchomosci.Bariery rozwoju ebankowosci.Benchmarking jako nowoczesna metoda zarzadzania przedsiebiorstwem lecce pen
polska..Pierwsze konstytucje. Konstytucja stanow zjednoczonych ameryki polnocnej 1787 i konstytucja 3
maja 1791 r..Rola komunikacji i umiejetnosci negocjacyjnych w zarzadzaniu zespolem pracowniczym na
przykladzie biura poselskiego..Spoleczne i marketingowe efekty kontrowersyjnych kampanii
reklamowych..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw dochodow i wydatkow budzetowych na gospodarke
finansowa starostwa powiatowego w radomsku..praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie srodkow
europejskiego funduszu spolecznego w walce z bezrobociem na przykladzie powiatowego urzedu pracy w
przasnyszu.praca licencjacka budzet gminy .Sekurytyzacja jako nowy instrument finansowania dzialalnosci
gospodarczej.Efektywnosc szkolen organizowanych dla bezrobotnych przez powiatowy urzad pracy w nysie w
latach 2005 - 2007..Odpowiedzialnosc za wykroczenia przeciwko prawom pracownika na gruncie kodeksu
pracy.Spis tresci praca licencjacka.Biuro podrozy.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie
protestacyjno-odwolawcze w prawie zamowien publicznych.Szkolenie jako element doskonalenia potencjalu
ludzkiego.Oszustwa podatkowe.Rola kultury w promocji euroregionu tatry na przykladzie gmin
polskich..Analiza dzialalnosci kredytowej- skierowanej do podmiotow gospodarczych- na przykladzie fortis
bank polska s.a..Metody aktywizacji szczegolnej kategorii osob bezrobotnych .Rola kultury organizacyjnej w
procesie fuzji i przejec..E-biznes w internecie - wybrane zagadnienia..Czynniki szkodliwe- uciazliwe i
niebezpieczne na wybranych stanowiskach pracy w branzy osprzetu elektroinstalacyjnego.Pozyskiwanie
klientow jako czynnik strategii sprzedazowej organizacji.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Analiza strategicznych tendencji rozwojowych jednostek terenowych (na przykladzie powiatu
lowickiego).Plagiat a dzielo literackie w polskim prawie autorskim.Rekrutacja i selekcja w opinii pracujacych
studentow uniwersytetu lodzkiego.Kredyty preferencyjne dla gospodarstw rolnych na przykladzie banku
spoldzielczego towarzystwa oszednosciowo-pozyczkowego pa-co-bank oddzialu w pabianicach..Unikanie
miedzynarodowego podwojnego opodatkowania dochodow z pracy najemnej.Zarzadzanie produkcja i
jakoscia poltusz wieprzowych w zakladzie miesnym.Prawo do pracy w bezpiecznych warunkach a prace w
firmie utylizacji azbestu.Integracja polityki rzadu z wytycznymi unii europejskiej dotyczacymi finansowego
wsparcia sektora malych i srednich przedsiebiorstw..Proces upowszechniania systemow technologicznych w
logistyce.Ocena zdolnosci kredytowej potencjalnego kredytobiorcy na przykladzie wybranego banku.Sadowe
postepowanie w sprawach z zakresu prawa pracy.Dzialalnosc organizacji pozarzadowych na terenie
wojewodztwa lodzkiego na przykladzie stowarzyszenia centrum promocji i rozwoju inicjatyw obywatelskich
opus w latach 2008-2011.Analiza i ocena rozrachunkow z pracownikami z tytulu wynagrodzen na przykladzie
spolki jawnej pphu drewkop z. D. J. Slomian.Stosowanie umow cywilno-prawnych w miejsce zatrudnienia
prawniczego..Materialnoprawne aspekty wywlaszczenia nieruchomosci.Sprawozdawczosc finansowa
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy brzeziny.Wiezienia super maximum security w
stanach zjednoczonych.Ocena gospodarki finansowej gminy kruszyna w latach 2007-2011.Rozwoj
pracowikow i kariery pracownicze jako istotny element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie zespolu
szkol nr 1 w klobucku.Wizerunek kobiet oraz mezczyzn w przekazach reklamowych.Franchising- a globalizacja
przedsiebiorstwa studium przypadku na przykladzie firmy eurocash s.a..Seryjni zabojcy.Analiza i ocena ryzyka
zawodowego na wybranych stanowiskach pracy przedsiebiorstwa przemyslu metalowego..Status prawny
strazy granicznej w polsce.Znaczenie samorzadu uczniowskiego dla zarzadzania szkola..Analiza rentownosci
przedsiebiorstwa donix.System kart platniczych w polsce (na przykladzie oferty bgz s.a.).praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie projektem. Budowanie efektywnego zespolu projektowego.Praktyczne problemy
stosowania przepisow o gospodarowaniu odpadami w swietle orzecznictwa trybunalu sprawiedliwosci unii
europejskiej.Dzialalnosc faktoringowa eurofaktor s.a. solution szansa na rozwoj malych i srednich
przedsiebiorstw.Bankowosc internetowa jako nowa forma uslugi bankowej.Reklama oraz jej prawne
uwarunkowania..Rozwoj bankowosci elektronicznej w polsce.Rola panstwowej inspekcji pracy w sprawach o
wykroczenia przeciwko prawom pracownika.praca licencjacka budzet gminy .Ocena bezpieczenstwa na rynku
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kart platniczych w polsce na tle jego dynamicznego rozwoju.Dowody i postepowanie dowodowe w swietle
przepisow ordynacji podatkowej.Prawo arbitrazowe chinskiej republiki ludowej..Pisanie prac dyplomowych
cennik.Sklepy internetowe.Pisanie prac mgr.Zarzadzanie produkcja i jakoscia odziezy ochronnej.Rola apelacji
w postepowaniu cywilnym.Przedsiebiorczosc i innowacyjnosc polskiego programu aktywizacji zawodowej
osob niepelnosprawnych.Wzorzec poinformowanego uzytkownika w swietle praktyki i orzecznictwa
unijnego.Integracja uslug bankowych i ubezpieczeniowych w latach 1999-2006.Procesy magazynowania i
transportu jako determinanty funkcjonowania systemu dystrybucji na przykladzie firmy delic- pol s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw konkurencji podatkowej na inwestycje w krajach unii europejskiej.Wplyw
dotacji unijnych na rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw w powiecie ostroleckim.Warunki implementacji
systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy tvab sp. Z o.o..Harmonizacja podatkow bezposrednich w
unii europejskiej a podstawowe zasady traktatowe.Zasady monitorowania warunkow pracy w malych i
srednich wielkosci firmach na przykladzie sredniego przedsiebiorstwa branzy metalowej..Ocena zdolnosci
kredytowej i procedury udzielania kredytow konsumpcyjnych.Klauzule abuzywne we wzorcach
umownych.Odpowiedzialnosc posiadacza za uzycie karty platniczej.Tematy magisterskie.praca licencjacka
budzet gminy .Wskaznikowa analiza finansowa i jej zastosowanie w ocenie kondycji ekonomicznej
przedsiebiorstwa (na przykladzie p.p.h.u. fruktus s.j. w wasoszu dolnym).praca licencjacka budzet gminy
.Nowe mozliwosci przetwarzania i przekazu informacji przy wykorzystaniu technik multimedialnych..Pisanie
prac licencjackich forum.Dziedzictwo naturalne i kulturowe kopalni soli w bochni jako szansa rozwoju
lokalnego..Praktyczne zastosowanie procesow motywacyjnych na przykladzie pko banku polskiego
sa..Management challenge: leading a leadership transition.Czynniki warunkujace jakosc i efektywnosc
eksploatacji maszyn i urzadzen w zakladach przetworstwa miesnego.Doktryna polityczna i ekonomiczna
adama smitha.praca licencjacka budzet gminy .Turystyka i mozliwosci jej rozwoju w gminach powiatu
chrzanowskiego..Systemy informatyczne w transporcie i ich wykorzystanie na przykladzie firmy x.Europejskie
prawo administracyjne.Spolki kapitalowe jako formy organizacyjno-prawne przedsiebiorstw.Jezyk reklamy
jako czynnik wplywajacy na zachowania konsumentow..Prezentacja maturalna.Analiza narzedzi
marketingowych wykorzystywanych do kreowania marki.Samorzad powiatowy na przykladzie powiatu
gorlickiego.Innowacyjna infrastruktura magazynowa i manipulacyjna.Identyfikacja zagrozen oraz ocena
ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie stradom. S.a..Polityka kredytowa
banku spoldzielczego na przykladzie banku spoldzielczego w lesnicy..Znaczenie wybranych zasobow
przedsiebiorstwa w ksztaltowaniu jakosci izolatora przepustowego e4m4.Oprogramowanie wspomagajace
realizacje funkcji logistycznych w przedsiebiorstwach na przykladzie zablocki-motozbyt sp. Z o.o..Finanse
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta ostroleka.Controlling- jako filozofia zarzadzania
przedsiebiorstwem handlowym na przykladzie robelit sp. Z o.o..Stres zawodowy a poziom satysfakcji i
zaangazowania w pracy w kancelarii komorniczej.Czynniki ksztaltujace jakosc uslug transportowych.Wkladki i
wszywki reklamowe - analiza i ocena na przykladzie magazynow.System zarzadzania projektami jako
nowoczesna aplikacja wspomagajaca prace agencji interaktywnej.Faktoring jako forma finansowania
dzialalnosci gospodarczej.Kobieta - sprawczyni zabojstwa..Idea rozwoju turystyki zrownowazonej w parkach
narodowych na przykladzie tatrzanskiego parku narodowego.Prawo do urlopu
wypoczynkowego..Stachowiak- zenon. Red. - przemiany spoleczno-ekonomiczne a przedsiebiorczosc i
innowacyjnosc przedsiebiorstw w war.Oferta w konwencji wiedenskiej o umowach miedzynarodowej
sprzedazy towarow.Prace naukowe.Rola reklamy w pozyskiwaniu nabywcow.Problematyka prawna i
kryminologiczna ustalenia sprawcy wypadku drogowego..Szymanczak- jolanta. Red. - ustawa - prawo
zamowien publicznych w praktyce samorzadow terytorialnych : konferencja : war.Formy rozliczen bankowych
na przykladzie banku zachodniego wbk..Status prawny zwierzat.praca licencjacka budzet gminy .Kruczalakjankowska- joanna. Red. - wplyw europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego .Prawnokarna ochrona
czci a wolnosc wypowiedzi.Programy przeciwdzialajace bezrobociu kobiet i osob niepelnosprawnych.Analiza
budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wreczyca wielka.Kanaly dystrybucji piwa
na przykladzie najwiekszych firm piwowarskich w polsce.Usage of agent technology in supply chain
management.Postepowanie przed prezesem uokik- postepowanie w sprawach praktyk naruszajacych
zbiorowe interesy konsumentow.Zarzadzanie projektami informatyczno - technicznymi na przykladzie firmy
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siemens..Wspolczesne systemy rachunku kosztow jako narzedzie wspomagajace proces
zarzadzania.Zintegrowanie informacji za pomoca systemow ekspertowych jako narzedzie wspomagajace
skuteczne zarzadzanie finansami przedsiebiorstwa w sektorze msp.Kreacja pieniadza przez banki komercyjne
na przykladzie banku x.Tatuaz i modyfikacja ciala jako metoda identyfikacji zwlok.Wynagrodzenia i inne
swiadczenia pracownicze w praktyce rachunkowosci oraz ich wplyw na rentownosc firmy.Wybrane aspekty
zarzadzania finansami przedsiebiorstw na przykladzie ppuh kombinat budowlany sp. Z o.o..Przygotowanie
inwestycji w procesie zamowien publicznych na przykladzie hali przemyslowej o konstrukcji stalowej. Praca
inzynierska budownictwo.Analiza porownawcza zarzadzania zaopatrzeniem na przykladzie jednostki
wojskowej oraz prywatnego podmiotu gospodarczego.Budzetowanie gmin na podstawie ustawy o
dochodach jednostek samorzadu terytorialnego..praca licencjacka budzet gminy .Zaradca jako uczestnik
rynku nieruchomosci.Zemigala- marcin. - spoleczna odpowiedzialnosc biznesu w swietle analiz
bibliometrycznych i opinii pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Problem subsydiarnego charakteru
instytucji bezpodstawnego wzbogacenia w swietle konstrukcji zbiegu norm i roszczen.Wykorzystanie
wybranych elementow systemu logistycznego do optymalizacji dzialan firmy x.Analiza budzetu gminy
miedzno w latach 2007-2012..praca licencjacka budzet gminy .Molestowanie seksualne w miejscu pracy jako
dysfunkcja organizacji.Bezrobocie prace magisterskie.Wybory parlamentarne na tle zasady demokracji
przedstawicielskiej.Stwierdzenie nabycia spadku.Rola rzeczoznawcy majatkowego na czestochowskim rynku
nieruchomosci.Polski trybunal konstytucyjny a sadownictwo konstytucyjne w wybranych panstwach europy
srodkowo-wschodniej - studium porownawcze.Kongres obywatelski - polskie style zycia : miedzy miastem a
wsia : v kongres obywatelski .praca licencjacka budzet gminy .Barefoot- darren - znajomi na wage zlota :
podstawy marketingu w mediach spolecznosciowych .Analiza rozwoju i promocji gminy krzeszowice w
aspekcie kulturalnym i turystycznym na podstawie strategii rozwoju gminy krzeszowice na lata 20032013.Dowod z zeznan swiadka w procesie karnym.Mobbing w stosunkach przelozony-podwladny.praca
licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja jako elementy zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
p.p.h. alruno - aleksander szulc..Analiza porownawcza skutecznosci starego i nowego systemu emerytalnego
w polsce..Metodologiczne apekty oceny zdolnosci kredytowej gminy..Bankowosc elektroniczna jako
nowoczesny kanal dystrybucji uslug bankowych.praca licencjacka budzet gminy .Ocena zasobow w przemysle
cementowym..praca licencjacka budzet gminy .Pomoc w pisaniu pracy magisterskiej.Europejskie prawo
administracyjne.Palmirski- tomasz. - a history of the ancient states’ political systems : greece .Logistyka
dystrybucji w branzy odziezowej na przykladzie malego przedsiebiorstwa x.Crm jako narzedzie budowania
wartosci dodanej dla klienta.Formy finansowania dzialalnosci malych przedsiebiorstw na przykladzie biura
uslug geodezyjno - kartograficznych.Protest na specyfikacje istotnych warunkow zamowienia w orzecznictwie
krajowej izby odwolwczej..Podatek dochodowy od osob fizycznych w polsce a w krajach unii
europejskiej.Zastosowanie kodeksu cywilnego w prawie pracy.praca licencjacka budzet gminy
.Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow w ustawie o podatku od towarow i uslug.Ocena dzialalnosci
kredytowej banku spoldzielczego.Analiza finansowa dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie zelmer
s.a..Ocena jakosci produktow miesnych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza podatku dochodowego od
osob fizycznych w powiecie zawiercianskim w latach 2003-2007.System rentowy w polsce na przykladzie
zakladu ubezpieczen spolecznych..Marketing terytorialny miasta lodzi w latach 2000-2005.Konstytucyjna
zasada wolnosci tworzenia i dzialania partii politycznych.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci na
przykladzie zakladu karnego w pinczowie.Pisanie prac lodz.Uzytkowanie wieczyste - przyszlosc instytucji w
polsce.Logistyczna obsluga klienta na przykladzie firmy x.Naduzywanie pozycji dominujacej na rynku
telekomunikacyjnym w prawie unii europejskiej..Tereny pod inwestycyje gospodarcze w miastach na
przykladzie czestochowy..Emocje w reklamie.Instytucja lawnika w polskim procesie karnym.Instrumenty
promocji w ksztaltowaniu zachowan klientow.Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie
optymalizacji tras przewozu. Badanie ankietowe na przykladzie firm z wojewodztwa lodzkiego.Satysfakcja
uzytkownikow odtwarzaczy mp3 na przykladzie srodowiska studenckiego.Fundusze pomocowe dla malych i
srednich przedsiebiorstw..Przestepstwo o charakterze terrorystycznym - wybrane zagadnienia .Rola bankow
spoldzielczych w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw (na przykladzie powiatowego banku
spoldzielczego w tomaszowie maz. Oddzial w wolborzu).Standard eurepgap jako narzedzie dostosowania
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dzialalnosci przedsiebiorstwa do wymagan klientow.Dzailalnosc inwestycyjna jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie tomaszowa mazowieckiego w latach 2002-2006..Ksztaltowanie sie polskiego
prawa wyznaniowego.Projekt rozjazdu kolejowego kolei szybkiej praca inzynierska budownictwo.Rola
zakresu czynnosci w umownym stosunku pracy.Porownanie parametrow mechanicznych betonow
cementowych i plastobetonow na kruszywach lamanych i otoczakowych. Praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie rozwojem
lokalnym na przykladzie gminy paczkow..Rola srodkow unijnych w rozwoju spolecznym i gospodarczym
gminy glubczyce..Motywowanie pracownikow w malym i srednim przedsiebiorstwie na podstawie
przedsiebiorstwa x i y.Migracje zarobkowe w swietle prawa do swobodnego przeplywu sily roboczej w unii
europejskiej na przykladzie woj. Opolskiego w latach 2006-2009.Finansowanie inwestycji komunalnych na
przykladzie gminy kozieglowy w latach 2007-2011..Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania potrzeb
mieszkaniowych osob fizycznych na przykladzie bankow credit agricole oraz getin bank..Analiza dzialalnosci
kredytowej banku pko s.a. w latach 2000-2004.Dowod z dokumentu w swietle uregulowan kodeksu
postepowania cywilnego..Factoring jako niekonwencjonalne zrodlo finansowania przedsiebiorstwa..praca
licencjacka budzet gminy .Rozstrzyganie sporow budowlanych w swietle warunkow kontraktowych
fidic.Dostep do informacji publicznej.Zagadnienie ustalenia tresci stosunku prawnego dla potrzeb okreslenia
zobowiazania podatkowego.System transakcyjny jako narzedzie maksymalizacji efektywnosci inwestycji na
rynku kontraktow futures na indeks wig20.Dzialalnosc samorzadowych kolegiow odwolawczych jako forma
realizacji prawa do dobrej administracji w demokratycznym panstwie prawa.Wplyw zarzadzania systemem
magazynowo-transportowym na rozwoj firmy prime logistics.Slady kryminalistyczne i ich znaczenie w
dochodzeniu do sprawcy.praca licencjacka budzet gminy .Mobbing praca licencjacka.Tryby konsensualne w
polskim procesie karnym.Pozaplacowe instrumenty motywacji na przykladzie koncernu energetycznego
energa sa oddzial w plocku.Ocena procesu kadrowego w szpitalu ( na przykladzie szpitala x w
czestochowie).Zjawisko przestepczosci nieletnich i prawna reakcja wobec niej.Posrednik w obrocie
nieruchomosciami na rynku na przykladzie biura nieruchomosci silesia house w dabrowie gorniczej.Kredyt
hipoteczny jako element polityki produktu bankow na przykladzie planow finansowych multibanku.praca
licencjacka budzet gminy .Kierowanie personelem w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy
poczesna i urzedu gminy starcza.Regulacje prawne i wzorcowe odroczonego podatku dochodowego w
polsce.Charakterystyka przestepstw w ksiedze zloczyncow sadu kryminalnego w wisniczu (1629-1665).praca
licencjacka budzet gminy .Oceny pracownicze w firmie telekomunikacyjnej jako etap procesu
kadrowego.Finansowa ocena funkcjonowania gminy turawa w latach 2003-2007.Zarzadzanie ryzykiem
kredytowym w swietle nowej umowy kapitalowej w bankach w polsce..Uwarunkowanie dzialalnosci malych i
srednich przedsiebiorstw na rynku (na przykladzie firmy trafika-nord w bialymstoku).Dzialalnosc banku ing
bank slaski s.a. w zakresie kredytow hipotecznych w latach 2005-2007.Wykorzystanie auditow wewnetrznych
w doskonaleniu systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie mpec s.a. w krakowie.Wplyw marketingu na
popularnosc- rozwoj i atrakcyjnosc sportu.Wprowadzenie struktury sieciowej jako narzedzie wspierajace
dzialania policji..Prace licencjackie przyklady.Dzialania najwyzszej izby kontroli w sferze administracji.Analiza
dzialalnosci kredytowej na przykladzie banku spoldzielczego w myszyncu.Analiza dochodow jednostek
samorzadu terytorialnego w polsce w latach 2006-2008.Dzialalnosc prasowa w internecie.Harmonizacja
podatku od dochodow korporacyjnych w unii europejskiej.Grupy szczegolnie zagozone bezrobociem w
wojewodztwie lodzkim (1999-2005).Istota finansowo-prawna rachunku bankowego.Separacja w
postepowaniu cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich wroclaw.Marksizm a
socjalistyczna mysl prawna.Ochrona dobr osobistych.Kolasinski tomasz w. - gospodarka afrykanskiej strefy
franka cfa 1957-2003 : zarys wykladu- wybor zagadnien .System just - in - time i jego znaczenie w
dystrybucyjnej obsludze klientow.Rekrutacja i motywacja w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie
piekarni gocek.Wisniewski- rafal (1977- ). Red. - polityka przestrzenna a transportowa : ewaluacja inwestycji
infrastrukturalnych .Lokaty bankowe jako forma oszczedzania dla klientow indywidualnych..Seminarium v
r.zak. Historii administracji i mysli administracyjnej.Kradzieze samochodow w polsce.Znaczenie postaw
nauczycielskich wobec rozwoju seksualnego dla zarzadzania prewencja przedwczesnych zachowan
seksualnych.Formy finansowania inwestycji na przykladzie leasingu.Ocena kondycji finansowej grupy
..
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kapitalowej agora w latach 2002 - 2006.Wlasnosc nieruchomosci jako skladnik majatku wspolnego
malzonkow.Zarzadzanie wizerunkiem instytucji publicznej. Studium przypadku: urzad miasta piotrkowa
trybunalskiego;.Analiza dzialalnosci powiatowego urzedu pracy w zakresie przeciwdzialania bezrobociu w
powiecie myszkowskim w latach 2000 - 2004.Polityka rynku pracy w skali lokalnej. Wykorzystanie i
efektywnosc instrumentow finansowych z funduszu pracy w powiecie tarnogorskim..praca licencjacka
budzet gminy .Budzet miasta i gminy lazy w latach 2001-2003.Wykorzystanie systemu informatycznego dla
celow rachunkowosci na przykladzie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia agawa.pl.Postac w reklamie analiza na podstawie modelu fcb..Zarzadzanie produkcja i jakoscia wyrobow dzieciecych..praca licencjacka
budzet gminy .Dzialania najwyzszej izby kontroli w sferze administracji.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na
przykladzie gminy skawina.Proceduralne aspekty skargi paulianskiej.Dopuszczalnosc interwencji ubocznej w
procesie cywilnym.Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolnikow oraz dzialania prewencyjne
krus.Interwencja uboczna w polskim i niemieckim procesie cywilnym.Male i srednie przedsiebiorstwa na
obszarach wiejskich - uwarunkowania rozwoju.Finansowanie dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw
w polsce.Srodki trwale w swietle regulacji polskich i miedzynarodowych.Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa na podstawie w. Kruk s.a..Amortyzacja podatkowa i bilansowa srodkow trwalych na
przykladzie wybranej jednostki.praca licencjacka budzet gminy .System subwencjonowania gmin w
polsce.Bezpieczenstwo transakcji biznesowych realizowanych za pomoca internetu..Znaczanie eksploatacji
maszyn w systemie haccp..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w projekcie na podstawie przedsiebiorstwa philips
polska sp. Z o. O..Kredytowanie klientow indywidualnych i instytucjonalnych na przykladzie lukas banku
s.a..Znaczenie wydatkow inwestycyjnych dla spolecznosci lokalnej gminy lgota wielka w latach 20042008.Przykladowe prace licencjackie.Systemy motywacyjne w administracji samorzadowej na przykladzie
urzedu gminy..Uwarunkowania budowy gospodarki innowacyjnej w wojewodztwie opolskim..Strategia
rozwoju firmy odziezowej (na przykladzie monnari trade s.a.).Granice wiarygodnosci sprawozdawczosci
finansowej.Wspieranie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw przez gmine popow.Skutecznosc
wspierania przedsiebiorczosci przez samorzad terytorialny na przykladzie gminy olszewo-borki.Agencje
posrednictwa pracy - nowymi formami pozyskiwania pracownikow.Rola domow kultury w tworzeniu zycia
kulturalnego dzielnic na przykladzie nowohuckiego centrum kultury.praca licencjacka budzet gminy
.Uwarunkowania rozwoju funkcji turystyczno - rekreacyjnej na obszarze lgd gorna prosna - czesc pnzach..Wybor formy opodatkowania podatkiem dochodowym w malej firmie.Zastosowanie systemu
ekspertowego reks we wspomaganiu projektowania kampanii reklamowych w malych i srednich
przedsiebiorstwach.Metody pomiaru sytuacji finansowej przedsiebiorstwa - studium przypadku.Wykonanie
kary pozbawienia wolnosci wobec mlodocianych na przykladzie zakladu karnego krakow-nowa
huta.Mobbing jako patologia zarzadzania zasobami ludzkimi w swietle badan ankietowych pracownikow
wybranych firm.Jackowiak- urszula - prawo pracy : podrecznik dla studentow prawa .Miedzynarodowa
konkurencja podatkowa.Ochrona programow komputerowych w swietle prawa autorskiego.Wplyw formy
opodatkowania na sytuacje ekonomiczna przedsiebiorstwa..Przeksztalcenie niepublicznej spolki akcyjnej w
spolke publiczna.Plan marketingowy malego przedsiebiorstwa turystycznego na przykladzie
pensjonatu..Seminarium ii r.niest. V r- kat.prawa pracy i polityki spolecznej.Rola marketingu w ksztaltowaniu
jakosci uslug.Ocena skutecznosci reklam spolecznych (w swietle opinii mlodych kierowcow).praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw programow unijnych na zarzadzanie na przykladzie wyzszej szkoly zarzadzania w
czestochowie.Hajder- krzysztof. Red. - wspolczesne wyzwania unii europejskiej w swietle polityki wschodniej
: praca zbiorowa .Inteligentne sieci teleinformatyczne w przedsiebiorstwach produkcyjnych..Reklama praca
licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ekonomiczno-finansowa zf altana pharma sp. Z o.o. W
lyszkowicach.Turystyka pielgrzymkowa na przykladzie sanktuarium bozego milosierdzia w krakowskich
lagiewnikach.Strategie marketingowe jako instrument zdobywania przewagi konkurencyjnej na przykladzie
hurtowni kambud.Prawa i obowiazki detektywa w polsce.Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow jako
czynnosc podlegajaca opodatkowaniu vat.Wplyw wyboru formy prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na
sposoby prowadzenia rachunkowosci.Czynniki determinujace wybor miejsca podrozy w opinii klientow biura
turystycznego tui.Praca magisterska tematy.Korzysci i koszty wynikajace z funkcjonowania systemu
zarzadznia jakoscia zespolu norm iso 9000 na przykladzie tele-foniki kable s.a. zaklad krakow ..

..
wielicka.Placowe i pozaplacowe systemy motywacyjne w firmie x.Struktura i zadania komisji nadzoru
finansowego jako organu nadzoru nad rynkiem finansowym.Sytuacja osob mlodych na regionalnym rynku
pracy. Studium przypadku wojewodztwo lodzkie.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc panstwa
wobec inwestora zagranicznego za wywlaszczenie jego inwestycji.Prace licencjackie z pedagogiki.Prace
dyplomowe logistyka.Ocena konkurencyjnosci bankow w zakresie elektronicznych rachunkow
indywidualnych w gminie glucholazy..Trybunal konstytucyjny. Funkcje i kompetencje.praca licencjacka budzet
gminy .Strategie produktowe polskich firm mleczarskich (na przykladzie lodzkiej spoldzielni mleczarskiej
jogo).Ocena bezpieczenstwa na rynku kart platniczych w polsce na tle jego dynamicznego rozwoju.Znaczenie
plynnosci finansowej w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa na przykladzie animex - zaklady drobiarskie s.a. w
opolu..Manipulacje wysokoscia ceny produktow codziennych (fmcg).Wykorzystanie srodkow z funduszy unii
europejskiej na dzialalnosc inwestycyjna w gminie strzelce wielkie w latach 2006-2010.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie kapitalem obrotowym w przedsiebiorstwie kghm polska miedz s. A. W latach
2004 - 2008.Kredyty preferencyjne dla gospodarstw rolnych na przykladzie banku spoldzielczego
towarzystwa oszednosciowo-pozyczkowego pa-co-bank oddzialu w pabianicach..Wieloaspektowosc
bezpieczenstwa eksploatacji sieci wodociagowej..Niepelnosprawny pracownik w unii europejskiej na
przykladzie polski.Elektroniczny obieg dokumentow jako element usprawnienia funkcjonowania
administracji samorzadowej.praca licencjacka budzet gminy .Inwestycje w gminie konopiska realizowane z
wykorzystaniem funduszy unijnych w latach 2005-2010.Komputery kwantowe - bit a qubit. Rewolucja
informatyczna..Jablonska- marlena. Red. - public relations w archiwach : zbior studiow .Zarzadzanie
srodowiskowe na przykladzie miasta opola.Instrumenty wspomagajace rozwoj obszarow wiejskich.Culpa in
contrahendo w prawie polskim i niemieckim w ujeciu prawnoporownawczym.Pozycja ustrojowa prezydenta
rzeczypospolitej i federacji rosyjskiej.zrodla finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw na przykladzie spolki
pks w suwalkach s.a..Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem na podstawie wybranych aspektow
dzialalnosci miedzynarodowej firmy polimex-mostostal s.a..Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie
dzialalnosci przedsiebiorstwa handlowego.Diagnoza rozwoju rynku nieruchomosci mieszkaniowych na
przykladzie miasta czestochowy.Przedmiotowe aspekty podatku od towarow i uslug.Rozwoj tanca
wspolczesnego na przykladzie wybranych teatrow tanca w polsce.Odpowiedzialnosc materialna pracownika
za mienie nie powierzone..Digital signane jako nowoczesny- reklamowy srodek promocyjnego oddzialywania
na rynek.Szkolenie pracownikow na przykladzie firmy novartis poland sp. Z o.o..Rozwoj infrastruktury
logistycznej w polsce na tle tendencji europejskich.Podsluch.analiza prawna i kryminalistyczna.Ocena
finansowa efektywnosci uslug bankowosci elektronicznej ing banku slaskiego 2002-2006.Proces
motywacyjny pracownikow dzialu handlowego jako element stanowiacy o potencjale firmy.Lokalna polityka
rynku pracy na przykladzie powiatu radomszczanskiego (1999-2005).praca licencjacka budzet gminy
.Zastosowanie znormalizowanych systemow zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy rm filipowicz.Mobile
crm as the answer to managing the customer relationship in the fast changing business environment of the
xxi century.Organizacja pracy dla skazanych ukaranych kara grzywny jako jeden z elementow zmniejszania
populacji osadzonych w zakladach penitencjarnych.Struktura organizacyjna jako narzedzie zarzadzania w
nowoczesnym przedsiebiorstwie..Finansowanie i marketing malych przedsiebiorstw na przykladzie pphu
olbut.Swoboda wypowiedzi jako przeslanka legalnosci dowodu w procesie karnym.Wylaczenie gruntow
rolnych i lesnych z produkcji rolnej lub lesnej.praca licencjacka budzet gminy .Promotion activities and their
standardization level in global businesses.praca licencjacka budzet gminy .Proces racjonalizacji kosztow
transportu na przykladzie miedzynarodowego producenta napojow bezalkoholowych.Pojecie i status osoby
bezrobotnej .Efektywnosc logistycznej obslugi klienta na podstawie firmy uslugowej.Rezim prawny wojny
powietrznej.Sadownictwo konstytucyjne w europie zachodniej..Absorpcja funduszy europejskich przez
branze turystyczna na przykladzie biura turystyki przyjazdowej meet cracow.Procesy migracyjne w hiszpanii
w xxi w.Status prawny cudzoziemca w rzeczpospolitej polskiej.Strategia dystrybucji produktow na przykladzie
firmy jtm.Ocena systemu informatycznego wspomagajacego gospodarke narzedziowa na przykladzie
energoserwis s.a..Analiza strategii produktu sektora malych i srednich przedsiebiorstw na rynku europejskim
na przykladzie zep profel w szydlowcu..praca licencjacka budzet gminy .Ofiara i sprawca przestepstwa
seksualnego - studium prawne i kryminologiczne.Wplyw kultury organizacyjnej na zarzadznie zasobami
..
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ludzkimi w przedsiebiorstwie x.System logistyczny w przedsiebiorstwie produkcyjnym torex sp. Z
o.o..Pedagogika tematy prac licencjackich.praca licencjacka budzet gminy .Henicz- joanna. - podstawy
prawne dzialalnosci agentow ubezpieczeniowych oraz ich rola w dystrybucji ubezpiecze.Cywilnoprawna
ochrona wierzycieli przed transferowaniem aktywow ze spolek kapitalowych.Uwarunkowania i
konsekwencje wspolpracy gminy strzelce opolskie z miastami partnerskimi..Umowa partnerstwa publiczno prywatnego w prawie unii europejskiej.Wplyw podazy pieniadza na produkt krajowy brutto i inflacje w
kontekscie polskiej gospodarki.Nowe podejscie banku do klienta na przykladzie kredyt banku s.a..Senat
rzeczypospolitej polskiej po 1989 r..Wykorzystanie instrumentow promocji w procesie zarzadzania miastem
na przykladzie wielunia..Zuchowska- dorota. Red. - katolicy i ekonomia : szanse i zagrozenia .Miejsce
festiwali muzycznych w polityce kulturalnej miasta krakowa..Strategia ligistyczna w przedsiebiorstwie na
przykladzie firmy zpl wigolen s.a..Praca magisterska rachunkowosc.Analiza plynnosci finansowej
przedsiebiorstwa (na przykladzie vistula group s.a.)..Kultura organizacji w gospodarce opartej na wiedzy na
przykladzie krakowskiego klubu szachistow.Konstrukcja praw pacjenta oraz roszczen cywilnoprawnych w
przypadku naruszenia praw i dobr osobistych pacjenta.Korenik- stanislaw. Red. - przestrzen a rozwoj .Rola
kredytow banku swiatowego dla rozwoju polskiej gospodarki.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w sluzbie
zdrowia na przykladzie szpitala miejskiego w krakowie.Przepisy antymobbingowe a ochrona praw i
interesow stron stosunku pracy.Festiwale krakowskie forma promocji miasta.Efektywnosc i rozwoj polskich
bankow spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w goworowie.Ocena zdolnosci kredytowej jako
sposob minimalizacji ryzyka kredytowego.Weresa- marzenna. Red. - focus on manufacturing .Wykorzystanie
nowoczesnych metod zarzadzania na przykladzie archiwum panstwowego m. St. Warszawy.Stymulowanie
rozwoju gospodarczego przez gmine - studium przypadku..Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. - modelowanie
preferencji a ryzyko ’10 : praca zbiorowa .Badanie efektywnosci bankow komercyjnych..Analiza
porownawcza stron www wybranych teatrow w polsce.Benchmarking produktow niszowych na rynku
industrialnym.Geneza i funkcjonowanie panstwa w doktrynie libertarianskiej..Perspektywy rozwoju systemu
komercyjnych ubezpieczen zdrowotnych w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie funduszy
europejskich jako instrumentu rozwoju jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta
konstantynow lodzki.praca licencjacka budzet gminy .Miejsce zamieszkania a sytuacja mlodziezy na rynku
pracy.Asertywnosc- jako podstawowy element komunikacji w biznesie. Analiza tematu na podstawie
srodmiejskiej spoldzielni mieszkaniowej..praca licencjacka budzet gminy .Rola zintegrowanego systemu
zarzadzania jakoscia opartego na normach iso 9000- 14000- 18000 na przykladzie przedsiebiorstwa z baranzy
ceramicznej.Metody szacowania indeksow na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Pranie
pieniedzy - wybrane zagadnienia dotyczace przestepstwa okreslonego w art. 299 kodeksu karnego.Analiza
finansowa dla potrzeb restrukturyzacji przedsiebiorstwa budowy utrzymania drog i mostow w
zawierciu.Wplyw srodkow finansowych unii europejskiej na poziom konkurencyjnosci przedsiebiorstw
przetworstwa artykulow rolnych.Umowa spolki jako czynnosc podlegajaca opodatkowaniu podatkiem od
czynnosci cywilnoprawnych.Seminarium ii r.st. V r- zak.prawa koscielnego i wyznaniowego.Regulacja prawna
inzynierii genetycznej na przykladzie organizmow transgenicznych.Kartel hub and spoke a zakaz
horyzontalnych i wertykalnych porozumien cenowych w unii europejskiej.Analiza systemu dystrybucji na
przykladzie przedsiebiorstwa x..Ochrona praw podstawowych a stosowanie unijnego prawa
konkurencji.Wykorzystanie marketingu personalnego w dynamicznym zarzadzaniu
przedsiebiorstwem..Franchising jako forma rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw.Kredyt jako produkt
bankowy na przykladzie banku zachodniego bz wbk oraz credit agricole bank polska s.a..Dzialalnosc urzedu
pracy w powiecie koneckim w zakresie przeciwdzialania bezrobociu.Rozwoj sektora malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce na przykladzie sektora budowlanego w gliwicach..Euro- doswiadczenia z
funkcjonowania unii europejskiej znaczenie unii walutowej dla polski..Zarzadzajacy szkola wobec globalizacji.
Szkola w perspektywie edukacji globalnej..Szanse i zagrozenia stosowania e-learningu w procesie ksztalcenia
na poziomie akademickim.Obszary aktywnosci gospodarczej w wojewodztwie opolskim..Rozporzadzanie
oproznionym miejscem hipotecznym.Ewolucja kompetencji samorzadu wojewodztwa w zakresie rozwoju
regionalnego na tle przemian europejskiej i krajowej polityki regionalnej.Ocena skutecznosci dzialan
ograniczajacych ryzyko kredytowe na przykladzie banku spoldzielczego w krapkowicach..Przeciwdzialanie
..
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bezrobociu na przykladzie powiatu piotrkowskiego w latach 2005-2010.Sektor malych i srednich
przedsiebiorstw jako obszar funkcjonowania ubezpieczen gospodarczych.Lancucki- jerzy. Red. - rola
znormalizowanych systemow zarzadzania w zrownowazonym rozwoju .Analiza zrodel finansowania i ocena
dzialalnosci malych przedsiebiorstw na przykladzie firmy auto - trans.Kredyt jako zrodlo finansowania
wydatkow inwestycyjnych na ochrone srodowiska w jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie banku
ochrony srodowiska s.a..Zasady ogolne w polskim postepowaniu podatkowym.praca licencjacka budzet
gminy .Rola procesow magazynowania w zarzadzaniu lancuchem dostaw.System motywacyjny w wojsku i
jego zgodnosc z indywidualnymi potrzebami kadry zawodowej oraz zolnierzy sluzby zasadniczej na
przykladzie wybranej jednostki wojskowej.praca licencjacka budzet gminy .Polityka i kultura
europy.Zarzadzanie czasem w projektach infrastrukturalnych brzeska i dobczyc.Coaching jako narzedzie
zarzadzania zmiana.Prawna problematyka mobbingu w srodowisku pracy w polsce i unii
europejskiej.Publicznoprawne warunki wprowadzania papierow wartosciowych do obrotu. Zagadnienia
finansowo - prawne.Froeb- luke m. - ekonomia menedzerska .Skutecznosc dzialan zmniejszajacych
bezrobocie na przykladzie powiatowego urzedu pracy w pajecznie.Przygotowanie do popelnienia
przestepstwa i odstapienie od przygotowania.Rola i znaczenie rekrutacji i selekcji na funkcjonowanie
przedsiebiorstwa x.Diagnoza systemu motywacyjnego na przykladzie personelu centrali firmy ahold polska
sp. Z o.o..Prawa obywatelskie w konstytucji rzeczpospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997r..Morgan- mark skuteczne wdrazanie strategii .zrodla finansowania inwestycji w przemysle mlynarskim w redzinach.Czynniki
wplywajace na tresc decyzji podejmowanych w ramach restrukturyzacji personalnej dotyczacych
funkcjonowania zwolnionychi wciaz zatrudnionych w organizacji pracownikow..Restrukturyzacja
przedsiebiorstwa w okresie transformacji.Nowoczesne narzedzia aktywizacji sprzedazy na rynku fcmg.Kultura
organizacyjna wspolczesnych przedsiebiorstw na przykladzie wybranych firm.Projekt nazwy oraz znaku marki
na podstawie firmy redan s.a. - butterfly collection.Ogloszenie spolek kapitalowych.Dowod z dokumentu w
polskiej procedurze cywilnej.Znaczenie malych i srednich przedsiebiorstw dla rozwoju lokalnego.Kozuchantoni. Red. - zarzadzanie finansami lokalnymi a rozwoj obszarow wiejskich .Wplyw kompetencji miekkich
pracownikow na rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie firmy pko bp s.a..Zasilki dla bezrobotnych i
swiadczenia przedemerytalne jako formy pasywnej polityki panstwa w lagodzeniu bezrobocia w
polsce.Spoleczna readaptacja skazanych w swietle kodeksu karnego wykonawczego..Zarzadzanie zasobami
materialnymi w szkolach wyzszych - analiza na przykladzie iii kampusu 600 - lecia odnowienia uj.Ocena jako
element motywacji pracowniczej.Kradziez rozbojnicza.Wplyw zasobow ludzkich na jakosc wyrobow.Zakres
przejscia autorskich praw majatkowych z umowy.Restrukturyzacja przedsiebiobiorstw na przykladzie
przedsiebiorstwa komunikacji miejskiej w katowicach.Wplyw rozszerzania marki na jej wizerunek na
przykladzie wybranej firmy.Nadzor ubezpieczeniowy a ochrona konsumentow na rynku polskim.Sprzedaz
nieruchomosci samorzadowych.Rekrutacja i selekcja pielegniarek do pracy w norwegii klienteli firmy
adecco.Pozycja prezydenta na tle polskich ustaw zasadniczych..Adaptacja pracownika jako jeden z
elementow procesu motywacyjnego.Uklad pracy magisterskiej.Samodzielny zarzad przedmiotami
majatkowymi sluzacymi do wykonywania zawodu i prowadzenia dzialalnosci zarobkowej..Gmina i miasto
lowicz jako obszar funkcjonowania ubezpieczen gospodarczych na przykladzie powszechnego zakladu
ubezpieczen s.a..Analiza zakresu i struktury dzialalnosci banku spoldzielczego w suchedniowie w latach
2000-2004.Komercyjne wykorzystanie dobr osobistych w znaku towarowym.Hybel- jan. Red. - kapital ludzki
wladz samorzadowych powiatu siedleckiego a rozwoj spoleczno-gospodarczy .Filipek-mazur- barbara. Red. miejsce polskiej wsi i rolnictwa w unii europejskiej : jubileusz 70-lecia urodzin profesora jana.Wybrane
metody prognozowania upadlosci przedsiebiorstw. Studium przypadku: monnari s.a..Wielopokoleniowa
lojalnosc wobec marki..praca licencjacka budzet gminy .Prace dyplomowe architektura.Procedura zamowien
publicznych w zakresie gospodarownia majatkiem publicznym na przykladzie domu pomocy spolecznej w
wojszycach.Korzeniowski- piotr (nauki prawne). Red. - prawa i obowiazki przedsiebiorcow w ochronie
srodowiska : zarys encyklopedyczny .Plan zarzadzania nieruchomoscia specjalnego przeznaczenia na
przykladzie boiska typu orlik z programu moje boisko-orlik 2012 w powiecie tomaszowskim.praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw gminy na wydajnosc podatkow i oplat lokalnych jako zrodlo dochodow budzetowych
(na przykladzie miasta opola)..Ochrona prawna przed dzialalnoscia w cyberprzestrzeni.Trybunal stanu i
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zasady odpowiedzialnosci konstytucyjnej w polsce.Czynnosci konwencjonalne w prawie cywilnym.Pomoc
publiczna oraz sposoby finansowania innowacyjnych malych i srednich przedsiebiorstw w unii europejskiej
na przykladzie finlandii.Ochrona funkcjonariusza publicznego w panstwie obywatelskim.Rola promocji i
dystrybucji w aliansach strategicznych branzy oponiarskiej..Efektywnosc czynnosci
kryminalistycznych.Ruchome ekspozycje reklamy zewnetrznej - analiza i ocena na podstawie ofert agencji
reklamowych.Pozytywne i negatywne przeslanki rozwodowe.Polityka wspierania malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce i unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Etyczne problemy w procesie
negocjacji na przykladzie firmy x nalezacej do grupy kapitalowej.Rola samorzadow lokalnych w rozwoju
turystyki na przykladzie powiatu wadowickiego.Franchising - forma finansowania przedsiebiorczosci.Poziom
rozwiazan ergonomicznych w trakcie wykonywania prac brukarskich na przykladzie przedsiebiorstwa
marmadex.Dowolnosc i jej granice w wydatkowaniu srodkow funduszu swiadczen socjalnych na przykladzie
jednostek samorzadu terytorialnego..Rola instytucji samorzadowych w przeciwdzialaniu bezrobociu na
przykladzie gminy krzepice.Seminarium ii r.sum.zak.prawa finansowego.praca licencjacka budzet gminy
.Dzialalnosc kredytowa jako glowne zrodlo przychodow banku..Polityka inwestycyjna jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie gmin dabrowa tarnowska i zabno w latach 2002-2006..Testy psychologiczne w
procesie rekrutacji i selekcji.Wdrozenie zintegrowanego systemu zarzadzania jako element informatyzacji
przedsiebiorstwa na przykladzie pabianickiej fabryki narzedzi pafana spolka akcyjna.Tematy prac
magisterskich rachunkowosc.Odpowiedzialnosc karna za udzial w grupie lub zwiazku majacych na celu
popelnienie przestepstwa - art. 258 k.k..Finansowanie sektora rolnego w polsce ze srodkow unii
europejskiej.Natychmiastowa wykonalnosc wyroku.Koszty reprezentacji i reklamy w swietle uregulowan
prawa podatkowego.Innowacyjnosc przedsiebiorstw w ujeciu podmiotowym- procesowym i
organizacyjnym..praca licencjacka budzet gminy .Zagrozenia zycia i zdrowia funkcjonariuszy panstwowej
strazy pozarnej na przykladzie kp psp w myszkowie.Doskonalenie jakosci uslug publicznych z wykorzystaniem
systemu zarzadzania jakoscia iso 9001 w urzedzie miasta i gminy w olkuszu.Wskaznikowa ocena kondycji
ekonomicznej koneckich zakladow odlewniczych.Praca licencjacka pisanie.Samodzielnosc i
samowystarczalnosc finansowa gminy i miasta stawiszyn w latach 2004-2007.Charakterystyka podatkow i
oplat lokalnych w gminie czestochowa..Metody i zasady tworzenia budzetu w jednostach samorzadu
terytorialnego na przykladzie zakladu gospodarki mieszkaniowej w pabianicach.Dzialalnosc kredytowa jako
glowne zrodlo przychodow banku..Projekt kampanii reklamowej dla biura podrozy feniks.Wplyw kryzysow
finansowych i walutowych na wymiane handlowa w azji poludnio-wschodniej.Regulacja wolnosci i praw
politycznych w konstytucji rp i zasadach rozwijajacego je ustawodawstwa..Przybylska-mazur- agnieszka. metody prognozowania inflacji a decyzje polityki pienieznej .Analiza sprawozdan finansowych jednostek
sektora finansow publicznych na przykladzie wybranego zakladu budzetowego.Wizerunek menedzera kobiety na przykladzie firmy trans-pol.Promocja miasta i gminy dzialoszyn poprzez sponsorowanie lokalnego
klubu sportowego ks warta dzialoszyn.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Zjawisko eurosieroctwa po wejsciu polski do unii europejskiej na przykladzie wojewodztwa
opolskiego.System zarzadzania jakoscia na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego..Analiza
dogmatyczna art.24 k.k. Oraz okolicznosci wylaczajacych bezprawnosc prowokacji..Mechanizm
funkcjonowania podatku od towarow i uslug w gospodarce.Zewnetrzne zrodla finansowania
przedsiebiorstwa na podstawie kuznia - zawadzkie sp. Z o. O. W zawadzkiem..Wspolpraca samorzadu
wojewodztwa z organizacjami pozarzadowymi na rzecz rozwoju regionu.Autorskie prawa osobiste tworcy
utworu architektonicznego.Analiza efektywnosci ekonomicznej inwestycji (na przykl.budowy stacji
elektroenergetycznej).Innowacyjnosc i konkurencyjnosc malych isrednich przedsiebiorstw.Analiza gospodarki
finansowej przedsiebiorstwa (na przykladzie).Polityka kredytowa i dzialalnosc finansowa banku
komercyjnego na podstawie banku x.Instrumenty pochodne w ofercie polskich bankow – na przykladzie
banku pko bp s.a..System adwords w dzialaniach marketingowych firmy z sektora msp.Prace magisterskie
pisanie.Tematy pracy licencjackiej.Turystyczna rola belgii w opinii polakow..praca licencjacka budzet gminy
.Prawo handlowe.Jakosc produktu jako narzedzie marketingowe w dzialalnosci stu ergo hestia s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Ostaszewski- janusz (1956- ). Red. - polska w strefie euro : szanse i zagrozenia :
wnioski z konferencji .Wykorzystanie funduszy europejskich jako instrumentu rozwoju jednostek samorzadu
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terytorialnego na przykladzie miasta konstantynow lodzki.Analiza rozrachunkow na podstawie mzdw w
warszawie.Przyczyny i skutki bezrobocia oraz ocena efektywnosci metod zwalczania bezrobocia w powiecie
sieradzkim.Funkcjonowanie przedsiebiorstw sektora msp w warunkach integracji polski z unia europejska (na
przykladzie zakladu handlowo-uslugowego det w czestochowie).praca licencjacka budzet gminy .Podzial
sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomosci.Przywlaszczenie nieruchomosci na zabezpieczenie.Biuletyn
informacji publicznej gmin wojewodztwa opolskiego..Dzialalnosc gospodarcza stowarzyszen.Diagnoza
systemu zarzadzania jakoscia w g.p.h. folwark.Negocjacje umow zakupu towarow na przykladzie firmy
hydrosolar sp. Z o.o. Spolka komandytowa.praca licencjacka budzet gminy .Podatek jako narzedzie aktywnej
polityki fiskalnej.Kreowanie i realizacja polityki inwestycyjnej miasta konina w latach 2007-2011.zrodla
przewag konkurencyjnych przedsiebiorstw miedzynarodowych.Wynik finansowy jako miara dokonan
jednostki.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci kredytowej na przykladzie banku
spoldzielczego w bialej w latach 2005-2009.Bezrobocie w polsce jako problem spoleczno-ekonomiczny.Lisstanislaw (1940- ). Red. - kontrowersje wokol akcesji polski do unii gospodarczej i walutowej .praca
licencjacka budzet gminy .Ocena pracownikow.Zasada prawdy w procesie cywilnym.Mozliwosci rozwoju
malych i srednich przedsiebiorstw po akcesji do krajow czlonkowskich ue..Wypalenie zawodowe - zrodla i
sposoby przeciwdzialania.Rynek nieruchomosci mieszkaniowych a ryzyko kredytobiorcy..Formy wsparcia
finansowego malych i srednich przedsiebiorstw.Motywowanie pracownikow na przykladzie lodzkiego
oddzialu wojewodzkiego nfz.Ewolucja najwyzszej izby kontroli po ii wojnie swiatowej..Aplikacje
wspomagajace zarzadzanie uslugami hotelarskimi.Zarzadzanie uzytkownikami uslug sieciowych w systemach
unix/linux.Postepowanie przyspieszone w postepowaniu karnym i w postepowaniu w sprawach o
wykroczenia.Miejsce chin w globalnej gospodarce.Szanse oraz bariery rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw..Prawo konstytucyjne.Niewyplacalnosc jako podstawa ogloszenia upadlosci w prawie
niemieckim i polskim.Analiza zrodel finansowania zadan gminy z funduszy unii europejskiej na przykladzie
gminy klomnice w latach 2007-2010.Ochrona autorskich praw majatkowych.Rola i zadania posrednika na
rynku nieruchomosci.Materialne i pozamaterialne srodki motywacyjne oraz ich wplyw na efektywnosc
pracownicza.Nabywanie akcji wlasnych przez spolki po nowelizacji kodeksu spolek handlowych z dnia
13.06.2008.Kultura organizacyjna w trzecim sektorze na podstawie fundacji anny dymnej mimo
wszystko.Wybrane problemy zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa bis multiserwis
w krapkowicach..Zastosowanie i osiagniecia japonskiego stylu zarzadzania jakoscia w wsk pzl-rzeszow
s.a..Przeciwdzialanie bezrobociu na rynku pracy w powiecie sieradzkim w latach 2005-2009.praca licencjacka
budzet gminy .Odpowiedzialnosc karna w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.Wykupy
menedzerskie i lewarowanie jako szczegolna forma przejecia przedsiebiorstwa.Analiza funkcjonowania
budownictwa czynszowego na przykladzie tbs czestochowa.Dzialania organow samorzadu terytorialnego w
obszarze zarzadzania kryzysowego na przykladzie wojewodztwa slaskiego.Prace licencjackie.Wspolna
polityka handlowa unii europejskiej a miejsce polski w tej polityce.Polityka pieniezna banku centralnego na
przykladzie narodowego banku polskiego..Analiza strategiczna i ocena mozliwosci rozwoju sektora
dystrybucji opakowan na przykladzie mcdo krakus.Ochrona srodowiska naturalnego a integracja gospodarcza
w ramach unii europejskiej.Innowacje w wykorzystaniu opakowan w dzialaniach marketingowych na
przykladzie przedsiebiorstwa x.Ostoj- jan (1944- ). Red. - ryzyko a zarzadzanie finansami organizacji
gospodarczych .Analiza determinantow jakosci wyrobow ceramicznych..Proces prywatyzacji mienia
komunalnego na przykladzie przedsiebiorstwa komunalnego.Miedzynarodowe systemu logistyczne na
przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Rola systemow motywacyjnych w podnoszeniu efektywnosci i
kompetencji pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa fortum i urzedu miejskiego w ostrowie
wielkopolskim.Praca licencjacka forum.praca licencjacka budzet gminy .Merchandising w zarzadzaniu
zapasami w gospodarce magazynowej.Zarzadzanie cyklem tworzenia oprogramowania wspomagajacego
dzialalnosc przedsiebiorstw.Lancuch wartosci: analiza dzialan i procesow w przedsiebiorstwie zpe zapel
s.a..Ustawowe prawo odstapienia od umowy na gruncie polskiego kodeksu cywilnego i zasad europejskiego
prawa umow.Zbywanie i dziedziczenie roszczenia z tytulu zachowku.Funkcje internetu w dzialalnosci
gospodarczej bankow.Gorecki- dariusz (1946- ). Red. - polskie prawo konstytucyjne .Zasady rachunkowosci w
jednostce budzetowej na przykladzie komendy miejskiej panstwowej strazy pozarnej w
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skierniewicach.Wolnosc- zrzeszenia w prawie polskim.Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy w aspekcie
czlonkowstwa w unii europejskiej.Globalizacja korporacyjna - formy ekspansji oraz jej skutki.Program
rewitalizacji i efekty jego realizacji w miescie gogolin.Wplyw tworzenia grup producentow rolnych na rozwoj
infrastruktury technicznej obszarow wiejskich..Zarzadzanie ryzykiem w kredytowaniu ludnosci.Status prawny
prezydenta rzeczypospolitej polskiej .Przemiany ustrojowe w cesarstwie japonskim po ii wojnie
swiatowej.Administracja publiczna w zarzadzaniu kryzysowym.Formy obrony pozwanego w procesie
cywilnym.Analiza problemow jakosciowych w systemie wytworczym wyrobow betonowych.Ocena kondycji
finansowej spolki x w latach 2002-2006.Rola strazy pozarnej w zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego.praca licencjacka budzet gminy .Praktyki wykluczajace jako przejaw naduzycia pozycji
dominujacej w swietle przepisow i orzecznictwa unijnego.Goettel- mieczyslaw. - elementarny kurs
postepowania cywilnego .Inwestowanie w infrastrukture spoleczna droga do rozwoju lokalnego. Przyklad
gminy zdzieszowice..Culpa in contrahendo w prawie prywatnym miedzynarodowym.Samorzad terytorialny
jako beneficjent srodkow unii europejskiej na przykladzie gminy skierniewice.Przeciwdzialanie
mobbingowi.Zatrudnianie osob niepelnosprawnych w zakladach pracy chronionej.Wplyw kreatywnosci
pracowniczej na podnoszenie innowacyjnosci przedsiebiorstwa.Wplyw kredytow hipotecznych na ryzyko
bankowe na przykladzie deutsche bank pbc s.a..Dzialalnosc inwestycyjna gminy wlodowice w latach 20032005.Mobbing-przyczyny i skutki molestowania psychicznego we wspolczesnych organizacjach.praca
licencjacka budzet gminy .Kapital zapasowy w spolce akcyjnej.Opodatkowanie nieodplatnych swiadczen w
dzialalnosci gospodarczej.Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw w polsce na przykladzie miasta
ostroleki.Teoretyczne i praktyczne aspekty zarzadzania ryzykiem w kredytowaniu ludnosci.Rozmiary
wiktymizacji mezczyzn o orientacji homoseksualnej oraz biseksualnej.Nowe trendy w zaopatrzeniu
wplywajace na obnizke kosztow w sektorze firm budowlanych na przykladzie firmy unibud sp. Z
o.o..Profanacja zwlok.Promocja sprzedazy dobr lukusowych na przykladzie regionu czestochowskiego..Prace
dyplomowe z logopedii.Rozwoj i analiza funkcjonalna poligraficznych urzadzen wielofunkcyjnych w
przedsiebiorstwach..Transport morski w warunkach zagrozen aktami przemocy.Ocena atrakcyjnosci
segmentow rynku - metody i kryteria.Analiza struktury kapitalu spolek na przykladzie wybranych podmiotow
notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Rozwoj transportu w polsce z wykorzystaniem
srodkow unii europejskiej.System logistyczny w miedzynarodowym transporcie samochodowym na
przykladzie vos logistics polska.Prace magisterskie z administracji.Zarzadzanie marketingowe
przedsiebiorstwem uslugowym na podstawie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu
czestochowskiego s.a..Dystrybucja produktow jako kluczowe narzedzie marketingowej aktywnosci
przedsiebiorstwa zelmer s.a..Podatek od nieruchomosci jako jeden z intrumentow zarzadzania dochodami
wlasnymi gminy..Prace licencjackie po angielsku.praca licencjacka budzet gminy .Ocena efektow wsparcia
srodkami pomocowymi unii europejskiej malych i srednich przedsiebiorstw w wojewodztwie lodzkim.Skarga
konstytucyjna w polskim systemie prawnym.Baza prac licencjackich.Stosunek pracy czlonkow korpusu sluzby
cywilnej..Ochrona pracy pracownikow mlodocianych..Praca licencjacka bankowosc.Metodologia
finansowania inwestycji w rozwoj zrownowazony na przykladzie budowy komunalnej oczyszczalni
sciekow..Ocena wdrazania koncepcji six sigma na przykladzie wybranych przedsiebiorstw.Systemy
wynagrodzen a motywacja pracownikow na przykladzie firmy ptc era.Zagadnienia prawne aukcyjnego rynku
dziel sztuki.Znajpmosc i ocena reklam spolecznych wsrod studentow i emerytow.Ewolucja precedensu na
przykladzie podejscia europejskiego trybunalu praw czlowieka do transseksualizmu.Dominik- piotr - zasady i
organizacja zywienia w turystyce .Projekt nowelizacji kodeksu karnego komisji spolecznej centrum
obywatelskich inicjatyw ustawodawczych solidarnosci z 1981 r. Oraz jego wplyw na dzialalnosc komisji
kodyfikacyjnej w latach 1987-1995 i kodeks karny z 6 czerwca 1997 r..Zaluski- wojciech. - the limits of
naturalism : a game-theoretic critique of justice as mutual advantage .Dzialalnosc jednostek samorzadu
terytorialnego przy wsparciu srodkow unijnych na przykladzie gminy mykanow.Zjawisko handlu ludzmi-jego
zapobieganie i zwalczanie.praca licencjacka budzet gminy .Rola akademickich biur karier w ksztaltowaniu
aktywnosci zawodowej studentow na przykladzie biur karier uniwersytetu jagiellonskiego oraz uniwersytetu
ekonomicznego w krakowie.Ocena efektywnosci inwestowania w akcje za pomoca najpopularniejszych
formacji swiec japonskich.Wykorzystanie metod analizy finansowej przy badaniu zdolnosci kredytowej
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przedsiebiorstwa.Kuglarstwo jako alternatywna forma sztuki. Projekt instytucji promujacej
kuglarstwo..Analiza kosztow i ich wplyw na wynik finansowy przedsiebiorstwa produkcyjnego na przykladzie
grupy kapitalowej cersanit.Systemy informatyczne w zarzadzaniu kryzysowym..Waznosc i skutecznosc
uchwaly o przymusowym wykupie drobnych akcjonariuszy.Kierunki zmian w systemie zarzadzania nauka w
polsce.Rekrutacja i selekcja praca magisterska.Analiza budzetu gminy zarki w latach 2008-2010.Organization
and functioning of transport department in warsaws police headquaters.Kredyt hipoteczny jako zrodlo
finansowania nieruchomosci na przykladzie oferty banku pko bp s.a..Strategie rozwoju miasta na podstawie
jednostki terytorialnej zgierz.Elementy pelnej partycypacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w hotelach
sieciowych..Wybrane elementy gospodarowania zasobami ludzkimi w malych przedsiebiorstwach (na
przykladzie o. Z. P. Ch. Mar-bet w ostrolece).Wykorzystanie instrumentow marketingu na rynku politycznym
na przykladzie wyborow parlamentarnych 2007.Pawlik- andrzej. Red. - master of business administration kapital dla organizacji : praca zbiorowa .praca licencjacka budzet gminy .Nowoczesne zarzadzanie miastem.
Kurytyba - studium przypadku.Ocena dzialalnosci urzedu gminy radkow w latach 2007 - 2009.Plan pracy
dyplomowej.Motywacja w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi.Spowodowanie wypadku
komunikacyjnego (art177kk).Rekrutacja i selekcja pracownikow tymczasowych na stanowiska inzynieryjne i
techniczne (studium przypadku agencji pracy tymczasowej encore personnel services limited).Wplyw sytuacji
kryzysowej na zarzadzanie zasobami ludzkimi w demokratycznej republice kongo...
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