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Bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w polsce (na przykladzie firmy marko-kolor spolka
jawna).Zarzadzanie jakoscia na przykladzie zakladu wykonawstwa sieci elektrycznych rzeszow spolka z
o.o..Wplyw migracji na rozwoj gminy ozimek..Bank hipoteczny i mechanizmy jego funkcjonowania na
przykladzie rheihyp-bre bank hipoteczny s.a..Strategia rozwoju turystyki na terenie jury krakowskoczestochowskiej na przykladzie powiatu zawiercianskiego.Wplyw podatku vat na plynnosc finansowa
przedsiebiorstwa handlowego dom.Funkcjonowanie instytucji realizujacych zadania wobec bezrobotnych w
zakresie doradztwa zawodowego (na przykladzie powiatowego urzedu pracy w kaliszu).Finanse publiczne
unii europejskiej.Radio krakow w obliczu transformacji systemowej w polsce. Wizerunek rozglosni w 2012
roku..Reklama jako narzedzie komunikacji z potencjalnym klientem na podstawie aboz sp. Zo.o. W
czestochowa.Zawieszenie i umorzenie ogolnego postepowania administracyjnego..Sposoby pokonywania
barier firm sektora msp na przykladzie firmy mad.praca licencjacka budzet gminy .Wdrozenie i
funkcjonowanie systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy pn-en iso 9001:2009 w polskim
przedsiebiorstwie na przykladzie fabrigum s.a. oraz mediator sp. Z o.o..Apteka. Problematyka
prawna.Obrona konieczna- dzialanie pod przymusem oraz stan wyzszej koniecznosci w prawie anglii i walii zagadnienia systemowe i prawnoporownawcze.Umieszczenie sprawcy niepoczytalnego w odpowiednim
zakladzie psychiatrycznym.praca licencjacka budzet gminy .Promocja zatrudnienia jako aktywna forma
przeciwdzialania bezrobociu na podstawie powiatowego urzedu pracy w kedzierzynie - kozlu.Nadzor komisji
nadzoru finansowego nad bankami.Zasady przyznawania prawa pomocy jednostkom organizacyjnym w
postepowaniu przed sadami administracyjnymi.praca licencjacka budzet gminy .Miedzynarodowy trybunal
karny dla bylej jugoslawii.Spolka europejska jako szczegolna postac spolki akcyjnej.Analiza dzialalnosci
finansowej przedsiebiorstwa jurajska.Koper- radoslaw. - jawnosc rozprawy glownej a ochrona prawa do
prywatnosci w procesie karnym .Pozyskiwanie wiedzy z internetu- zrodla- skala i bariery..Bank centralny na
rynku pienieznym.Studium operacyjne jako instrument zarzadzania rozwojem na przykladzie pojezierza
drawskiego..Deficyt budzetowy w polsce w latach 2006-2009 oraz jego perspektywy w najblizszych
latach.Inflacja w polsce w latach 1989-2005.Wielkosc i struktura dochodow i wydatkow budzetowych gminy
kutno.Analiza dochodow i wydatkow jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy klobuck w
latach 2006-2010.Bezczynnosc w administracji.Praca magisterska.Tematy pracy licencjackiej.Polska wobec
wyzwan wspolnej polityki transportowej unii europejskiej.Namyslak- beata. - dzialalnosci tworcze a rozwoj
miast : przyklad wroclawia .Lodzka specjalna strefa ekonomiczna i jej znaczenie dla regionu lodzkiego.Jagasjozef - nowa ekonomia instytucjonalna a polska transformacja : uzupelnienie .Sukcesja wladzy i wlasnosci w
firmie rodzinnej.Your body speaks and means more than words - why nnonverbal communication is so
important (twoje cialo mowi i znaczy wiecej niz slowa - dlaczeko komunikacja niewerbalna jest istotna?).Rola
projektow europejskich w rozwoju regionow w wybranych krajach unii europejskiej.Zasada odliczalnosci w
podatku od towarow i uslug.Handel elektroniczny a ochrona konsumenta.Amortyzacja srodkow trwalych jako
element strategii kierowania wyniku finansowego..Wplyw reklamy w sieci na zachowania konsumpcyjne
mlodziezy..Gospodarowanie nieruchomosciami skarbu panstwa na przykladzie agencji nieruchomosci
rolnych..Aplikacje i biblioteki programistyczne na licencji open source sluzace do symulacji sieci
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neuronowych oraz porownanie ich wykorzystania w przykladowych problemach biznesowych.Strumienie
wartosci przy produkcji zaworow bezpieczenstwa.Wplyw polityki monetarnej nbp na procesy wzrostu
gospodarczego w polsce w latach 2000-2010.Kradzieze kieszonkowe i ich wykrywalnosc.Odpowiedzialnosc
malzonka i rozwiedzionego malzonka za zobowiazania podatnika z uwzglednieniem panujacego
malzenskiego ustroju majatkowego..praca licencjacka budzet gminy .Swap kredytowy z rozliczeniem
fizycznym: umowa nazwana czy nienazwana?.Analiza finansowa spolek gieldowych branzy
budownictwa.Warunki formalne pism procesowych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Telewizja kablowa jako srodek przekazu reklamy.Fundusze unijne 2007-2013 jako szansa rozwoju dla
polskiej gospodarki.Procesy urbanizacyjne wsi na przykladzie gminy kepno..Logistyka praca
magisterska.Prawo pracodawcy do rozwiazywania za wypowiedzeniem terminowych umow o prace.praca
licencjacka budzet gminy .Internetowe biura podrozy. Perspektywy rozwoju polskiego rynku
turystycznego..Reforma opodatkowania nieruchomosci a budowa systemu katastralnego w polsce.Zasada
kauzalnosci przysporzen.Innowacyjne opakowania - analiza i ocena na konkretnych przykladach
produktow..Zakladowy fundusz swiadczen socjalnych jako instrument pozaplacowego systemu
motywowania pracownikow na przykladzie pge giek s.a. o/kwb belchatow.Rola rekrutacji i szkolenia w
procesie zarzadzania zasobami ludzkimi.Ubezpieczenie spoleczne rolnikow prowadzacych pozarolnicza
dzialalnosc gospodarcza. Zmiany w systemie rolniczych ubezpieczen spolecznych..Ocena lojalnosci
nabywcow indywidualnych i instytucjonalnych p.p.h.u. echo.Obrona konieczna ( art 25 kk).Zarzadzanie
zmianami organizacyjnymi w przedszkolach.Bankowosc elektroniczna w obsludze gospodarstw
domowych..Podatek katastralny jako alternatywa dla polskiego systemu opodatkowania nieruchomosci.Rola
komunikacji w procesie zarzadzania kooperujacymi firmami.Analiza i ocena kondycji finansowej grupy
kapitalowej banku handlowego sa. W warszawie w latach 2005-2009.Klasik- andrzej. Red. - przedsiebiorcze i
konkurencyjne regiony w perspektywie spojnosci przestrzeni europejskiej .Wykorzystanie funduszy unijnych
na przykladzie gminy leczyca w latach 2004-2010.Makowski- kazimierz. Red. - zarzadzanie zasobami ludzkimi
a zdolnosci adaptacyjne przedsiebiorstw : trudne obszary..Rylski- piotr. - dzialanie sadu z urzedu a podstawa
faktyczna wyroku cywilnego .Ocena funkcjonowania sluzby zdrowia na przykladzie samodzielnego
publicznego zespolu opieki zdrowotnej w lublincu.Sektor malych i srednich przedsiebiorstw w polsce- jego
rola w gospodarce narodowej oraz szanse i bariery rozwoju na przykladzie przedsiebiorstwa obslugi
rolnictwa pomer sp.zo.o..Wplyw kultury organizacyjnej na rozwoj organizacji publicznej na przykladzie
europejskiego centrum bajki im. Koziolka matolka w pacanowie..Zarzadzanie uslugami posprzdaznymi firmy
cnh polska sp z o.o. W plocku.Proces wyboru dostawcow jako element zaopatrzeniowych w
przedsiebiorstwach wielozakladowych na przykladzie firmy z branzy bpo.Pawlowicz- leszek (ekonomia). Red.
- polska wobec integracji rynku finansowego w unii europejskiej .Employer branding w dhl express poland
sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Status administracyjno-prawny cudzoziemca w polsce..Znaczenie
infrastruktury transportu dla rozwoju gminy nowosolna.praca licencjacka budzet gminy .Chmielarz- witold zarzadzanie projektami @ rozwoj systemow informatycznych .Wplyw zmiennosci kursu walutowego na stopy
zwrotu wybranych funduszy inwestycyjnych.Bezpieczenstwo na drodze w wojewodztwie opolskim w latach
2007-2011..Pozycja ustrojowa prezydenta rzeczypospolitej polskiej w konstytucji z 2 kwietnia
1997r..Nauczanie prawa w okupowanej polsce w okresie ii wojny swiatowej.Kompletacja w procesach
magazynowych.Stosunek pracy czlonkow korpusu sluzby cywilnej..Podmioty prawa obrotu
nieruchomosciami rolnymi.Motywowanie jako funkcja determinujaca efektywnosc pracy.praca licencjacka
budzet gminy .Windykacja pomocy panstwa dla przedsiebiorstw w prawie unijnym i polskim.Operacje
pasywne i ich znaczenie dla plynnosci bankow komercyjnych..Procesy doskonalenia systemu zarzadzania
jakoscia na przykladzie sp zoz w bochni szpital powiatowy..Wolnosc jako dobro prawnie
chronione.Postepowanie o nadanie tytulowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalnosci przeciwko malzonkowi
dluznika.Funkcja oceny w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi.Dzialalnosc kredytowa i depozytowa
bankow..Rachunkowosc i sprawozdawczosc finansowa funduszy specjalnych na przykladzie uniwersytetu
lodzkiego.Podatki i oplaty lokalne jako zrodlo finansowania jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy mstow.praca licencjacka budzet gminy .Fluktuacje i awanse w dziale markteingu - analiza i
ocena na przykladzie chem trans logistic - maczki bor sp.zo.o..Analiza kosztow zatrudnienia pracownikow na
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przykladzie gminnej spoldzielni samopomoc chlopska kluki w latach 2002 - 2004.Przyczynowa analiza
rentownosci na przykladzie przedsiebiorstwa wawel s.a. w latach 2005-2007.Analiza i ocena rozwoju
systemow sieciowych przedsiebiorstw na przykladzie sieci franczyzowej firmy komputronik s.a. w latach
2007-2009.Dochody uzyskane za granica przez osoby prawne a problem miedzynarodowego podwojnego
opodatkowania..Analiza dochdow i wydatkow budzetu gminy dzialoszyn w latach 2003-2005.Pojecie i
znaczenie interesu w prawie administracyjnym.Kulturowe uwarunkowania zmian w
organizacji.Postepowanie mediacyjne.Egzekucja administracyjna z nieruchomosci.Krajowa rada radiofonii i
telewizji jako konstytucyjny organ ochrony prawa.Wycena zuzycia srodkow trwalych i wartosci
niematerialnych i prawnych z punktu widzenia prawa bilansowego i podatkowego na przykladzie spoldzielni
mieszkaniowej.Dzialalnosc kredytowa bankow na przykladzie banku przemyslowego s.a. w lodzi..Organizacja
pracy oraz system motywacyjny w zespolach druzyn konduktorskich na przykladzie pkp.Wykorzystanie
franchisingu w branzy vendingowej (na przykladzie firmy master).Granice ingerencji pracodawcy w sfere
prywatnosci pracownikow w polskim prawie pracy.Zasady funkcjonowania personelu w administracji
publicznej na przykladzie komendy miejskiej panstwowej strazy pozarnej w czestochowie.Narzedzia
ksztaltowania wizerunku firmy na przykladzie grupy ing.Zarzadzanie zasobami loklanymi spoldzielni
mieszkaniowej.Konsekwencje nierzetelnosci i wadliwosci ksiag podatkowych..Realizacja zadan
priorytetowych w gminie uniejow przy wykorzystaniu funduszy pomocowych unii europejskiej..Sluzba
wiezienna wobec wyzwan wspolczesnosci.Zarzadzanie wiedza - ujecie teoretyczne.Strategie produktowe
przedsiebiorstw miedzynarodowych na przykladzie koncernu volkswagen ag.Kompetencje inteligencji
emocjonalnej w planowaniu kariery zawodowej.Style kierowania a kultura organizacyjna firmy.Dostosowanie
polski do wejscia do strefy schengen.Samorzad terytorialny jako beneficjent srodkow unii europejskiej na
przykladzie gminy skierniewice.Lokalizacja centrow logistycznych i ich wplyw na rozwoj regionow.Adaptacja
hali przemyslowej w nowej soli dz. Nr 122/206 praca inzynierska budownictwo.Sztuka wojny sun tzu a
wspolczesny marketing.Nietypowe formy zatrudnienia w polsce.Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia
zgodnego z norma iso 9001 w przedsiebiorstwach turystycznych.Spoleczny aspekt zmian organizacyjnych na
przykladzie przedsiebiorstwa cermit.Ocena realizacji projektow z zakresu odpowiedzialnosci spolecznej
biznesu przez przedsiebiorstwa branzy motoryzacyjnej.Uprawnienia drugiej izby parlamentu w wybranych
panstwach..Badanie opinii pracownikow o funkcji ocen pracowniczych w ich przedsiebiorstwach.Podatek vat
w systemie podatkowym polski i innych krajach unii europejskiej.Przedawnienie w polskim prawie
cywilnym.Pozyskiwanie srodkow zewnetrznych na finansowanie zadan jednostek samorzadu twrytorialnego i
ich wplyw na ksztalt budzetu na przykladzie gminy polska cerkiew w latach 2007 - 2010..Analiza
ksztaltowania i zasilania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy konopiska w
latach 2005-2009.Analiza przeplywow pienieznych w przedsiebiorstwie na przykladach wybranych spolek
gieldowych.Zastosowanie baz danych w placowce opiekunczo-wychowawczej- domu dziecka.Placowy i
pozaplacowy system motywowania jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w urzedzie gminy x.Proces
motywowania w przedsiebiorstwie sektora budowlanego na przykladzie wolimex.Motywacyjna funkcja
szkolen pracowniczych.Prawo karne jako srodek przeciwdzialania uzytkowania narkotykow.Regulacje ogolne i
szczegolne dotyczace utworow stworzonych przez pracownikow w wyniku wykonywania obowiazkow ze
stosunku pracy.Marketingowa koncepcja jakosci na przykladzie kfc w czestochowie.Ekonomiczne aspekty
kredytowania wydatkow gospodarstw domowych.Mobbing - patologia zarzadzania.System wynagrodzen
wyzszej kadry kierowniczej w sektorze bankowym..Identyfikacja krytycznych punktow kontroli w systemie
produkcyjnym chleba.Wplyw obciazen podatkowych na efektywnosc podmiotow gospodarczych na
przykladzie przedsiebiorstwa x w latach 2009-2011.Prawne aspekty prowadzenia biznesu w sieci.praca
licencjacka budzet gminy .Specyfika spolki akcyjnej prowadzacej dzialalnosc ubezpieczeniowa.praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie wybranych technologii informatycznych w dzialalnosci
banku..System finansowania inwestycji na rynku nieruchomosci..Dostosowania w polsce do wymogow
regulacji unii europejskiej w sektorze transportu drogowego.Pedagogika prace licencjackie.Problematyka
reklamy telewizyjnej na gruncie unijnego i polskiego prawa mediow.Promocja uslug budowlanych dla
ludnosci na przykladzie firmy elektroinstalacyjnej bj elektric systems.Uznanie zagranicznych
rozwodow.Rodzaje wyrokow sadu pierwszej instancji w swietle przepisow k.p.c. I pogladow
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doktryny.Zaleznosc miedzy kondycja psychiczna uczniow a postawami wobec nauczycieli.Analiza zrodel
kreowania projektow innowacyjnych w warunkach wybranego przedsiebiorstwa przemyslowego.Zasada i
pojecie winy w polskim procesie karnym.Menadzer kultury w organizacji pozarzadowej na przykladzie
dzialalnosci fundacji przyjaciele.praca licencjacka budzet gminy .System podatkowy na przykladzie gminy
pabianice.Przywlaszczenie nieruchomosci na zabezpieczenie.Analiza finasowa grupy iti.Zarzadzanie
projektami na przykladzie eventow.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Strategie
zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie miedzynarodowym.Doskonalenie zawodowe
pracownikow oswiaty na przykladzie gimnazjum.Opodatkowanie importu i eksportu uslug w swietle podatku
od towarow i uslug na przykladzie firmy x w latach 2007-2009.Infrastruktura procesow logistycznych w
przedsiebiorstwie.Komunikacja jako element kultury organizacyjnej.Strategia i taktyka zarzadzania
przedsiebiorstwem w sytuacjach kryzysowych- wybrane aspekty.Mobbing - patologia
zarzadzania.Europejskie prawo administracyjne.Zasady pisania prac dyplomowych.Proces rekrutacji i selekcji
pracownikow a wizerunek przedsiebiorstwa..Marketing uslug telekomunikacji polskiej s.a. na przykladzie
uslugi isdn.Motywacje pracy wolontarystycznej w organizacjach pozarzadowych na przykladzie wolontariat
krakowa.Telepraca jako instrument marketingu personalnego..Analiza nakladow i efektywnosc wybranych
systemow termoizolacji budynkow praca inzynierska budownictwo.System zarzadzania jakoscia w zespole
szkol technicznych im. Tadeusza kosciuszki w lezajsku.Budzetowanie dzialalnosci gmin na przykladzie gminy
gidle.Efektywnosc systemu naboru kadrowego w poczcie polskiej.Prowspolnotowa wykladnia prawa
krajowego panstw czlonkowskich unii europejskiej..Analiza i ocena finansowej efektywnosci funkcjonowania
przedsiebiorstwa x w latach 2002 - 2006.Szkolenie i doskonalenie pracownikow jako element zarzadzania
zasobami ludzkimi w urzedzie miasta czestochowy..Baran- radoslaw. - sila przetargowa przedsiebiorstwa a
efektywnosc jego dzialalnosci marketingowej .Dziekanski- pawel. - polityka rozwoju regionalnego w
warunkach procesow integracyjnych = regional development policy.Rozkaz wojskowy w miedzynarodowym i
polskim prawie karnym.Duff- turney. - ciemna strona wall $treet : opowiesc tradera o spektakularnych
gieldowych ekscesach .Ochrona dobr osobistych w nazwach domen internetowych.Metodyka zarzadzania
ryzykiem w przedsiebiorstwach notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie..Dobor
optymalnego sposobu rozliczania sie operatora logistycznego z przewoznikami swiadczacymi uslugi
dystrybucji towarow na podstawie wybranej firmy.Gminny osrodek pomocy spolecznej jako jednostka
sluzaca rozwiazywaniu problemow spolecznych gminy olawa.Fundusze celowe w systemie finansow
publicznych w polsce.Wieruszewski- roman. Red. - prawne granice wolnosci sumienia i wyznania .Praca
licencjacka pomoc.Bezrobocie jako przyczyna ubostwa na przykladzie wojewodztwa opolskiego.Strategie
rozwoju miedzynarodowych firm handlowych (na przykladzie firmy wal-mar).Wykorzystanie modeli trendu
do zarzadzania sprzedaza sezonowa na przykladzie decathlon sp. Z o. O..Mozliwosci zastosowania narzedzi
internetowych w dzialaniach marketingowych firm turystycznych na przykladzie serwisu
urlopwpolsce.pl.Uznanie panstwa w swietle prawa miedzynarodowego na przykladzie kosowa.Sygnalizacja w
sadownictwie administracyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Stan i mozliwosci rozwoju turystyki
uzdrowiskowej i zdrowotnej na opolszczyznie..Sprawozdania finansowe jako podstawowe zrodlo danych do
oceny pprzedsiebiorstw przez inwestorow.Prawa przyslugujace polskim pracownikom w ramach
zabezpieczenia spolecznego podczas przemieszczania sie po obszarze unii europejskiej po 1 maja 2004
roku.Gorzym-wilkowski- waldemar. - planowanie przestrzenne wojewodztwa : teoria- ustawodawstwopraktyka .Centra logistyczne jako podstawowy element nowoczesnej gospodarki.Zastosowanie systemu
ocen pracowniczych w duzym przedsiebiorstwie na przykladzie przedsiebiorstwa x.Zarzadzanie strategiczne
malych i srednich firm - przypadek wietnamski.Unijna polityka ochrony srodowiska jako przejaw wspolpracy
transgranicznej.Potrzeby informacyjne sektora msp w polsce a projekt miedzynarodowego standardu
sprawozdawczosci finansowej dla malych i srednich przedsiebiorstw.Koszty osobowe w strategii finansowej
przedsiebiorstwa.Analiza pracy zespolu koparka-samochody przy realizacji wykopu szerokoprzestrzennego
praca inzynierska budownictwo.Kredyt obrotowy jako forma finansowania dzialalnosci gospodarczej.Oceny
okresowe w prywatnych szkolach jezykowych na przykladzie firmy akces - benefit.Pyka- irena. Red. - finanse i
rachunkowosc : problemy- regulacje i instrumenty zarzadzania : praca zbiorowa .Six sigma- ideologia
poprawy jakosci w sgl carbon polska s.a..Praktyczne problemy stosowania przepisow o gospodarowaniu
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odpadami w swietle orzecznictwa trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej.Problemy derekrutacji
pracownikow w sytuacji restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie firmy x.Analiza dochodow i
wydatkow budzetu panstwa w latach 2009 -2010.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie icso
chemical production spolka z o.o w kedzierzynie-kozlu w latach 2000-2007..Brdulak- halina. Red. - tworzenie
wartosci przedsiebiorstwa na rynku unii europejskiej : praca zbiorowa .Weresa- marzenna. Red. - polska raport o konkurencyjnosci 2009 : zasoby ludzkie a przewagi konkurencyjne .Polityka szkoleniowa w
przedsiebiorstwie jako jeden z czynnikow rozwoju wiedzy.Partnerstwo publiczno-prywatne na przykladzie
budowy autostrad.Kampanie promocyjne agencji reklamowych na przykladzie agencji niceday.Ocena
promocji uslug bankowych adresowanych do klienta indywidualnego (na przykladzie kredyt bank
s.a.).Tlumaczenie jako utwor zalezny.Dzialania marketingowe operatorow telefonii komorkowej (na
przykladzie sieci komorkowej era- orange i plus gsm).praca licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenie
pracownikow jako element systemu motywacyjnego.Doskonalenie produkcji i jakosci przy wytwarzaniu
ekranow ochronnych..Ocena gospodarki budzetowej powiatu radomskiego w latach 2004-2008.Ocena
zdolnosci kredytowej gospodarstwa rolnego x (na przykladzie banku spoldzielczego ziemi piotrkowskiej w
piotrkowie trybunalskim.Specyfika instrumentow zarzadzania miastami uzdrowiskowymi na przykladzie
szczawnicy oraz krynicy-zdroj..Metody i sposoby rekrutacji i selekcji pracownikow - analiza
przypadkow.Zarzadzanie jakoscia w firmie szkoleniowej.Finanse w samorzadzie gminnym na przykladzie
gminy kleszczow.Porownawcza analiza uslug bankowych (na przykladzie spoldzielczych kas oszczednosciowo
- kredytowych).Toloczko- aleksander. - dotacje dla kazdego przedsiebiorcy w okresie 2007-2013 ... Czyli o
tym- jak pozyskac oraz roz.Tajemnica dziennikarska jako przyklad ograniczenia wolnosci slowa.praca
licencjacka budzet gminy .Alternatywne formy finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Zarzadzanie
mala firma produkcyjna w warunkach kryzysu globalnego- na przykladzie producenta szyb zespolonych w
latach 2007-2009.Prace licencjackie z administracji.Prace magisterskie pisanie.Motywacja i elementy jej
stymulacji w zarzadzaniu na przykladzie przedsiebiorstwa x.Prawna problematyka ochrony srodowiska przed
halasem - problemy podstawowe na tle prawa wspolnotowego.Uprawnienie do udzialu w spolce z o.o. A
malzenska wspolnosc majatkowa.Analiza poziomu i struktury podatku dochodowego od osob fizycznych w
urzedzie skarbowym x w latach 2007- 2009.Promowanie zatrudnienia i przeciwdzialanie skutkom bezrobocia
w powiecie zdunskowolskim w latach 2004-2008.Przeplywy pieniezne w przedsiebiorstwie phu jamar.praca
licencjacka budzet gminy .Polska migracja zagraniczna po przystapieniu do unii europejskiej..Prokuratura
jako pozakonstytucyjny organ ochrony prawa..Reklama spoleczna w polskiej prasie i telewizji.Dzialania
promocyjne deweloperow i producentow na rynku nieruchomosci.Niepelnosprawni na rynku pracy w
powiecie radomszczanskim w latach 2003-2005.Wplyw kryzysu finansowego 2007-2009 na globalny rynek
bankowy.Wplyw umiejetnosci menedzerow na motywowanie przez nich pracownikow w
przedsiebiorstwie.Przestepstwo zabojstwa typu podstawowego i typy uprzywilejowne .Style reklamy
prasowej w czasopismach dla kobiet i mezczyzn (na przykladzie magazynow avanti i logo).System crm jako
metoda budowania partnerskich relacji z klientem.Greenwashing as a symptom of csr pathology.Heniczjoanna. - podstawy prawne dzialalnosci agentow ubezpieczeniowych oraz ich rola w dystrybucji
ubezpiecze.Spawozdanie finansowe jako podsatwowe zrodlo informacji o przedsiebiorstwie na przykladzie
pks czestochowa s.a..Koszty pracy w polsce jako czynnik wplywajacy na wzrost gospodarczy.Ocena
zarzadzania dzialem pracowniczym w pkp polskie linie kolejowe s.a. zaklad linii kolejowych w
czestochowie.Nadplata w podatku dochodowym od osob fizycznych.Optymalizacja podatkowa a obejscie
prawa - cash pooling jako narzedzie optymalizacji podatkowej.Rola analizy finansowej w procesie naprawy
przedsiebiorstwa..Recydywa w prawie karnym..Wplyw zarzadzania jakoscia na produkt finalny w firmie
aluprof.Zarzadzanie dystrubucja artykulow stomatologicznych.Rekrutacja i szkolenia personelu jako czynnik
tworzenia sukcesu firmy.Strachowska- renata. - ustawa o drogach publicznych : komentarz .Wykorzystanie i
tworzenie lcms (learning content management system) do obnizania kosztow przy jednoczesnym
podnoszeniu jakosci w edukacji..Wplyw kosztow na wynik finansowy na przykladzie bot elektrowni
belchatow s.a..Lokalizacja centrow logistycznych w regionie (na przykladzie rejonu strykowa).Zarzadzanie
zespolami pracowniczymi na przykladzie firmy uslugowej - prywatnej praktyki stomatologicznej.praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie ststystycznej kontroli dla zapewnienia jakosci powlok
..

..
elektrolitycznych..Efektywnosc funkcjonowania gminnych osrodkow kultury na przykladzie gminnego
osrodka kultury w kamienicy i gminnego osrodka kultury w lacku..praca licencjacka budzet gminy .Legislacja
prawa miejscowego w polsce.Zmiana tresci stosunku sluzbowego .Warunki prawne funkcjonowania systemu
informatycznego kadrowo - placowego na podstawie wybranego przykladu.Jurydyczna konstrukcja sprzedazy
z prawem odkupu.Rentownosc jako kryterium oceny efektywnosci gospodarowania minionej i przyszlej
dzialalnosci centrum rozliczen i informacji ceri sp. Z o.o..Rozwoj lokalny i jego finansowanie na przykladzie
gminy dmosin.Projekt konstrukcji kladki dla pieszych nad ulica o szerokosci jezdni 7-00 m. Z obustronnymi
sciezkami rowerowymi i chodnikami. Praca inzynierska budownictwo.Wplyw technologii informatycznych na
wartosc przedsiebiorstwa..System motywacyjny w przedsiebiorstwie uslugowym. Przyklad stalexport
autostrada malopolska s.a..Specyfika zarzadzania malym i srednim przedsiebiorstwem.Zarzadzanie
projektami rewitalizacyjnymi jako instrument rozwoju lokalnego..Znajpmosc i ocena reklam spolecznych
wsrod studentow i emerytow.Specyfika dzialalnosci promocyjnej placowki handlu detalicznego i hurtowego
na przykladzie przedsiebiorstwa hydromet.Zastosowanie budzetowania kosztow dzialan na przykladzie
oddzialu reumatologicznego samodzielnego szpitala wojewodzkiego w piotrkowie trybunalskim.Inwestycje
ekologiczne w gminie wodzislaw.Prace magisterskie fizjoterapia.Zarzadzanie kultura w jednostkach
samorzadu terytorialnego np. Gminy miejskiej krakow.Dzialania promocyjne ppup poczty
polskiej.Administracyjne ograniczenia wolnosci gospodarczej..Ocena bezpieczenstwa w zakresie systemow
informatycznych przedsiebiorstwa..Varian- hal r. - mikroekonomia : kurs sredni - ujecie nowoczesne
.Strategie marketingowe w handlu internetowym.Dozwolony uzytek prywatny w kontekscie rozwoju nowych
technologii.Istota transportu samochodowego i kolejowego na przykladzie zakladu transportu isd huty
czestochowa..Zarzadzanie gospodarka materialowa w przemysle meblarskim..Zwrot sprawy prokuratorowi
przez sad w celu uzupelnienia postepowania przygotowawczego oraz zlecenie czynnosci dowodowych przez
sad w toku rozprawy glownej.praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa
na podstawie sprawozdan finansowych spoldzielni pracy armatura.Analiza kondycji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie chemiczno-farmaceutycznej spoldzielni pracy espefa w krakowie.Diagnoza
systemu okresowej oceny pracownikow w firmie x.Proces konceptualizacji pomyslu biznesowego
przeznaczonego do franczyzy..Wykladnia celowosciowa wybranych ulg i zwolnien podatkowych.praca
licencjacka budzet gminy .Silverman- david. - prowadzenie badan jakosciowych .Materialne instrumenty
motywowania pracownikow.Dzialania sluzb porzadku publicznego w czasie klesk zywiolowych .Czyny
zabronione pod grozba kar stypizowane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji..Korporacja i
alternatywy wobec niej w obliczu swiatowych przemian spoleczno-gospodarczych xxi wieku.praca
licencjacka budzet gminy .Proces inwestycyjny na przykladzie budowy sieci elektroenergetycznych - aspekty
prawnosrodowiskowe.Znieslawienie.Audit wewnetrzny jako narzedzie oceny- weryfikowania i doskonalenia
wdrozonego systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie instytutu badan i rozwoju motoryzacji bosmal sp. Z
o.o..Przywodztwo i komunikacja jako instrumenty kierowania zespolem pracowniczym na przykladzie firmy
branzy finansowej..Pracujacy w gospodarce polskiej w latach 2005-2010.Instrumenty pochodne w
zarzadzaniu ryzykiem.Porownawcza analiza finansowa vistula group s.a. i grupy lpp s.a..Ziomek- andrzej. wybrane problemy rynku pracy w polsce w okresie transformacji .Ile kosztuje praca licencjacka.Praca
magisterska przyklad.Likwidacja marnotrawstwa droga do szczuplej produkcji.Proces planowania i zakupu
kampanii telewizyjnych.Ocena sytuacji majatkowo - kapitalowej przedsiebiorstwa na przykladzie wtbs spolka
z o.o. W lodzi.Sposoby motywowania pracownikow administracji publicznej na przykladzie urzedu
gminy..Prace dyplomowe pedagogika.Ocena jakosci wytwarzania szyb zespolonych na przykladzie zakladu
produkcyjnego glaspol w jaroszowcu.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj uslug kolportazowych w
wojewodztwie opolskim na przykladzie firmy kolporter s.a..Biznesplan w roznorodnych przedsiewzieciach
rozwojowych.Motywacja jako glowny kapital przedsiebiorstwa.Sezonowosc produkcji i sprzedazy a
rentownosc przedsiebiorstwa na przykladzie kopalni odkrywkowych surowcow drogowych s.a. w
niemodlinie..Systemy motywowania pracownikow w instytucji publicznej na przykladzie miejskiego osrodka
pomocy spolecznej w czestochowie..Zarzadzanie sprzedaza uslug finansowych w organizacji (na przykladzie
ovb allfinanz)..praca licencjacka budzet gminy .Prawo do secesji jako konsekwencja ewolucji zasady
samostanowienia narodow.secesja unilateralna i konsensualna.Wplyw kryzysu na koniunkture gospodarcza
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chorwacji w swietle badan ekonometrycznych..Wplyw uwarunkowan instytucjonalnych na wolumen
bezposrednich inwestycji zagranicznych.Pisanie prac zaliczeniowych.Ocena efektywnosci pocztowych uslug
finansowych na przykladzie rejonowego urzedu poczy w czestochowie.Wplyw systemu motywacyjnego na
rozwoj nowoczesnego przedsiebiostwa na przykladzie ice-full sp. Z o.o. W tomaszowie mazowieckim.Ocena
efektywnosci inwestowania w fundusze inwestycyjne na przykladzie otwartych funduszy inwestycyjnych arka
bz wbk w latach 2005-2009.Oferta produktow inernetowych na przykladzie multibanku.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie roznicami kulturowymi.praca licencjacka budzet gminy .Motywacja jako element
zarzadzania na przykladzie firmy zelmer s.a..Dowody w ogolnym postepowaniu administracyjnym.Wplyw
wybranych narzedzi marketingu - mix na wyniki i sprzedaz przedsiebiorstwa rem-bud.praca licencjacka
budzet gminy .Przeslanki i przejawy rozwoju i zmian na rynku uslug logistycznych.Diagnoza kultury
organizacyjnej w miejskim centrum stomatologii - nowa huta.Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem
na podstawie wybranych aspektow dzialalnosci miedzynarodowej firmy polimex-mostostal s.a..Strategia
przedsiebiorstwa handlowego materialow budowlanych w polsce w xxi w..Koszty i korzysci przystapienia
polski do unii europejskiej.Organizacja wyprawy polarnej na grenlandie w kontekscie rozwoju turystyki
ekstremalnej.Tryb uzyskiwania pomocy dyplomatycznej i konsularnej przez obywateli rzeczypospolitej
polskiej.Wplyw kultury organizacyjnej na rozwoj organizacji publicznej na przykladzie europejskiego centrum
bajki im. Koziolka matolka w pacanowie..Ulaskawienie w polskim procesie karnym.Oracle nosql i jego
implementacje.Szantaz korporacyjny w spolkach akcyjnych - istota i sposoby ograniczania.Analiza rozwoju
regionalnego i lokalnego miasta ostroleka.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w masarni bieniek.praca
licencjacka budzet gminy .Instytucja przedawnienia w prawie pracy.Status prawny ludnosci prawoslawnej w
panstwie jagiellonow 1386-1572.Umieszczenie w zakladzie poprawczym.System ocen pracowniczych na
przykladzie urzedu skarbowego.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena informatycznych systemow
obslugi klientow wydzialu komunikacji i transportu starostwa powiatowego w klobucku.Bezrobocie jego
ograniczanie w powiecie opoczynskim w latach 2006-2009.Prawne aspekty jawnosci polityki pienieznej w
polsce.Czynniki rozwoju malych firm produkcyjno-handlowo-uslugowych (na przykladzie firmy abc
macisz).Analiza problemow jakosciowych w zarzadzaniu przedsiebiorstwem rybackim..Gospodarka
finansowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kroczyce.Logistyczna obsluga klienta
jako instrument budowania przewagi konkurencyjnej.Karty platnicze jako nowoczesna forma rozliczen
pienieznych na rynku polskim.Krajewska- anna. Red. - koszty i produktywnosc pracy w polsce w kontekscie
integracji z unia europejska .Przykladowa praca licencjacka.Wykorzystanie nowoczesnych technologii
teleinformatycznych w bankowosci elektronicznej..Funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie przedsiebiorstwa odziezowego y..Charakterystyka wybranego zintegrowanego systemu
zarzadzania jakoscia na przykladzie cementowni malogoszcz.Alternatywne zrodla finansowania
przedsiebiorstw. Istota i zagadnienia prawne funduszy private-equity.Znaczenie analizy finansowej dla
kreowania rozwoju przedsiebiorstwa.Charakter prawny spoldzielczych kas oszczednosciowo –
kredytowych..Rozwoj i perspektywa zmian gieldy papierow wartosciowych w warszawie.praca licencjacka
budzet gminy .Pisanie prac magisterskich krakow.Koncepcja logistycznej obslugi klienta.Gorecki- dariusz
(1946- ). Red. - polskie prawo konstytucyjne .Projekt konstrukcji sali gimnastycznej przy szkole praca
inzynierska budownictwo.Wspolpraca urzedu pracy z jednostkami samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy krzeszowice.Nawiazanie i rozwiazanie stosunku pracy z urzednikiem sluzby cywilnej .praca licencjacka
budzet gminy .Strategia marketingowa jako wyznacznik przygotowania i prowadzenia dzialan rynkowych
przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy p.p.h.u.petecki).Etyczne aspekty reklamy.System motywowania
pracownikow na przykladzie pko bank polski s.a..Znaczenie procesow transportu i magazynowania w
przedsiebiorstwie kingway motor poland.Czynnosci operacyjno-rozpoznawcze zandarmerii
wojskowej.Analiza roszczen spornych w ubezpieczeniach majatkowych i zyciowych na przykladzie sadu
okregowego w lodzi w latach 2000-2003.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Stany - geneza- ustroj i dystrybucja wladzy w systemie federalnym..praca licencjacka budzet gminy
.Fundusze strukturalne jako instrumenty wspierajace polityke regionalna realizowana w krajach unii
europejskiej na przykladzie gminy zychlin.Walory turystyczne izraela w opinii polakow.Polityka spojnosci
spoleczno-ekonomicznej unii europejskiej jako instrument wsparcia dla wzrostu gospodarczego.Dochody
..
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gospodarstw domowych rodzin rolniczych irlandii po jej wstapieniu do unii europejskiej.Analiza sytuacji
finansowej teatru.Gotowe prace licencjackie.Istota i charakter prawny umowy o arbitraz.Kociszewski- karol. ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrownowazony rozwoj w warunkach czlonkostwa w unii e.Rozwoj
logistyki miejskiej- a reorganizacja transportu zbiorowego na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa
komunikacyjnego w lodzi.Gospodarka majatkiem trwalym w cementowni odra s.a. w opolu..Transport i
spedycja w systemie logistycznym na przykladzie miedzynarodowej firmy vasco bohemia sp. Z
o.o..Wynagrodzenie w swietle podejscia kapitalowego i kosztowego.Wznowienie postepowania sadowego
na wniosek strony.Analiza poziomu i struktury lokalnego bezrobocia oraz metod jego ograniczania na
przykladzie powiatu lublinieckiego w latach 2000-2004.praca licencjacka budzet gminy .Zwiazki
samorzadowe w latach 1928-2006..Wplyw wejscia polski do unii europejskiej na sytuacje na rynku
pracy.Analiza wybranych systemow wczesnego ostrzegania.Skarga na uchwale organu jednostek samorzadu
terytorialnego..Koncepcja marketingu partnerskiego na rynku dobr przemyslowych na podstawie pzl swidnik
s.a..Sprzedam prace magisterska.Ewolucja struktury dochodow gmin w latach 2004-2007.Status prawnogospodarczy spolki akcyjnej..Powiat klodzki jako jednostka samorzadu terytorialnego.praca licencjacka
budzet gminy .Urlop macierzynski i wychowawczy jako przyklad szczegolnych uprawnien pracownikow
zwiazanych z rodzicielstwem..Zarzadzanie projektami w realizacji strategii rozwoju lokalnego na przykladzie
gminy dzialoszyn.Tajemnica lekarska w procesie karnym.Stwierdzenie niewaznosci decyzji
podatkowej.Zastosowanie systemu operacyjnego gnu/linux w malej firmie.Finansowa ocena efektywnosci
funcjonowania grupy kapitalowj pamapol s.a..Umiejetnosci komunikacji a preferowany styl
kierowania.Sprzedam prace magisterska.Mozliwosci wykorzystania reklamy do osiagniecia celow
przedsiebiorstwa kra-bin sp z.o.o.Skrzypek- elzbieta (ekonomia). Red. - jakosc zasobow niematerialnych a
doskonalenie organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia.Rola instytucji samorzadowych w
przeciwdzialaniu zjawisku bezrobocia w powiecie pajeczanskim na przykladzie powiatowego urzedu
pracy.Zarzadzanie transportem w przedsiebiorstwie branzy przetworstwa owocowego..Zwolnienia i ulgi
podatkowe w podatku dochodowym od osob fizycznych.Analiza sytuacji finansowej banku zachodniego wbk
s.a..Relacje miedzy ocena a motywacja pracownicza na przykladzie firmy w wieruszowie.Optymalizacja
kosztow firmy produkcyjnej na przykladzie tomaszewskiej fabryki filcow technicznych.Wiecej praw dla
akcjonariuszy – ocena nowelizacji kodeksu spolek handlowych z 5 grudnia 2008 r. W swietle standardow
corporate governance..Bilans jako podstawowe zrodlo informacji finansowej na podstawie analizy spolki
petrolinvest s.a. z punktu widzenia inwestora gieldowego.Znaczenie dochodow wyrownawczych w
finansowaniu budzetu gminy..Ekonomiczna analiza efektywnosci polskiego prawa karnego.Rozwoj
kompleksow sportowych orlik 2012 w dabrowie gorniczej na wybranych przykladach.Analiza progu
rentownosci na przykladzie firmy pratt & whitney kalisz.Rola kontroli podatkowej i skarbowej w
egzekwowaniu naleznosci z tytulu podatku dochodowego od osob fizycznych..Marketing uslug na przykladzie
szpitala w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwa o charakterze korupcyjnym w
administracji .Sukcesja panstw we wspolczesnym swiecie: praktyka powstania nowych panstw na tle
konwencji wiedenskich.Warunki zastosowania nowoczesnych metod zarzadzania w
przedsiebiorstwie..Kreowanie wizerunku przedsiebiorstwa poprzez wybrane elementy
wizualizacji.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia za jej zobowiazania
w swietle przepisu art. 299 kodeksu spolek handlowych ze szczegolnym uwzglednieniem orzecznictwa sadu
najwyzszego..Aktywnosc innowacyjna przedsiebiorstw w polsce w latach 2006-2009.Perswazja w
reklamie.Badanie przyczyn i skutkow wypadkow przy pracy na podstawie wybranego przedsiebiorstwa
przemyslu lekkiego..Swiadek w procesie karnym- aspekty kryminalistycze.Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. modelowanie preferencji a ryzyko ’09 : praca zbiorowa .Finansowa ocena funkcjonowania polskiego
koncernu naftowego orlen s.a. w latach 2001-2004.praca licencjacka budzet gminy .Pojecie konsumenta na
gruncie polskiego i niemieckiego prawa cywilnego.Decentralizacja jako instytucja prawa
administracyjnego..praca licencjacka budzet gminy .Uzycie poligrafu w procesie karnym w swietle
najwazniejszych tez orzecznictwa i doktryny niemieckiej- z uwzglednieniem uregulowan polskich.praca
licencjacka budzet gminy .Skarga na akty nadzoru nad dzialalnoscia organow jednostek samorzadu
terytorialnego.Przemoc w rodzinie pochodzenia jako czynnik warunkujacy wystepowanie zachowan
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przestepczych..Cena pracy licencjackiej.Zarzadzanie kultura mniejszosci narodowych na przykladzie
spolecznosci slowackich na spiszu i orawy.Francik- anna. Red. - system ksztalcenia w zakresie zarzadzania a
slaski rynek pracy : praca zbiorowa .Geneza konstytucji rosyjskiej 1906 r. I pierwsze lata jej praktycznego
stosowania. Studium historyczno-prawne.Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rajow
podatkowych.Emigracja zarobkowa polakow do irlandii po wejsciu do unii europejskiej. Perspektywa
emigrantow oraz skutki emigracji zarobkowej dla polski..praca licencjacka budzet gminy .Diagnozowanie
systemu ocen pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa remontowo-regeneracyjnego zec energoservice
sp. Z o.o..Prawne aspekty ochrony srodkow pienieznych powierzonych bankom.Analiza dzialalnosci banku
gospodarki zywnosciowej s.a. w zakresie kredytow hipotecznych w latach 2003-2007.praca licencjacka
budzet gminy .Identyfikacja punktow krytycznych w procesie nanoszenia powlok elektrolitycznych..Znaczenie
analizy finansowej w procesie restrukturyzacji.Pozyskiwanie klientow jako czynnik strategii sprzedazowej
organizacji.Analiza jakosci uslug hotelarskich ( na przykladzie hotelu holiday inn a krakowie).Wykorzystanie
instrumentow marketingu mix w dzialalnosci przedsiebiorstwa zpc paradyz.Analiza i ocena wykorzystywania
srodkow trwalych w przedsiebiorstwie czestochowska konfekcj techniczna sp. Z o.o..Niekonwencjonalne
metody finansowania przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Kreowanie pozytywnego wizerunku
gminy w percepcji wybranych grup odbiorcow jako element strategii rozwoju gminy wreczyca
wielka..Reklama jako narzedzie promocji marketingu przedsiebiorstwa.Wplyw narzedzi polityki fiskalnej na
wielkosc inwestycji.Praca licencjacka z fizjoterapii.Koszty i korzysci zawiazane z informatyzacja panstwa w
zakresie administracji publicznej.Opieka hospicyjna potrzeba wspolczesnego czlowieka..Organizacja
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach azotowych kedzierzyn s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Finansowanie i ewidencja podatku od towarow i uslug..Odpowiedzialnosc materialna pracownikow za
mienie powierzone..Struktura dochodow gmin w polsce w swietle zmian ustawy o dochodach jednostek
samorzadu terytorialnego..Badanie jakosci uslug handlowych na podstawie firmy uslugowej avon
cosmetics..Strategie konkurowania bankow na rynku polskim.Stan i kierunki rozwoju bankowosci
hipotecznej.Wojewodztwo opolskie jako przedmiot promocji..Marketing w dzialalnosci przedsiebiorstwa
branzy winiarskiej na przykladzie firmy elba sp. Z o.o..Szantaz korporacyjny w spolkach akcyjnych - istota i
sposoby ograniczania.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki gieldowej bioton
s.a..Marketing terytorialny gminy (na przykladzie gminy koscielec).Weksel in blanco w obrocie
gospodarczym.Analiza finansowa jako instrument oceny efektow debiutu na warszawskiej gieldzie papierow
wartosciowych (na przykladzie pkm duda s.a. i wawel s.a.).Bezrobocie na lokalnym rynku pracy w koniecpolu
w latach 2001 - 2003r..Formy promocji filmow oraz ich wplyw na wybory konsumenckie.Opodatkowanie
dochodow wspolnikow spolki komandytowo-akcyjnej.Zarzadzanie relacjami z klientem na przykladzie
przedsiebiorstwa new generation gsm..Proba budowy efektywnego portfela akcji notowanych na gieldzie
papierow wartosciowych w warszawie.Ocena logistycznej obslugi klienta w firmie tesco.Dobrowolne
poddanie sie odpowiedzialnosci w kodeksie postepowania karnego i w kodeksie karnym skarbowym.Analiza
wartosci spolki tvn s.a. w latach 2008-2011 z wykorzystaniem wskaznika sharpa.Wizerunek zakladu
energetycznego czestochowa w ksztaltowaniu relacji z klientami.Aktywa i rezerwy z tytulu odroczonego
podatku dochodowego: wycena oraz ujmowanie informacji w sprawozdaniu finansowym.Miejsce i rola
restrukturyzacji przedsiebiorstwa w gospodarce polskiej na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a..Zrodla
finansowania spolek zwiazanych z turystyka na przykladzie orbis s. A..Specyfika procesu inwestycyjnobudowlanego w sektorze komunalnym na przykladzie starostwa powiatu lodzkiego wschodniego.Obiekty
kopulowe i technologia torkretowania praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie jakoscia w branzy spa &
wellness na przykladzie hotelu medical spa malinowy zdroj..Ochrona uchodzcow w prawie i praktyce perspektywa regionalna.Sprzeciw skarbu panstwa jako instrument ochrony interesu publicznego wzgledem
spolek kapitalowych na gruncie ustawy o szczegolnych uprawnieniach ministra skarbu panstwa.Internet jako
nowoczesne medium komunikacji w biznesie.praca licencjacka budzet gminy .Podatek dochodowy od osob
fizycznych w latach 2000 - 2003.praca licencjacka budzet gminy .Wyrok zaoczny w postepowaniu
cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Wilkin- jerzy (1947- ). Red. - polska strategia w procesie
ksztaltowania polityki unii europejskiej wobec obszarow wiejskich.Wplyw funduszy strukturalnych unii
europejskiej na rozwoj przedsiebiorczosci w woj. Slaskim w latach 2004-2006.Zarzadzanie budzetem gminy
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krzepice w latach 2002 - 2004.praca licencjacka budzet gminy .Temat pracy licencjackiej zarzadzanie.System
finansowo-ksiegowy dla malej firmy.praca licencjacka budzet gminy .Nieuczciwe klauzule umowne.Wplyw
instytucji prawa francuskiego groupement d interet economigue przy regulacji europejskiego zgrupowania
interesow gospodarczych w prawie europejskim i polskim.Rola konfliktow w ksztaltowaniu relacji
interpersonalnych w organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Wydatki gmin a zamowienia publiczne na
przykladzie gminy maslowice.Wybrane administracyjnoprawne zagadnienia z zakresu sluzby cywilnej.Rozwoj
bankowosci islamskiej na swiecie..praca licencjacka budzet gminy .Miejsce szkolen w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi na podstawie firmy dms sprzedajacej i przeprowadzajacej szkolenia pracownicze.Podatki i platy
lokalne w budzecie gminy na przykladzie miasta kalisza.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych
jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie gminy panki w latach 2006-2010.Wplyw harmonizacji i
standaryzacji zasad rachunkowosci na sprawozdawczosc finansowa przedsiebiorstw. Analiza na przykladzie
hydrobudowy slask s.a..Psychoterror w miejscu pracy - wplyw mobbingu i molestowania moralnego na
osobowosc pracownika.Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa x w latach 20032007.Kadra kierownicza w procesie zmian w przedsiebiorstwie.Specyfika funkcjonowania i zarzadzania w
malych i srednich przedsiebiorstwach.Systemy motywacyji na przykladzie firmy fideltronik imel sp. Z
o.o..Aktywnosc internautow w e-handlu.praca licencjacka budzet gminy .Analiza polityki pienieznej
narodowego banku polskiego w latach 2006-2009.Prawa dziecka w oswiacie.Rola banku swiatowego w
aspekcie kryzysu gospodarczego i finansowego.Przeciwdzialanie bezrobociu na terenie powiatu
raciborskiego w latach 2005-2010.praca licencjacka budzet gminy .Przejscie zakladu pracy na innego
pracodawce - polska regulacja w swietle prawa wspolnotowego.praca licencjacka budzet gminy .Rola
procesu budzetowania w zarzadzaniu jednostka gospodarcza na przykladzie przedsiebiorstwa barda sp. Z o.
O..Znaczenie systemow motywacyjnych w skutecznym zarzadzaniu administracja publiczna..Terroryzm
europejski.Zatrudnienie i ochrona mlodocianych..Polityka wewnetrzna jozefa stalina.Rynek kultury
niezaleznej w krakowie..Finansowanie inwestycji gminnych na przykladzie gminy czarna.Polskie dobre
praktyki w spolkach publicznych.praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa
fabryki maszyn i urzadzen famak s.a. w kluczborku..Kapital globalny a tendencje egalitarne i
antyegalitarne..Strategie produktowe na rynku uslug bankowych dla firm na przykladzie idea banku.praca
licencjacka budzet gminy .Rekrutacja- selekcja oraz szkolenia pracownicze jako elementy procesu kadrowego
na przykladzie firmy rpm s.a. w lublincu.Minimalizacja ryzyka kredytowego (na przykladzie procedur banku
spoldzielczego w budziszewicach).Ceny nowosci rynkowych na podstawie wybranych dobr
konsumpcyjnych..Gospodarczy wymiar kreatywnosci. Ekonomia kreatywna- przemysly kultury- przemysly
kreatywne- miasta kreatywne- klastry kreatywne- zarzadzanie kreatywnoscia ..Gospodarka finansowa
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy szczercow w latach 2004-2006.Uwarunkowania
przedsiebiorczosci w polsce.Zmiany techniczno organizacyjne procesu wytworczego w warunkach
przykladowego przedsiebiorstwa przemyslowego..Wplyw systemu motywacyjnego na efektywnosc pracy- w
opinii pracownikow przedsiebiorstwa x.Kierunki rozwoju bankowosci elektronicznej w polskim systemie
bankowym.Bezdomnosc a przestepczosc.Rozpoznawalnosc kampanii i reklam spolecznych.Baran- radoslaw. sila przetargowa przedsiebiorstwa a efektywnosc jego dzialalnosci marketingowej .Tematy prace
licencjackie.Rownosc kobiet i mezczyzn w stosunkach pracy w swietle prawa polskiego i prawa unii
europejskiej .Produkcja i jakosc w przedsiebiorstwie produkcyjnym wytwarzajacym kotly centralnego
ogrzewania.Polityka finansowa i rozwojowa wojewodztwa opolskiego w perspektywie zarzadzania i
rozliczania projektow w ramach regionalnego programu operacyjnego wojewodztwa opolskiego na lata
2007-2013..Zarzadzanie ryzykiem finansowym w firmie - informatyczne wsparcie windykacji..Zjawisko
wypalenia zawodowego wsrod pedagogow placowek socjalizacyjnych (na przykladzie zespolu placowek
opiekunczo-wychowawczych nr 2 w krakowie).Powolywanie czlonkow rady nadzorczej w prawie niemieckim i
polskim.Wzrost zadluzenia gospodarstw domowych a stabilnosc sektora bankowego.praca licencjacka budzet
gminy .Materialnoprawne podstawy odpowiedzialnosci karnej za zbrodnie ludobojstwa.Kreowanie
wizerunku przedsiebiorstwa poprzez wewnetrzne public relations na przykladzie browaru zywiec s.
A..Inwestycje zagraniczne ze szczegolnym uwzglednieniem polski w procesie globalizacji.Lewandowskikrzysztof (prawo). Red. - prawo autorskie a prawo konkurencji : materialy z ogolnopolskiej konferencji
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naukowej- poznan.Ocena systemu motywowania personelu do pracy na przykladzie zus glubczyce.Analiza
form zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym na przykladzie banku spoldzielczego w poczesnej..Gry
hazardowe jako dochodowy biznes w internecie.Ekonomiczno-spoleczne aspekty poakcesyjnych migracji
zewnetrznych w skali lokalnej na przykladzie miejscowosci wroblin - gmina glogowek..Praca jako srodek
oddzialywania na skazanych na kare pozbawienia wolnosci.zrodla finansowania inwestycji na przykladzie
miasta ozorkow w latach 2004-2006.Projekt architektoniczno-budowlany budynku wielorodzinnego z praca
inzynierska budownictwo.Procedura uzyskiwania dotacji z europejskich funduszy strukturalnych dla malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie dzialania 2.3 spo wkp.Jednostki pomocnicze gminy.Pomoc spoleczna
praca magisterska.Prawo niejednolite terytorialnie a prawo prywatne miedzynarodowe.Efektywnosc
zarzadzania portfelem inwestycyjnym przez otwarte fundusze emerytalne.Tematy prac licencjackich
administracja.Zastosowanie technologii internetowych wykorzystujacych bazy danych w aplikacji
zarzadzajacej ksiegarnia internetowa.Wplyw stratgii marketingowej na wielkosc sprzedazy w
przedsiebiorstwie introl.Aktywizacja zawodowa osob niepelnosprawnych.Oddzialywanie narodowego banku
polskiego na gospodarke finansowa panstwa..Zarzadzanie kadrami ze szczegolnym uwzglednieniem roli
motywacji na przykladzie firmy tchibo.Dzialalnosc agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.Wybrane
srodki nadzorcze komisji nadzoru finansowego wobec bankow.Praca licencjacka cena.Analiza marketingowa
firm na przykladzie fabryki farb i lakierow sniezka s.a..Ocena pracownikow i jej wplyw na wydajnosc pracy w
przedsiebiorstwie.Placowe i pozaplacowe systemy motywacyjne w firmie x.Funkcje motywacyjne we
wspolczesnym przedsiebiorstwie.Ewaluacja programu bezpieczny krakow na przykladzie programu
wspolpracujemy - zaspakajanie potrzeb spolecznych mieszkancow w zakresie bezpieczenstwa.Polityka
kredytowania odbiorcow w zarzadzaniu plynnoscia finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa budvar
centrum s.a..Analiza budzetu gminy szczekociny w latach 2008-2010.praca licencjacka budzet gminy .Temat
pracy .Efektywnosc rekrutacji wewnetrznej na przykladzie przedsiebiorstwa x.Znaczenie sektorowego
programu operacyjnego -- restrukturyzacja i modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwoj obszarow
wiejskich 2004-2006 jako instrumentu realizacji wspolnej polityki rolnej unii europejskiej w polsce..Granice
posluszenstwa wladzy monarchicznej.Handel internetowy na przykladzie polskich serwisow
aukcyjnych..Przyczyny i skutki migracji zarobkowych polakow z wojewodztwa opolskigo.Nadzor nad
spoldzielczymi kasami oszczednosciowo-kredytowymi.Analiza finansowa budzetu gminy olsztyn w latach
2007- 2009.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie rachunkowosci zarzadczej w kierowaniu
firma..Testament jako podstawa dziedziczenia na gruncie polskiego kodeksu cywilnego..Wplyw
rachunkowych metod rozliczania fuzji i przejec na sprawozdania finansowe polaczonych podmiotow
gospodarczych.Aktywne formy walki z bezrobociem na przykladzie powiatu makow
mazowiecki.Impeachment w ustroju federalnych stanow zjednoczonych.Dostep do informacji publicznej zagadnienia administracyjno-prawne.Finansowanie nieruchomosci komercyjnych za pomoca kredytu w
banku hipotecznym.Wykorzystanie bilansu i rachunku zysku i strat do oceny sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie optima medycyna sa w latach 2009-2011.Zarzadzanie jakoscia i eksploatacja
maszyn przy wytwarzaniu mebli..Charakter prawny spoldzielczych kas oszczednosciowo –
kredytowych..Projekt systemu drenarskiego boiska pilki noznej. Praca inzynierska budownictwo.Ustalanie i
okreslanie podatkow stanowiacych dochod gminy..Wplyw zmian w strukturze danej organizacji na podstawie
pracownikow na przykladzie wybranej spolki.Problematyka narkotykow w internecie.Reforma systemu
ochrony wierzycieli w europejskim prawie spolek na tle rozwiazan przyjetych w stanach
zjednoczonych.Wspolczesne problemy dotyczace ochrony danych osobowych.Prace licencjackie
logistyka.Analiza finansowa i wskaznikowa przedsiebiorstwa.Zastosowanie rachunku kosztow w jednostce
sektora finansow publicznych na przykladzie zakladu karnego w lowiczu.Wplyw restrukturyzacji na wyniki
finansowe przedsiebiorstwa.Karty platnicze na rynku bezgotowkowych instrumentow platniczych w
polsce..Strony postepowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowe w orzecznictwie sadow
administracyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Funkcja szkolen w rozwoju kreatywnosci zasobow
ludzkich na przykladzie firmy x..Rola menedzera swiatowej korporacji w aktualnych przeobrazeniach w
polsce na podstawie firmy orange tm.Zarzadzanie realizacja budowy zgodnie z procedura „lancuch
krytyczny” praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Strategia marketingowa biopaliw
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w polsce po 2005 roku.Ustanowienie odrebnej wlasnosci lokalu.Prawne- ekonomiczne- spoleczne i
instytucjonalne czynniki kreujace pozycje i zachowania konsumentow.Postrzeganie czlowieka jako podmiotu
gospodarczego- rola nauk pokrewnych w rozwoju teorii ekonomii.Zagora-jonszta- urszula (1950- ). Red. wspolczesne problemy ekonomiczne : wybrane zagadnienia teoretyczne a praktyka gospodarcza .Pieniadz
elektroniczny w polsce i na swiecie istota i zastosowanie elektronicznego pieniadza..Doskonalenie jakosci
uslug medycznych.Wplyw jakosci na lojalnosc klientow bankowych.Zarzadzanie i organizacja w strukturach
armii krajowej ze szczegolnym uwzglednieniem roli konspiracyjnych szkolen.Rola europejskiego funduszu
rozwoju regionalnego w rozwoju opolszczyzny w latach 2007 - 2013..Dynamika procesow fuzji i przejec na
polskim i globalnym rynku bankowym..Doswiadczenia z produkcji obreczy kuto walcowanych.Marketingowa polityka promocji i cen oferty uslugowej na przykladzie przedsiebiorstwa
jaro.Cechy postanowien w procesie cywilnym.Ochrona interesow konsumentow w internecie.Problemy
wspolpracy organizacji pozarzadowych z organami administracji samorzadowej. Na przykladzie powiatu
opoczynskiego.Sposob reakcji panstwa wobec popelniania przestepstw zwiazanych z narkomania .Relacje
przedsiebiorstwa ze spolecznoscia lokalna w przemysle wydobywczym. Studium przypadku projektu rio
blanco- peru..Wplyw zroznicowania marek kosmetykow selektywnych w ramach jednego koncernu na ich
wizerunek w oczach konsumentow na przykladzie estee lauder i clinique.Ocena finansowa przedsiebiorstwa
na podstawie sprawozdan finansowych.Wykorzystanie technologii automatycznej identyfikacji w procesach
logistycznych.Wykorzystanie funduszy strukturalnych w wojewodztwie lodzkim.Produkt i promocja na
przykladzie restauracji kfc.Ocena bankowej obslugi przedsiebiorstwa na przykladzie banku zachodniego wbk
s.a..Bezposrednie inwestycje zagraniczne a rozwoj regionalny- na przykladzie miasta kutno z uwzglednieniem
lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Aport wadliwy w spolkach kapitalowych.Odszkodowanie za
niesluszne skazanie w polskim procesie karnym.Analiza budzetowa gminy garbatka letnisko w latach 20022014..Nowoczesne koncepcje motywacyjne w firmie farmaceutycznej.Parlament australii i
kanady.Zarzadzanie logistyczne w przedsiebiorstwach miedzynarodowych na podstawie firmy polonia
logistyka..Ubezpieczenia kredytu bankowego na przykladzie kredytu hipotecznego lukas bank s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Spoleczne bariery wdrazania i funkcjonowania systemu zarzadzania jakoscia iso
9001:2000 w urzedzie gminy i miasta dobczyce.Motywacyjne aspekty wynagrodzen.Rola partnerstwa
wschodniego w ksztaltowaniu zewnetrznych stosunkow gospodarczych unii europejskiej.Teoretycznopraktyczne aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi w krajowym rejestrze dlugow.Domena publiczna w
swietle prawa autorskiego.Marketing wyborczy w kampanii prezydenckiej w polsce w 2010 roku.Sklep
internetowy jako nowa forma realizacji sprzedazy na przykladzie firmy gastromer..Placowe i pozaplacowe
czynniki motywacyjne na przykladzie banku spoldzielczego.Procedura kontroli podatkowej.Aktywny
wypoczynek w okresie letnim szansa rozwoju turystyki w powiecie nowosadeckim.Znaczenie komunikacji w
organizacji w procesie motywacji pracownikow na przykladzie spolem pss jednosc.Dzialalnosc kredytowa
banku ze sczegolnym uwzglednieniem kredytu inwestycyjnego na przykladzie esbanku banku
spoldzielczego.Wplyw dzialania powiatowego urzedu pracy w zawierciu na polityke rynku pracy w powiecie
zawiercianskim.praca licencjacka budzet gminy .Szkolenia narzedziem rozwoju pracownika na przykladzie
instytucji bankowej.Wykorzystywanie ciagu fibonacciego do konstrukcji strategii inwestycyjnej w instrumenty
finansowe.Kredyty preferencyjne w stymulowaniu rozwoju rolnictwa.Szkolenia pracownikow jako element
motywacji pracowniczej.Skazanie bez rozprawy w polskim postepowaniu karnym (art 335 i 343
kpk).Planowanie kariery zawodowej uczniow z zastosowaniem teorii j. Hollanda.praca licencjacka budzet
gminy .Modelowanie procesow badawczo- rozwojowych w procesie wdrazania innowacji na przykladzie
przedsiebiorstwa branzy elektroenergetycznej..Rozwoj produktow i uslug bancassurance..Charakterystyka
odpowiedzialnosci karnej lekarza za blad w sztuce lekarskiej popelniony przy wykonywaniu czynnosci
leczniczych.System controllingu w sieci franchisingowej.Propozycje zmian w konstytucji rzeczypospolitej
polskiej z 2 kwietnia 1997 r.- analiza normatywna..praca licencjacka budzet gminy .Equality and ability to pay
in the polish tax system.Analiza kosztow na przykladzie myszkowskiej fabryki naczyn emaliowanych
swiatowit w latach 1999-2003.Ogloszenia pisanie prac.Wykorzystanie strategii marketingu-mix na rynku
spedycyjnym (na podstawie firmy schmidt polska).Wybrane aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi w
organizacji (na przykladzie ppo przedsiebiorstwo panstwowe w strzelcach opolskich).Rola funduszy
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strukturalnych w rozwoju miasta krakowa.Promocja miasta praca magisterska.Prac licencjackich.Przeglad i
analiza porownawcza izolacyjnosci cieplnej skosnych dachow budynkow jednorodzinnych. Praca inzynierska
budownictwo.Restrukturyzacja zatrudnienia na przykladzie odlewni zeliwa s.a..Analiza dzialalnosci
posrednika na rynku nieruchomosci.Analiza finansowa w ocenie potencjalu wzrostowego spolek
gieldowych.Analiza kondycji finansowej spolki akcyjnej na przykladzie wolczanki s.a..Organizacja pracy w
urzedzie gminy w klesczowie na zasadach wdrazania systemu zarzadzania jakoscia zgodnie z wymogami
norm pn-en iso 9001-2001.Status obroncy w procesie karnym.Analiza poziomu i struktury bezrobocia w skali
lokalnej (na przykladzie powiatu bialostockiego).Analiza zarzadzania strategicznego nzoz-u na przykladzie
prywatnego szpitala.Franchising jako efektywna forma aktywnosci gospodarczej.Specyfika marketingu
skierowanego do kobiet..praca licencjacka budzet gminy .Walory turystyczne zalewu chancza i jego
okolic..Prace magisterskie pisanie.Organizacja pracy wlasnej kadry kierowniczej (na przykladzie firmy kler
s.a.)..Tlumaczenie jako utwor zalezny.praca licencjacka budzet gminy .Jedrzejczyk- marcin. - kurs walutowy a
ekwiwalentna translacja wartosci ekonomicznych w gospodarce .Kosonoga- jacek. - dozor policji jako srodek
zapobiegawczy w polskim procesie karnym.Kontrola podatkowa jako narzedzie skutecznej polityki
fiskalnej.Wdrozenie iso 14001 jako element prosrodowiskowej orientacji bot elektrowni belchatow
s.a..Projekt stalowej estakady pod urzadzenia transportowe baterii silosow na zboze praca inzynierska
budownictwo.Logistyka produkcji w badanym przedsiebiorstwie..Ochrona informacji niejawnych o klauzuli
tajne lub scisle tajne w prawie karnym materialnym.Posrednik na rynku nieruchomosci na przykladzie biura
obrotu nieruchomosciami w opolu - a.z. gwarancja.Pisanie prac bydgoszcz.Kiezun- witold (1922- ). Red. krytycznie i tworczo o zarzadzaniu : wybrane zagadnienia .Fundusze strukturalne unii europejskiej zrodlem
finansowania inwestycji..Segment premium marek wlasnych sieci handlowych..Prace licencjackie
informatyka.Pisanie prac angielski.Ryzyko zmian kursu walutowego - znaczenie w gospodarce.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza tworzenia i wykorzystania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy strzelce wielkie w latach 2004-2008.Bezrobocie i jego ograniczanie w polsce- w okresie
transformacji..Pisanie prac licencjackich szczecin.Rola nadzoru korporacyjnego i jego wplyw na
funkcjonowanie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Organizacja i funkcjonowanie rynku kapitalowego
w polsce.Operacje pokojowe onz - aspekty prawnomiedzynarodowe.Znaczenie komunikacji wewnetrznej w
doskonaleniu systemu zarzadzania jakoscia-na przykladzie firmy inwemer sp. Z o.o..Wynik finansowy w
sprawozdawczosci gminy na przykladzie gminy wreczyca wielka.Regulacja franchisingu a ochrona konkurencji
i konsumentow w prawie polskim.praca licencjacka budzet gminy .Ekonomiczne aspekty malzenstwa i
kohabitacji.Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy.Rola ogniwa posrednictwa w kanale rynku na
przykladzie firmy artglob.Temat pracy magisterskiej.Edukacja wczesnoszkolna dziecka 6-letniego w
kontekscie powinnosci panstwa- szkoly i rodzicow .Certyfikacja systemow zarzadzania jakoscia w polsce i w
unii europejskij.Dzialalnosc kulturalna duzych miast na przykladzie gdanska w kontekscie staran o tytul
europejskiej stolicy kultury 2016.Konkurencyjnosc malych przedsiebiorstw handlowych z supermarketami na
rynku namyslowskim..Venture capital jako zrodlo finansowania innowacji przez male i srednie
przedsiebiorstwa.Efektywnosc procesu produkcyjnego w warunkach huty szkla..Jednorazowe odszkodowanie
z tytulu smierci osoby ubezpieczonej.Kulturowe uwarunkowania negocjacji w biznesie na przykladzie
wybranych panstw.Uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza
za blad w sztuce medycznej.Wplyw mobbingu na klimat i relacje miedzypracownicze w
organizacji.Wspoldzialanie panstwa i kosciola katolickiego w zakresie przysposobienia.Fundusze europejskie
dla przemyslu drobiarskiego na przykladzie firmy reydrob.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
ergonomiczna przestrzeni pracy w przemysle piekarniczym na terenie wielunia.Pozamaterialne i materialne
czynniki motywacyjne pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa uslug komunalnych saniko sp. Z o.o.
oraz myszkowskiego towarzystwa budownictwa spolecznego sp. Z o.o..Znak towarowy na gruncie ustawy
prawo wlasnosci przemyslowej.Dyskusja w pracy magisterskiej.Funkcja motywacji w procesie
zarzadzania.Sekurytyzacja wierzytelnosci bankowych z udzialem funduszu sekurytyzacyjnego..Administracja
gospodarcza krolestwa polskiego w okresie konstytucyjnym.Efektywnosc kierowania zespolami
pracowniczymi na przykladzie restauracji.Mobbing jako problem wspolczesnego zarzadzania.Swiadczenie
pracy w godzinach nadliczbowych przez pracownika zatrudnionego w niepelnym wymiarze czasu
..
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pacy.Programy pomocowe dla nowopowstajacych przedsiebiorstw na przykladzie powiatowego urzedu pracy
w belchatowie.Zarzadzanie marketingowe szkola jezykowa a zmiany na rynku uslug edukacyjnych.Analiza
finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy pbg sp. Z o.o. W latach 2004-2007..Marketingowe strategie
internacjonalizacji polskich przedsiebiorstw.Polityka podatkowa gminy klomnice i mstow w zakresie
podatkow lokalnych.Warunki i jakosc zycia gospodarstw domowych w polsce w latach 20002007..Zarzadzanie jakoscia w firmie logistycznej na przykladzie raben polska..praca licencjacka budzet gminy
.Biurokratyzacja awansu zawodowego na przykladzie nauczycieli..Celebrity endorsement a skutecznosc
przekazu reklamowego.Rola banku w finansowaniu przedsiebiorstw na wybranych przykladach.praca
licencjacka budzet gminy .Rozwoj sieci sklepow marks and spencer w polsce.Polityka regionalna unii
europejskiej- jej wplyw na rozwoj regionu gminy lelis.Egzekucja swiadczen pienieznych z ruchomosci.Ocena
funkcjonowania grup kapitalowych w polsce..Przywileje podatkowe wynikajace z art. 6 § 2 i 4 oraz 6a ustawy
o podatku dochodowym od osob fizycznych - charakterystyka i ocena.Sztuka uzytkowa- mozliwosci jej
popularyzacji w oparciu o wybrane przyklady polskie i brytyjskie..Wizerunek sklepu na przykladzie martes
sport.Zakazana reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji.Funkcjonowanie rachunku inwestycyjnego na
przykladzie notowan akcji banku handlowego w latach 2000-2005.Kwalifikacja prawna i charakter spolki
cichej na tle przepisow regulujacych stosunek spolki cywilnej.Rekrutacja i selekcja pielegniarek do pracy w
norwegii klienteli firmy adecco.Diagnoza kultury organizacyjnej krakowskiego biura
festiwalowego.Pozyskiwanie informacji o majatku dluznika w postepowaniu egzekucyjnym-.System
sprawozdawczosci gminy wiejskiej z ilustracja na przykladzie.Plynnosc finansowa przedsiebiorstwa x..praca
licencjacka budzet gminy .Ustalenie wyniku finansowego wedlug prawa bilansowego i finansowego.Male
przedsiebiorstwo w obliczu zmian zwiazanych z wejsciem polski do unii europejskiej.Odpowiedzialnosc
konstytucyjna w swietle konstytucji rp z 2 kwietnia 1997 r..Sterowanie kosztami produkcji na przykladzie
przedsiebiorstwa branzy cukierniczej.Analiza ryzyka kredytowego banku na podstawie banku spoldzielczego
w krzepicach w latach 2006 -2010.Systemy informatyczne w ewidencji gruntow- budynkow i lokali w
placowkach samorzadu terytorialnego. Studium oceny..Znaczenie systemu zarzadzania jakoscia w
przedsiebiorstwie na podstawie badan empirycznych przeprowadzonych w przedsiebiorstwie petrochemia blachownia spolka akcyjna.Kompetencje menedzera sukcesu.Uzycie sily w celu ochrony ludnosci przed
masowymi naruszeniami praw czlowieka.Ocena placowych i pozaplacowych form motywacji w swietle opinii
pracownikow wybranej instytucji.Polska skarga konstytucyjna na tle modelu austriackiego- hiszpanskiego i
niemieckiego..Czynniki wplywajace na przestepczosc nieletnich oraz sposoby zapobiegania przestepczosci
nieletnich na terenie powiatu kedzierzynsko-kozielskiego.Karpiuk- miroslaw. - samorzad terytorialny a
panstwo : prawne instrumenty nadzoru nad samorzadem gminnym .Postepowanie odrebne w sprawach
gospodarczych.Praca licencjacka z administracji.Zarzadzanie kosztami przedsiebiorstwa na przykladzie spolki
delta.Sposoby motywowania pracownikow na przykladzie firmy consoni.praca licencjacka budzet gminy
.Bezrobocie i sposoby jego zwalczania w powiecie krapkowickim w latach 2001-2006.Marketing szkol
prywatnych na przykladzie dzialalnosci niepublicznej szkoly podstawowej nr 97 w warszawie..Namyslakbeata. - dzialalnosci tworcze a rozwoj miast : przyklad wroclawia .Cechy postanowien w procesie
cywilnym.E-marketing jako narzedzie kreowania wizerunku miasta..Brzoska- jan. Red. - przedsiebiorca w
politechnice slaskiej : konkurs moj pomysl na biznes .Rachunkowosc w procesach przeksztalcen jednostek
gospodarczych na przykladzie restrukturyzacji poczty polskiej.Szacowanie wartosci nieruchomosci dla
potrzeb naliczania oplat planistycznych i adiacenckich.Efektywnosc i trafnosc doboru pracownikow a decyzje
personalne.Usprawnienia transportu wewnetrznego w aspekcie efektywnosci.praca licencjacka budzet
gminy .Wybrane formy finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa.Analiza porownawcza programow
lojalnosciowych operatorow sieci komorkowych w polsce.Wykorzystanie internetu jako medium
reklamowego na przykladzie agencji mediowej effective media.Projekt stalowej konstrukcji nosnej stropu
praca inzynierska budownictwo.Historyczny rozwoj separacji i rozwodu w europejskich systemach
prawnych.Ewidencja i wycena uslug budowlanych w ksiegach rachunkowych przedsiebiorstwa.Potulskijacek. - lekarz a postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej i karnej : wybrane
zagadnienia.Ztrudnienie tymczasowe jako nietypowa forma pracy.Tryb zwolnien grupowych .Finansowanie
inwestycji komunalnych w gminie kleszczow.Placowe i pozaplacowe czynniki motywacyjne na przykladzie
..
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banku spoldzielczego.Dochody podatkowe budzetu panstwa w polsce w latach 2000-2007.Trasy przewozu
materialow niebezpiecznych w aglomeracji lodzkiej.Lodzka specjalna strefa ekonomiczna - wplyw na rozwoj
wojewodztwa lodzkiego.praca licencjacka budzet gminy .Formy wspierania kultury przez korporacje w
polsce. Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu - filantropia czy kreowanie wizerunku?.Opodatkowanie
nieruchomosci jako zrodlo finansowania gminy rawa mazowiecka w latach 2007 - 2009.Uwarunkowania
doboru zrodel finansowania sektora msp na przykladzie firmy compress.Postepowanie przyspieszone w
polskim procesie karnym.Organizacyjne i techniczne aspekty ochrony systemow informatycznych przed
programami zlosliwymi.Seminarium ii r.sum.kat.prawa rolnego.Wplyw orzecznictwa ets na praktyke
stosowania prawa podatkowego w polsce.Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci w gminie zambrow po
roku 2004.Analiza zrodel finansowania rozwoju lokalnego na przykladzie gminy szczecin w latach 20032007.Premia jako skladnik wynagrodzenia za prace.Powstanie i historia ruchu punk w polsce jako przyklad
pluralizmu wspolczesnej kultury..Tematy prac magisterskich administracja.praca licencjacka budzet gminy
.Praca inzynierska.Kradziez z wlamaniem do domkow letniskowych w powiecie limanowskim.Instrumenty
marketingowe w dzialalnosci firmy lampogas kargas sp. Z o.o..Proces zarzadzania jakoscia w sieci hotelowej
na podstawie hotelu radisson blu w krakowie..Analiza i ocena rentownosci przedsiebiorstwa na przykladzie
spolki srubex s.a..Skuteczne metody pozyskiwania zasobow ludzkich w organizacji.Miejsce promocji w
strategii marketingowej na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku.Rola ryzyka i zrodla
informacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.Audyt wewnetrzny jako instrument oceny
ryzyka w instytucji publicznej na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w suwalkach.Ochrona
danych osobowych w ogolnym postepowaniu administracyjnym.Projekty open source jako szczegolny rodzaj
organizacji wirtualnych..Wplyw strategii dystrybucji na wyniki finansowe firmy na przykladzie okregowej
spoldzielni mleczarskiej w olecku.Przestepstwo wypadku drogowego.Europejski nakaz aresztowania jako
odstepstwo od zasady niewydawania wlasnych obywateli.Analiza kierunkow ksztalcenia lodzkich uczelni
wyzszych w kontekscie potrzeb lodzkich przedsiebiorcow.Prawo miedzynarodowe publiczne.praca
licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie wizerunku miasta opola poprzez dzialania public
relations.Identyfikacja glownych obszarow przestepczosci gospodarczej w polsce.Udzielenie i zakres
pelnomocnictwa procesowego.Zybala- andrzej. Red. - w kierunku dialogu opartego na wiedzy
.Kredytowanie klientow indywidualnych i instytucjonalnych na przykladzie lukas banku s.a..Adaptacja
pracownikow do pracy i do grupy pracowniczej na przykladzie jednostek policji.Finansowanie zadan
samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu zawiercianskiego..Napisze prace licencjacka.Ksztaltowanie
systemu wynagrodzen w przedsiebiorstwie x jako element zarzadzania zasobami ludzkimi.Zakaz konkurencji
po ustaniu stosunku pracy w prawie amerykanskim i polskim.Zarzadzanie rozwojem produktow na
przykladzie przedsiebiorstwa branzy piekarniczej..Sprawozdania finansowe jako podstawowe zrodlo danych
do oceny pprzedsiebiorstw przez inwestorow.Bezrobocie w powiecie wielunskim a pomoc z unii
europejskiej.Stres organizacyjny w grupie pracownikow administracyjnych i grupie kadry kierowniczej w
oddziale kwk. Halemba.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja
w teorii i w praktyce.Ocena funkcjonowania produktow bankowych w banku pocztowym w latach 20062010..Bezrobocie prace magisterskie.Diagnoza dysfunkcji zarzadzania projektem inwestycyjno - budowlanym
na przykladzie firmy signalco ltd sp. Z o.o..Przywrocenie terminu do wniesienia srodka odwolawczego.praca
licencjacka budzet gminy .Znaczenie procesu rekrutacji i selekcji w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi
(na przykladzie przedsiebiorstwa robot drogowych i mostowych s.a. w kedzierzynie - kozlu)..praca licencjacka
budzet gminy .Organizacja procesu produkcyjnego w firmie amcor rentsch polska.Strategia rozwoju na
przykladzie gminy gogolin..praca licencjacka budzet gminy .Problematyka prawna utworow
osieroconych.Europejska stolica kultury w kontekscie staran lublina o tytul.Bank secrecy in swiss and polish
legal system.Ustawa o podatku od towarow i uslug a regulacje vi dyrektywy ue: procedury rozliczania
podatku w obszarze eksportu towarow na wybranym przykladzie.Unia europejska wobec lamania praw
czlowieka w chinach w kontekscie organizacji igrzysk olimpijskich w pekinie w 2008 roku..Praca magisterska z
pedagogiki.praca licencjacka budzet gminy .Pomoc w pisaniu pracy inzynierskiej.Ochrona oznaczenia
przedsiebiorcy i przedsiebiorstwa.Przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym od osob
prawnych.Doradztwo zawodowe w szkolach srednich i jego rola w ksztaltowaniu kariery zawodowej –
..
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zalazenia i ich realizacja w praktyce.Gwarancja bankowa jako instrument ograniczania ryzyka w dzialalnosci
gospodarczej.Istota i znaczenie oceny plynnosci finansowej przedsiebiorstwa w procesie zarzadzania na
przykladzie firmy lpp s.a..praca licencjacka budzet gminy .Rola i mechanizmy oddzialywania
reklamy.Marketinga polityka. Wspolczesne metody ksztaltowania wizarunku partii politycznej..Problem
obywatelstwa polskiego w ii rzeczypospolitej.Konkurencja na rynku otwartych funduszy
emerytalnych.Przepisywanie prac magisterskich.Analiza wypadkowosci w przemysle metalowym a
przemiany gospodarcze w polsce..Analiza skutecznosci reklamy internetowej dzialajacej na konsumentow w
usa i w polsce.Polityka pieniezna banku centralnego w gospodarce rynkowej.Afis jako metoda identyfikacji
daktyloskopijnej w wojewodztwie opolskim w latach 2009-2010.Analiza i ocena sytuacji ekonomicznej
przedsiebiorstwa na przykladzie bioton s.a. w latach 2005-2007.praca licencjacka budzet gminy .Komin
stalowy o wysokosci 80m praca inzynierska budownictwo.Prace dyplomowe pedagogika.Prawnopodatkowe
aspekty umowy leasingu..Znaczenie pogladow nauczycieli na zjawisko kryzysu wieku mlodzienczego dla
zarzadzania szkola.Przestepczosc stadionowa w perspektywie mistrzostw europy w pilce noznej uefa euro
2012.Zarzadzanie wiedza jako czynnik zwiekszenia konkurencyjnosci firmy na przykladzie fabryki urzadzen
mechanicznych poreba sp. Z o.o..Wplyw porozumien procesowych na wysokosc sankcji karnej.praca
licencjacka budzet gminy .Rozwoj kompleksow sportowych orlik 2012 w dabrowie gorniczej na wybranych
przykladach.Analiza skutecznosci funkcjonowania systemu eurogap w firmie perka przemyslaw. Produkcja
pieczarek.Fuzje i przejecia bankow w latach od 2001 do 2004.Rekrutacja wewnetrzna i selekscja
pracownikow jako metoda zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie zus.Zarzadzanie rozliczeniem
podatkow stanowiacym dochody samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta i gminy dzialoszyn w latach
2005-2007.Instytucja prezydenta rp.Venture capital- jako metoda finansowania innowacyjnych projektow
zaawansowanych technologicznie..Jasnowidz w sledztwie- czyli parapsychologia na uslugach nowoczesnego
panstwa.praca licencjacka budzet gminy .Prawnokarna ochrona informacji w sferze elektronicznych
sposobow ich przesylania- przetwarzania i gromadzenia.Muzulmanie jako pelnoprawni obywatele krajow
unii europejskiej - rzeczywistosc czy mit? Analiza wybranych krajow ue.praca licencjacka budzet gminy
.Dyskryminacja jako zjawisko patologiczne w organizacji.Srodki finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw funkcjonujacych w warunkach gospodarki rynkowej.Wplyw kosztow wynagrodzen na wynik
finansowy na przykladzie przedsiebiorstwa transtartak w latach 2007-2009.Placowe i pozaplacowe czynniki
motywacji pracowniczej na przykladzie cukrowni lesmierz s.a..Kredyt bankowy jako sposob pozyskania
kapitalu przez mala firme na przykladzie oferty kredytowej multibanku.Postrzeganie jakosci w sektorze uslug
telekomunikacyjnych na przykladzie firmy polkomtel s.a..Forex - rynek wymiany walut i jego
mechanizmy.Burzynska- dorota. - finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiebiorstwie .Relacje
pomiedzy studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego a miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.Renomowany znak towarowy i jego ochrona w polskim prawie wlasnosci
przemyslowej.Odpowiedzialnosc za zwierzeta.Elektroniczne monitirowanie przestepcow.Konsument wobec
banku - ochrona praw konsumenta a praktyki bankowe.Wykonywany zawod jako czynnik
wiktymogenny.Alternatywne formy finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Ocena dzialalnosci bre
multibanku s.a. w zakresie kredytow hipotecznych.Ekonomiczny wymiar agroturystyki w wojewodztwie
malopolskim..Wylaczenia grupowe dla porozumien transferu technologii w unii europejskiej.Rola
marketingu mix w dzialalnosci przedsiebiorstwa bomix.Kierunki rozwoju osobistego konta oszczednoscioworozliczeniowego na przykladzie oddzialu banku pko bp s.a. w pabianicach.Zarzadzanie plynnoscia finansowa
przedsiebiorstwa (analiza porownawcza agora s.a. oraz multimedia polska s.a.)..praca licencjacka budzet
gminy .Kurleto- malgorzata halszka. - ginace kultury australii- nowej zelandii i kanady a zarzadzanie turystyka
zrownowazona .Motywacyjny system placowy w sklepach top hi-fi.Systemy logistyczne zarzadzania
opakowaniami w przedsiebiorstwach niemieckich.Naduzywanie pozycji dominujacej w swietle polskiego
orzecznictwa antymonopolowego.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza panstwa czlonkowskiego za
naruszajace prawo wspolnotowe dzialanie organow wladzy sadowniczej..Logistyka dedykowana branzy
farmaceutycznej.Fisher- roger - dochodzac do tak : negocjowanie bez poddawania sie .Rola public relations
w kreowaniu wizerunku firmy na przykladzie marki nivea.Podpis elektroniczny w polsce - teoria a
praktyka..Wypalenie zawodowe w pracy kuratorow sadowych.praca licencjacka budzet gminy .Wydatki
..
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majatkowe samorzadu wojewodztwa lodzkiego w zakresie kultury w latach 2003 - 2006.Strategie
marketingowe przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa complex s.a..Uproszczone formy
opodatkowania osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.praca licencjacka budzet gminy
.Turystyka pielgrzymkowa w polsce - ocena jakosci uslug oferowanych w kalwarii zebrzydowskiej..Pisanie
prac licencjackich warszawa.Ochrona informacji niejawnych jako element bezpieczenstwa panstwa.Fundusze
unijne jako zrodlo finansowania zadan publicznych w gminie.Podstawy prawne powolania i odnowienia
wszechnicy krakowskiej oraz nauczanie w niej prawa w xiv- xv i xvi wieku. Studium
porownawcze.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo danych charakteryzujacych kondycje finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa rolno-spozywczego dubielak.praca licencjacka budzet
gminy .Obowiazki przedsiebiorstwa na gruncie dyrektywy mifid.Rekrutacja- selekcja oraz szkolenia
pracownicze jako elementy procesu kadrowego na przykladzie firmy rpm s.a. w lublincu.Przemoc w rodzinie
praca licencjacka.Rekrutacja i selekcja jako narzedzie zarzadzania zasobami ludzkimi w firmie
ubezpieczeniowej.zrodla finansowania i ocena efektywnosci inwestycji w odnawialne zrodla energii na
przykladzie farmy wiatrowej.Ostoj- jan (1944- ). Red. - ryzyko a zarzadzanie finansami organizacji
gospodarczych .Prawo do integranosci utworu audiowizualnego w aspekcie nowych technologii..Analiza
bezpieczenstwa sieci bezprzewodowych na podstawie wybranych technologii.Rola publicznego posrednictwa
pracy jako metody rekrutacji pracownikow w opiniach posrednikow pracy zatrudnionych w powiatowym
urzedzie pracy w czestochowie.Marketing w ksztaltowaniu wartosci w europejskich klubach pilkarskichanaliza porownawcza realu madryt cf i fc barcelony.Analiza poziomu obslugi klienta na podstawie
przedsiebiorstwa x..Postrzeganie systemow zarzadzania przez pracownikow na przykladzie zakladu grupy
icopal w zdunskiej woli.Media w procesie karnym..Rola kierownika w budowaniu zespolu pracowniczego rekrutacja pracownikow w miejskim zakladzie uslug komunalnych w sosnowcu..Gospodarka odpadami ze
szczegolnym uwzglednieniem recyklingu w lodzi.Zaklad ubezpieczen na zycie jako instytucja zaufania
publicznego na przykladzie pzu zycie s.a..praca licencjacka budzet gminy .Analiza tworzenia i wykorzystania
budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy strzelce wielkie w latach 20042008.Rozwiazanie spolki partnerskiej.Akcesoryjnosc poreczenia.Finansowanie sektora malych i srednich
przedsiebiorstw.Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego w bialymstoku.Realizacja zasady
dwuinstancyjnosci w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Zawieszenie postepowania
administracyjnego.Pisze prace licencjackie.Nowa jakosc w zarzadzaniu komunikacja miejska na podstawie
miasta krakow..Kultura organizacji zorientowana na klienta.Projekt technologii i organizacji robot
remontowych i modernizacyjnych wybranego budynku mieszkalnego praca inzynierska budownictwo.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Szanse i bariery rozwoju malej przedsiebiorczosci (
studium przypadku firmy polszlif).Rola i znaczenie organizacji narodow zjednoczonych w zapewnianiu
miedzynarodowego bezpieczenstwa.Ocena mikroekonomicznych kosztow aktywnosci informacyjnej
organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Inwentaryzacja zapasow a wynik finansowy w przedsiebiorstwie
branzy drzewnej.Zasady opodatkowania sprzedazy nieruchomosci podatkiem od towarow i uslug i
podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych.Praca licencjacka logistyka.praca licencjacka budzet gminy
.Wszywki i wkladki jako jedna z form reklamy prasowej.Procesy informatyzacji w administracji
publicznej.Rola reklamy w strategii marketingowej wspolczesnej firmy (na przykladzie sieci plus
gsm).Wyjasnienia podejrzanego i oskarzonego a zeznania swiadka koronnego.Mlodociani i nieletni zabojcy
na terenie wojewodztwa opolskiego w latach 2005-2011.Skarga kasacyjna jako sformalizowany srodek
odwolawczy.Opakowanie w strategii przedsiebiorstwa..Gotowe prace magisterskie licencjackie.Aspekty
logistycznej obslugi klienta na przykladzie przedsiebiorstwa orsay.Zarzadzanie innowacjami w polskim
gornictwie.Mandat czlonka zarzadu spolki kapitalowej a umowa laczaca go ze spolka.Odpowiedzialnosc
karna za dzialanie na szkode spolki handlowej z art. 585 kodeksu spolek handlowych w swietle badan
aktowych.Komplementarnosc zapisow wybranych instrumentow planistycznych sasiednich jednostek
samorzadu terytorialnego w konurbacji katowickiej na przykladzie bytomia- chorzowa- rudy slaskiej i
swietochlowic..Pozycja ustrojowa kanclerza republiki federalnej niemiec..Logistyka dystrybucji na przykladzie
firmy arctic paper kostrzyn.Regionalne strategie innowacji jako element strategii rozwoju wojewodztw w
okresie programowania 2004-2006..Wykorzystanie internetu w dzialalnosci funduszy
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inwestycyjnych.Dostosowanie polskiego systemu bankowego do wymogow gospodarki rynkowej.Banki
hipoteczne na rynku kredytowym.Zarzadzaniu relacjami z klientem crm.Marketing samorzadow
terytorialnych na podstawie gminy mykanow.Ocena efektywnosci projektu inwestycyjnego na przykladzie
firmy handlowo-uslugowej kwiatkowski.Wyrok wstepny.Zarzadzanie kosztami w przedsiebiorstwie na
przykladzie bis multiserwis sp. Z o.o..Kredyt jako forma finansowania rynku nieruchomosci.praca licencjacka
budzet gminy .Motywowanie kadry kierowniczej w przedsiebiorstwie ( na przykladzie spoldzielni pracy
armatura).Zarzadzanie zasobami ludzkimi w strategii rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie firmy
motoryzacyjnej.Analiza portfela produktow w strategii przedsiebiorstwa.Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej w
postepowaniu cywilnym.Bezrobocie w powiecie ostroleckim - analiza zmian stanu i struktury w latach 20052008.praca licencjacka budzet gminy .Wierzchon- michal. Red. - nowe trendy w reklamie : miedzy nauka a
praktyka .Wizerunek miasta lodzi w opiniach mieszkancow.Przeciwdzialanie mobbingowi w miejscu pracy na
przykladzie wybranej organizacji.Prawo cywilne.Rekrutacja i selekcja praca magisterska.praca licencjacka
budzet gminy .Bankowosc internetowa jako nowa forma uslugi bankowej.Rola policji w zwalczaniu
przestepstwa handlu ludzmi.Uwarunkowania skutecznej komunikacji w organizacjacji na przykladzie
przedsiebiorstwax.Sytuacja prawna osob bezrobotnych po 50 roku zycia na rynku pracy.Zarzadzanie malym
przedsiebiorstwem na przykladzie firmy p.p.h.u. sumak.New methods of quality management succoring
production systems in the company..Coaching jako metoda zarzadzania potencjalem i rozwojem
czlowieka.Rola pit w dochodach gromadzonych przez urzad skarbowy.Przedsiebiorczosc jako zrodlo sukcesu
rynkowego biura podrozy..Praca magisterska rachunkowosc.Rozwoj transportu drogowego w polsce w
kontekscie unii europejskiej.Starosta jako organ administracji rzadowej i samorzadowej.Aspekt spoleczny w
procesach rewitalizacji.Tematy prac licencjackich pedagogika.Wplyw motywacji na sukces firmy.Rozumienie
celow rozwoju zawodowego nauczycieli a zarzadzanie szkola.Projekt pracy magisterskiej.Zwiazki
samorzadowe w latach 1928-2006..praca licencjacka budzet gminy .Chroniczny deficyt snu i jego
konsekwencje w grupie pracujacych osob w sektorze finansowym..Pozycja platnika w postepowaniu
podatkowym.Utrata mocy wiazacej przez zgodna z prawem decyzje administracyjna.Przestepczosc nieletnich
w polsce i sposoby jej zwalczania .Outsourcing.Reklama praca licencjacka.Technologia produkcji wybranego
elementu osprzetu elektroinstalacyjnego oraz kontrola jego jakosci..praca licencjacka budzet gminy .Prawo
do ochrony zycia w polskim prawie konstytucyjnym i prawie miedzynarodowym.Wdrazanie
miedzynarodowych standardow rachunkowosci/miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci
finansowej w praktyce polskiej na przykladzie wybranych standardow.Rola portali internetowych w rekrutacji
pracownikow.Spam - komercyjny list elektroniczny.Dochody jednostek samorzadu terytorialnego oraz
polityka podatkowa na przykladzie urzedu miasta i gminy lazy.Wplyw msr/mssf na polski system
rachunkowosci..praca licencjacka budzet gminy .Widowisko sportowe siatkowki jako produkt marketingowy
na przykladzie meczy druzyny pamapol domex azs czestochowa.Zarzadzanie logistyka jako efektywny
element funkcjonowania wspolczesnego przedsiebiorstwa..Podatek rolny jako forma opodatkowania
dzialalnosci rolniczej w polsce.Analiza struktury kosztow w przedsiebiorstwie produkcyjnym przy
uproszczonej formie ewidencji.Zadania administracji publicznej z zakresu ochrony srodowiska oraz ich
realizacje na przykladzie gminy jablonka.Sprawozdanie finansowe – efekt kreatywnej czy agresywnej polityki
rachunkowosci.Skurzynski- piotr. - technologie ket : instrumenty wsparcia .Dziemianowicz- ryta iwona. Red. miedzy ekonomia a historia : studia ofiarowane profesorowi czeslawowi noniewiczowi z okazji.System
zarzadzania jakoscia jako element konkurencyjnosci firmy na podstawie solid security.Projekt konstrukcji
kladki dla pieszych nad ulica o szerokosci jezdni 7-00 m. Z obustronnymi sciezkami rowerowymi i
chodnikami. Praca inzynierska budownictwo.Skutki prawne smierci wspolnika spolki osobowej.Rozwoj uslug
bankowych na przykladzie banku lukas.Rynek nieruchomosci i rzadowa pomoc w finansowym wsparciu
rodzin program rodzina na swoim.Skutki niewykonania umowy przedwstepnej.praca licencjacka budzet
gminy .Audity wewnetrzne zintegrowanego systemu zarzadzania w szpitalu klinicznym..Praca licencjacka z
pedagogiki.Specyfikacja i uwarunkowania zarzadzania procesami innowacyjnymi w kontekscie zastosowania
koncepcji open innovation..Itil jako metoda zarzadzania uslugami it swiadczonymi przez duza firme
outsourcingowa.Venture capital jako innowacyjna forma finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw.Tematy prac licencjackich z pedagogiki.Praca magisterska pisanie.Europejski fundusz
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spoleczny i jego rola w zwalczaniu bezrobocia w warunkach polskich.Rola analizy finansowej w sektorze
malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w gluchowie.Strategie
ekspansji polskich firm na rynki zagraniczne na przykladzie firmy x..praca licencjacka budzet gminy .Ocena
zagospodarowania turystycznego miejsc publicznych w opolu..Ekonomiczna analiza prawa
wlasnosci.Prezydent rzeczypospolitej polskiej w swietle konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku.Wplyw
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na proces inwestycyjny w gminie.Analiza wydatkow
osobowych na przykladzie zespolow szkol x i y w latach 2007-2009.Perspektywa finansowa i jej rola w
ksztaltowaniu budzetu unii europejskiej.Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej w obszarze
funkcjonowania lgd gorna prosna..Wspolpraca jednostek samorzadu terytorialnego z organizacjami
pozarzadowymi. Na przykladzie urzedu miasta oswiecim.praca licencjacka budzet gminy .Sejm
rzeczypospolitej polskiej. Sklad- struktura i funkcje sejmu rp.Praca licencjacka.Marka jako narzedzie
budowania pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstwa.Assessment center - praktyka krakowskich firm w
swietle miedzynarodowych standardow.Instytucja rzecznika praw obywatelskich w polsce na tle rozwiazan
europejskich.Europejskie okregi przemyslowe w gospodarce wiedzy.praca licencjacka budzet gminy
.Przejecie spolki kapitalowej i jego skutki w europejskim i polskim prawie podatkowym.Stadniczenkostanislaw leszek. Red. - urzeczywistnianie wolnosci przekonan religijnych i praw z niej wynikajacych .Podatek
od spadkow i darowizn - wybrane problemy.Zandarmeria wojskowa jako policja wojskowa w
polsce..Programy lojalnosciowe jako wspolczesne narzedzie marketingu relacji oraz proba budowy programu
na przykladzie stacji paliw.Rozwoj kredytow mieszkaniowych programu rodzina na swoim w banku pko
bp.Zarzadzanie srodkami pienieznymi w przedsiebiorstwie na przykladzie spolki informatycznej.Wplyw
zadzadzania zasobami ludzkimi a sprawa realizacji okreslonych celow w organizacji publicznej w opinii
menadzerow..praca licencjacka budzet gminy .Polska w unii europejskiej - spelnianie kryteriow
wprowadzenia wspolnej waluty oraz jej skutki.Ryzyko wierzytelnosci hipotecznych i sposoby jego
ograniczania- na przykladzie kredytu mieszkaniowego udzielanego przez bank pko sa.Analiza zagrozen i
krytycznych punktow kontroli w procesie filtracji w praktyce browarniczej..Funkcja oceny w procesie
zarzadzania zasobami ludzkimi.Odpowiedzialnosc osoby trzeciej wzgledem wierzyciela w przypadku skargi
paulinskiej..Przeksztalcenie sprawozdania finansowego na podstawie jednostki markus.System zarzadzania
jakoscia na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego..Procesy zarzadzania inwestycjami na przykladzie
gminy lazy..Analiza i ocena efektywnosci gospodarowania srodkami trwalymi w gorazdze beton sp. Z
o.o..Reprezentacja stron w procesie..Przeslanki stwierdzenia niewaznosci decyzji w postepowaniu
administracyjnym.Strategie marketingowe w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstwa (na
przykladzie huty szkla gospodarczego i artystycznego finezja w wolborzu).Rola logistycznej obslugi klienta w
sprzedazy uslug transportowych na przykladzie firmy p.t.h. eksport-import alfred morawiec.Zarzadzanie
talentami jako strategia rozwoju pracownikow na przykladzie banku detalicznego.Konsumpcja surowcow
nieodnawialnych przez gospodarstwa domowe a zrownowazony rozwoj w polsce w latach 20002007..Dzialalnosc banku hipotecznego pekao s.a. na rynku kredytow hipotecznych w polsce w latach 20072011.praca licencjacka budzet gminy .Rola ubezpieczen komunikacyjnych w samorzadzie terytorialnym na
przykladzie gminy gostynin w latach 2002-2007.Procedura zaskarzania uchwal zgromadzen spolek
kapitalowych.Kredyt jako narzedzie finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Czynniki wplywajace na
proces motywowania na przykladzie wybranych domow kultury.Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania
instytucji kredytowych ze szczegolnym uwzglednieniem regulacji polskich i francuskich.Praca licencjacka jak
pisac.Bychowski]- grzegorz. [tl. - bot w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego : buduj- eksploatujprzekaz .Prace magisterskie logistyka.Wplyw satysfakcji pracownikow na jakosc szyb
zespolonych.Szablewski- andrzej t. - liberalizacja a bezpieczenstwo dostaw energii elektrycznej .Programy
praca-zycie na przykladzie przedsiebiorstw..Pozycja ustrojowa- organizacja i zasady dzialania trybunalu stanu
w polsce..Organy w spolce z o.o. - zagadnienia prawno ustrojowe.Konkubinat w prawie polskim i w prawie
koscielnym.Lech- aleksandra. Red. - przystapienie polski do unii ekonomiczno-monetarnej : perspektywy i
uwarunkowania .Rosja jako dostawca surowcow energetycznych do polski - dzien dzisiejszy i
perspektywy.Wyrok w procesie o rozwod.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw stylu kierowania
przelozonego na motywacje do pracy jego podwladnych..Spoleczno - ekonomiczne konsekwencje dla polski
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po przystapieniu do strefy schengen..System zarzadzania reklamacjami a szansa dlugofalowego pozyskania
klienta..Rola podatku od nieruchomosci w ksztaltowaniu dochodow gminy na przykladzie gminy
ogrodzieniec w latach 2006-2008.Puslecki- zdzislaw walenty - unia europejska wobec wzrostu
konkurencyjnosci brazylii- rosji- indii i chin (bric) .Praca licencjacka jak pisac.Ziarkowski- dominik. - zabytki a
turystyka : studium poswiecone historii naukowego i krajoznawczego poznawania doliny.Prywatnoprawne
wdrazanie prawa konkurencji we wspolnocie europejskiej i stanach zjednoczonych.Rola onz i nato w
systemie bezpieczenstwa wspolczesnego swiata.Poczta polska w okresie 1990 – 2013 – przeksztalcenia w
systemie zarzadzania oraz ksztaltowanie nowego wizerunku poczty polskiej na przykladzie placowek
pocztowych w krakowie..Miejsce promocji w strategii marketingowej na przykladzie okregowej spoldzielni
mleczarskiej w radomsku.Marka produktu i jej wplyw na satysfakcje klienta z uslug swiadczonych przez ing
bank slaski s.a..praca licencjacka budzet gminy .Bezrobocie w wybranych grupach ludnosci (kobietymlodziez- dlugookresowo bezrobotni) w polsce w latach 1999-2003..Proces zakladania dzialalnosci
gospodarczej i jego zlozonosc na przykladzie lpg.Niespojnosc oraz niezupelnosc regulacji polskiego
postepowania karnego.Rola komunikacji w procesie zarzadzania kooperujacymi firmami.Uwarunkowania
realizacyjne procesu produkcyjnego cementu w warunkach przykladowej cementowni..Przestepczosc
zorganizowana w polsce .Etiologia samobojstw na przykladzie powiatu prudnickiego w latach 20052009.Projekt wdrozenia systemu haccp na przykladzie stolowki prowadzonej przez firme x.Rozwod w swietle
prawa prywatnego miedzynarodowego.Rola ubezpieczen w bankowosci - na przykladzie sygma banque s.a.
odzial w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie nakazowe i postepowanie
upominawcze.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Restrukturyzacja
przedsiebiorstwa i jej wplyw na rozwoj firmy na przykladzie gorazdze cement s.a.Analiza i ocena kompetencji
pracownikow roznych szczebli zarzadzania na przykladzie firmy infostrategia..Rola zarzadcy nieruchomosci w
procesie zarzadzania wspolnota mieszkaniowa w blachowni.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie
sanockich przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy .Pomiar i ocena wynikow dzialalnosci na
przykladzie wojewodzkiego osrodka ruchu drogowego w skierniewicach.Budget analisis of the self government of the sosnowiec district 2002 - 2004.Zrodla finansowania dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie gabinetu kosmetycznego.Organizacyjno-prawne aspekty statusu pracownika
w swietle regulacji ustawowych.Marketingowa strategia produktu na przykladzie przedsiebiorstwa lotos due
sp. Zo.o..Praca magisterska pedagogika wczesnoszkolna.Instrumenty konkurowania malego przedsiebiorstwa
na prykladzie firmy janex spolka jawna w opolu..Tracy- brian - a teraz... Stworz wielka firme : 7 sposobow
maksymalizacji zyskow na kazdym rynku .Reklamy w prasie mlodziezowej - analiza i ocena na przykladzie
konkretnych magazynow.Czynniki sprzyjajace efektywnosci kierowania zasobami ludzkimi.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie wolontariuszami w organizacjach pozarzadowych..praca licencjacka budzet gminy
.Rewitalizacja obszarow poprzemyslowych na przykladzie szydlowca- lodzi i miast francuskich..Zarzadzanie
jednostka wojskowa w kontekscie wspolpracy cywilno-wojskowej na przykladzie 6 brygady
powietrznodesantowej w krakowie..Samowola budowlana.Sadownictwo administracyjne w polsce..Cesja
globalna w prawie polskim.Strategia marketingowa malego przedsiebiorstwa na podstawie firmy drinkpol.Biuletyn informacji publicznej na przykladzie gmin wojewodztwa opolskiego.Zasady prezentacji
informacji w sprawozdaniu finansowym na przykladzie grupy tp.Szczegolna ochrona trwalosci stosunku pracy
pracownicy w ciazy..Tresc stosunku pracy mianowanego pracownika samorzadowego.Rola i pozycja
monarchy w sejmie rzeczypospolitej - jako stanu sejmujacego oraz jego udzial w procesie legislacyjnym od
drugiej polowy xv wieku do drugiej polowy xvii wieku.Badanie mozliwosci finansowania inwestycji przez
gmine dobryszyce.Analiza sprawozdan finansowych na przykladzie spolki wars s.a..praca licencjacka budzet
gminy .Instytucje wspierajace rozwoj msp w unii europejskiej.Analiza zagrozen wynikajacych z technologii
stosowanych w przemysle obrobki plastycznej na goraco na przykladzie firmy kuznia palysz.Funkcjonowanie
gospodarki odpadami na przykladzie gminy olesno w latach 2003-2007..Rola public relations w
ksztaltowaniu wizerunku firmy.Otoczenie finansowe malych i srednich przedsiebiorstw..Analiza
marketingowa srodkow do mebli tapicerowanych przy wprowadzaniu na rynki zagraniczne.Promocja gminy o
walorach turystycznych na przykladzie gminy inowlodz.Wspolczesne zrodla przewagi konkurencyjnej w
globalnym sektorze producentow samochodow.Pisanie prac za pieniadze.Dostep do informacji publicznej
..
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jako publiczne prawo podmiotowe..Obowiazek pracodawcy przeciwdzialania mobbingowi.Otwarte fundusze
emerytalne jako element systemu zabezpieczenia emerytalnego.Obciazenia podatkowe spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia na przykladzie --imex-piechota sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Decyzje
konsumenckie (na przykladzie badan przeprowadzonych w firmie x)..Dzialalnosci outsourcingowa w
przedsiebiorstwie produkcyjnym..Bezpieczenstwo pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym
smollpap.Turystyczna konferencja na polskim rynku.Rozwoj oraz wprowadzanie nowego produktu na rynek
na podstawie firmy ccc.Prace magisterskie z ekonomii.Akredytywa dokumentowa na gruncie prawa
bankowego oraz jednolitych regul miedzynarodowej izby handlowej.Rekompensowanie skutkow naruszen
prawa wlasnosci wynikajacych z aktow nacjonalizacyjnych w rolnictwie.Przedkontraktowe zawieranie umow
.Zarzadzanie czasem wolnym studentow wziks uj..Nastepstwo prawne miedzy wspolnikami spolki cywilnej a
spolka handlowa powstajaca z przeksztalcenia spolki cywilnej.Outsourcing praca magisterska.Zarzadzanie
jakoscia w firmie logistycznej na przykladzie raben polska..System motywowania wolontariuszy a sprawna
realizacja zadan w pozarzadowej organizacji aegee – krakow..Ryzyko w pracy kierowniczej i sposoby jego
ograniczania.System zaopatrzenia przedsiebiorstwa na przykladzie auchan czestochowa..Controlling jako
innowacyjne narzedzie skutecznego zarzadzania.Kryminologiczne aspekty przestepstwa
niealimentacji.Wykorzystanie przedakcesyjnych srodkow unijnych w gminie ksiaz wielki..praca licencjacka
budzet gminy .Ochrona i udostepnianie danych osobowych pracownika.Zarzadzanie finansami samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy lelis.Programy lojalnosciowe w strategii utrzymywania klienta na rynku
telefoni komorkowej na przykladzie polskiej telefoni cyfrowej era gsm.Rachunek kosztow w
przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie firmy kilen.Poglady i dzialalnosc masonerii w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .Charakterystyka przestepstw w ksiedze zloczyncow sadu kryminalnego w wisniczu
(1629-1665).Zarzadzanie pomoca spoleczna w gminie tykocin w latach 2010- 2013.Socjalizm utopijny we
francji przelomu xviii i xix wieku.praca licencjacka budzet gminy .Harmonizacja polityki podatkowej unii
europejskiej - stan obecny i perspektywy..Wsparcie instytucji rynku pracy z europejskiego funduszu
spolecznego w polsce .Kowalik-banczyk- krystyna. - problematyka ochrony praw podstawowych w unijnych
postepowaniach w sprawach z zakresu ochrony k.Wplyw form pasywnych na zwalczanie bezrobocia i
aktywnosc zawodowa ludnosci w polsce w latach 2002-2006.Rola bezpieczenstwa energetycznego w
funkcjonowaniu polskich przedsiebiorstw..Ocena bankowej obslugi przedsiebiorstwa na przykladzie banku
zachodniego wbk s.a..System ocen pracowniczych.Usprawiedliwiona nieobecnosc pracownika w
pracy..Wykorzystanie informacji kosztowej do celow controllingu w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na
przykladzie oddzialu x pkp s.a..Rekrutacja i selekcja jako sposoby zaspkajania potrzeb zwiazanych z
planowaniem zasobow ludzkich.Budzetowanie jako metoda zarzadzania kosztami na przykladzie
przedsiebiorstwa handlowego.Wymienialnosc zlotego w transakcjach na rynku bankowym.Ochrona
informacji niejawnych w sytemach teleinformatycznych.Europejski nakaz aresztowania a ekstradycja w
swietle przepisow prawa miedzynarodowego publicznego.Porownywalnosc prasowych rankingow szkol
wyzszych.Rozne formy rozwoju jako potencjalne zrodla zdobywania przewag konkurencyjnych
przedsiebiorstw w sektorze odziezy ochronnej i roboczej w polsce na przykladzie firmy
robostar..Ksztaltowanie motywacji pracownikow - na przykladzie badan empirycznych w przedsiebiorstwie
maksimum zp.z o.o. holding s.k.a..Zarzadzanie zintegrowanym systemem informacji w logistyce.Struktura i
analiza dochodow budzetow lokalnych na przykladzie gminy szczytniki w latach 2004-2007.Gielda papierow
wartosciowych w wietnamie.Startegia marketingowa firmy shadow poland.Zarzadzanie logistyka w
przedsiebiorstwie budowlanym xxx.Analiza finansowa banku spoldzielczego x w latach 20082010.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w urzedzie gminy wieruszow.Technologia realizacji
wielokondygnacyjnych piwnic praca inzynierska budownictwo.Analiza funckcjonowania kredytow
hipotecznych na przykladzie banku pko bp s.a. oddzial w myszkowie w latach 2000-2004.Wschodnia granica
polski jako zewnetrzna granica ue .Rozwoj handlu elektronicznego w polsce oraz towarzyszace mu szanse i
zagrozenia..Reklama w internecie. Wybrane zagadnienia prawne.Analiza zrodel dochodu jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy mykanow w latach 2006-2010.Kredyt obrotowy jako forma
finansowania dzialalnosci gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .Umowa ubezpieczenia na
przykladzie obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow
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mechanicznych.Ewolucja sadownictwa administracyjnego w polsce (historia i wspolczesnosc).Sposoby
finansowania zadan publicznych w gminie na przykladzie miasta i gminy szczekociny.Dzialalnosc ngos w
sferze kultury jako element rozwoju spoleczenstwa obywatelskiego.Koszty pracy w rachunkowosci jednostki
budzetowej.Zarzadzanie przedsiebiorstwem rodzinnym na przykladzie firmy „daria” w latach 20082013.Zobowiazania alimentacyjne w prawie prywatnym miedzynarodowym.Zadania i rola detektywa w
polsce .Naprawienie szkody w razie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.Marketing mix uslug
bankowych na przykladzie cetelem bank s.a..Wyglad pracy magisterskiej.Borkowski- krzysztof. Red. - obsluga
ruchu turystycznego a karnoprawna ochrona granic rzeczpospolitej polskiej .Aktywne formy lagodzenia
skutkow bezrobocia w powiecie klobuckim.Zarzadzanie kapitalem obrotowym w przedsiebiorstwie
produkcyjno handlowym..Procedury tworzenia msp i stymulacja ich rozwoju na rynku rodzimym oraz unii
europejskiej.Konkurencyjnosc krynicy-zdroju na rynku turystyczno-uzdrowiskowych miejscowosci..Rola
personelu w ksztaltowaniu jakosci uslug hotelarskich.Przejrzystosc rynku elektronicznego..Male
przedsiebiorstwa jako podstawa gospodarki rynkowej.Podmiot wskazany w artykule 52 kodeksu karnego jako
uczestnik procesu karnego.Osobowe srodki dowodowe w polskim procesie cywilnym.Udzial rachunku
kosztow dzialan w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Obligacje skarbowe zrodlem finansowania deficytu
budzetowego.Zakaz uszczuplania pokrycia kapitalu zakladowego na rzecz wspolnikow spolki z o.o. - analiza
regulacji art. 189 § 2 k.s.h..Finansowanie przedsiebiorstw za pomoca leasingu na podstawie spolek
leasingowych banku zachodniego wbk s.a..Pisanie prac kontrolnych.Logistyczna obsluga klienta jako element
logistyki dystrybucji na przykladzie firmy komandor.Gotowe prace inzynierskie.Wykorzystanie technik
negocjacyjnych w banku.Wykorzystanie marketingu w sferze uslug finansowo-bankowych (na przykladzie ing
banku slaskiego..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie majatkiem i kapitalem obrotowym w
przedsiebiorstwie na przykladzie ppuh alfas spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia zakladu pracy
chronionej w lodzi.Zarzadzanie nieruchomosciami mieszkaniowymi na przykladzie wspolnot
mieszkaniowych.Analiza zagrozen zawodowych w przedsiebiorstwie branzy przetworstwa miesnego.Glowne
problemy w efektywnej komunikacji biznesowej..Rownowaga budzetowa gminy na przykladziebudzetu
miasta krakowa..praca licencjacka budzet gminy .Systemy ocen pracownikow jako element zarzadzania
zasobami ludzkimi w jednostce budzetowej ministerstwa obrony narodowej.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Regulacje prawne cen transferowych.praca licencjacka budzet gminy .Kleerjerzy. - globalizacja a panstwo narodowe i uslugi publiczne .Bezpieczenstwo w handlu elektronicznym na
przykladzie aukcji allegro.Roznice kulturowe w negocjacjach.Grosse- tomasz grzegorz. Red. - miedzy polityka
a rynkiem : kryzys unii europejskiej w analizie ekonomistow i politologow .Pisanie pracy
inzynierskiej.Dwustronne formy dzialania administracji publicznej.Wymienialnosc zlotego w transakcjach na
rynku bankowym.Analiza marketingowa teatru posk-u w londynie na tle przemian demograficznych diaspory
polskiej i zmian w systemie finansowania dzialalnosci kulturalnej organizacji charytatywnych w wielkiej
brytanii.Podnoszenie wydajnosci pracy przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztow na przykladzie fum
poreba.Bankowosc internetowa jako zrodlo sprzedazy uslug bankowych.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza ekonomicznych uwarunkowan funkcjonowania zakladow pracy chronionej na przykladzie firmy
poligraficzno - introligatorskiej udzialowiec sp. Z o.o. W olsztynie.Strategia optymalizacji opodatkowania
dochodu w polityce inwestycyjnej i finansowej przedsiebiorstw miedzynarodowych.Niemierzalne cechy
charakterow kierownikow.Rentownosc jako kryterium oceny efektywnosci gospodarowania minionej i
przyszlej dzialalnosci centrum rozliczen i informacji ceri sp. Z o.o..Rozwoj prawa malzenskiego od poczatkow
ksztaltowania sie panstwa polskiego do czasow wspolczesnych.Przybycinski- tomasz. - ordoliberalizm a
ksztaltowanie rynkowego ladu gospodarczego w polsce .Bezpieczenstwo pracy budowlanych zurawi
wiezowych w warunkach kolizyjnej lokalizacji praca inzynierska budownictwo.Absolutorium w jednostkach
samorzadu terytorialnego.Polityka podatkowa w przedsiebiorstwach budowlanych..Analiza starego teatru
jako przedsiebiorstwa.Prawnopodatkowe aspekty finansowych relacji wspolnika i spolki
kapitalowej.Jedrzejewska- sidonia (1975- ). Red. - budzet ue 2014-2020 dla polski : jak efektywnie
wykorzystac fundusze unijne? : materialy poko.Rozdzial kosciola od panstwa w swietle przepisow polskiego
prawa konstytucyjnego i publicznego.Nastepstwa prawne smierci pracodawcy.Pedagogika prace
magisterskie.Ocena efektywnosci wykorzystania srodkow trwalych na przykladzie pks czestochowa
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s.a..Metody ksztaltowania wizerunku w firmie philips.Droga do pozyskiwania funduszy z unii europejskiej na
lata 2004-2006 przez jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy gostynin.Ocena wyniku
finansowego na przykladzie przedsiebiorstwa lentex s.a..praca licencjacka budzet gminy .Przedsiebiorczosc w
procesie restrukturyzacji przedsiebiorstwa.Przestepczosc zorganizowana w polsce.Finansowanie ekorozwoju
w samorzadach terytorialnych na przykladzie wybranych gmin wojewodztwa lodzkiego.Rola gminy w
aspekcie wspierania rozwoju lokalnej przedsiebiorczosci (na przykladzie gminy grajewo).Bankowosc
elektroniczna na przykladzie oferty kredyt bank s.a..Przestepczosc nieletnich na terenie dzialania komendy
powiatowej policji w goldapi .Testament ustny.Rachunkowosc praca licencjacka.Przepis zrebowy a polski
kodeks karny.teoretyczne ujecie problemu na tle metod wykladniczych w kontekscie zagadnienia przepisu i
normy prawnej w prawie karnym materialnym..Ocena kondycji finansowej ing banku slaskiego s.a. w latach
2005 - 2009.Wykorzystanie euro 2012 do budowania wizerunku polski.Porownanie tradycyjnych metod
kompresji danych z metodami opartymi na idei sieci neuronowych. Przyklady zastosowan w odniesieniu do
danych gospodarczych.Hausner- jerzy (1949- ). - ekonomia spoleczna a rozwoj .Finansowanie spolki akcyjnej
w formie obligacji.Analiza ryzyka kredytowego na podstawie banku spoldzielczego w konopiskach w latach
2006-2010.Analiza gospodarki budzetowej na przykladzie gminy opoczno w latach 2006- 2010.Badanie
efektywnosci bankow komercyjnych..praca licencjacka budzet gminy .System motywowania przedstawicieli
handlowych na przykladzie firmy akzo nobel coatings sp. Z o. O. We wloclawku.Analiza portfelowa i jej
wykorzystanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitalowym.Poplawski- konrad. - w pogoni
za globalizacja : niemieckie relacje gospodarcze z krajami bric .Pojecie przedsiebiorcy w prawie polskim oraz
w prawie wspolnotowym.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena procesu komunikacji
interpersonalnej na przykladzie hurtowni saol sp. Z o.o. W zawierciu i sosnowcu.Analiza plynnosci
finansowej przedsiebiorstwa handlowo-uslugowego.Hacking - studium prawnokarne i
kryminalistyczne.System transportowy na przykladzie przedsiebiorstwa handlowo uslugowego olmet..praca
licencjacka budzet gminy .Wspolpraca transgraniczna- jako szansa rozwoju turystyki w euroregionach bugniemen- puszcza bialowieska.Zarzadzanie aktywami i pasywami na przykladzie spolki z o.o..Wspieranie
funkcjonowania firm magazynowych zaawansowanym oprogramowaniem.Wspoldzialanie panstwa i kosciola
katolickiego w zakresie przysposobienia.Doradztwo organizacyjne w ksztaltowaniu przewagi konkurencyjnej
przedsiebiorstwa (na przykladzie metodyki six sigma).Mir domowy jako dobro osobiste.praca licencjacka
budzet gminy .Obsluga klienta w bankowosci elektronicznej.Polski system podatkowy i jego harmonizacja z
prawem wspolnot europejskich.Kultura organizacyjna i jej znaczenie na przykladzie samodzielnego
publicznego zakladu opieki zdrowotnej zoz w glucholazach..Badanie mozliwosci finansowania inwestycji
przez gmine dobryszyce.praca licencjacka budzet gminy .Istota finansowo-prawna rachunku
bankowego.Efekty modernizacji kolei na przykladzie linii kolejowej relacji lodz-lowicz.Zastosowanie
programu optima w malym przedsiebiorstwie.Analiza procesow kooperacji w przedsiebiorstwie uslugowymna przykladzie firmy marko-kolor.Rekrutacja i selekcja jako narzedzie zarzadzania zasobami ludzkimi w firmie
ubezpieczeniowej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja jako
sposoby pozyskiwania nowych pracownikow na przykladzie firmy lux-med.Transport kolejowy towarow
niebezpiecznych na przykladzie przedsiebiorstwa pkp cargo s.a..Zarzadzanie systemem jakosci isso
9001:2008 na przykladzie zakladu produkcyjnego b+k polska sp. Z o.o..Zarzadzanie jakoscia w oparciu o
certyfikaty iso serii 9000:2000 na przkladzie grupy lotos s.a..Logistyka produkcji i dystrybucji biopaliw na
przykladzie przedsiebiorstwa z branzy spirytusowej..Kets de vries- manfred f. R. - lider na kozetce .praca
licencjacka budzet gminy .System subwencjonowania gmin w polsce.Znaczenie deficytu budzetowego w
funkcjonowaniu jednostki samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy lodz w latach 2000-2004).Wplyw
instrumentow unii europejskiej na rozwoj przedsiebiorczosci w wojewodztwie podlaskim w latach 20072013.Wykorzystanie srodkow z funduszy unii europejskiej przez gmine olsztyn..Strategie marketingowe
stosowane przez male przedsiebiorstwo uslugowe (na przykladzie zakladu fotograficznego foto stodulska w
czestochowie).Szanse rozwoju gminy koluszki w zespole metropolitarnym lodzi.Mobbing praca
licencjacka.System funkcjonowania kredytow hipotecznych w polsce na przykladzie bos bank s. A..praca
licencjacka budzet gminy .Fedan- roman. Red. - procesy metropolizacji w regionie podkarpackim rzeszowlwow .Ocena efektywnosci funkcjonowania przedsiebiorstwa x w latach 2001-2004 w oparciu o wskazniki
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sprawnosci dzialania.Nowy produkt w strategii marketingowej przedsiebiorstwa wkret-met.Controlling
operacyjny jako narzedzie eliminowania waskich gardel w przedsiebiorstwie logistycznym.Edukacja
zawodowa a rynek pracy. Studium przypadku wojewodztwa lodzkiego.Prace licencjackie
ekonomia.Niegodnosc oraz wydziedziczenie jako szczegolne przypadki utraty prawa do spadku.Specyficzne
cechy przyplywow pienieznych w analizie przedsiebiorstwa branzy budowalnej..Finansowanie celow polityki
regionalnej na rzecz rynku pracy przy wsparciu europejskiego funduszu spolecznego w wojewodztwie
lodzkim.Polityka regionalna - rozwoj regionu lowickiego na tle uwarunkowan unii europejskiej w latach
2004-2006.Szanse i oczekiwania studentow zarzadzania na rynku pracy.Ocena efektywnosci wykorzystania
srodkow trwalych przez firme.Analiza due diligence przedsiebiorstwa pod katem aktywow
niematerialnych.Inwestycje w instrumenty pochodne jako alternatywa inwestycji w akcje.Wykorzystanie
facebook do promocji produktu w internecie na wybranych przykladach.Pisanie prac za pieniadze.Podkultura
wiezienna - geneza-przejawy-przeobrazenia..Kierowanie personelem w instytucji samorzadowej na
przykladzie urzedu gminy poczesna i urzedu gminy starcza.Tematy prac licencjackich socjologia.Element
japonski w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie zakladow toyoty..Zarzadzanie procesem reklamacji
na przykladzie przedsiebiorstwa chemii gospodarczej.Metody walki z bezrobociem na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w brzegu w latach 2005-2008..Prace magisterskie turystyka.Zarzadzanie
finansami szkol przez jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy swiercze.Proces oraz system
ocen pracowniczych na przykladzie banku x.Postepowanie odrebne w sprawach o rozwod.Skutecznosc
procesu prywatyzacji polskiej gospodarki..System pomocy spolecznej na przykladzie osrodka pomocy
spolecznej w raciborzu.Efektywnosc pozaplacowych czynnikow motywacyjnych w telekomunikacji polskiej
s.a..Rekrutacja i szkolenia personelu jako czynnik tworzenia wartosci przedsiebiorstwa.Zwrotne dochody
gminy (na przykladzie gminy piotrkow trybunalski).Wykorzystanie franchisingu w branzy vendingowej (na
przykladzie firmy master).Komunikowanie sie w zarzadzaniu organizacja na przykladzie urzedu skarbowego
w kedzierzynie - kozlu..Usilowanie nieudolne..Wykorzystanie metod ciaglego doskonalenia w
przedsiebiorstwie na przykladzie zastosowania metodologii six sigma w procesie
technologicznym.Profesjonalne pisanie prac.Piasecki- ryszard (ekonomia). Red. - globalizacja- unia
europejska- polska : polska a integracja europejska .Dukiet-nagorska- teresa. - autonomia pacjenta a polskie
prawo karne .Od demokracji ku autorytaryzmowi - analiza mysli politycznej obozu sanacyjnego.Preferencje
motywacyjne pracownikow portu lotniczego im. W. Reymonta w lodzi.System wynagrodzen wyzszej kadry
kierowniczej w sektorze bankowym..Efekty zmian polityki karnej wobec sprawcow prowadzenia pojazdow w
stanie nietrzezwosci w latach 2000-2009.Wplyw dzialan z zakresu spolecznej odpowiedzialnosci biznesu na
kreowanie wizerunku firmy.Modele oceny bezpieczenstwa finansowego przedsiebiorstwa.Zarzadzanie
nieruchomoscia mieszkaniowa.studium przypadku wspolnoty mieszkaniowej ul. Piaskowa 3 w
warszawie.Bilans oraz rachunek zyskow i strat jako zrodlo informacji kondycji przedsiebiorstwa na przykladzie
bruk sp. Zo.o. W lisowie.Finansowanie i formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w belchatowie.Rola internetu w kreowaniu marki na przykladzie branzy
odziezowej..Bezrobocie praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Zatrudnienie pracownikow
mlodocianych .Wykorzystanie internetu w dzialaniach marketingowych firmy p.p.h.u. wiktor
zajkiewicz.Wplyw kultury organizacyjnej na efektywnosc dzialan firmy.Przygotowanie- uchwalenie i
charakterystyka konstytucji rp z 2 kwietnia 1997r..Nowoczesna dystrybucja pasz w przedsiebiorstwie
chempest krzepice.Dzialalnosc oswiatowa gminy mokrsko w latach 2007-2011..Oceny pracownicze i ich
zwiazek z systemem motywacji w przedsiebiorstwie rtv euro agd - euro net sp. Z o.o..Dostepnosc kredytu dla
sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce oraz krajach strefy euro - analiza porownawcza..Ocena
uslug transportowych oferowanych przez pbp sindbad..Dlug publiczny w polsce i wybranych krajach unii
europejskiej.Ceny transferowe - sporzadzanie dokumentacji podatkowej dla transakcji miedzy podmiotami
powiazanymi.Bezposrednie inwestycje zagraniczne w mongolii w latach 1990-2003.Wykorzystanie rachunku
przeplywow pienieznych w ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstwa.Bolechow- bartosz. Red. - prawa
czlowieka a stosunki miedzynarodowe .praca licencjacka budzet gminy .Informacja pozyskiwana przez
internet i mozliwosc ekspansji przedsiebiorstwa na rynki zagraniczne..Prawa i obowiazki spadkobiercy w
procesie spadkobrania.Rola funduszy strukturalnych i polityki rolnej w rozwoju wojewodztwa
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mazowieckiego.Zawod audytora - wczoraj i dzis.Struktura i funkcjonowanie spoldzielni mieszkaniowej w
polsce na przykladzie wielunskiej spoldzielni mieszkaniowej w wieluniu.Wypalenie zawodowe a style
reagowania na konflikty na przykladzie pracownikow urzedu gminy mogilany.Ekspansja polskich
przedsiebiorstw przemyslu spozywczego na rynkach zagranicznych.Ocena uslug biur rachunkowych a
potrzeby informacyjne przedsiebiorstw.Zagospodarowanie turystyczne wokol jezior turawskich..System
konstytucyjny republiki wegier. System organow wladzy publicznej.Ocena kondycji finansowo- ekonomicznej
przedsiebiorstwa kghm polska miedz s. A. Z wykorzystaniem analizy fundamentalnej i technicznej w ltach
2006 -2010.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w
przedsiebiorstwie przerobki drewna..Zarzadzanie relacjami z klientami - korzysci i problemy zwiazane z
wdrazaniem koncepcji crm.Pracowniczy program emerytalny jako czynnik motywujacy pracownikow.praca
licencjacka budzet gminy .Zaklad ubezpieczen spolecznych w systemie ubezpieczen spolecznych..praca
licencjacka budzet gminy .Gast- ewa alicja. Red. - system ochrony wlasnosci przemyslowej w polsce a
mozliwosci rozwoju gospodarczego : konfere.Promocja jako skuteczne narzedzie sprzedazy.Znaczenie
innowacji w transporcie kolejowym na przykladzie przedsiebiorstwa - zaklad transportu isd huty
czestochowa..System zarzadzania jakoscia jako element konkurencyjnosci firmy na podstawie solid
security.praca licencjacka budzet gminy .Strajk jako nieireniczna metoda rozwiazywania sporow
zbiorowych.Projekt ukladu komunikacyjnego drog i szlakow rowerowych w wybranym terenie euroregionu
praca inzynierska budownictwo.E-handel a rynek motoryzacyjny w polsce. Casus firmy shark system.Wplyw
przystapienia polski do strefy euro na sytuacje gospodarcza kraju.Kredyt jako produkt banku..Iso 9001-2000
zarzadzanie jakoscia w administracji publicznej.Program segregacji odpadow w lodzi po 1 stycznia 2007
roku.Skutecznosc ochrony praw autorskich.praca licencjacka budzet gminy .Wspolna polityka rolna w krajach
unii europejskiej a sytuacja polskiego rolnictwa.Strategie internacjonalizacji producentow samochodowych
na wybranych przykladach.Praca magisterska przyklady.Wykonywanie orzeczen w przedmiocie warunkowego
przedterminowego zwolnienia.Analiza systemu zarzadzania jakoscia w firmie uslugowej na przykladzie
banku pekao s.a..Janowski- benon - on distances as a factor of cultural development : a socio-natural study
.Rada stanu w v-tej republice francuskiej.Ocena poziomu jakosci uslug i satysfakcji klienta..Wankiewiczbogdan. - zasoby finansowe a rozwoj samorzadnosci lokalnej : obszary rozwoju - rozwiazania modelowe
.Wspomaganie finansowania zadan z zakresu polityki spolecznej w polsce przed akcesja do unii europejskiej
(lata 1990-2004).Public relations jako narzedzie promocji firmy pge giek s.a. oddzial kwb belchatow.Proces
motywowania w przedsiebiorstwie sektora budowlanego na przykladzie wolimex.Uzasadnianie
orzeczen.Przestepstwo znecania sie - art207 kodeksu karnego z 1997 roku.Zarzadzanie magazynowaniem i
transportem w firmie transportowo - spedycyjnej spedimex sp. Z o.o..Pisanie prac.Systemy logistyczne jako
element prawidlowego funkcjonowania magazynow.praca licencjacka budzet gminy .Strategia wdrazania
zintegrowanego systemu informatycznego w przedsiebiorstwie x.Dostepnosc komunikacyjna jako czynnik
rozwoju centrow logistycznych.Koncepcja klastrow w relacji do spoleczenstwa obywatelskiego-studium
przypadku.Ocena kondycji finansowej spolki x w latach 2005 - 2009.Specyfika dzialalnosci podmiotow
leczniczych bedacych przedsiebiorstwami w obszarze marketingu.Analiza i ocena kreowania wizerunku firmy
na przykladzie firmy pressglass z poczesnej kolo czestochowa..Praca licencjacka zarzadzanie.Idea
niezaleznego organu kontroli instancyjnej w postepowaniu administracyjnym.Wykorzystanie sprawozdania
finansowego w analizie finansowej przedsiebiorstwa.Zasady i metody oceny plynnosci finansowej
przedsiebiorstw (na przykladzie firmy x).Zarzadzanie terenami zielonymi na przykladzie miasta lodzi.Etapy
realizacji oraz finansowanie projektow csr na przykladzie konkursu grasz o staz.Liberalizacja rynku energii
elektrycznej w europie i w polsce. Etapy- realizacja- prognozy.Zbieg uprawnien wierzyciela z tytulu rekojmi za
wady fizyczne rzeczy oraz z tytulu rezimu odpowiedzialnosci kontraktowej na przykladzie umowy
sprzedazy.Porownanie kosztow utrzymania gminnej szkolypodstawowej z kosztami utrzymania filii - na
podstawie analizy danych gminy skarbimierz w latach 2008-2010..Jak zalozyc dzialalnosc gospodarcza w
kazachstanie - przewodnik dla obcokrajowcow.praca licencjacka budzet gminy .Administracyjno-prawna
problematyka ochrony danych osobowych.Asymetria w systemie rachunkowosci.Instytucja swiadka
koronnego w polskim procesie karnym z uwzglednieniem rozwiazan swiatowych.Proba oceny sytuacji
finansowej miasta tarnow..Postawy i aspiracje zawodowe studentow i absolwentow uniwersytetu
..
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jagiellonskiego na przykladzie specjalnosci zarzadzanie w turystyce..Pedofilia - studium sprawcy.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie mikroprojektami transgranicznymi w zwiazku euroregion
„tatry”..Pisanie prac licencjackich opole.Referendum lokalne na podstawie gminy wisniowa w wojewodztwie
malopolskim..Strajk jako metoda rozwiazywania sporu zbiorowego.Motywacja pracownikow w organizacji
(na przykladzie oddzialu banku pekao s.a. w nysie i oddzialu powszechnej kasy oszczednosci bank polski s.a.
w nysie)..Ulaskawienie w polskim procesie karnym.Problemy zarzadzania systemami logistycznymi na
podstawie przedsiebiorstwa x..Lean manufacturing jako filozofia zarzadzania na przykladzie przedsiebiorstwa
z kapitalem zagranicznym.Analiza rentownosci na podstawie spolki power media.Determinaty satysfakcji i
lojalnosci konsumentow widowisk sportowych na przykladzie stowarzyszenia pilki recznej stal mielec.Rola
organizacji pozarzadowych w generowaniu kapitalu spolecznego na przykladzie stowarzyszenia „saltrom
salezjanski ruch troski o mlodziez”.Stres organizacyjny w grupie policjantow patrolowo - interwencyjnych i
dochodzeniowo - sledczych na przykladzie komendy miejskiej policji w myslowicach.Analiza ksztaltowania i
kontroli budzetu w polsce w latach 2000-2004.Outplacement jako alternatywa dla zwalnianych
pracownikow.Kara pozbawienia wolnosci wykonywana w systemie terapeutycznym ze szczegolnym
uwzglednieniem osob uzaleznionych od alkoholu..Uwarunkowania rozwoju firm odziezowych w kontekscie
procesu integracji polski z unia europejska na przykladzie firmy cornette.Zastosowanie analizy finansowej
przez bieglego rewidenta w badaniu sprawozdan finansowych.Nowe kierunki w turystyce wyjazdowej argentyna- brazylia - porownianie wybranych ofert polskich biur podrozy..Pomoc w pisaniu prac
magisterskich.Skutki finansowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Zatrudnienie w
gospodarce polskiej w latach 2000-2008.Agroturystyka jako szansa aktywacji regionow wiejskich na
przykladzie gminy koszecin.Borys- tadeusz (1945- ). Red. - edukacja dla ladu ekonomicznego .Skutecznosc
dzialan z zakresu promocji dodatkowej w marketach budowlanych.Sponsoring w dzialalnosci marketingowej
przedsiebiorstwa (na przykladzie p.i.p. binz).Kierowanie konfliktem w organizacji na przykladzie firmy
xxx.System szkolenia i doskonalenia pracownikow na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a..Zmiana
charakteru i pozycji ustrojowej organu wykonawczego gminy..Zmiany w strukturze i jakosci portfela
kredytowego bankow spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w zawadzkiem..Analiza zakresu i
kierunkow uslug rozliczeniowych ing banku slaskiego s.a..praca licencjacka budzet gminy .Analiza
pozyskiwania i selekcji kandydatow do pracy na przykladzie gaspol s.a..Analiza zastosowania podejscia
porownawczego- metody porownywania parami w wycenie wartosci rynkowej nieruchomosci
mieszkaniowych..Orzeczenia sadu apelacyjnego w postepowaniu cywilnym.praca licencjacka budzet gminy
.Europejski fundusz spoleczny - kluczowy instrument wspierajacy rozwoj kapitalu spolecznego w
regionach.Doniosla rola autonomii nauczycieli dla zarzadzania szkola.Organizacja elektronicznego walnego
zgromadzenia w spolce akcyjnej.Ekskomunika jako najwyzsza kara koscielna. Przyczyna i skutki.System
informacyjny w zarzadzaniu przedsiebiorstwem jako podstawa budowy strategii firmy.Wplyw lodzkiej
specjalnej strefy ekonomicznej na rozwoj miasta kutna.Infrastruktura dla rekreacji i wypoczynku na terenie
opola..Marketingowa analiza zachowania konsumenta jako podstawa wyboru modelu biznesowego (na
przykladzie linii lotniczych dzialajacych na polskim rynku transportu lotniczego)..Czubinski- antoni - historia
powszechna xx wieku .Promocja macierzynstwa oraz ochrona rodzicielstwa w swietle przepisow kodeksu
pracy.Wspolna polityka rolna i jej wplyw na sektor rolny w polsce.Predyspozycje kobiet do stanowisk
menadzerskich w przedsiebiorstwie na przykladach bialostockich firm.Istota i charakter instytucji doradztwa
podatkowego..Dzialania resocjalizacyjne w oparciu o zaklad karny w nysie.Analiza porownawcza organizacji
wybranych gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych i niezrzeszonych w pftw gospodarstwa goscinne na
przykladzie wojewodztwa malopolskiego.Pisanie prac naukowych.Zarzadzanie zasobami ludzkimi
ii.Wyrzykowski- miroslaw (1950- ). Red. - prawa staja sie prawem : status jednostki a tendencje rozwojowe
prawa : konferencja wydzialu.Odpowiedzialnosc karna za udzial w grupie lub zwiazku majacych na celu
popelnienie przestepstwa - art. 258 k.k..Praca licencjacka kosmetologia.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj
spoleczno - gospodarczy gminy rudniki.Projektowanie organizacji procesowej w warunkch przedsiebiorstwa
produkcyjnego..Polityka pieniezna unii europejskiej - geneza i ewolucja.Rekrutacja w sektorze malych i
srednich przedsiebiorstw rodzinnych.Wplyw wybranych aspektow komunikacji niewerbalnej na decyzje
zakupowe nabywcow generacji y.Metody tworzenia wizerunku miasta klobuck jako element promocji
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miasta.Podatek dochodowy od osob fizycznych w polityce fiskalnej panstwa.Wykorzystanie technologii
informacyjnych w zarzadzaniu strategicznym firma – na przykladzie systemow customer relationship
management.Zmiana tresci umownego stosunku pracy..Kryminologiczne aspekty kryminalizacji i penalizacji
posiadania konopi.Telepraca jako nowa forma zatrudnienia.Porownawcza analiza finansowa przedsiebiorstw
energetycznych na przykladzie.Koszty ochrony srodowiska w ksiegach rachunkowych
przedsiebiorstwa.Koncepcja prawa u bronislawa malinowskiego..Migracje wewnetrzne w polsce w latach
1999-2004.analiza statystyczno-ekonometryczna.Ocena efektywnosci inwestowania w fundusze obligacji w
warunkach polskiego rynku kapitalowego..Analiza wynagrodzen nauczycieli na przykladzie zespolow szkol
samorzadowych gminy patnow.praca licencjacka budzet gminy .Sciganie przestepstw na wniosek.Egzekucja
wierzytelnosci z przesiebiorstwa.Problemy logistyczne budowy domow z gotowych elementow..Prace
licencjackie pielegniarstwo.Prace licencjackie z turystyki.Naduzywanie pozycji dominujacej (czyny
nieuczciwej konkurencji) w stosunku do swoich klientow w wykonaniu umow bankowych.Strategia produktu
na przykladzie firmy vistula group..zrodla finasowania malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Wspolbiezne aplikacje biznesowe- wykorzystujace procesor graficzny- w srodowisku cuda.Obligacje
komunalne zrodlem finansowania inwestycji samorzadu terytorialnego.Tematy prac magisterskich
zarzadzanie.Decyzja zamawiajacego o wykluczeniu wykonawcy z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w swietle swobody swiadczenia uslug..Prokuratura europejska.Analiza dzialalnosci depozytowo
- kredytowej banku pko bp s.a..Ocena zamowien publicznych udzielanych przez gmine pajeczno..Jarugowaalicja (1928- ). - miedzynarodowe standardy sprawozdawczosci finansowej : kluczowe zagadnienia i
rozwiazania pra.Zasada publicznosci w polskiej procedurze karnej.Gwarancja bankowa jako instrument
ograniczania ryzyka w dzialalnosci gospodarczej.Analiza rynku pracy na przykladzie powiatu
kutnowskiego.Marketing w dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie firmy odziezowej layla.Prawo
narodow do samostanowienia a kazus kosowa.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie systemow
marketingu relacji z klientem (crm) w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa na przykladzie
grupy telekomunikacja polska.Wladza polityczna w spolecznym nauczaniu kosciola (od leona xiii do jana
pawla ii- poszerzona o katolicka nauke spoleczna).Podstawy bezpieczenstwa rp.Instytucje demokracji
bezposredniej w polsce na tle rozwiazan obowiazujacych w innych panstwach europejskich..Kryteria
wstapienia do strefy euro a polska gospodarka.Atrakcyjnosc turystyczna- a zarzadzanie regionem.Prawnoadministracyjne problemy procesu wykorzystania gruntow rolnych w celach budowlanych.Zarzadzanie
srodkami trwalymi w szkole podstawowej.Systemy informatyczne wspomagajace zarzadzanie w dzialalnosci
transportowej.Podejscie do pracownika do koncepcji lean manufacturing w procesie
produkcyjnym.Marketing w organizacjach non-profit na przykladach wybranych instytucji.Zwolnienie od
kosztow sadowych z mocy ustawy.Rozwoj pracowikow i kariery pracownicze jako istotny element zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie zespolu szkol nr 1 w klobucku.Strategia rozwoju jakosci na przykladzie
zakladu instalacji elektrycznych i systemow alarmowych..Rezydencja podatkowa osob fizycznych.prawo
krajowe i umowy miedzynarodowe o unikaniu podwojnego opodatkowania.Budowanie marki pracodawcy teoria i praktyka.Odpowiedzialnosc za niewykonanie bankowego przelewu transgranicznego.Wspolpraca
polski z panstwami wspolnoty niepodleglych panstw ksztaltowana przez euroregionalizacje.Prace
magisterskie przyklady.Ustanowienie swiadka koronnego i procesowe konsekwencje nadania mu takiego
statusu.Finansowanie dzialalnosci gospodarczej malych i srednich przedsiebiorstw.Proces badania satysfakcji
klienta w malej firmie.Analiza kosztow wypadkow na podstawie kwb belchatow s.a.Istota umowy o roboty
budowlane i okreslenie w niej kary umownej w niemieckiem kodeksie cywilnym (bgb) oraz w ogolnych
warunkach umow (vob).Wplyw reformy systemu ubezpieczen spolecznych na rynki finansowe w
polsce.Podtrzymywanie kontaktow skazanych na kare pozbawienia wolnosci z rodzina i swiatem
zewnetrznym jako srodek oddzialywania.Dzialania instytucji otoczenia rynkowego na rzecz wspierania
sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie miasta lodzi.Wykorzystanie e-learingu w rozwijaniu
wiedzy przedsiebiorstwa.Dochody budzetu gminy na przykladzie gminy tomaszow mazowiecki.Rola i
znaczenie sektora informacyjnego w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w polsce..Zasady i metody
budzetowania kapitalowego w przemysle naftowym na przykladzie pkn orlen s.a..Podatek liniowy.Rola i
zadania funduszu pracy w zwalczaniu bezrobocia i ograniczaniu jego skutkow w powiecieostroleckim w
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latach 2003-2007.System ubezpieczen gmin w polsce jako instrument zarzadzania ryzykiem.Niewaznosc a
nieistnienie uchwal organow spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Klauzula konkurencyjna w kodeksie
pracy.Kobieta - menedzer a zarzadzanie w krakowskich przedsiebiorstwach turystycznych..Fundusze
strukturalne i ich wplyw na rozwoj gminy opole..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w projektach finansowanych
z efs zrealizowanych przez powiatowe urzedy pracy w chrzanowie i oswieciumiu.Rola otoczenia
instytucjonalnego w procesie rozwoju regionalnego.Zarzadzanie srodowiskiem analiza- ocena i perspektywy
na przykladzie firmy stora enso poland s. A..Analiza wypadkowosci przy pracy - rola czynnika ludzkiego na
podstawie elektrowni w ktorej nosnikiem energetycznym jest wegiel brunatny..Prowadzenie biznesu na
elektronicznych rynkach detalicznych.Analiza dopuszczalnosci usilowania podzegania.Czynniki determinujace
wybory konsumenckie.Przemoc domowa ze szczegolnym uwzglednieniem sytuacji dziecka i jej
przeciwdzialanie.Instytucja swiadka koronnego.Analiza procesow zapewnienia jakosci produkcji w
przedsiebiorstwie..Bankowosc elektroniczna jako nowa forma uslug bankowych.Rola i znaczenie motywacji w
kierowaniu zespolem pracowniczym w instytucji publicznej na przykladzie zus- u.Intranet jako istotne
narzedzie komunikacji w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy tubes international sp. Z o.o..praca
licencjacka budzet gminy .Dzialania marketingowe firmy z branzy uslug edukacyjnych.Reglamentacja a
liberalizacja miedzynarodowego obrotu dzielami sztuki.Pisanie prac.Status prawny inzyniera kontraktu
fidic.Modele zatrudniania i adaptacji pracownikow w organizacjach zroznicowanych kulturowo.Przestepstwo
rozboju /art.280 k.k/.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane mozliwosci doskonalenia dzialalnosci
kredytowej banku (na przykladzie lwowskiej filii bk pryvatbank).Innowacyjnosc procesow produkcyjnych na
przykladzie przedsiebiorstwa z branzy plytek ceramicznych..Ekonomiczne aspekty dostosowania transportu
drogowego do przewozu zywnosci w systemie haccp certyfikowanego wg normy pn-en iso
22000:2006.Dziedziczenie przedsiebiorstwa oraz wejscie spadkobiercow w prawa i obowiazku zmarlego
wspolnika spolki cywilnej oraz spolek osobowych prawa handlowego z wylaczeniem spolki akcyjnej.Praca
magisterska licencjacka.Zarzadzanie bezpieczenstwem pracy w gospodarce magazynowej. Analiza na
przykladzie wybranych magazynow.Rola propcesow kierowania w przedsiebiorstwie i jejwplyw na rozwoj
branzy energetycznej.Ksztaltowanie systemu motywacyjnego na przykladzie dzialu sprzedazy zakladu
produkcyjno-handlowego jawo sp.j..praca licencjacka budzet gminy .System podatku dochodowego od osob
fizycznych i prawnych w polsce w latach 2004-2008.Dopuszczalnosc skargi na czynnosci
komornika.Wspolczesne problemy samorzadu terytorialnego.Prace magisterskie logistyka.praca licencjacka
budzet gminy .Finansowanie panstwowej strazy pozarnej na przykladzie komendy miejskiej w piotrkowie
trybunalskim.praca licencjacka budzet gminy .Istotnosc wyboru formy opodatkowania podatkiem
dochodowym na przykladzie osoby fizycznej prowadzacej dzialalnosc gospodarcza.Analiza i ocena zjawiska
bezrobocia w gminie widawa.Dowod z zeznan swiadka w postepowaniu karnym.praca licencjacka budzet
gminy .Rekrutacja i selekcja w nowoczesnej firmie na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego smiths
s.a..praca licencjacka budzet gminy .System oceniania pracownikow jako narzedzie zarzadzania zasobami
ludzkimi w przedsiebiorstwie.Credit - scoring jako metoda ograniczania ryzyka kredytowego.praca
licencjacka budzet gminy .Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego na przykladzie wojewodztwa
slaskiego.Opodatkowanie dochodow polskich osob prawnych po przystapieniu polski do unii
europejskiej..Analiza finansowa miejskiego przedsiebiorstwa energetyki cieplnej w lomzy spolka z o.
O..Weryfikacja struktury czynnikowej kwestionariusza osi - grupa zawodowa strazakow- proba polska.Rola i
status parwny prezesa narodowego banku polskiego.Zabojstwo na gruncie polskiego kodeksu
karnego.Analiza porownawcza finansowania przedsiebiorstwa za pomoca kredytu i leasingu.Fundusze
pomocowe unii europejskiej wspomagajace rynek pracy w polsce w latach 2004-2006.Pisanie prac
licencjackich szczecin.Ocena zdolnosci kredytowej klienta indywidualnego na przykladzie banku gospodarki
zywnosciowej s.a. oddzialu operacyjnego w lowiczu.Zarzadzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi na
podstawie gminy brzeziny.Strategie zatrudnienia panstw czlonkowskich ue. Analiza
porownawcza..Zastosowanie koncepcji marketingu relacji w dzialaniach banku..Spolka
europejska.Odpowiedzialnosc za naruszenie prawa do znaku towarowego w internecie.Analiza procesu
kadrowego na przykladzie zespolu szkol samorzadowych w zawidzu koscielnym.Zintegrowany system
zarzadzania w dtk computer polska spolka z o.o..Prace licencjackie z zarzadzania.praca licencjacka budzet
..

..
gminy .Ceny transferowe jako metoda rachunkowosci zarzadczej.Ksztaltowanie i realizacja polityki pienieznej
eurosystemu przez europejski system bankow centralnych.Telewizja kablowa jako srodek przekazu
reklamy.Historia- doktryna i polozenie prawne bractwa kaplanskiego sw. Piusa x i innych katolickich ruchow
tradycjonalistycznych w polsce.Skarga konstytucyjna w polskim systemie prawnym.praca licencjacka budzet
gminy .Motywowanie jako podstawowa funkcja nowoczesnego menedzera..Klub absolwenta uniwersytetu
jagiellonskiego jako jeden z organizatorow zycia kulturalnego spolecznosci akademickiej..Konkurencyjnosc
gospodarki w aspekcie zalozen strategii lizbonskiej - wyzwania dla polski.Czas pracy kierowcow - szczegolne
rozwiazania.Egzekucja sadowa z nieruchomosci.Negocjacje biznesowe na rynku miedzynarodowym.Tematy
pracy magisterskiej.Naduzywanie pozycji dominujacej poprzez wykonywanie praw wlasnosci
intelektualnej.Dyskryminacja kobiet w miejscu pracy.Rozstrzyganie sporow kompetencyjnych i o wlasciwosc
przez naczelny sad administracyjny.Czynniki budowy przewagi konkurencyjnej malego
przedsiebiorstwa.Wizerunek miasta lodzi w opiniach mieszkancow.zrodla dochodow jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy blizanow w latach 2006-2009.Zabytki holokaustu na tle wspolczesnego
wizerunku podgorza..Istota i znaczenie motywowania pracownikow na przykladzie firmy isd huta stali
czestochowa.praca licencjacka budzet gminy .Ocena skutecznosci zarzadzania personelem w
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy stegu sp. Z o.o..Seminarium ii st. - powszechna historia prawa.praca
licencjacka budzet gminy .Amortyzacja wartosci niematerialnych i prawnych w prawie bilansowym i
podatkowym.Funkcjonowanie banku w obszarze bankowosci elektronicznej w polsce.Podatki lokalne jako
zrodlo dochodow wlasnych gminy na przykladzie gminy rawa mazowiecka.Ocena oplacalnosci leasingu na
podstawie firmy expert-consulting.Zarzadzanie finansami miasta czestochowy w latach 20072011.Wspomaganie finansowania zadan z zakresu polityki spolecznej w polsce przed akcesja do unii
europejskiej (lata 1990-2004).Wplyw form opodatkowania osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza na obciazenia podatkowe podatnika..Zarzadzanie gospodarka finansowa gminy rzasnia.Tereny
pod inwestycyje gospodarcze w miastach na przykladzie czestochowy..Naruszenie dyscypliny finansow
publicznych przy udzielaniu zamowien publicznych.Obowiazek szkolny i obowiazek nauki we wspolczesnym
ustawodawstwie polskim.Dobrowolne umorzenie akcji.Powszechna ochrona trwalosci stosunku pracy w
przypadku zwolnien grupowych.Skarga konstytucyjna w wybranych panstwach europy- austria- czechyhiszpania- niemcy- polska.Ocena procesu szkolen przez uczestnikow na przykladzie organizacji sektora
bankowego..Strategia marketingu-mix na przykladzie firmy coemi.Polityka ochrony srodowiska w unii
europejskiej efekty czlonkowstwa polski w unii europejskiej w dziedzinie ochrony wod na przykladzie
grupowej oczyszczalni sciekow w kutnie..Zroznicowanie motywatorow stosowanych przez przelozonych jako
oczekiwanie studentow wobec ich przyszlej pracy.Analiza dzialalnosci kredytowej banku pekao s.a. w latach
2001-2005.Struktura pracy licencjackiej.Elektroniczne uslugi kredytowe w systemie uslug bankowych na
przykladzie mbanku.Kredyt hipoteczny w bankach uniwersalnych i w bankach specjalistycznych.praca
licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie franczyzy na przykladzie firmy mcdonald’s polska.Ekonomicznospoleczne aspekty migracji zarobkowych gminy bierawa na przykladzie miejscowosci kotlarnia..Procesy
dostosowawcze malych i srednich przedsiebiorstw do wymogow unii europejskiej.Wspolczesna reklama
spoleczna jako narzedzie promocji idei.Instytucja sprostowania w prawie prasowym.Funkcjonowanie
systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy iso 9001:2008 na przykladzie osrodka kultury w
brzeszczach..Polityka monetarna stanow zjednoczonych jako jedna z przyczyn kryzysu finansowego 20072009.Analiza systemow bezpieczenstwa szkol w powiecie klobuckim.Ocena wykorzystania funduszy unii
europejskiej w rozwoju gminy konopiska.Zastosowanie strategii marketingowej na podstawie firmy
gospodarstwo ogrodnicze piotr kozak z uwzglednieniem analizy swot..Zarzadzanie ryzykiem w firmie
ubezpieczeniowej na przykladzie pzu s.a. w lodzi.Motywacyjna rola kierownika - zalozenia i ich realizacja w
praktyce.Fundacje w systemie zapobiegania przestepczosci na przykladzie fundacji centrum sakralnomlodziezowe w opolu.Partie polityczne - definicje- geneza- instytucjonalizacja i podzialy.Wplyw reklamy
prasowej na zachowania konsumentow na rynku..Prawo lekarza do odmowy udzielenia swiadczen
zdrowotnych.Organizacja miedzynarodowej wspolpracy policyjnej..praca licencjacka budzet gminy
.Sponsoring kultury w krakowie..praca licencjacka budzet gminy .Metoda ilosciowa i jakosciowa w ocenie
zdolnosci kredytowej przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka o policji.Strumienie
..
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wartosci przy produkcji cegly pelnej.Administracyjnoprawne instytucje ochrony zabytkow.Koszty dzialalnosci
administracyjnej w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy poreba.Ustanie umowy o
prace na czas okreslony.Analiza uslug tsl (transportowo spedycyjno logistycznych w badanej firmie..Analiza
procesow rekrutacji do wybranych korporacji miedzynarodowych w kontekscie globalizacji i gospodarki
opartej na wiedzy.praca licencjacka budzet gminy .Rachunkowosc i opodatkowanie malych i srednich firm na
przykladzie wybranego podmiotu.Dlugookresowe zmiany struktury wydatkow gospodarstw domowych w
polsce jako przejaw zmian modelu konsumpcji..Prawo poboru i jego ograniczenia.Instytucja scalania gruntow
w prawie polskim.Sytuacja kryzysowa jako czynnik rekonstruujacy skrypt poznawczy pracownikow.Poziom
motywacji zawodowej przyszlych nauczycieli na przykladzie studentow geografii akedemii pedagogicznej w
krakowie.Analiza kosztow wypadkow na podstawie kwb belchatow s.a.Bednarz- jacek. Red. - wspolpraca i
rozwoj ekonomiczny w kontekscie europejskim : doswiadczenia polski i ukrainy .Szkolenia jako czynnik
rozwoju zasobow ludzkich organizacji.Ksztaltowanie sie systemow ewidencji przychodow i rozchodow w
lasach panstwowych w kontekscie potrzeb decyzyjnych..Ocena plynnosci finansowej przedsiebiorstwa
transportowego twist-pol w latach 2007-2010..praca licencjacka budzet gminy .Formy opodatkowania
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Odwolanie w postepowaniu podatkowym..Kaminski- ireneusz c. ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w europejskiej konwencji praw czlowieka : analiza.Analiza
wykonania budzetu gminy przystajn w latach 2008-2010.Nadzor kuratorski jako srodek wychowawczy.Zasady
monitorowania warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy na przykladzie przedsiebiorstwa branzy
motoryzacyjnej..Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej czestochowskiej spoldzielni mleczarskiej
mleczgal.Wplyw specjalnych stref ekonomicznych na rozwoj terenu na przykladzie krakowskiego parku
technologicznego.Wplyw budowy zbiornika czorsztynskiego na rozwoj turystyki i rekreacji w gminie
czorsztyn.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie wielowymiarowej analizy porownawczej (wap) do
oceny rozwoju spoleczno - ekonomicznego na swiecie..Inwentaryzacja w jednostce budzetowej na
przykladzie domu pomocy spolecznej w bobrownikach.Powolywanie i odpowiedzialnosc rady ministrow w
polsce..Telep- jerzy. - zachowanie ciaglosci zatrudnienia a zwalczanie bezrobocia .Zatrudnienie w sluzbach
porzadku publicznego.Piractwo morskie jako wspolczesna zbrodnia przeciwko ludzkosci.Rzecznik praw
obywatelskich w swietle polskiego systemu prawnego..Polityka mieszkaniowa oraz zarzadzanie zmianami na
osiedlach mieszkaniowych w rumunii.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw przyznania sie do winy na
dynamike procesu karnego.Rozwoj klasteringu w polsce..Zintegrowany program integracyjny rozwoju
regionalnego jako instrument wspierania rozwoju regionalnego.Zakopane jako centrum sportow
zimowych.Analiza gospodarki finansowej gminy zawiercie w latach 2007-2009.Transakcje
wewnatrzwspolnotowe - podatek vat w obrocie towarowym w krajach unii europejskiej..Przeslanki recydywy
wielokrotnej w kodeksie karnym 1997 r..Tematy prac magisterskich administracja.Mobbing w polskim prawie
pracy.Postawy pracownikow wobec zmian w firmie- zwiazanych z kryzysem ekonomicznym na przykladzie
bre bank s.a..Matlak- andrzej (1965- ). Red. - recent developments in ip law .Borowska- grazyna ksiegowosc i kalkulacja : podrecznik do nauki zawodu technik ekonomista- technik rachunkowo.Coachingowy
styl zarzadzania - w opinii przyszlych menedzerow..Zasada demokratycznego panstwa prawnego.Patologie w
organizacji na przykladzie szkoly specjalnej.Znaczenie podsystemow logistycznych dystrybucji i zaopatrzenia
w funkcjonowaniu przedsiebiorstw produkcyjnych.Bezpieczenstwo pracy a kultura organizacji w zarzadzaniu
produkcja i uslugami na przykladzie wybranego urzedu skarbowego.Wprowadzenie swiadka koronnego do
procesu.Odmowa udzielenia licencji jako naruszenie zakazu naduzycia pozycji dominujacej w prawie unii
europejskiej.Analiza procesow rekrutacji do wybranych korporacji miedzynarodowych w kontekscie
globalizacji i gospodarki opartej na wiedzy.Marketing sportowy klubow pilkarskich.Organizacja i zarzadzanie
marketingiem w spoldzielni mleczarskiej na przykladzie osm piatnica.Kluczowe kompetencje jako
determinanty strategii lancucha dostaw na przykladzie wal-mart oraz procter&gamble.Uwarunkowania
systemu przeplywu towarow w branzy mleczarskiej..Technologia produkcji i kontrola jakosci wybranych
wyrobow z tworzyw sztucznych..Przestepstwo falszowania dokumentow uprawniajacych do przekraczania
granicy w prawie polskim.Diagnoza procesu kontroli nfz w placowce medycznej..Wplyw wdrazania systemu
zarzadzania jakoscia wg normy iso 9001:2008 na jakosc swiadczonych uslug medycznych na przykladzie
zespolu opieki zdrowotnej w dabrowie tarnowskiej.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc
..
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nieletnich na podstawie kodeksu karnego i ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich.The multicultural
workforce: expatriate (ekspatriacja w wielokulturowych zespolach pracowniczych.Reklama w
bankowosci.Kreowanie wizerunku banku na podstawie pko bp s.a..praca licencjacka budzet gminy .Podsluch
procesowy.Wspolwystepowanie alkoholu i przemocy w rodzinie. Zarys problematyki i srodkow
przeciwdzialania..praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena wplywu szkolenia pracownikow z zakresu
obslugi klienta na satysfakcje klienta na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Efekty zmian w polityce
karnej na bezpieczenstwo w ruchu drogowym w latach 1999 - 2008.Terroryzm europejski.Urlopy
pracownicze i inne zwolnienia od pracy..praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja kadr jako
instrument nowoczesnego zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie spzoz meditrans
ostroleka.Wdrazanie i funkcjonowanie zarzadzania przez jakosc w procesach logistycznych.Od ii do iv rp- czyli
demokracja w polsce w latach 1918-2007..Prawo policyjne.Organizacje pozytku publicznego.praca
licencjacka budzet gminy .Praca magisterska temat.Niedobor snu a zmeczenie chroniczne w grupie
zawodowej programistow.Vat - harmonizacja polskiego prawa podatkowego do prawa unii
europejskiej.Instrumenty marketing-mix na rynku nieruchomosci.Outplacement funkcji personalnej w
procesie racjonalizacji zatrudnienia.Wykorzystanie wybranych elementow promocji mix w dzialalnosci
przedsiebiorstwa branzy sanitarnej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w ramach koncepcji tqm na przykladzie
firmy time trend sp. Z o.o..Status prawny obywatela panstwa trzeciego w unii europejskiej. Zakres
przedmiotowy i podmiotowy.Testament w polskim i ukrainskim prawie prywatnym
miedzynarodowym.Kredyt bankowy jako zrodlo finansowania dzialalnosci malych i mikro
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Legalnosc aktow prawnych nacjonalizacji w polsce w latach
1944-1947. Ujecie historyczno-prawne.Zasady pisania pracy magisterskiej.Kwantyfikacja dostawcow pod
wzgledem jakosci czesci dla kombajnow zbozowych john deere..Prawo do zycia prywatnego w polskim
prawie cywilnym.Oracle nosql i jego implementacje.Znaczenie stylu kierowania na efektywnosc pracy w
firmie x.Policja drogowa w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw globalizacji na kryzysy finansowe
na przykladzie kryzysu azjatyckiego- rosyjskiego- argentynskiego.praca licencjacka budzet gminy
.Efektywnosc systemu zarzadzania jakoscia iso w branzy hotelarskiej na przykladzie sieci hotelowej
ibis.Zarzadzanie lancuchem dostaw na przykladzie odlewnictwo- export - import w. Kulej.Zarzadzanie
talentami jako strategia rozwoju pracownikow na przykladzie banku detalicznego.Informatyzowanie
komunikacji wewnetrznej w przedsiebiorstwie na przykladzie ozorkowskiego przedsiebiorstwa komunalnego
sp. Z o.o..Ocena pracownicza sluzby cywilnej na przykladzie komendy wojewodzkiej policji w lodzi.Uslugi
bankowosci elektronicznej i internetowej na przykladzie pko bp s.a..Pisanie prac magisterskich lodz.Szkolenia
personelu jako istotny czynnik tworzenia sukcesu firmy mcdonalds.Public relations w ksztaltowaniu
wizerunku firmy na przykladzie enion s.a..Instytucje okolobiznesowe oraz programy wspierania malych i
srednich przedsiebiorstw z uwzglednieniem srodkow finansowych unii europejskiej (na przykladzie
wojewodztwa opolskiego)..Podwojnego opodatkowaniamentarza do modelowej konwencji oecd w procesie
interpretacji umow o unkaniu.Reklama a prawo do wizerunku.Wydatki samorzadow terytorialnych na
ochrone glownych zbiornikow wod podziemnych na przykladzie gminy turawa.Zabezpieczenie majatkowe w
procesie karnym i postepowaniu karnym skarbowym aspekt porownawczy.Umowa leasingu w ustawie o
podatku dochodowym od osob fizycznych.Zastosowanie techniki celebrity endorsement- wykorzystujacej
znana postac jako instrument perswazji- na przykladzie polskich reklam bankow na przestrzeni ostatnich
lat.Strategie przedsiebiorstw na rynku miedzynarodowym w aspekcie procesow globalizacji.Prywatny
detektyw..praca licencjacka budzet gminy .Pozycja ustrojowa prezydenta w konstytucji kwietniowej.Prawo
wlasnosci intelektualnej- mediow i reklamy.Analiza i ocena procesow logistycznych w firmie cx dywizja
beton.Implantoskopia jako szczegolna metoda identyfikacji osob i zwlok.Szkolenia jako instrument
budowania przewagi konkurencyjnej firmy. Porownanie szkolen on i off the job.Ocena funkcjonowania
nadzoru budowlanego na przykladzie powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.praca licencjacka
budzet gminy .Przeksztalcenia podmiotowe w postepowaniu cywilnym przed sadem.Analiza budzetu
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy konopiska w latach 2002-2005.Pisanie pracy
magisterskiej cena.praca licencjacka budzet gminy .Wspolpraca gospodarcza polski i niemiec w swietle
integracji europejskiej i globalizacji gospodarki swiatowej..Charakterystyka produktu warta vip i analiza
..

..
sprzedazy ubezpieczenia w makroregionie.Bankowa oferta produktow dla osob fizycznych i firm na
przykladzie ing banku slaskiego s.a. w katowicach.Praca magisterska plan pracy.Formy wsparcia kierowane
do sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Unifikacja samorzadu terytorialnego ii przeczypospolitej.
Ustawa scaleniowa..Szanse i bariery malych oraz srednich przedsiebiorstw.Podatkowa ksiega przychodow i
rozchodow jako forma ewidencji operacji gospodarczych w firmie xy spolka cywilna w latach 20072009.Organizacja imprez sportowych (na przykladzie turniejow pilki halowej).Funkcjonowanie urzedu miasta
w siemianowiczach slaskich w opinii klientow..Samorzad terytorialny praca licencjacka.Pokryzysowa polityka
ekonomiczna usa (studium przypadku: new deal oraz reformy w latach 2008-2011).praca licencjacka budzet
gminy .Systemy franczyzowe w bankowosci detalicznej na przykladzie ge money banku.Rozwoj sektora
malych i srednich przedsiebiorstw na terenach wiejskich. Na przykladzie zakladow przemyslu miesnego
koniarek sp. Z o. O..Analiza zrodel finansowania zadan jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy krzepice w latach 2005 - 2009.Pisanie prac tanio.Dzialalnosc powiatowego urzedu pracy w zawierciu w
latach 2005-2009.Analiza konstrukcji i wykonania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie
powiatu wloszczowskiego w latach 2002 - 2004.Prace licencjackie stosunki miedzynarodowe.Strategie
wejscia towarzystw ubezpieczeniowych do polskiego sektora ubezpieczen na przykladzie vienna insurance
group.Proces informacji sadownicwa w polsce..Srodki ochrony prawnej tejemnicy
przedsiebiorstwa.Zachodnioeuropejskie koncepcje integracji europejskiej w xx wieku i na poczatku xxi
wieku.Wykorzystanie konfliktow w rozwoju zespolu.Urlop w wymiarze proporcjonalnym .System zarzadzania
jakoscia na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego..Prace licencjackie z pielegniarstwa.Rekrutacja i
selekcja jako podstawa gospodarowania potencjalem ludzkim na przykladzie przedsiebiorstwa xyz.Dowody i
postepowanie dowodowe w swietle przepisow ordynacji podatkowej.Poliandria w tybecie a prawna ochrona
wartosci..Fundusze europejskie szansa na restrukturyzacje polskiego rolnictwa..Analiza kosztow jako
narzedzie zarzadzania gospodarka transportowa..Prawnokarne srodki do zwalczania przestepczosci
zorganizowanej..System rejestracji pracy kierowcy za pomoca tachografu cyfrowego i analogowego.Kredyt i
leasing jako zrodlo finansowania inwestycji.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Specyfika dzialan marketingowych na rynku nieruchomosci.Samonek- aleksandra. Red. - teoria prawa :
miedzy nowoczesnoscia a ponowoczesnoscia .System rehabilitacji zawodowej osob niepelnosprawnych na
rynku pracy..Cel pracy licencjackiej.Prawnoautorskie aspekty wspolczesnej fotografii.Przestepstwo oszustwa
w polskim prawie karnym.Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy x.Analiza budzetu
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy ladzice.Szkolenia jako instrument aktywnej walki z
bezrobociem w powiecie krapkowickim w latach 2004-2008..Zarzadzaniem lancuchem dostaw na przykladzie
przedsiebiorstwa zajmujacego sie produkcja komponentow z tworzyw sztucznych.Analiza systemu czlowiek obiekt techniczny - otoczenie ze szczegolnym uwzglednieniem aspektow ergonomicznych w
przedsiebiorstwie produkcyjnym tedrive poland ul. Kaliska 72 praszka..Senat w konstytucjach
rzeczypospolitej polskiej.Systemowe ujecie spolki akcyjnej w prawie polskim na tle modelu amerykanskiego i
niemieckiego.Zarzadzanie ryzykiem bankowym..Syndrom wypalenia zawodowego w administracji
publicznej..Restrukturyzacja polskich gospodarstw rolnych po przystapieniu do unii europejskiej na
przykladzie powiatu ostroleckiego.Metody tworzenia wizerunku miasta klobuck jako element promocji
miasta.praca licencjacka budzet gminy .Fluktuacja a szkolenia pracownicze.Intermodalnosc transportu jako
czynnik determinujacy funkcjonowanie centrow logistycznych..Finansowa ocena funkcjonowania zakladu
przemyslu bawelnianego frotex s.a. w latach 2000-2003.Rozwoj logistyki polskich przedsiebiorstw w
uwarunkowaniach europejskich i globalnych.Vocational training supported from the european union
financial resources - a way of vocational qualifications and skills improvement ( szkolenia zawodowe
wspierane finansowo z unii europejskiej - sposobem rozwoju kwalifikacji i umiejetnosci
zawodowych.Zarzadzanie kariera zawodowa pracownikow socjalnych w osrodkach pomocy spolecznej na
przykladzie mops w krakowie oraz gops w gdowie..Przeniesienie siedziby spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia. Konkurencja systemow prawa wewnetrznego panstw wspolnoty europejskiej.Pozycja
ustrojowa rzecznika praw obywatelskich.Status prawnoautorski muzycznych strategii intertekstualnych.Idea
rozwoju turystyki zrownowazonej w parkach narodowych na przykladzie tatrzanskiego parku
narodowego.Dzialania marketingowe w bankowosci elektronicznej.Polityka panstwa wobec mniejszosci
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etnicznej romow na przykladzie programow i inicjatyw powiatu nowosadeckiego.Planowanie dochodow i
wydatkow oraz sposob ich realizacji na przykladzie gminy popow.Czynniki okreslajace wahania kursu
walutowego w polsce w latach 2007-2009.Miedzynarodowa analiza porownawcza systemow
podatkowych.Status prezydenta rosji pod rzadami borysa jelcyna i wladimira putina.Zarzadzanie produkcja i
jakoscia metalowych elementow mebli biurowych..Szanse lokalnego sektora uslug rachunkowych dla
rozwoju malych biur rachunkowych na wybranych przykladach.Analiza wykorzystania rzeczywistosci
wirtualnej na przykladzie firmy graf w bialymstoku.Wielofunkcyjnosc szansa rozwoju obszarow wiejskich w
polsce i unii europejskiej..Regulacja prawna ochrony pracy kobiet.Ubostwo- sposob pomiaru- skala zjawiskaprzyczyny- dzialania i przyklad osrodka pomocy spolecznej w krapkowicach.Starzynska- waclawa (1946- ).
Red. - zamowienia publiczne a innowacyjnosc przedsiebiorstw : stan obecny i perspektywy .Ocena sytuacji
spolki net na podstawie sprawozdania finansowego.Zakres ochrony tajemnicy dziennikarskiej w polskim
procesie karnym.Podatki samorzadowe na przykladzie gminy oswiecim w latach od 2006 do 2010
roku..Specyfika internacjonalizacji przedsiebiorstw technologicznych.Chrusciak- ryszard. Wybor. - polska w
unii europejskiej : podstawowe regulacje prawne .Projektowanie zmian w malym i srednim
przedsiebiorstwie..Programy lojalnosciowe jako uzyteczne narzedzie marketingu partnerskiego stosowanego
w branzy kosmetycznej.Analiza wybranych aspektow ubezpieczen spolecznych
mikroprzedsiebiorstw.Zarzadzanie profilaktyka w szkole.Ocena wykorzystania technologii informatycznokomunikacyjnej w obsludze klienta w najwiekszych bankach w polsce..Egzekucja naleznosci z tytulu podatku
dochodowego od osob fizycznych w lodzi (w latach 2004-2006)..Marketing farmaceutyczny jako podstawa
budowania i umacniania pozycji firmy na rynku.Bezskutecznosc zgromadzenia wspolnikow w sp. Z o.o.- a
waznosc uchwal.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze pomocowe unii europejskiej wspomagajace rynek
pracy w polsce w latach 2004-2006.Szkolenia jako element polityki personalnej na przykladzie agencji
rozwoju regionalnego w czestochowie s.a..Aktywnosc innowacyjna przedsiebiorstw w polsce w latach 20062009.Geograficzne oznaczenia pochodzenia w unii europejskiej i prawie polskim.Strategia rozwoju firmy vds
z ograniczona odpowiedzialnoscia.Przejawy ochrony przyrody i ochrony srodowiska w postepowaniu
inwestycyjnym..Klaster jako forma wspolpracy przedsiebiorstw z sektora msp.Strajk nielegalny.praca
licencjacka budzet gminy .Rola logistycznej obslugi klienta w sprzedazy uslug transportowych na przykladzie
firmy p.t.h. eksport-import alfred morawiec.Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki vat 2006 .Prawa- wolnosci i
relacje w ramach wirtualnych swiatow mmorpg.zrodla finansowania dzialalnosci gospodarczej.Neoliberalna
mysl fryderyka augusta von hayeka.Kreowanie wizerunku organizacji non-profit na przykladzie policji.Metody
promocji krakowskich teatrow na przykladzie teatru bagatela i teatru im. J.slowackiego.Srodki finansowania
inwestycji gminnych na przykladzie gminy tuszyn.Amortyzacja w prawie podatkowym i bilansowym..zrodla
finansowania inwestycji lokalnych na przykladzie gminy glinojeck.Zarzadzanie w sytuacjach kryzysowych na
przykladzie przedsiebiorstwa „wawel”.Zintegrowane systemy zarzadzania w rachunkowosci na przykladzie
systemu erp w dziale finansowym firmy produkcyjnej.Analiza internetowego systemu sprzedazy biletow
komunikacji miedzynarodowej euro ticket on-line.Rynek ubezpieczen majatkowych w polsce.Technologia
realizacji glebokich wykopow praca inzynierska budownictwo.Logistyka praca magisterska.Zastosowanie 5s
w magazynie logistycznym przedsiebiorstwa x.Procedura przygotowania i oceny wniosku o dofinansowanie
projektu w systemie wdrazania funduszy europejskich w polsce .Motywacja personelu na podstawie firmy
grupa lew sp. Z o. O..Eksploatacja maszyn i urzadzen w przedsiebiorstwie budowy drog..Precedens w stanach
zjednoczonych miedzy teoria deklaratywna i konstytutywna.Trener realizatorem procesu szkolenia.Analiza
finansowa w ocenie kondycji przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy jasta - sweets spolka z o. O.).Zjawisko
naduzywania alkoholu a przestepczosc w piotrkowie trybunalskim.Przeslanki recydywy wielokrotnej w
kodeksie karnym 1997 r..Podatki i oplaty targowe zrodlem dochodow jednostek samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy rzgow..praca licencjacka budzet gminy .Proces zakladania przedsiebiorstwa. Aspekty
prawno - organizacyjne na przykladzie branzy transportowej..Prawnokarne aspekty ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego w teorii i praktyce.Rola i znaczenie strategii rozwoju lokalnego na przykladzie powiatu
poddebickiego.Wyrok czesciowy.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w sferze administracji samorzadowej na
przykladzie miasta lodzi.Regulacja art. 335 i 387 kodeksu postepowania karnego- a prawo do uczciwego i
rzetelnego procesu oraz do rozpoznania sprawy w rozsadnym terminie.Seminarium ii r.niest. V r- kat.prawa
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pracy i polityki spolecznej.Obrona konieczna jako kontratyp w kodeksie karnym z 1997 r. .Ksztaltowanie sie
dochodow budzetowych gminy wolczyn w latach 2008-2010 a ocena jej samodzielnosci
finansowej.Konfliktowosc i nastawienie asystentow zatrudnionych w urzedach pocztowych.Agroturystyka
jako forma i szansa aktywizacji obszarow wiejskich na przykladzie gminy olsztyn.Pisanie prac
ogloszenia.Wplyw zarzadzania logistyka na sfere magazynowania..Zarzuty w polskiej apelacji
cywilnej.Z.Przygotowania bankow w polsce do przystapienia do strefy euro na przykladzie banku pko
s.a..Klamut- miroslawa (1944- ). Red. - adjustment of polish economy to the eu requirements .Czartoryskiwitold. Tl. - wzrost gospodarczy czy bezpieczenstwo socjalne? : w strone konkurencyjnego modelu
spoleczno-e.Wplyw dzialalnosci marketingowej na jakosc aktywizacji osob bezrobotnych..Podstawy
przypisania oswiadczenia woli a granice bledu prawnie donioslego.Przepisywanie prac.Rozrachunki z
kontrahentami zagranicznymi na podstawie przedsiebiorstwa alfa.Wplyw kontroli wewnetrznej i audytu na
rozwoj firmy na przykladzie banku polska kasa opieki spolka akcyjna.Zarzadzanie biurem podrozy - aspekty
ekonomiczne- marketingowe i prawne. Analiza zagadnienia na przykladzie biura podrozy rainbow
tours.Model monistyczny i dualistyczny organow menedzerskich spolki akcyjnej.Analiza systemow
logistycznych na wybranym przykladzie.Kara smierci w prawodastwie polskim i regulacjach
miedzynarodowych na tle ewolucji historycznej i filozoficznej zagadnienia.Analiza i ocena funkcjonowania
obiektu technicznego w przedsiebiorstwie produkcyjnym..Praca licencjacka pedagogika
wczesnoszkolna.Powszechny system emerytalny w polsce na tle innych krajow w dobie przemian i
kryzysu..Wplyw letniej turystyki pieszej na przyrode tatrzanskiego parku narodowego..Analiza budzetow
lokalnych na podstawie gminy uchane..Finansowanie samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miasto
belchatow.Leasing jako zrodlo finansowania na przykladzie ofert leasingowych bre leasing sp. Z o. O. Oraz efl
s. A..Wycena opcji barierowych i strategii opcyjnych w warunkach polskiego rynku kapitalowego.Rola
mediow w procesie karnym.Sadowa kontrola administracji w sprawach pracowniczych sluzb mundurowych
na przykladzie funkcjonariuszy policji.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc marketingowa banku w
warunkach gospodarki rynkowej na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Roszczenia odszkodowawcze
wynikajace z przeprowadzenia reformy rolnej w 1944 roku i latach nastepnych.Wzorce kariery zawodowej
wsrod bialosusinow studiujacych na uj.Strategiczna analiza finansowa w przedsiebiorstwie (na przykladzie
przedsiebiorstwa x).praca licencjacka budzet gminy .Procedury rozstrzygania sporow w prawie ochrony
konkurencji.Urlopy pracownicze zwiazane z wypelnianiem obowiazkow rodzicielskich.Praca magisterska
przyklad.praca licencjacka budzet gminy .Festiwale krakowskie forma promocji miasta.Uwarunkowania
rozwoju przedsiebiorczosci w gminie zambrow po roku 2004.Pomoc humanitarna w prawie
miedzynarodowym i praktyce onz.Motywowanie pracownikow na przykladzie firmy transpol.Rola systemu
podatkowego w gospodarce rynkowej.Raje podatkowe a zjawisko optymalizacji podatkowej.Gospodarka
polski i niemiec (obszar dawnej niemieckiej republiki demokratycznej) w poczatkowym okresie
transformacji.praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju pszczelarstwa w polsce..Marketing uslug
finansowych na przykladzie banku zachodniego wbk.Postepowanie przed sadami wojskowymi - rys
historyczny i regulacja wspolczesna..Temat pracy licencjackiej rachunkowosc.System odliczen i zwolnien w
podatku od towarow i uslug.Ocena satysfakcji klientow w przedsiebiorstwie (na przykladzie hotelu
belvedere).Pozyskiwanie srodkow unijnych przez male i srednie przedsiebiorstwa w polsce..Hobbes i spinoza:
od stanu natury do panstwa.Wydarzenie kulturalne jako element turystycznej promocji miejsca- na
przykladzie projektu pierscien sw. Kingi.Podatki praca magisterska.Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu
stosunku pracy.Oddzialywanie narodowego banku polskiego na gospodarke finansowa panstwa..Rola public
relations i media relations w organizacjach pozarzadowych na przykladzie fundacji dla uniwersytetu
jagiellonskiego.Ocena funkcjonowania kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego na przykladzie placowki
terenowej sieradz w swietle opinii rolnikow.Rola doboru pracownikow w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi.Badanie i ocena efektywnosci inwestycji na potrzeby sporzadzenia biznes planu..Instytucjonalne i
finansowe wspomaganie malych i srednich przedsiebiorstw.Promowanie i strategia produktu w
myszkowskiej fabryce naczyn emaliowanych swiatowit s.a..Potrzeby informacyjne sektora msp w polsce a
projekt miedzynarodowego standardu sprawozdawczosci finansowej dla malych i srednich
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Bezpieczenstwo energetyczne unii europejskiej z punktu
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widzenia polski.Analiza rynku nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie wybranych miast w polsce w
latach 2006 - 2009.Pozaplacowe czynniki motywowania pracownikow.Wspolczesna rola turystycznouzytkowa zamku krolewskiego w niepolomicach..praca licencjacka budzet gminy .Skutecznosc systemu
identyfikacji radiowej w procesach logistycznych.praca licencjacka budzet gminy .Koszty postepowania w
postepowaniu sadowoadministracyjnym.Praca magisterska z pedagogiki.Partnerstwo publiczno-prywatne
jako sposob na efektywna realizacje zadan publicznych.Wypalenie zawodowe nauczycieli praca
magisterska.Praca magisterska.Zastosowanie miedzynarodowych standardow rachunkowosci (mssf/msr) po
raz pierwszy w spolce akcyjnej alma market s.a..Produkt i jego promocja w dzialalnosci marketingowej
przedsiebiorstwa.Doskonalenie obslugi klienta w oparciu o badania na przykladzie sieci sphinx..Polityka
fiskalna i podatki jako element walki z kryzysem.Prace licencjackie politologia.Agencje reklamowe i domy
mediowe oraz ich dzialalnosc.Zasada sadowego wymiaru sprawiedliwosci i prawo do sadu w sprawach
administracyjnych na tle prawa europejskiego..Zarzadzanie talentami jako strategia rozwoju pracownikow na
przykladzie banku detalicznego.Nowa jakosc w zarzadzaniu komunikacja miejska na podstawie miasta
krakow..Samobojstwa w okresie przemian polityczno-gospodarczych i spolecznych w polsce oraz obraz tego
zjawiska w wojewodztwie podkarpackim..Ochrona roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci
pracodawcy w prawie europejskim i polskim.Rola komisji nadzoru finansowego w polskim systemie prawnofinansowym.Chorob- roman. - mozliwosci rozwoju powiazan integracyjnych rolnictwa z przemyslem
spozywczym : (na przykl.Przykladowe prace licencjackie z administracji.Wyksztalcenie a postawy polakow na
emigracji zarobkowej w holandii.Oddzialywanie instrumentow promocji mix stosowanych przez hotel accor
czestochowa.praca licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza. Wykorzystanie srodkow unijnych w
gminach nowa sarzyna i krzeszow..Model zarzadzania przeplywem informacji w urzedzie miasta.Polityka
ochrony praw konsumenta w unii europejskiej.Zbieg czynow i przepisow w prawie karnym i karnym
skarbowym.Rada ministrow w iii rzeczypospolitej.Prawokrana konstrukcja czynu ciaglego.Kult pamieci osoby
zmarlej - szczegolne dobro osobiste i jego ochrona..praca licencjacka budzet gminy .Procesy dostosowawcze
gospodaki polskiej do wymogow polityki handlowej unii europejskiej.Stadniczenko- stanislaw leszek. Red. propedeutyka praw czlowieka : wspolczesnosc a przyszlosc praw czlowieka .Cena pracy
licencjackiej.Zastosowanie nowoczesnej technologii kompletacji falowej na przykladzie firmy ceramika
tubadzin.praca licencjacka budzet gminy .Dzialania urzedu miasta klobuck wspierajace przedsiebiorczosc
regionalna na przykladzie gminy klobuck.Prace magisterskie z turystyki.Dlugookresowa polityka innowacyjna
polski i strategia regionalna wojewodztwa malopolskiego. Rola klastrow biznesowych w innowacyjnym
otoczeniu biznesu.Marketingowe i finansowe konsekwencje zmiany marki na podstawie firmy ptk
centertel.Rola i zadania policji w procesie karnym .Budzet jednostek samorzadu terytorialnego jako
instrument rozwoju lokalnego gminy popielow w latach 2006-2008.Dzialalnosc kredytowa banku na
przykladzie banku spoldzielczego w goworowie.Transgraniczne polaczenia spolek kapitalowych w swietle
przepisow prawa europejskiego i prawa polskiego.Ewidencja funduszy unii europejskiej urzedu miasta
kalisza.Ochrona prawa do prywatnosci pracownika.Nowe kanaly dystrybucji produktow bankowych na
przykladzie bankowosci elektronicznej..Wdrazanie kompleksowego zarzadzania jakoscia w banku zachodnim
wbk s.a..Informatyzacja jako element zarzadzania rozwojem gminy..Alternatywy tymczasowego
aresztowania.Konstytucyjne ujecie wolnosci i praw czlowieka i obywatela..Analiza efektywnosci transakcji
leasingowych na przykladzie firmy transportowej trans - dom.Bezposrednie inwestycje zagraniczne w
sektorze hotelarstwa w polsce.Zasada domniemania niewinnosci w kontekscie prawa do wolnosci mediow i
prawa do prywatnosci.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane metody derekrutacji pracownikow na
przykladzie firmy siegienia-aubi.Tematy prac magisterskich bankowosc.Zaskarzanie i charakter sankcji wobec
wadliwych uchwal zgromadzen spolek kapitalowych.Zabojstwo eutanatyczne na tle prawa polskiego- obcego
i miedzynarodowego oraz w prawie europejskim.Zasada i pojecie winy w polskim procesie
karnym.Monitoring kredytowy w ograniczaniu ryzyka kredytowego na przykladzie banku spoldzielczego w
grabowie.Wykorzystanie sprawozdan finansowych w ocenie funkcjonowania jednostek
budzetowych.Seminarium ii r.sum.kat.hist.doktryn politycznych i prawnych.Analiza wydatkow w zespole
szkol im. C.k. Norwida w czestochowie w latach 2006-2009.Szkolenia jako forma wspierania rozwoju malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie aglo3..Ocena przeksztalcen gospodarczych w polsce na tle europy
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srodkowej i wschodniej.Specyfika kultury narodowej w biznesie a sposob prowadzenia negocjacji..Specyfika
programow lojalnosciowych na rynku b2c w sektorze bankowym.Sposoby wykrywania sprawcow
przestepstw w dzielach arthura conan doylea.Strategia konkurencji na przykladzie studia urody
shanti.Dziedziczenie autorskich praw majatkowych.Dziedzictwo kulturowe i architektoniczne rodow
czartoryskich- zamoyskich i lubomirskich na terenie poludniowo-wschodniej polski..Rola policji w
zapewnieniu bezpieczenstwa i porzadku publicznego.Analiza finansowa przedsiebiorstwa budowlanoinzynieryjnego budinz..Duda- aneta. Red. - public relations miast i regionow .Samorzad powiatowy w ii i iii
rp.Integracja systemow zarzadzania jakoscia w aspekcie zapewnienia jakosci zdrowotnej zywnosci na
przykladzie wybranej firmy.Zarzadzanie dystrybucja w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy polmarkus sp. Z
o.o..Kontrola celna i procedura skladu celnego.Podatek rolny jako forma opodatkowania dzialalnosci
rolniczej w polsce.Wykonywanie orzeczen miedzynarodowego trybunalu sprawiedliwosci.Ocena
funkcjonowania jednostki budzetowej na przykladzie zmk w glogowku w latach 2004-2006..Rozliczenia
majatkowe miedzy konkubentami.Analiza wybranych problemow strategicznych dzialania lotos
s.a..Administracyjno-prawne ujecie zasobu nieruchomosci w swietle ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomosciami.Przeszukanie a tajemnica prawem chroniona.Seryjni mordercy.Analiza
logistycznych przyczyn reklamacji i ich wplyw na poziom jakosci uslug na przykladzie sklepu internetowego
moje bambino.Fuzje i przejecia w polsce na przykladzie sektora bankowego.Odpowiedzialnosc przewoznika
lotniczego w regulacjach miedzynarodowych.Systemy informatyczne marketingu w gospodarce
elektronicznej.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw sytuacji spoleczno-gospodarczej i politycznej na ruch
turystyczny w miejscu docelowym.Wykorzystanie srodkow budzetowych przez gmine wreczyca wielka w
ltach 2005-2009..Organizacja i zarzadzanie marketingiem w spoldzielni mleczarskiej na przykladzie osm
piatnica.Przemoc domowa i system jej zapobiegania na przykladzie miasta opola.Fiducjarne nabycie
nieruchomosci jako przyklad czynnosci powierniczej w prawie polskim.Przestepczosc zorganizowana i jej
zwalczanie..praca licencjacka budzet gminy .Strategia zarzadzania lancuchem dostaw w przedsiebiorstwie
spedpol.Tajemnica bankowa a postepowanie podatkowe .Wallusch- jacek. - patrzac na slonce :
nieokreslonosc rownowagi a polska dezinflacja 1994-2011 .Polityka pieniezna w polsce w latach 19892009.Ubezpieczenia osobowe nastepstw nieszczesliwych wypadkow osob uprawiajacych wybrane dyscypliny
sportowe w polsce w latach 1994-2004.Finansowanie dzialalnosci innowacyjnej przedsiebiorstwa w oparciu
o srodki unijne na przykladzie firmy climbex kaczmarek- kantorski spolka jawna..Poznan.praca licencjacka
budzet gminy .Style kierowania i ich wplyw na motywacje pracownikow na przykladzie spoldzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej.Zasady subsydiarnosci w konstytucji rp i traktatach inii
europejskiej.Manipulacje wysokoscia ceny produktow codziennych (fmcg).praca licencjacka budzet gminy
.Marketing polityczny - ksztaltowanie wizerunku i autoprezentacja politykow w wyborach prezydenckich w
polsce i usa.praca licencjacka budzet gminy .Ocena wizerunku firmy eurodom.Podatki jako instrument
polityki fiskalnej i zrodlo dochodow budzetu panstwa w polsce w latach 2006-2009.Rozrachunki i rozliczenia z
otrzymanej pomocy publicznej w ksiegach rachunkowych zakladow pracy chroninej na przykladzie
spoldzielni inwalidow rawianka.Legitymacja skargowa w postepowaniu sadowo administracyjnym.Konspekt
pracy licencjackiej.Perspektywa przystapienia polski do strefy euro w obliczu globalnego kryzysu
gospodarczego.Analiza finansowa elementem opracowania strategii przeciwdzialania bezrobociu na
przykladzie powiatu zawiercianskiego.Hoff- waldemar. - polish energy regulation : in its european setting
.Zwiazanie sadu nizszego rzedu wykladnia sadu wyzszego rzedu w postepowaniu cywilnym.Wspolpraca
sadowa w sprawach cywilnych w unii europejskiej uznawanie i wykonywanie orzeczen sadowych na
podstawie rozporzadzen uchylajacych procedure exequatur.Zwolnienia grupowe z przyczyn niedotyczacych
pracownikow.Stan i perspektywy polityki karnej w polsce..Ocena rozwoju przedsiebiorstwa w aspekcie
nowych rynkow.praca licencjacka budzet gminy .Bezwzgledne przyczyny odwolawcze jako podstawa kasacji i
wznowienia postepowania karnego.Organizacja euro 2012 jako czynnik rozwoju polskich
przedsiebiorstw.Wplyw internetu na sposoby prezentowania sprawozdan finansowych na przykladzie polski i
wielkiej brytanii.Motywowanie pracownikow poprzez place na przykladzie firmy patrol.praca licencjacka
budzet gminy .Postepowanie wszczete skarga na przewleklosc procesu cywilnego.Odpowiedzialnosc
ubezpieczyciela za szkody wynikajace z umowy ubezpieczenia.Wykorzystywanie zasobow turystycznych przez
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dwa porownywane uzdrowiska: rabke-zdroj i ustron.Naduzycia finansowe w dzialalnosci gospodarczej
przedsiebiorstw..Oferta kredytowa dla firm i osob fizycznych na podstawie ing banku slaskiego
s.a..Sprawozadnia finansowe jako podstawa oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa (na przykladzie
spolki prinplast.Mozliwosci oceny pracownikow na stanowiskach kontroli w procesie wytworczym
przedsiebiorstwa x.Kontrola podatkowa jako element systemu podatkowego..Analiza jakosci struktury
kredytow mieszkaniowych udzielanych przez raiffeisen bank polska s.a. w latach 2002-2005.Determinanty
rozwoju bankowosci elektronicznej.Zarzadzanie procesem produkcyjnym na podstawie przedsiebiorstwa
zajmujacego sie produkcja drzwi zewnetrznych.Tematy prac magisterskich rachunkowosc.praca licencjacka
budzet gminy .Wybrane aspekty logistyki w dystrybucji na przykladzie firmy st.Ryzyko inwestowania w
nieruchomosci na przykladzie mosir - u w myszkowie.Lichniak- irena. Red. - wyzwania ekonomiczne w
warunkach kryzysu : wybrane zagadnienia .Motywacja personelu na podstawie firmy grupa lew sp. Z o.
O..Leasing jako zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa.Ekonomiczne sposoby wyceny rozmiarow
szkod niemajatkowych.praca licencjacka budzet gminy .Kulturowe uwarunkowania negocjacji w procesach
fuzji i przejec przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy .Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia wg
normy iso 9001:2000 w malych przedsiebiorstwach branzy budowlanej.Aids w prawie karnym.Warunki
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na bialorusi w swietle analizy dokumentow prawnych i
rzadowych.Hoff- waldemar. - polish energy regulation : in its european setting .Przeslanki szczegolne
tymczasowego aresztowania.Ugoda sadowa.Przeciwdzialanie praniu pieniedzy w instytucjach
finansowych.Przygotowanie inwestycji budowlanej do realizacji. Praca inzynierska budownictwo.Projekt tiob
hali magazynowe z zapleczem biurowym praca inzynierska budownictwo.Radecki- wojciech - ustawa o
miedzynarodowym przemieszczaniu odpadow : komentarz .Metody wyceny bilansowej (na przykladzie
msr/mssf oraz polskiej ustawy o rachunkowosci).Pozyskiwanie i ewidencja srodkow unii europejskiej na
finansowanie zadan gminy pawonkow.Rola bankow w pozyskaniu srodkow unijnych dla finansowania
projektow samorzadow lokalnych w polsce.Wspieranie rozwoju regionalnego w polsce z udzialem funduszy
strukturalnych na przykladzie wojewodztwa mazowieckiego i lodzkiego..Polska wies i rolnictwo w aspekcie
czlonkostwa z unia europejska..Racjonalizacja struktury organizacyjnej zakladow piwowarskich glubczyce
s.a..Znaczenie marketingu dla rozwoju agroturystyki na przykladzie gospodarstwa agroturystycznego -uroczysko.Zasady i warunki udzielania kredytow mieszkaniowych na przykladzie powszechnej kasy
oszczednosci bank polski spolka akcyjna.Dzialalnosc gminnego osrodka pomocy spolecznej w
klobucku..Program komputerowy jako przedmiot umowy licencyjnej.Weryfikacja doboru zawodowego na
przykladzie nauczycieli..Renty strukturalne w rolnictwie..praca licencjacka budzet gminy .Ocena zrodel
dochodow i kierunkow ich rozdysponowania na przykladzie liceum ogolnoksztalcacego w czestochowie w
latach 2009-2011..praca licencjacka budzet gminy .Forma aktu notarialnego przy przeniesieniu wlasnosci
nieruchomosci.Analiza kosztow jakosci w procesie zarzadzania.Kursy walut w polsce w latach 20062010.Charakterystyka strategii marketingowych wytworni wodek wratislavia.Prawa tworcy wzoru
przemyslowego.Polityka handlowa w unii europejskiej.Turystyczno - rekreacyjne aspekty :ogolnej strategii
zrownowazonego rozwoju dabrowy gorniczej do roku 2006.Reklama internetowa. Znaczenie i trendy
rozwoju..Zarzadzanie procesami kulturotworczymi w krakowskich klubach na przykladzie klubu kombinator
w nowej hucie.zrodla finansowania inwestycji na wybranych przykladach msp.Rola samorzadu terytorialnego
w zarzadzaniu bezpieczenstwem miasta na przykladzie krakowa..Zarzadzanie kompleksowym utrzymaniem
maszyn wytwarzajacych krazniki nosne.Restrukturyzacja przedsiebiorstwa na przykladzie spolki pkp plk
s.a..Analiza strategiczna przedsiebiorstwa rehabmed sp. Zo.o..Budzetowanie jako metoda zarzadzania
przedsiebiorstwem.Prace magisterskie logistyka.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy ista polska sp. Z o.o..Systemy motywowania pracownikow w
przedsiebiorstwie przemyslowym na przykladzie zakladu podzespolow radiowych miflex s.a..Dziedzictwo
kulturowe i prawne hanzy.Analiza bezrobocia w powiecie klobuckim w latach 2001-2005.Praca skazanych
jako srodek oddzialywania penitencjarnego..Finansowanie rozwoju jednostek samorzadu terytorialnego (na
przykladzie gminy kleszczow).Przebieg postepowania kasacyjnego w procesie cywilnym.Wybrane aspekty
bancassurance.Bezwzgledne przyczyny odwolawcze w prawie wykroczen.Koncepcja wolnosci w ujeciu ericha
fromma jako kontekst dla zarzadzania zasobami ludzkimi na uczelniach wyzszych.Analiza finansowa
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przedsiebiorstwa na przykladzie spolki pge sa.Prasa bezplatna oraz jej rola na rynku reklamy.Funkcje
trybunalu konstytucyjnego.Analiza i struktura wynagrodzen na przykladzie osrodka doskonalenia kadr sluzby
wieziennej w sulejowie w latach 2008-2010.Wplyw innowacji technologicznych na zmiane oblicza sektora
bankowego..zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy top w tarnowskich
gorach..Wplyw dzialalnosci agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa na przeksztalcenia obszarow
wiejskich na przykladzie slor w czestochowie.Marks- malgorzata. - promocja a rozwoj lokalny gmin wiejskich
wojewodztwa lodzkiego .Uzupelnienie oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w
orzecznictwie krajowej izby odwolawczej w okresie styczen 2009 - marzec 2010..Postrzeganie przez
nabywcow indywidualnych zpm grot po wprowadzeniu systemu haccp.Transport bimodalny i jego znaczenie
w logistyce.Rola policji w zwalczaniu przestepstwa handlu ludzmi.Podstawy etyczne wsrod pracownikow
firmy produkcyjnej.Wplyw inflacji na zroznicowanie dochodow.praca licencjacka budzet gminy .Prywatyzacja
przedsiebiorstw panstwowych na przykladzie pko bp.praca licencjacka budzet gminy .Stosunek
konsumentow do komercyjnego wykorzystania serwisow spolecznosciowych na przykladzie facebooka.Obrot
udzialem w spolce jawnej.Rosner- andrzej. Red. - zroznicowanie poziomu rozwoju spoleczno-gospodarczego
obszarow wiejskich a zroznicowanie d.Ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstw na przykladzie
przedsiebiorstwa agat s.a..praca licencjacka budzet gminy .Skarga na przewleklosc w procesie
cywilnym.Projekt wyposazenia mostu betonowego jednoprzeslowego o rozpietosci przesla 18-00 m.
Szerokosc pomostu 2-00 + 7-00 + 2-00 m. Praca inzynierska budownictwo.Uwarunkowania funkcjonowania
franczyzy w przedsiebiorstwach miedzynarodowych .praca licencjacka budzet gminy .Funkcja logistyki
dystrybucji w przedsiebiorstwie.Formy arbitrazu politycznego prezydenta rp.Znaczenie polityki kadrowej na
przykladzie przedsiebiorstwa wit - metal.Polski trybunal konstytucyjny a sadownictwo konstytucyjne w
wybranych panstwach europy srodkowo-wschodniej - studium porownawcze.Analiza finansowa w ocenie
stabilnosci wybranych bankow w latach 2009-2011.Public relations w komunikacji masowej.Zasada prawa do
obrony w postepowaniu przygotowawczym w prawie polskim i niemieckim ..Mozliwosci wykorzystania
zasobow uzdrowiskowych wojewodztwa podkarpackiego do celow turystycznych.Przedszkole publiczne jako
jednostka budzetowa o specyficznej formie sprawozdawczosci.Atrakcyjnosc turystyczna gminy janow..Wplyw
struktury finansowania na wartosc przedsiebiorstw w polsce..Wspomaganie ksiegowosci w firmie
obslugujacej platnosci w systemie paypal.Dowod osmologiczny.Wyrok i zasady jego wydania w polskim
prawie cywilnym..Przestepczosc zorganizowana.Znakowanie ekologiczne jako instrument sluzacy
ograniczaniu negatywnego wplywu produktow na srodowisko (na wybranych przykladach znakowania i
etykietowania produktow).Rozwoj rynku urzadzen energetyki odnawialnej na przykladzie pomp
ciepla..Ocena efektywnosci wykorzystania srodkow trwalych przez firme.Analiza wykonania budzetu gminy
dabrowa zielona w latach 2008-2010.Dzialalnosc cetelem polska expansion s.a. w zakresie emisji i obslugi
kart platniczych.Likwidacja spolek kapitalowych.Ochrona prawna utworow muzycznych.Umowa powiernicza
a umowa rachunku powierniczego.Praca magisterska pedagogika przedszkolna.praca licencjacka budzet
gminy .Cudzoziemiec jako nabywca nieruchomosci polozonych w polsce.Prawo miedzynarodowe wobec
zjawiska handlu ludzmi.Rola zwyczaju w powstaniu systemu parlamentarno-gabinetowego w wielkiej
brytanii.praca licencjacka budzet gminy .Zapis na sad polubowny i jego skutki.Likwidacja marnotrawstwa
droga do szczuplej produkcji.praca licencjacka budzet gminy .Zmiany w kulturze organizacyjnej pod wplywem
zmian w otoczeniu.Logistyka procesow produkcji na przykladzie firmy womart..Wybrane zagadnienia
zachowan konsumenckich na przykladzie wielkich sieci handlowych.Rekrutacja i selekcja jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.Naduzywanie
pozycji dominujacej na rynku elektroenergetycznym w prawie unii europejskiej.Zakaz konkurencji po ustaniu
stosunku pracy w prawie amerykanskim i polskim.Pisanie pracy.System podatkow i oplat lokalnych w
wybranych panstwach unii europejskiej.Logistyka procesow transportu i dystrybucji w przedsiebiorstwie
produkcyjnym (na przykladzie opoczno s.a.).Ankieta wzor praca magisterska.Tematy prac magisterskich
prawo.Franchising w polskim sektorze bankowym..Zarzadzanie ewidencja i sciagalnoscia podatkow
bezposrednich na przykladzie urzedu skarbowego x w latach 2004-2009.System motywowania jako kluczowy
czynnik ksztaltowania kapitalu ludzkiego.Ocena ogolnego poziomu bezpieczenstwa pracy oraz ryzyka
zawodowego na wybranych stanowiskach na przykladzie zakladow plyt pilsniowych k..Rola kompetencji
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pracowniczych w realizacji polityki personalnej organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa sita
czestochowa.Zarzadzanie finansami samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy lelis.praca licencjacka
budzet gminy .Rewitalizacja krakowskiej dzielnicy kazimierz po 1989 roku. Udzial instytucji kultury oraz
wplyw inicjatyw artystycznych w procesie odnowy..Cohen- william a. - drucker o marketingu : nauczanie
najbardziej wplywowego teoretyka biznesu .Bilski- janusz (1949- ). Red. - wplyw kursu walutowego na
handel zagraniczny .praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc marketingowa samorzadow lokalnych w
warunkach integracji polski z unia europejska na przykladzie gminy czerniewice.Kredyty jako forma
finansowania potrzeb konsumpcyjnych spoleczenstwa na przykladzie pko bp- millenium- bz wbk.Ochrona
przed eksperymentami medycznymi w polskim prawie konstytucyjnym.Tokarczyk- roman andrzej - medycyna
a normy : sztuka leczenia wsrod innych rodzajow sztuk .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji na
przykladzie biur podrozy.Pisanie prac licencjackich opinie.Segmentacja rynku depozytowego w polityce
banku..Obligacje jako element rynku finansowego.praca licencjacka budzet gminy .Wspieranie
przedsiebiorczosci jako zadanie wlasne samorzadu gminnego.Akademickie biura karier - bariery i szanse
rozwoju.Zhao- qizheng. - cud szanghajskiego pudongu : studium przypadku dynamicznej chinskiej gospodarki
.Podatki lokalne i ich sciagalnosc na przykladzie gminy lazy w latach 2005-2008.Perspektywy rozwoju
systemu komercyjnych ubezpieczen zdrowotnych w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Ocena
pracownikow jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi.Orzeczenie sadu w postepowaniu
apelacyjnym.Rola rentownosci w ocenie dzialalnosci przedsiebiorstwa w gospodarce
rynkowej.Przygotowania polski do przysapienia do obszaru schengen..Reklama zakazana..praca licencjacka
budzet gminy .Gadzety reklamowe - analiza porownawcza ofert wybranych dystrybutorow.Projekt adaptacji
na budynek mieszkalno-uslugowy kamienicy przy ul. Odrzanskiej 15 w nowej soli praca inzynierska
budownictwo.Supera-markowska- maria. Red. - polsko-hiszpanskie stosunki prawne w procesie integracji w
unii europejskiej .Podstawy tymczasowego aresztowania..Czapska- janina. Red. - koordynacja dzialan
lokalnych na rzecz bezpieczenstwa : praca zbiorowa .praca licencjacka budzet gminy .Reprezentacja skarbu
panstwa i jednostek samorzadu terytorialnego w obrocie cywilnoprawnym.Podstawy reformy systemu
finansow publicznych w polsce.Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie kondycji ekonomicznej spolki top
farms glubczyce w latach 2002 - 2006..Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy chrzastowice.Zarzadzanie biurem podrozy - aspekty ekonomiczne- marketingowe i prawne. Analiza
zagadnienia na przykladzie biura podrozy rainbow tours.Jagas- jozef. - drogi a bezdroza polskiej transformacji
: kryzys edukacji i kultury .Wylaczenie stosowania tymczasowego aresztowania w kodeksie postepowania
karnego.Patterson- robert. - compendium of finance in polish & english = kompendium terminow z zakresu
finansow po polsku i.Efektywnosc form przeciwdzialania bezrobociu w powiecie koninskim w latach 20052011.Prowokacja policyjna jako prosta czynnosc operacyjno-rozpoznawcza .Wynagrodzenie za prace i inne
swiadczenia ze stosunku pracy..Renomowany znak towarowy i jego ochrona w polskim prawie wlasnosci
przemyslowej.Zarzadzanie personelem w hotelu prywatnym na przykladzie hotelu europejskiego..Analiza
zagrozen i ocena ryzyka zawodowego w przedsiebiorstwie produkcyjnym znicze..Kierunki zmian w podatku
od spadkow i darowizn.Analiza procedur obslugi reklamacji w przedsiebiorstwie linde gaz polska sp. Z
o.o..Pozorowanie samobojstw jako sposob maskowania zabojstw - problematyka wlasciwej oceny przyczyny i
okolicznosci smierci gwaltownej.Zastosowanie koncepcji spolecznej odpowiedzialnosci biznesu w sektorze
malych i srednich przedsiebiorstw.Turcja w ofercie polskich biur podrozy - ocena jakosci produktu
turystycznego.Znaczenie przedsiebiorstw globalnych we wspolczesnej gospodarce na przykladzie firmy
google inc.praca licencjacka budzet gminy .Mozliwosci finansowania dzialalnosci operacyjnej i inwestycyjnej
w malym przedsiebiorstwie na przykladzie zakladu produkcji drzewnej arbor z wloszczowy.Prawo unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Promocja jako funkcja marketingu (na przykladzie firmy
ikea).Polityka pieniezna w polsce w latach 1989-2009.Prawo ochronne na znak towarowy.Ewolucja
szczegolnego porzadku ustawowego dziedziczenia gospodarstw rolnych w prawie polskim.Licencjacka
praca.System rachunkowosci w panstwowej jednostce budzetowej na przykladzie urzedu kontroli
panstwowej.Charakterystyka ofert bankowych dla studentow.Militaryzacja przestrzeni kosmicznej w swietle
zasad prawa miedzynarodowego publicznego.praca licencjacka budzet gminy .Diagnozowanie systemu ocen
pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa remontowo-regeneracyjnego zec energoservice sp. Z
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o.o..Systemy informacyjne wspierajace przedstawicieli handlowych.Analiza dzialalnosci kredytowej banku
komercyjnego na przykladziwe getin noble bank w latach 2007-2011.Dopuszczalnosc wznowienia procesu
cywilnego.Analiza dzialalnosci kredytowej ing banku slaskiego s.a. w latach 2007-2011 na przykladzie klienta
indywidualnego..Ksztaltowanie uslug na przykladzie dzialan firmy holiday autos.Systemy czasu
pracy..Amnesty international jako przejaw ochrony praw czlowieka.Wplyw zadan niedokonczonych na
motywacje zespolu.Sprawozdawczosc finansowa jako podstawa oceny kondycji przedsiebiorstwa radpolo
s.a..Zarzadzanie wizerunkiem w polityce w odniesieniu do mechanizmow funkcjonowania marketingu
politycznego..Zarzadzanie produkcja i jakoscia sprzetu ochronnego..Niezaleznosc banku centralnego na
przykladzie narodowego banku polskiego.Balanced scorecard jako narzedzie wdrazania strategii
organizacji.Plan rozwoju infrastruktury technicznej w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy miedzna w latach 2007 - 2013.Zawieszenie postepowania podatkowego.Analiza gospodarki
budzetowej powiatu oleskiego w latach 2007-2011.System konstytucyjny szwajcarii.praca licencjacka budzet
gminy .Wspieranie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw przez gmine popow.Efektywnosc
wykorzystania instrumentow motywujacych pracownikow na przykladzie firmy inditex.Dzialania
marketingowe podejmowane przez mala firme na przykladzie przedsiebiorstwa wielobranzowego
mati.Fundusze strukturalne unii europejskiej a sektor msp w polsce (z uwzglednieniem perspektywy
finansowej na latach 2014-2020).Polityka podatkowa unii europejskiej.Zrownowazony rynek energii..praca
licencjacka budzet gminy .Coaching jako czynnik wplywajacy na zmiane efektywnosci pracownikow call
center na przykladzie biura obslugi klienta firmy „x”.Produkcja odziezy dzieciecej w warunkach konkurencji
krajowej- jak rowniez konkurencji z chin..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Ocena systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie urzedu miasta kedzierzyn - kozle..praca licencjacka
budzet gminy .Temat pracy magisterskiej pedagogika.Przestepstwa internetowe..Jak zalozyc internetowe
biuro podrozy dla osob niepelnosprawnych?.Prace magisterskie gotowe.Wplyw srodowiska rodzinnego na
przestepczosc nieletnich.praca licencjacka budzet gminy .Rozliczenia miedzynarodowe w bankowosci na
przykladzie banku pekao s.a..Zarzadzanie wspolpraca szkoly ze srodowiskiem lokalnym: opinie nauczycieli na
temat wartosci wspolpracy dla edukacji uczniow..Zbycie przedsiebiorstwa.Bak- adam a. - praktyczne aspekty
orzekania o kosztach sadowych w sprawach cywilnych .praca licencjacka budzet gminy .Rola marki w
procesie zakupu piwa przez studentow..Reklama wprowadzajaca w blad na przykladzie reklamy produktow
leczniczych.Rozwoj rynku kart platniczych i kredytoych (na podstawie kredyt banku o/belchatow w latach
2002-2006).Czynniki warunkujace wykorzystanie srodkow pomocowych przez gminy w polsce..Osiagniecie
wieku emerytalnego lub nabycie prawa do emerytury jako przyczyny wypowiedzenie umowy o prace na czas
nieokreslony.Regionalne uwarunkowania rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw - na przykladzie
wojewodztwa lodzkiego.Marketingowe aspekty dzialalnosci srodowiskowego domu samopomocy w
zarkach.Zarzadzanie jakoscia w procesie produkcji w latach 2002 - 2007 w hucie szkla jedlice s.a..Analiza
dzialalnosci rynku ubezpieczen na zycie na przykladzie t.u. allianz zycie polska s.a..Analiza dzialalnosci
kredytowej banku spoldzielczego w chelmie w latach 2002-2004.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych
gminy myszkow w latach 2006 -2010.Srodki ochrony prawnej przy zamowieniach publicznych.Analiza i ocena
jakosci obslugi klienta na podstawie firmy schenker sp. Z o.o..Budzet gminy na przykladzie gminy i miasta
nowogrod.Podatek dochodowy od osob fizycznych jako dochod budzetu panstwa.Wybrane nowe instytucje
procedury karnej zwiazane z przystapieniem polski do unii europejskiej.Mechanizm funkcjonowania podatku
od towarow i uslug w gospodarce.Strategic analysis of polish telecommunication market - role of a
broadband services for development of telekomunikacja polska.Pozytywne i negatywne przeslanki
rozwodowe.Niedozwolone postanowienia umowne w swietle przepisow kodeksu cywilnego.Badanie
mozliwosci finansowania inwestycji przez gmine osjakow.Polityka oswiatowa organu prowadzacego placowki
oswiatowe na przykladzie gminy skawina.praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja osob niepelnosprawnych
na rynku pracy w polsce..Analiza finansowa jako instrument oceny efektow debiutu na warszawskiej gieldzie
papierow wartosciowych (na przykladzie pkm duda s.a. i wawel s.a.).Zarzadzanie srodkami trwalymi na
przykladzie zakladu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w gomunicach.praca licencjacka budzet gminy
.Skutecznosc ochrony praw autorskich.Zintegrowany system informatyczny sap a sprawnosc organizacji (na
przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego).Wplyw zasobow ludzkich na jakosc wyrobow.Rola public relations
..
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w ksztaltowaniu wizerunku firmy.Karna odpowiedzialnosc nieletnich.Pomoc panstwa dla transportu
lotniczego w prawie wspolnoty europejskiej.Wplyw wybranych instrumentow prawno-podatkowych na
optymalizacje zobowiazan podatkowych w przedsiebiorstwie.Wynagrodzenia w polskiej gospodarce w latach
2005-2009.Warunkowe przedterminowe zwolnienie.Wozniak- michal gabriel (1949- ). Red. - modernizacja
dla spojnosci spoleczno-ekonomicznej w czasach kryzysu .Prawo konsumenta do informacji oraz
eliminowanie niedozwolonych klauzul umownych jako elementy polityki ochrony konsumenta unii
europejskiej.Hala magazynowa o powierzchni 2500-3000 m2 praca inzynierska budownictwo.Komercjalizacja
prawa do wizerunku.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kryminalistyczne
aspekty analizy kryminalnej.Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy na przykladzie firmy abb.praca
licencjacka budzet gminy .Sytuacja kryzysowa w korporacji i zarzadzanie nia na przykladzie koncernu
bp.Witkowski- zbigniew (1953- ). Red. - gwarancje konstytucyjne i srodki kontroli w panstwie
demokratycznym : porownanie wloch i pol.Spoleczne skutki bezrobocia w polsce w latach 1990-2004.Roznice
miedzy sprawozdawczoscia finansowa przedsiebiorstw wielozakladowych i grup kapitalowych.Sytuacja na
rynku pracy osob bezrobotnych po czterdziestym piatym roku zycia w powiecie wodzislawskim.Rola
podatkow w dochodach budzetowych gminy (na przykladzie gminy pajeczno i lgota wielka w latach 20002005).Podatki jako instrument zarzadzania dochodami jednostek samorzadu terytorialnego (na przykladzie
gminy bialystok w latach 2008-2012).Strategie konkurencyjnosci na rynku firm swiadczacych uslugi
transportowe w oparciu o firme nowa logistic.Mobbing w miejscu pracy jako patologia zarzadzania na
przykladzie legnickich przedsiebiorstw.Rejestracja znaku towarowego w polsce i unii europejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Kluczowe czynniki sukcesu w pracy dyrektora personalnego..Reklamy telewizyjne
towarzyszace programom sportowym.Finanse lokalne na podstawie gminy brojce.Rozwoj sieci sklepow
marks and spencer w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Kontrakty dlugoterminowe w prawie
bilansowym i podatkowym.Motywowanie materialne pracownikow w banku spoldzielczym ziemi
kaliskiej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie zakladu energetyki blachownia.Regulacja srodkow
trwalych w polskim prawie bilansowym i podatkowym..Rola stowarzyszenia branzy sanitarnej w podnoszeniu
konkurencyjnosci jego uczestnikow.Zamowienia publiczne w polsce po wejsciu do unii europejskiej.
Tendencje i perspektywy.Wplyw polityki ludnosciowej na zachowania prokreacyjne
spoleczenstwa.Technologia realizacji wielokondygnacyjnych piwnic praca inzynierska budownictwo.Analiza
porownawcza wybranych programow do tworzenia muzyki.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Gospodarka magazynowa jako integralna czesc systemu logistycznego przedsiebiorstwa.Prawo
panstw do samoobrony w swietle artykulu 51 karty narodow zjednoczonych i kontrowersje wokol tego
zagadnienia.Sad najwyzszy stanow zjednoczonych jako gwarant nadrzednosci konstytucji usa.Rynek pasz dla
bydla na przykladzie mieszanek uzupelniajacych spolki dolfos.Kradzieze dziel sztuki z muzeow.Strategia
realizowania kariery zawodowej w preferencjach mlodej generacji pracownikow.Drogi prywatyzacji polskich
przedsiebiorstw panstwowych na przykladzie przedsiebiorstwa komunikacji samochodowej x..Marketing jako
podstawa turystyki przyjazdowej do polski.praca licencjacka budzet gminy .Lucarz- katarzyna. - ustawa o
przeciwdzialaniu narkomanii : komentarz .Systemy automatycznej identyfikacji w logistyce.Ocena
skutecznosci szkolen wstepnych w multibanku.Motywacja i jej zastosowanie w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa radiotel polska.Analiza zagrozen i ocena ryzyka zawodowego w
przedsiebiorstwie produkcyjnym formes..Ocena jakosci wytwarzania szyb zespolonych na przykladzie zakladu
produkcyjnego glaspol w jaroszowcu.Zarzadzanie srodowiskiem analiza- ocena i perspektywy na przykladzie
firmy stora enso poland s. A..Analiza budzetu jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
ladzice.Jak powinna wygladac praca licencjacka.Krakowski kazimierz - wczoraj- dzisiaj- jutro. Krajobraz
kulturalny dzilnicy oraz perspektywy jej rozwoju..Postawa wzgledem unii europejskiej a sklonnosc do
aplikowania o srodki unijne w powiecie klodzkim.Harmonizacja rachunkowosci a sprawozdawczosc
finansowa polskiego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy gealan polska spolka z o.o..praca licencjacka
budzet gminy .Efekty motywowania pracownikow w pge kwb belchatow s.a..Strategie marketingowe w
pozyskiwaniu klientow na podstawie hurtowni instalacyjno- sanitarnej.Wplyw organizacji pracy wlasnej
kadry kierowniczej na powodzenie funkcjonowania przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy
.Kompleksowa ocena rentownosci przedsiebiorstwa na przykladzie wybranej spolki akcyjnej.Osiagniecie
..
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wieku emerytalnego lub nabycie prawa do emerytury jako przyczyny wypowiedzenie umowy o prace na czas
nieokreslony.Zarzadzanie gospodarka magazynowa na podstawie firmy amcor flexibles.Rola transportu
wewnetrznego w systemie logistycznym firmy polfarmex s.a..Prawo do grobu. Regulacje prawne a
praktyka.Kolodziej- tadeusz (1948- ). Red. - 50 years of eu in the world : the european union as a global actor
.Optymalizacja modelu funkcjonowania biura rachunkowego jedynka s.c. Dzialajacego na rynku
opolskim..Quo vadis- czyli dokad zmierza rzeczypospolita polska w dyskusji nad kara smierci..Prace
licencjackie tematy.Koncepcja panstwa platona.praca licencjacka budzet gminy .Pozycja prawna gmin
zydowskich w galicji doby autonomii.zrodla finansowania inwestycji ekologicznych na przykladzie wdrazania
unijnego systemu ekozarzadzania i audytu emas w przedsiebiorstwie pge elektrownia opole s. A..Odrebnosci
handlu i marketingu w internecie.Promocja dziedzictwa kulturowego – na przykladzie wydarzenia
kulturalnego – splaw soli wisla „sol dla rzeczpospolitej”.System motywowania pracownikow w
przedsiebiorstwie na przykladzie grupy pgf s.a..Ocena finansowa budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy lazy w latach 2002 - 2006.Miedzynarodowe regulacje rachunkowosci w
znowelizowanej ustawie o rachunkowosci a ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa.Analiza finansowa i
ekonomiczna przedsiebiorstwa srubex s.a..Rady pracownikow jako element partycypacji pracowniczej w
polsce..System motywowania pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa pro-ha-rem sp. Z o.o..praca
licencjacka budzet gminy .Opera krakowska w przeddzien otwarcia nowego gmachu.Wydatki samorzadow
terytorialnych i ich ksztaltowanie sie w latach 2007 - 2009 na przykladzie gminy krzyzanowice- ze
szczegolnym uwzglednieniem finansowania przez gmine wiejska zadan oswiatowych..Spolecznoekonomiczna dzialalnosc powiatu brzezinskiego w latach 2002-2005.Nowoczesne techniki rekrutowania
pracownikow na przykladzie assessment center w firmie frito lay.Uproszczone formy opodatkowania
dochodow od osob fizycznych w dzialalnosci urzedu skarbowego.Jak napisac prace licencjacka.Rozwoj
polskiego rynku budowlanego po akcesji do unii europejskiej.Akcesoryjnosc hipoteki.Rachunkowosc jako
system pomiaru wielkosci ekonomicznych na przykladzie pko bp s.a..Odliczenie podatku naliczonego w
podatku od towarow i uslug.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych
firmy p.p.u. tomsoft sp. Z o.o. W latach 2001 - 2004.Zarzadzanie transportem w przedsiebiorstwie.Walne
zgromadzenie akcjonariuszy spolki akcyjnej - organizacja i wiazace sie z nim prawa akcjonariuszy w swietle
dyrektywy 2007/36/we w sprawie wykonywania niektorych praw akcjonariuszy spolek notowanych na rynku
regulowanym.Glowacki- robert. - poradnik dla czlonkow komisji bezpieczenstwa i porzadku .Wartosciowanie
pracy a motywacyjna funkcja placy w przedsiebiorstwie miedzynarodowym.Autorskie prawa osobiste po
smierci tworcy.Nowoczesne narzedzia aktywizacji sprzedazy na rynku fcmg.Strategie produktowe polskich
firm mleczarskich (na przykladzie lodzkiej spoldzielni mleczarskiej jogo).Kontrola fuzji przedsiebiorstw przez
komisje europejska.System produkcyjny i ocena produkcji pieczarek..Struktura i poziom uzdolnien- cechy
osobowosci i kompetencje w prognozowaniu kariery zawodowej.Analiza roli programu operacyjnego kapital
ludzki w realizacji polityki edukacyjnej i aktywizacji zawodowej absolwentow szkol w polsce w latach 20072013.Reklama jako element ksztaltowania postaw konsumenckich wplywajacy na zakup uslug
turystycznych..Praca magisterska outsourcing.praca licencjacka budzet gminy .Konspekt pracy
magisterskiej.Reklama w biurach podrozy dzialajacych na polskim rynku turystycznym.Buduwa portfela
inwestycyjnego na rynku kapitalowym na przykladzie modelow markowitza i sharpea.Jednostka samorzadu
terytorialnego jako inwestor budowlany na przykladzie gminy kleszczow.Rola podatkow cit i pit w tworzeniu
dochodow panstwa polski i wybranych krajach ue..praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci
kredytowej na przykladzie ing banku slaskiego w starachowicach w latach 2002-2005.Leasing jako forma
finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw.Prawnokarna problematyka opiniowania sadowopsychiatrycznego i sadowo-psychologicznego.Doktryna essential facilities w orzecznictwie amerykanskichwspolnotowych i krajowych organow ochrony konkurencji.Rola funduszy strukturalnych w finansowaniu
kapitalu ludzkiego jako czynnika ksztaltujacego konkurencyjnosc przedsiebiorstwa.Historia
administracji.Pelnomocnictwo w prawie prywatnym miedzynarodowym.Zasady dziedziczenia
testamentowego w ii rzeczypospolitej.praca licencjacka budzet gminy .Nowoczesna technologia budowlanaa kompresja czasu w realizacji inwestycji..Ocena skutkow czynnosci cywilnoprawnych w prawie
podatkowym.Transgraniczne przeniesienie siedziby spolki kapitalowej w ue.Falszowanie srodkow
..
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pienieznych i papierow wartosciowych na tle wybranych regulacji prawnych.Rachunkowosc jednostek
sektora finansow publicznych a prezentacja wykonania budzetu.Dozwolony uzytek prywatny reprografia.Rozwoj i zastosowanie kontraktow swap na rynku instrumentow pochodnych w
polsce..Zakonczenie pracy licencjackiej.Procedury udzielania kredytow na przykladzie banku spoldzielczego
w gorzycach..Metody identyfikacji zwlok nieznanych.Motywacja pracownikow na przykladzie instytucji
ochrony zdrowia.Kontrowersje w ocenie samodzielnosci finansowej samorzadu terytorialnego w
polsce..Materialne i niematerialne srodki motywowania pracownikow na przykladzie banku
komercyjnego.Metody ograniczania bezrobocia w wojewodztwie slaskim.Organizacja systemu
rachunkowosci w jednostkach gospodarczych prowadzacych ksiegi handlowe.Wieliczko- barbara. - system
oceny polityki unii europejskiej wobec obszarow wiejskich a zasady dobrego rzadzenia .Prawne aspekty
reklamy produktow leczniczych w prawie polskim.Seminarium ii r.st. V r- zak.prawa koscielnego i
wyznaniowego.praca licencjacka budzet gminy .Karpiuk- miroslaw. Red. - miejsce administracji publicznej w
sferze bezpieczenstwa i porzadku publicznego .Rachunkowosc jednostek systemu oswiaty z ilustracja na
przykladzie.praca licencjacka budzet gminy .Porozumienie ograniczajace konkurencje w prawie polskim oraz
w swietle prawa ue.Autonomia organizacji pracodawcow.Marketing terytorialny miasta lodz.Mediacja- jako
glowna forma negocjacji.Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie uslugowym na przykladzie firmy ppu warno sp. Z o.o. W krakowie.Dostosowanie polityki pienieznej polski do wymogow unii europejskiej..Analiza
preferencji inwestycyjnych inwestorow powiatu debickiego..Centralny okreg przemyslowy w gospodarce ii
rzeczypolspolitej..praca licencjacka budzet gminy .Procedury oceny zdolnosci kredytowej przedsiebiorstw na
przykladzie banku polska kasa opieki s.a..Analiza pracy zespolu koparka-samochody przy realizacji wykopu
szerokoprzestrzennego praca inzynierska budownictwo.Motywacja jako element procesu zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie firmy x.Cap-and-trade: na pograniczu prawa ochrony srodowiska i prawa
energetycznego unii europejskiej.Style kierowania jako element ksztaltowania motywacji pracownikow na
przykladzie klubu osiedlowego przewoz..Analiza finansowa na przykladzie firmy ambra s. A...Motywacyjne
aspekty zarzadzania - aspekty teoretyczne.Marketing w zarzadzaniu gmina wreczyca wielka.Merchandising
sklepow detalicznych na przykladzie rynku kosmetycznego w polsce.Komercyjne wykorzystanie dobr
osobistych w znaku towarowym.Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolnosci.Pisanie prac za
pieniadze.Instrumenty public relations wykorzystywane przez muzykow do kreowania swojego wizerunku na
przykladzie zespolu metallica..Tortury: fakty i teorie- a prawo.Rynek uslug faktoringowych w polsce i na
swiecie.praca licencjacka budzet gminy .Struktura i zawartosc portalu internetowego przeznaczonego dla
rolnikow.Wycena nieruchomosci zabytkowych.Wplyw plynnosci na rentownosc w telekomunikacji polskiej
s.a. w latach 2003-2005.Sprawiedliwosc a wladza sadownicza.Zarzadzanie dla wychowawczej dzialalnosci
szkoly. Znaczenie przygotowania nauczycieli do zawodu.Zalozenia strategii gminy kleszczow na lata 2000 2013.Leasing jako forma finansowania inwestycji w dzialalnosci gospodarczej.Zagadnienie dyskrecjonalnosci
w stosowaniu prawa.Przemiany funkcji miasta na przykladzie walbrzycha..praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Rozwiazania logistyczne na rynku oponiarskim na przykladzie
przedsiebiorstwa motor marcin lenarciak .Wykorzystanie analizy finansowej do oceny atrakcyjnosci
przedsiebiorstwa z punktu widzenia akcjonariuszy (na przykladzie przedsiebiorstw branzy farmaceutycznej w
latach 2000-2003).Monitorowanie satysfakcji pacjentow jako instrument diagnozy systemu zarzadzania
jakoscia (na przykladzie nzoz pasternik).Posrednika na rynku nieruchomosci jako podmiot zmniejszajacy
ryzyko transakcji na podstawie biura obrotu nieruchomosci panorama.Obsluga ruchu turystycznego w
polskich portach lotniczych na przykladzie miedzynarodowego portu lotniczego im. Jana pawla ii.Pisanie prac
dyplomowych.Zasada ne bis in idem w przestrzeni wolnosci bezpieczenstwa i sprawiedliwosci.Wznowienie
postepowania cywilnego procesowego.Minimalizacja ryzyka stopy procentowej za pomoca instrumentow
pochodnych.Kapital intelektualny i jego pomiar w przedsiebiorstwach sektora msp.Zarzadzanie zespolem
szkol finansowanych przez gmine. Na przykladzie gminy bukowno..Konstrukcja prawna umowy
deweloperskiej.Bezrobocie i zatrudnienie w polsce w latach 2004-2007.Swiadczenia spoleczne realizowane
przez instytucje publiczna na przykladzie oddzialu regionalnego krus w czestochowie..Seminarium ii st. prawo unii europejskiej.Swiadomosc przeszkod przy wdrazaniu programu jakosci- a powodzenie jego
implementacji..praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie bankowosc.Kopinski- dominik. Red. ..
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zgubne transakcje = fatal transactions : surowce mineralne a rozwoj panstw afrykanskich .praca licencjacka
budzet gminy .Systemy zarzadzania jakoscia w przemysle motoryzacyjnym.Odpowiedzialnosc z art.299 k.s.h.
- zakres podmiotowy i czasowy.Zarzadzanie i organizacja dzialalnosci gminy i miasta kozieglowy.Uzywanie
znaku wspolnotowego jako przeslanka zachowania praw z rejestracji.Znaczenie zasady solidarnosci
energetycznej dla zapewnienia energetycznego w unii europejskiej ze szczegolnym uwzglednieniem
bezpieczenstwa dostaw gazu i ropy naftowej.Elementy zarzadzania marketingowego w dzialalnosci
transportowej na podstawie analizy marketingowej przedsiebiorstwa o dzialalnosci zorientowanej na
klienta..Przejawy wspolpracy administracji publicznej z organami pozarzadowymi..Odpowiedzialnosc cywilna
lekarza oraz zakladu opieki zdrowotnej.Materialne i pozamaterialne czynniki motywacji w telekomunikacji
polskiej.Jurydyzacja zycia spolecznego w obliczu globalizacji.Reorganizacja nauczania jezykow obcych w
szkolnictwie wyzszym na przykladzie jagiellonskiego centrum jezykowego.praca licencjacka budzet gminy
.Zakaz dyskryminacji w prawie wspolnotowym ze wzgledu na pochodzenie rasowe i etniczne.Controlling w
malych i srednich przedsiebiorstwach na przykladzie nordynski spolka jawna.praca licencjacka budzet gminy
.Tematy prac licencjackich fizjoterapia.Dzialanie produktem na rynku wyrobow tytoniowych na przykladzie
firmy carmen.Aktywnosc zawodowa wspolczesnych kobiet.Prace podyplomowe.Ceny transferowe jako
sposob optymalizacji podatkowej grupy kapitalowej.Moralnosc czy interes spoleczny? Prawo w procesie
przemian spolecznych a hard cases.Wplyw orzecznictwa trybunalu konstytucyjnego oraz europejskiego
trybunalu praw czlowieka na doprecyzowanie tresci prawa do prywatnosci.Finansowanie uslug zdrowotnych
na przykladzie wojewodzkiego szpitala.praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie sie rzadowej
administracji terenowej w wojewodztwie w ii rzeczypospolitej ze szczegolnym uwzglednieniem pozycji
prawnej wojewody.Odpowiedzialnosc materialna pracownika za szkode wyrzadzona pracodawcy w mieniu
niepowierzonym.Restrukturyzacja organizacyjna na przykladzie centrum dystrybucji agros nova w
tymienicach.praca licencjacka budzet gminy .Wdrozenie zintegrowanego systemu informatycznego
wspomagajacego funkcjonowanie controllingu w spolce mebrad.Komunikacja doradcy zawodowego z
klientem powiatowego urzedu pracy..Efektywnosc funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych na
przykladzie ofe ing nationale-nederlanden polska..Wspolna polityka rolna unii europejskiej - cele- zasadyznaczenie.Analiza wykorzystania wybranych systemow informatycznych do zarzadzania
przedsiebiorstwem.Praca licencjacka z rachunkowosci.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw wybranych
instrumentow wspolnej polityki rolnej na inwestycje w gospodarstwach rolnych na podlasiu.Konkurencyjnosc
jednostki samorzadu terytorialnego a rozwoj lokalnej przedsiebiorczosci.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Arbitraz jako sposob rozstrzygania sporow
w miedzynarodowym obrocie handlowym.praca licencjacka budzet gminy .Ocena efektywnosci projektow
inwestycyjnych na przykladzie galerii handlowej amabilis.Europejskie prawo administracyjne.Motywacja jako
element zarzadzania na przykladzie firmy zelmer s.a..Promocja regionu jako instrument marketingu
terytorialnego na przykladzie gminy uniejow.Skarga kasacyjna jako srodek odwolawczy w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Znak towarowy- problematyka jego wyceny i odzwierciedlenie w sprawozdaniu
finansowym.Przykladowe prace dyplomowe.Konsekwencje wykorzystywania strategii opcyjnych.Precedens
w stanach zjednoczonych miedzy teoria deklaratywna i konstytutywna.Wizerunek wykladowcow
uniwersytetu jagiellonskiego w ocenie studentow.Regiony wzrostu i obszary stagnacji w unii
europejskiej.Kultura organizacyjna jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na podstawie firmy
mcdonalds.Uwarunkowania- etapy oraz rezultaty procesu certyfikacji iso w przedsiebiorstwie..Wdrozenie
systemu zintegrowanego ifs applications w firmie acuatico na przykladzie modulu finanse.praca licencjacka
budzet gminy .Zezwolenie na wytwarzanie produktow leczniczych..Kanaly dystrybucji w zarzadzaniu logistyka
n aprzykladzie firmy dsv.Rola outsourcingu w tworzeniu efektywnego lancucha dostaw na przykladzie
zakladow produkcyjnych.Utrata wartosci rzeczowych aktywow trwalych w prawie bilansowym i msr 36.
Analiza porownawcza.praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie pomoc.Tortury: fakty i teorie- a
prawo.Kobiety na polskim rynku pracy..Swiatowy kryzys finansowy lat 2007-2009 a rynek pracy w
polsce.Proces informatyzacji administracji panstwowej na przykladzie zakladu ubezpieczen
spolecznych..Funkcjonowanie sieci dostaw na przykladzie firmy x.Prawa do utworu audiowizualnego ze
szczegolnym uwzglednieniem pozycji producenta..Tytuly prac magisterskich.Formy zabezpieczen kredytow
..

..
hipotecznych w polsce..praca licencjacka budzet gminy .zrodla finansowania i ocena efektywnosci inwestycji
w odnawialne zrodla energii na przykladzie farmy wiatrowej.Polskie regulacje prawne w sprawie
przeciwdzialania praniu brudnych pieniedzy na tle regulacji miedzynarodowych..Analiza finansowa
przedsiebiorstwa produkcyjno-handlowego x w latach 2007-2011.Wykorzystanie technologii informacyjnych
w zarzadzaniu strategicznym firma – na przykladzie systemow customer relationship
management.Contorlling personalny jako czynnik stymulujacy motywacje pracownikow- na przykladzie
wybranej firmy..Meandry polityki regionalnej na roznych kontynentach..Lyzwa- edyta. - innowacyjnosc
przedsiebiorstw a konkurencyjnosc regionow .Wspolpraca organow administracji publicznej z podmiotami
dzialajacymi w sferze pozytku publicznego..Ocena efektywnosci inwestycji w fundusze inwestycyjne w
kontekscie analizy portfelowej.Rola funduszy unijnych w rozwoju lokalnym na podstawie gminy ladek zdroj w
latach 2005-2006.Analiza poziomu i struktury dochodow wlasnych gminy gidle w latach 2008-2010.Absorpcja
kredytow mieszkaniowych w gospodarstwach domowych w latach 2000-2007.Pisanie prac forum.Ocena
jastrzebskiej spolki weglowej s.a. na podstawie sprawozdan finansowych..Technologia i ekonomika pokryc
dachowych praca inzynierska budownictwo.Finansowanie srodkow trwalych na przykladzie plus-trans spolki
jawnej w nowym zlakowie.Oferta produktowa bankowosci spoldzielczej - analiza na przykladzie banku
spoldzielczego w skierniewicach.Ryzyko wprowadzenia nowego produktu na rynek..Wplyw amortyzacji na
wynik finansowy przedsiebiorstwa wika polska s.a..Projekt konstrukcji restauracji w zabudowie zwartej praca
inzynierska budownictwo.Postrzeganie firmy jurajska spoldzielnia pracy wsrod studentow regionu
czestochowskiego i lubelskiego.Procesy motywacji w przedsiebiorstwie miedzynarodowym.Kredyt
hipoteczny jako zrodlo finansowania zakupu nieruchomosci przez klientow indywidualnych.Przejawy
konsumeryzmu wsrod mlodych ludzi.Prawo do informacji - wybrane zagadnienia.Analiza wybranych modeli
logistycznych w aspekcie procesu dystrybucji. Badanie na przykladzie branzy kosmetycznej- odziezowej oraz
dystrybucji ksiazek.Opodatkowanie odsetek na gruncie umowy modelowej oecd i umow o unikaniu
podwojnego opodatkowania zawartych przez polske.Nowak- celina. Red. - organy scigania i wymiaru
sprawiedliwosci a ochrona interesow finansowych wspolnoty europejs.Rola audytu w zarzadzaniu jednostka
samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta czestochowy..Kapital zakladowy w spolce z ograniczona
odpowiedzialnoscia na tle regulacji kodeksowej.Swoboda wypowiedzi jako przeslanka legalnosci dowodu w
procesie karnym.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy klomnice w
latach 2007 -2011.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie plynnoscia finansowa jako element
zarzadzania finansami na podstawie przedsiebiorstwa amica wronki s.a..Funkcja formy w prawie
konsumenckim.Charakter umowy i stosunku prawnego timesharingu w kontekscie ochrony
konsumentow.Uwarunkowania pracy menedzera w erze informacyjnej.Polacy w jednoczacej sie europie.
Obraz nowej fali polskiej emigracji po wejsciu polski do unii europejskiej w 2004 roku..Polityka wewnetrzna
jozefa stalina.Wykorzystanie promocji - mix w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie
polifarb-lodz sp. Z o.o..Wybor prezydenta przez narod a system rzadow.Projekt stalowej hali magazynowej o
rozpietosci 35 m. Praca inzynierska budownictwo.Wykorzystanie instrumentow promocji - mix w dzialalnosci
hipermarketu tesco w skierniewicach.Stwierdzenie niewaznosci decyzji administracyjnej w swietle
przepisow kodeksu postepowania administracyjnego.Opis wybranych stanowisk pracy w aspekcie ocen
pracownikow na przykladzie wybranego urzedu skarbowego.Aspektymarketingowe organizacji widowiska
sportowego na przykladzie miejskich zawodow sportowo - pozarniczych.Komercyjny najem lokali
uzytkowych.Odpowiedzialnosc cywilna za wypadki komunikacyjne.Procedura udzielania kredytow malym i
srednim przedsiebiorstwom na podstawie ing banku slaskiego s.a..Formy demokracji bezposredniej w polsce
oraz wybranych panstwach europejskich..Projekt konstrukcji obiektow stacji paliw praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji finansowej jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy janow w latach 2005-2009.Znaczenie wynagrodzen pracowniczych w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi w placowce pogotowie opiekuncze.Wlasnosc intelektualna jako zrodlo
konkurencyjnosci przedsiebiorstw.Tematy licencjackie pedagogika.Lojalnosc klientow lokalnych uslug
kurierskich na przykladzie firmy teletaxi 6 400-400.Efektywnosc systemow logistycznych na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjnego jamar-.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Odszkodowanie za niesluszne skazanie- niewatpliwie niesluszne tymczasowe aresztowanie i
..

..
zatrzymanie.Korupcja w polskim prawie karnym- zagadnienia wybrane.Ocena mozliwosci zbudowania etyki
prawniczej w oparciu o zalozenia etyki maxa schellera.Frontex jako koordynator zarzadzania granicami
zewnetrznymi unii europejskiej.Zarzadzanie drogami publicznymi..Rachunkowosc w zakresie srodkow
trwalych w jednostkach sluzby zdrowia - na przykladzie sp zoz w opocznie.Uwarunkowania rozwoju turystyki
na obszarze lgd euro - country..Prace magisterskie licencjackie.Przepisy paszportowe i wizowe obowiazujace
turystow polskich podrozujacych do stanow zjednoczonych ameryki w latach 2001-2012.Komercjalizacja
innowacji - na wybranych przykladach.Transport autokarowy w obsludze ruchu turystycznego w ujeciu
ekonomicznym..Internet jako rynek - handel w sieci..Mikrofinanse- jako instrument oferujacy podstawowe
uslugi finansowe.praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju produktow segmentu premium w
europie na przykladzie koncernu bmw ag.Analiza i ocena dzialan promocyjnych w uslugach na przykladzie
centrum konferencyjno-szkoleniowego poraj w poraju kolo czestochowy..Zmiany w wybranych branzach
sektora msp po akcesji polski do unii europejskiej.Roszczenie o zwrot wywlaszczonej nieruchomosci.Biuletyn
informacji publicznej..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw form
zatrudnienia pracownikow urzedu gminy na procesy swiadczenia uslug publicznych.Prognoza osiadan
obiektu budowlanego posadowionego na plycie fundamentowej. Praca inzynierska budownictwo.praca
licencjacka budzet gminy .Konstytucyjna zasada niezawislosci sedziowskiej..Egzekucja swiadczen pienieznych
z ruchomosci.Gospodarka budzetowa miasta ostroleka w latach 2006-2008.Ocena i identyfikacja stylow
kierowania w przedsiebiorstwie.Polityka dywidend w spolce akcyjnej.Pisanie prac licencjackich
lublin.Bankowosc elektroniczna i internetowa jako nowoczesne formy uslug bankowych.Rola internetu w
dzialalnosci marketingowej i handlowej biur podrozy na przykladzie orbis travel triada.Promocja marki
subaru w polsce poprzez zespol rajdowy na przestrzeni lat 2003-2010.Zbieg wykroczenia spowodowania
zagrozenia bezpieczenstwa w ruchu okreslonego w art.86 kodeksu wykroczen i przestepstwa wypadku
drogowego okreslonego w art. 177 kodeksu karnego.Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakladu
opieki zdrowotnej w swietle ustawy o dzialalnosci leczniczej.Status prawny partii politycznych w polsce po
1989 roku.Dozwolona samopomoc w prawie rzeczowym.Krukowski- jozef - prawo unii europejskiej a
wartosci chrzescijanskie .praca licencjacka budzet gminy .Konkurencyjnosc kredytow hipotecznych..Zwiazek
lub zorganizowana grupa majaca na celu popelnienie przestepstwa. Analiza dogmatyczna na tle art. 258
k.k..Pozycja ustrojowa prezydenta w v republice francuskiej.Procedury pozyskiwania dofinansowan z
europejskiego funduszu spolecznego na przykladzie zintegrowanego programy rozwoju regionalnego.Plany
prac licencjackich.Prace licencjackie logistyka.Szkolenia pracownicze jako element procesu adapatacji w
miejscu pracy w firmie farmaceutycznej.Inwestowanie na gieldzie papierow wartosciowych..Rola dzialu
sprzedazy w procesie dystrybucji przedsiebiorstwa produkcyjnego.Syndyk jako organ postepowania
upadlosciowego.Polityka i kultura europy.Nadplata podatku w polskim prawie podatkowym.Postepowanie
karne.Dzialalnosc szkoly antoniego kenara jako czynnik rozwoju kultury zakopianskiej..Hsieh- tony - dawaj
innym szczescie : sciezka pasji- zysku i celu .Uznanie panstwa w prawie miedzynarodowym.Analiza
bezrobocia i jego redukcji na terenie powiatu czestochowskiego w latach 2006-2010.Pisanie pracy
inzynierskiej.Wykladnia wielojezycznego prawa unii europejskiej- od tworzenia do stosowania prawa.Ocena
plynnosci finansowej przedsiebiorstwa kghm polska miedz s.a. w latach 2007-2012..Wykorzystanie
merchandisingu w dzialaniach promocyjnych na przykladzie firmy market serwis.Integracja ekonomicznej
wartosci dodanej z rachunkiem kosztow dzialan w przedsiebiorstwie.Rozwiazanie stosunku pracy z przyczyn
niedotyczacych pracownikow.Analiza systemu logistycznego przedsiebiorstwa produkcyjnego na przykladzie
zakladu odlewniczego..praca licencjacka budzet gminy .Czynniki ksztaltujace zachowania ludzi w
organizacji.Funkcjonowanie przedsiebiorstw sektora msp w warunkach integracji polski z unia europejska (na
przykladzie zakladu handlowo-uslugowego det w czestochowie).Wylaczenie sedziego w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Udzial komisji europejskiej w procesie tworzenia prawa unijnego.Ochrona
godnosci pracownika.Stoczkiewicz- marcin. - pomoc panstwa dla przedsiebiorstw energetycznych w prawie
unii europejskiej .Prawnokarne aspekty ograniczen wolnosci slowa na podstawie art. 256 i 257 kodeksu
karnego oraz art. 55 ustawy o instytucie pamieci narodowej – komisji scigania zbrodni przeciwko narodowi
polskiemu.praca licencjacka budzet gminy .Logistyczne i marketingowe aspekty obslugi klienta na
przykladzie hurtowni cora.Strategia promocji miasta na przykladzie krakowa - tworzenie nowej marki
..
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krakowa..Jakosc i kontrola wizualna jako determinanty doskonalenia procesow w przemysle
samochodowym.Harmonizacja procedur azylowych na tle wspolnej polityki azylowej unii europejskiej w
porownaniu ze standardami postepowania uchodzczego w prawie polskim.Ustawowa wspolnosc majatkowa
malzenska a spolka z o.o..Projekt architektoniczno-budowlany budynku wielorodzinnego z wykorzystaniem
materialow energooszczednych. Praca inzynierska budownictwo.Wykorzystanie i skutecznosc informacji
kontekstowej jako srodka marketingu internetowego..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Dostep prokuratora do danych objetych tajemnica bankowa.Podstawy orzekania w arbitrazu
handlowym.Karna i administracyjnoprawna ochrona informacji na rynku kapitalowym.Charakterystyka
instytucji prezydenta w swietle rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.Zarzadzanie auditami
wewnetrznymi isd huta czestochowa..Podatki i oplaty lokalne jako zrodlo dochodow wlasnych gmin na
przykladzie gminy kozminek.Ochrona srodowiska w polsce oraz ue..Wplyw szkolen na prace banku
spoldzielczego w pajecznie.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw nierownosci plac na wzrost
gospodarczy.Ryzyko wierzytelnosci hipotecznych i sposoby jego ograniczania- na przykladzie kredytu
mieszkaniowego udzielanego przez bank pko sa.praca licencjacka budzet gminy .Analiza rynku walutowego
forez w latach 2006-2010.Praca magisterska.Rekrutacja- selekcja i adaptacja spoleczno-zawodowa
pracownikow na podstawie firmy zasada group..Postmodernizm w filozofii prawa.Pisanie prac maturalnych
tanio.praca licencjacka budzet gminy .Rola organizacji pozarzadowych na rynku pracy.Gospodarowanie
zasobami ludzkimi oraz wykorzystanie czasu pracy na przykladzie pkp polskie linie kolejowe s. A. W latach
2005-2009.Normy iso jako sposob znormalizowania zasad zarzadzania jakoscia w polsce i na rynkach unii
europejskiej na przykladzie przedsiebiorstwa fabryka bieznikowania opon wolbrom s.a....
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