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Administracyjne postepowanie dowodowe.Wplyw standardow sektorowych na ksztaltowanie kompetencji
progowych pracownikow..Zawieszenie postepowania cywilnego w postepowaniu procesowym.System
motywowania dzialan marketingowych malych firm.Baranski- robert. - fundacje i stowarzyszenia :
wspolpraca organizacji pozarzadowych z administracja publiczna.Mozliwosci wykorzystania zasobow
uzdrowiskowych wojewodztwa podkarpackiego do celow turystycznych.Kredyt hipoteczny- jako zrodlo
finansowania nieruchomosci przez osoby fizyczne..Regionalne zroznicowanie wynagrodzen w gospodarce
polskiej w latach 2004-2008.Pisanie prac cennik.System motywowania pracownikow (na przykladzie interrisk
s.a. vienna insurance group).Projekt konstrukcji przekrycia trybuny stadionu praca inzynierska
budownictwo.Analiza wybranych aspektow restrukturyzacji przedsiebiorstw na przykladzie jastrzebskiej
spolki weglowej s.a..Ryzyko kredytowe i formy zabezpieczen kredytu w dzialalnosci banku na przykladzie
banku spoldzielczego w koszecinie w latach 2006-2010.Uwarunkowania logistyki dystrybucji oraz logistycznej
obslugi klienta na przykladzie pkn orlen .Problemy bezrobocia w polsce w zwiazku z integracja rynku pracy w
unii europejskiej.Systemy informatyczne w procesach logistycznych sieci handlowych.Opis wybranych
stanowisk pracy w aspekcie ocen pracownikow na przykladzie wybranego urzedu skarbowego.Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na wybranej budowie praca inzynierska budownictwo.Analiza wplywu
form szkolen na potecjalny awans zawodowy pracownikow w przedsiebiorswie przemyslu weglowego.praca
licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania doboru zrodel finansowania sektora msp na przykladzie firmy
compress.Postepowanie rozpoznawcze w sprawie o oproznienie lokalu mieszkalnego.Kreowanie marki
sportowej na podstawie klubu siatkowki grajacego w pluslidze kobiet tauron mks dabrowa
gornicza.Powodztwo przeciwegzekucyjne z art. 840 i 841 kpc.Wplyw struktury organizacyjnej na zarzadzanie
zasobami ludzkimi na podstawie rejonowego przedsiebiorstwa melioracyjnego spolka akcyjna w
lublincu.Obywatelstwo europejskie i sytuacja imigrantow muzulmanskich jako obywateli trzeciej
kategorii..Pisanie prac angielski.Zasady prawno - organizacyjne wprowadzenia stanu wojennego w
polsce.Analiza sprawozdan finansowych jednostek sektora finansow publicznych na przykladzie wybranego
zakladu budzetowego.Promocja atrakcji turystycznych miasta na przykladzie krakowa.Zawarcie i
zatwierdzenie ukladu w postepowaniu upadlosciowym.Miejsce prawa miedzynarodowego w porzadku
prawnym republiki ukrainy.Wybrane zagadnienia prawnokarnej ochrony danych osobowych.Inwestycje
rzeczowe wspomagane dotacjami unii europejskiej na przykladzie gminy czestochowa.praca licencjacka
budzet gminy .Kierunki rozwoju elektrotechniki magazynowej.Analiza prawno gospodarcza
franczyzy.Ochrona wizerunku na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.Diagnoza systemu motywacyjnego na przykladzie zespolu szkol ponadgimnazjalnych w
giebultowie.Marketingowa koncepcja dzialania firmy pixzell na rynku telefonii komorkowej.Metody
optymalizacji procesu zarzadzania zapasami w przedsiebiorstwie.Wycena nieruchomosci..praca licencjacka
budzet gminy .Struktura wydatkow budzetu panstwa w latach 1998-2007.Rozwoj spoleczno-gospodarczy
wojewodztwa zachodniopomorskiego w okresie od 2000 do 2005 roku..Prawo karne.Rola marki produktu na
rynku koncentratow deserow spozywczych.praca licencjacka budzet gminy .Przepisywanie prac.Status
prawny samorzadowych kolegiow odwolawczych..Analiza sprawozdan finansowych jako zrodlo informacji o
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rentownosci przedsiebiorstwa na przykladzie spolki polimex mostostal w latach 2008-2010.Jakosc jako
przeslanka decyzji nabywczych samochodow osobowych marki toyota.Analiza budzetu gminy krzynowloga
mala w latach 2006-2010.Mozliwosci wykorzystania urokow dolinek krakowskich do aktywizacji spoleczno gospodarczej tego obszaru.praca licencjacka budzet gminy .Relacje miedzy wladza ustawodawcza i
wykonawcza w polskiej konstytucji 3 maja 1791 r. Oraz konstytucji francuskiej z 3 wrzesnia 1791 r..Projekt
organizacji budowy wybranego obiektu lub zespolu obiektow. Praca inzynierska budownictwo.Kredyty
obrotowe jako rodlo finansowania przedsiebiorstw na podstawie pko bp s.a. oddzial belchatow.Najwyzsza
izba kontroli w prl.Analiza bezrobocia w gdansku i powiecie gdanskim na tle krajowego rynku pracy.Ocena
kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki z o. O. Imex - piechota w latach 20042006..Sadowe postepowanie cywilne rozpoznawcze .tryb procesowy i nie procesowy (roznice i
podobienstwa)..praca licencjacka budzet gminy .Analiza budzetu gminy poczesna w latach 20072012..Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. - modelowanie preferencji a ryzyko ’10 : praca zbiorowa .Projekt
wiezby dachowej w konstrukcji drewnianej praca inzynierska budownictwo.Dzialalnosc promocyjna jako
forma komunikacji z otoczeniem w teatrze rozrywki w chorzowie..Stosunki miedzyludzkie jako wyznacznik
kultury organizacyjnej danego przedsiebiorstwa.Autorytet w dowodzeniu na przykladzie jednostki dzialan
specjalnych.Analiza aktualnego stanu oraz perspektywy rozwoju turystyki w gminie mszana dolna.Kredyt
hipoteczny jako forma finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie bankow komercyjnych
pko bp i ing bank slaski.Motywowanie i jego rola w koncepcji zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie
samodzielnego zespolu publicznych zakladow opieki zdrowotnej im. Dr j. Psarskiego w
ostrolece).Zarzadzanie logistyka zwrotna. Badanie na przykladzie wybranych przedsiebiorstw.Zatrudnianie
pracownikow tymczasowych w polsce.Ochrona najemcow mieszkan w prawie francuskim.Budzet centralny w
polsce w latach 2004-2007.praca licencjacka budzet gminy .Bezpieczenstwo nabywania nieruchomosci
mieszkaniowych w polskim systemie dewloperskim.Efektywne zespoly - wspolpraca i konflikt.Wyrozebskipawel. Red. - nauki ekonomiczne a wyzwania gospodarcze : wyniki badan mlodych naukowcow kolegium
zarzadzan.Europejska spolka akcyjna jako transnarodowa forma spolki prawa europejskiego w prawie
polskim.Rola negocjacji w procesie sprzedazy.Haracze- aspekt kryminalistyczny i kryminologiczny.Rola gminy
w rozwoju infrastruktury spolecznej i technicznej na przykladzie gminy szczercow.Organizacyjno-prawne
aspekty funkcjonowania administracji dla zajetego obszaru polski - generalnego gubernatorstwa w latach
1939-1945..praca licencjacka budzet gminy .Doskonalenie procesow produkcyjnych w odniesieniu do
produktu spozywczego..Pisanie prac informatyka.Rozwoj reklamy spolecznej w polsce.praca licencjacka
budzet gminy .Fundusze inwestycyjne jako forma pomnazania oszczednosci na przykladzie planow
systematycznego oszczedzania funduszy aegon oraz skandia.Kaplan- robert s. - rachunek kosztow dzialan
sterowany czasem tdabc time-driven activity-based costing : prostsza.zrodla przewag konkurencyjnych
przedsiebiorstw miedzynarodowych.Wplyw szkolen na rozwoj pracownikow hdi samopomoc s.a.
towarzystwo ubezpieczen.Srodki trwale w swietle regulacji polskich i miedzynarodowych.Prace
dyplomowe.Systemy informatyczne jako narzedzie wspomagajace zarzadzanie przedsiebiorstwem..Rozwoj
sieci sklepow marks and spencer w polsce.Umowa czarteru lotniczego.Citowicz- rafal - prawnokarne aspekty
ochrony zycia czlowieka a prawo do godnej smierci .Prawne srodki ochrony interesow pracodawcy wybrane zagadnienia.Logistyka dystrybucji a obsluga klienta w aspekcie przewagi konkurencyjnej.praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw samorzadu terytorialnego na rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie gminy olszewo-borki.Opakowanie produktu jako instrument marketingu wplywajacy na decyzje
nabywcze konsumentow.Dzialalnosc placowki przedszkolnej w swietle nowych uwarunkowan prawnych i
zreformowanego systemu oswiaty..Ocena wskaznikowa kondycji finansowej samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy osjakow w latach 2005-2009.Segmentacja uslugi klientow indywidualnych bankow.Praca
licencjacka wzor.Bezwladnosc procesow sekurytyzacji rozpatrywana w kontekscie amerykanskiego rynku
kredytow hipotecznych..Rola call center w budowaniu efektywnego modelu logistycznej obslugi klienta na
przykladzie raben sp. Z o.o..Ochrona renomy na gruncie skargi passing off oraz ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.Policja panstwowa w drugiel rzeczypospolitej.praca licencjacka budzet gminy
.Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. - modelowanie preferencji a ryzyko ’13 .Polityka a moralnosc w pogladach
niccolo machiaveliego.Ekonomiczne aspekty wykluczenia cyfrowego w polsce- jako rodzaju wykluczenia
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spolecznego.Analiza organizacji spoleczenstwa obywatelskiego.Skuteczne tworzenie stron internetowych w
dzialalnosci biznesowej..praca licencjacka budzet gminy .Sprawozdawczosc finansowa jako podstawowe
zrodlo informacji w ocenie kondycji finansowej spolki lentex..Struktura dochodow i wydatkow budzetow
lokalnych. Weryfikacja i analiza empiryczna na przykladzie gminy rzekun.Przestepstwo nieudzielenia pomocy
(art.162 k.k.). Nieudzielenie pomocy samobojcy.Zaskarzanie uchwal zgromadzen spolek
kapitalowych.Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie i jego zapobieganie..Wynagrodzenie
pracownikow jako element systemu motywacyjnego.Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia przy
pomocy narzedzi i metod tqm na przykladzie fabryki farb proszkowych.Strategiczna karta wynikow na
przykladzie firmy kosmetycznej.Koszt pozyskania kredytu hipotecznego na przykladzie slaskiego banku
hipotecznego..Dzialania podnoszace jakosc uslug w administracji publicznej na przykladzie urzedu miasta i
gminy szczuczyn.Historia kryminalistyki na ukrainie.Analiza porownawcza wybranych zrodel finansowania
inwestycji rzeczowej przedsiebiorstwa..praca licencjacka budzet gminy .Skargi i wnioski w postepowaniu
administracyjnym..Prace licencjackie socjologia.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie
przedsiebiorstwa transportowo-handlowego eksport-import- alfred morawiec w machnicy.Amortyzacja w
ujeciu bilansowym i podatkowym na przykladzie palacu sokolnik..Zarzadzanie relacjami z klientem na
podstawie firmy korner sp. Z o.o..Transformacja dzialu hr przeprowadzona w firmie „lux”.Przeksztalcenie
spolki komandytowo-akcyjnej w spolke akcyjna.Ekonomiczno-spoleczne aspekty poakcesyjnych migracji
migracji zewnetrznych w skali lokalnej na przykladzie miejscowosci lipowa w gminie nysa..Pojecie
przedsiebiorcy w prawie europejskim oraz w prawie polskim.Kledzik- przemyslaw. - dzialalnosc organizacji
pozarzadowych na rzecz realizacji celow publicznych : studium admin.Ryzyko finansowe w przedsiebiorstwie
uslug transportowych na przykladzie pkp cargo s.a..Odpowiedzialnosc dluznika za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowiazania. Wybrane zagadnienia.Organizacja przewozow ladunkow
nienormatywnych w transporcie drogowym na przykladzie firmy x.Ocena systemow motywowania
pracownikow (na przykladzie firmy slg thomas international poland sp. Z o.o.).Istota transportu
samochodowego i kolejowego na przykladzie zakladu transportu isd huty czestochowa..Wielokulturowosc tv
krakow na przykladzie programu etniczne klimaty.Spoldzielnia mieszkaniowa jako podmiot gospodarczy w
zarzadzaniu zasobami mieszkaniowymi na podstawie spoldzielni mieszkaniowej w krakowie..Srodki
probacyjne a zalozenia modelu sprawiedliwosci naprawczej.Realizacja dzialan wdrozeniowych przez agencje
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w ramach polityki rolnej na przykladzie biura powiatowego w
sieradzu.Prawnokarne aspekty przestepczosci stadionowej ze szczegolnym uwzglednieniem srodka karnego
w postaci zakazu wstepu na.Wspolpraca panstwowego gospodarstwa lesnego lasy panstwowe z
organizacjami pozarzadowymi dzialajacymi w sferze ochrony srodowiska.Przyklad pracy licencjackiej.Zasada
wylacznosci ustawowej w nakladaniu podatkow.Elkin- paul m. - planowanie i strategie biznesowe .Wplyw
podatkow na wynik finasowy przedsiebiorstwa.Projakosciowa restrukturyzacja zarzadzania procesami
sprzedazy w przedsiebiorstwie handlowym..Strategie i kierunki wsparcia konkurencyjnosci sektora msp w
polsce..Programowanie marketingu wewnetrznego w malym przedsiebiorstwie na przykladzie firmy z.p.h.u.
mechanika precyzyjna arbo tomasz arkabus.Wplyw nowej umowy kapitalowej na sektor bankowy w polsce
na przykladzie bre bank s.a..Pisanie prac licencjackich szczecin.Reglamentacja w polskim prawie
publicznym.Analiza aukcji allegro.pl metodami eksploracji danych w celu weryfikacji wiarygodnosci
kontrahenta.praca licencjacka budzet gminy .Strategie marketingowe firm ubezpieczeniowych.Identyfikacja
ryzyka nadcisnienia tetniczego dla potrzeb ubezpieczen na zycie.praca licencjacka budzet gminy .Ocena
wyniku finansowego na przykladzie spolki turhand - ret w opolu w latach 2004-2007..Ocena stabilnosci
skladu chemicznego stali przeznaczonej na blachy..Jak napisac plan pracy licencjackiej.Wybrane zagadnienia
polityki bezpieczenstwa w organizacji.Zasady pisania pracy licencjackiej.Gospodarka samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy sienno.Instytucjonalna ochrona konsumenta uslug
bankowych.Odpowiedzialnosc karna nietrzezwych sprawcow przestepstw drogowych w kodeksie karnym z
1997 roku.Magazyn i jego rola w systemie logistycznym przedsiebiorstwa.Kalkulacja ofertowa a kalkulacja
wynikowa w produkcji okien na przykladzie weko sp. Z o.o..Koncesja na roboty budowlane lub uslugi w unii
europejskiej w teorii i praktyce.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa na przykladzie inco-veritas s.a. oddzial
opakowan w koniecpolu..Rekrutacja i selekcja personelu w administracji samorzadowej na przykladzie
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urzedu gminy poraj.Funkcjonowanie banku spoldzielczego na przykladzie banku spoldzielczego w ostrowi
mazowieckiej.Wykorzystanie bilansu oraz rachunku zyskow i strat w okresleniu efektywnosci dzialania
przedsiebiorstwa na przykladzie grupy kapitalowej pgnig s.a. za lata 2008-2010.Wynagrodzenia i swiadczenia
socjalne.Wplyw stylu zarzadzania na efektywnosc podleglych menedzerowi pracownikow.Proba porownania
jakosci uslugi oczekiwanej i otrzymanej.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa na przykladzie firmy zagiel
s.a..Podatkowe aspekty leasingu w przedsiebiorstwie.Kontrowersje na temat instytucji malego swiadka
koronnego: pragmatyzm oraz moralnosc w prawie karnym..Sytuacja polskiego rolnictwa po przystapieniu
polski do unii europejskiej.Operacyjne koszty dzialalnosci na przykladzie przedsiebiorstwa delta
s.a.Konsekwencje podatkowe laczenia i podzialu spolek kapitalowych na gruncie podatkow dochodowych ze
szczegolnym uwzglednieniem regulacji unijnych.Warunki wprowadzenia zarzadzania procesowego na
przykladzie firmy meble adamski..praca licencjacka budzet gminy .Wdrazanie systemu bezpieczenstwa
zdrowotnego zywnosci haccp z mozliwoscia wdrozenia systemu iso 22000 na przykladzie badanego zakladu
produkcyjnego.Ocena jakosci uslug bankowych na przykladzie deutsche bank.praca licencjacka budzet gminy
.Outsourcing jako jedna ze wspolczesnych metod zarzadzania organizacja.Przestepstwo przemytu celnego w
polskim prawie karnym skarbowym.Szanse i zagrozenia polskiego rolnictwa w ramach wspolnej polityki
rolnej unii europejskiej.Analiza finansowa jako narzedzie sluzace do oceny kondycji finansowej
przedsiebiorstwa.Analiza dzialalnosci kredytowej banku pekao s.a. w latach 2001-2005.Analiza strategiczna
przedsiebiorstwa na przykladzie.Efektywny system zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie banku bp
s.a..Rola i znaczenie pucharu swiata w skokach narciarskich organizowanych w zakopanem.Pisanie prac
licencjackich kielce.Ogloszenie upadlosci przedsiebiorcy pozostajacego w zwiazku malzenskim.Wykorzystanie
franczyzy w strategii rozwoju sieci stacji paliw na przykladzie polskiego koncernu naftowego orlen
s.a..Pisanie prac dyplomowych cennik.Reklama w biurach podrozy dzialajacych na polskim rynku
turystycznym.Koszty w ukladzie rodzajowym jako element zarzadzania na przykladzie spolki
profast.Wywlaszczenie w specjalnej procedurze realizacji inwestycji drogowej.Dyskryminacja kobiet w
reklamie..Uwlaszczenie uzytkownikow wieczystych.Orlowski- wojciech - zmiany w konstytucjach zwiazane z
czlonkostwem w unii europejskiej .Ocena dzialalnosci inwestycyjnej gminy kleszczow w latach 20052009.Hurtownia danych dla centralnej komisji egzaminacyjnej.Opakowania w procesie magazynowania i w
transporcie miedzynarodowym.Proces repatriacji polakow ze wschodu w xx wieku ze szczegolnym
uwzglednieniem repatriacji z kazachstanu.Rola i funkcje planu zarzadzania nieruchumoscia w realizacji celow
wlasciciela - na przykladzie nieruchomosci mieszkaniowej..Przybylska-mazur- agnieszka. - metody
prognozowania inflacji a decyzje polityki pienieznej .praca licencjacka budzet gminy .Zastosowania koncepcji
rachunku kosztow dzialan/zarzadzania na podstawie dzialan na przykladzie firmy rex-bud sp. Z
o.o..Wzmacnianie pozycji konkurencynej przedsiebiorstwa uslugowego..Aktywnosc marketingowa firmy
ubezpieczeniowej na przykladzie alianz s.a. oddzial w czestochowie.Wplyw wdrozenia znormalizowanych
systemow zarzadzania na postrzeganie marki branzy energetycznej na przykladzie grupy apator
s.a..Transport drogowy produktow z wykorzystaniem temperatury kontrolowanej na przykladzie firmy
x.Mobbing-wybrane problemy..Rachunkowosc srodkow trwalych - analiza porownawcza polskiego i
miedzynarodowego prawa bilansowego.Kryminologiczne i prawne aspekty pedofilii.Zasady przyznawania i
rozliczania pomocy publicznej dla przedsiebiorcow pochodzacej ze srodkow krajowych i z funduszy
europejskich w okresie programowania 2007-2013.Pisanie prac katowice.Wplyw komunikacji na prace w
zespole zadaniowym w procesie restrukturyzacji huty czestochowa.System ubezpieczen spolecznych w
polsce w swietle innych rozwiazan europejskich..Ekonomiczno-spoleczne implikacje polityki gospodarczej w
transformacji systemowej polski.Wozniak- leszek. Red. - ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania msp
.Projekt salonu meblowego z sala sprzedazy i zapleczem socjalnym praca inzynierska budownictwo.praca
licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju lokalnego gminy sokolniki.Rekalma zewnetrzna w dzialalnosci
marketingowej malego przedsiebiorstwa.Kubow- adam (1951- ). Red. - polityka rodzinna a polityka rynku
pracy w kontekscie zmian demograficznych .Prawo gospodarcze publiczne.Przestepczosc zorganizowana a
bezpieczenstwo miedzynarodowe.Ulaskawienie w postepowaniu karnym.Kotowski- wojciech. - prawo o
ruchu drogowym : komentarz .Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczacych pracownikow.Informacje
w procesie szacowania nieruchomosci.Kontrola zarzadcza w jednostce budzetowej na przykladzie centrum
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ksztalcenia praktycznego.Ocena i rozwoj bankowosci elektronicznej w mongolii.Promocja sprzedazy na rynku
nagran muzycznych.Realizacja budzetu gminy wolborz w latach 2008-2010..Analiza zagrozen zawodowych w
przedsiebiorstwie branzy przetworstwa miesnego.Charakterystyka porownawcza rozwoju lokalnego w
gminie kleszczow i szczercow.Zachowanie sie sprawcy przestepstwa po popelnieniu przestepstwa.Potockiarkadiusz. Red. - globalizacja a spoleczne aspekty przeobrazen i zmian organizacyjnych .Ocena sytuacji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie gazowni lodzkiej w lodzi.Samowola budowlana..Satysfakcja
pracownikow jako element oceny skutecznosci marketingu personalnego w tworzeniu wizerunku firmy jako
pracodawcy..Klauzule generalne w umownym stosunku pracy.Wplyw wprowadzenia systemu zarzadzania
jakoscia iso 9001:2000 na poziom obslugi klientow urzedu gminy i miasta w dobczycach.Rola wskaznikow
cash flow w ocenie sytuacji finansowej jednostek gospodarczych - studium przypadkow.Zroznicowanie
dochodow i wydatkow gospodarstw domowych weglug grup spoleczno-ekonomicznych w latach 19932004.Planowanie i projektowanie jakosci uslug medycznych na przykladzie szpitala
rehabilitacyjnego.Kwiatkowski- mariusz. Red. - niedopasowanie : kwalifikacje a rynek pracy w lubuskim
trojmiescie .Zasada jawnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego..Analiza zagrozen i ich
skutki w rolnictwie oraz ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy gospodarstwa
rolnego.Przeksztalacenie podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow na ksiegi rachunkowe na przykladzie
rozrachunkow z pracownikami w przedsiebiorstwie ara.Analiza potencjalu turystycznego azji srodkowej na
przykladzie turkmenistanu.Opodatkowanie budynkow lub ich czesci - wybrane problemy.praca licencjacka
budzet gminy .Rozwoj bankowosci internetowej w polsce..Funkcje zarzadzania zasobami ludzkimi w urzedzie
miejskim w bieruniu..Wplyw restrukturyzacji na procesy zarzadzania w hucie szkla gospodarczego zawiercie
s.a. w oparciu o analize ekonomiczno-finansowa w latach 2000 - 2005.System motywacji do pracy. Na
podstawie doswiadczen philips lighting pabianice sa..Wzor pracy magisterskiej.Projekt konstrukcji restauracji
z barem przy trasie szybkiego ruchu praca inzynierska budownictwo.Zjawisko naduzywania alkoholu a
przestepczosc w piotrkowie trybunalskim.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja- czyli jak
zdobyc dobrego pracownika.Wplyw kultury organizacji na motywacje pracownikow krakowskiego biura
festiwalowego.Rozwoj i strategie handlu detalicznego w polsce.Dzialalnosc miejskiego osrodka pomocy
spolecznej w radomsku w latach 2008-2011..Systemy informatyczne w zarzadzaniu przedsiebiorstwami na
przykladzie wybranych przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw struktury portfela na
wysokosci sredniookresowej stopy wzrostu na rynku funduszy inwestycyjnych otwartych
zrownowazonych..Wplyw wydarzen muzycznych na rozwoj turystyki w krakowie.Perspektywy wprowadzenia
euro w polsce.Ochrona dobr osobistych w swietle przepisow prawa prasowego.Agencja bezpieczenstwa
norodowego w stanach zjednoczonych.zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Rola
kierownika w procesie motywacji pracownikow do efektywnej pracy na przykladzie przedsiebiorstwa x.praca
licencjacka budzet gminy .Odrebnosc postepowania w sprawach podatkowych.Pozyskiwanie i
wykorzystywanie funduszy strukturalnych przez organizacje pozarzadowe dzialajace na terenie miasta
przemysla.Polsko-rosyjskie stosunki gospodarcze w warunkach transformacji integracji europejskiej.Bankowy
fundusz gwarancyjny jako instytucja gwarantujaca depozyty w polskim systemie prawnym.Sprzedaz
bezposrednia jako element polityki promocji na przykladzie przedsiebiorstwa netia s.a..Jakosc oferowanych
uslug w krakowskich zakladach gastronomicznych.Decyzja administracyjna w teorii i orzecznictwie sadow
administracyjnych.Miedzynarodowa ochrona dobr kultury w czasie konfliktow zbrojnych.Ocena srodowiska
pracy oraz stosowanych technicznych srodkow bhp w przedsiebiorstwie przemyslu
metalowego..Optymalizacja baz danych.Analiza kondycji ekonomiczno-finansowej spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia na podstawie przedsiebiorstwa komunikacji samochodowej sieradz spolka z o.
O..Bezczynnosc organow administracji publicznej.Korporacje transnarodowe w przemysle
samochodowym.Zastosowanie systemu haccp jako element higieny bezpieczenstwa pracy w
przedsiebiorstwie miesno-warzywnym pamapol.Analiza aspektow psychologicznych przekazu reklamowego
na przykladzie projektu katalogu oraz przeprowadzonych badan.Zarzadzanie inwestycjami infrastruktury
transportowej w zakresie mozliwosci pozyskania srodkow z ue.praca licencjacka budzet gminy .Kredyty dla
malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie kredyt bank w ostrolece.Podatkowe aspekty ekspansji na
rynki wschodnie.Telepraca jako jedna z nietypowych form zatrudnienia.Sposoby komunikowania sie
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przedsiebiorstwa z rynkiem za pomoca promocji na podstawie zpc flis.Wewnatrzwspolnotowe nabycie
towarow jako czynnosc opodatkowana podatkiem od towarow i uslug.Wplyw promocji w polskich markach
odziezowych na ich wyniki finansowe.Tokarczyk- roman andrzej. - prawa narodzin- zycia i smierci : podstawy
biojurysprudencji .Tworzenie i zarzadzanie organizacja pozarzadowa na przykladzie centrum edukacji
nieformalnej trampolina w chorzowie.Wykorzystanie opakowan jednostkowych w dzialalnosci
marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie opakowan kosmetykow.Znaczenie konstytucji rp w polskim
systemie zrodel prawa administracyjnego..zrodla finansowania inwestycji w
mikroprzedsiebiorstwie.Ewolucja reklamy na przykladzie miasta czestochowy.Wplyw rezerwy federalnej
stanow zjednoczonych na cykle koniunkturalne.Charakterystyka prawa z patentu.Normatywnosc dogmatyk
prawniczych i jej zwiazek z sadowym stosowaniem prawa.Organizacja uczaca sie w teorii i
praktyce.Mapowanie procesow jako narzedzie wspomagajace wdrazanie systemow informatycznych w
przedsiebiorstwie.Krzyminiewska- grazyna. Red. - economic crisis in a social perspective .Strzepka- janusz a.
. Aut. - kodeks spolek handlowych.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona rodziny w kodeksie
pracy.Dzialalnosc samorzadowych kolegiow odwolawczych jako forma realizacji prawa do dobrej
administracji w demokratycznym panstwie prawa.Kredyt bankowy jako zrodlo finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Swiadectwo pracy .Uproszczone formy
opodatkowania dochodow od osob fizycznych w dzialalnosci urzedu skarbowego.Informatyzacja procesow w
gospodarce magazynowej na wybranych przykladach.Zastosowanie bilansowych i podatkowych zasad
amortyzacji srodkow trwalych na przykladzie spolki miflex s.a..Bentkowska-senator- krystyna. - transport w
turystyce..Analiza finansowa przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych firmy p.p.u. tomsoft
sp. Z o.o. W latach 2001 - 2004.Pozyczki spolecznosciowe jako nowe zrodlo finansowania wydatkow
gospodarstw domowych.Analiza finansowa w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy w
nowej brzeznicy.Konsumpcja zbiorowa w spolecznosci lokalnej na przykladzie czestochowy.Planowanie i
organizacja dostaw produktow naftowych transportem samochodowym na przykladzie pkn orlen s.a..Pisanie
prac licencjackich forum.Zroznicowanie cen podobnych produktow i uslug w polsce i na swiecie.Zarzadzanie
jakoscia uslug na przykladzie biura uslug doradczych.Wplyw sektora turystycznego na rozwoj spolecznogospodarczy w unii europejskiej.Rozpoznawalnosc kampanii i reklam spolecznych.Strategia wejscia na polski
rynek przedsiebiorstwa primark.Metody doboru pracownikow oraz ich efektywnosc na wybranych
stanowiskach roboczych.Specyfika jednoosobowej spolki kapitalowej w fazie jej tworzenia.Zarzadzanie
jakoscia uslug na przykladzie urzedu miejskiego w nysie.I sekretarz ze slaska. Ocena dziesiecioletnich rzadow
edwarda gierka.Skoczny- tadeusz. Red. - orzecznictwo sadow wspolnotowych w sprawach konkurencji w
latach 1964-2004 .Analiza procesu odzyskania kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie arelan
s.a...Wypalenie zawodowe a ocena szesciu obszarow relacji z praca.Finansowanie ekorozwoju w
samorzadach terytorialnych na przykladzie wybranych gmin wojewodztwa lodzkiego.Regulacje bazylejskiego
komitetu nadzoru bankowego w jako reakcja na kryzys.Dochody budzetu panstwa z tytulu wplywow z
podatkow bezposrednich i posrednich w latach 2003-2005.Patologie w miejscu pracy w opiniach pracujacych
studentow wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Proces kulturowej adaptacji korporacji do
zarzadzania i dzalania w internecie.Alternatywne systemy obrotu.Determinanty ceny i wielkosci sprzedazy w
handlu internetowym. Badanie i analiza na podstawie portalu allegro.pl..Prawo cywilne.Davis- robert a. demand-driven inventory optimization and replenishment : creating a more efficient supply
chain.Zarzadzanie powiatem (zespolem gmin) na przykladzie powiatu tomaszowskiego.Analiza dzailan public
relations na przykladzie koncernu philip morris..Fluktuacja a szkolenia pracownicze.Uwarunkowania
podejmowania dzialalnosci gospodarczej na przykladzie grup mlodziezy i studentow.Analiza budzetu
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wreczyca wielka.Polski rynek nieruchomosci
mieszkaniowych w 2009 roku.Rachunkowosc w procesach przeksztalcen jednostek gospodarczych na
przykladzie restrukturyzacji poczty polskiej.Marketing polityczny w polsce.Deficyt snu- symptomy z nim
zwiazane a zmeczenie chroniczne w grupie zawodowej pielegniarek.Koncepcja strategii promocji miasta
czestochowa.Malzenska rozdzielnosc majatkowa z wyrownaniem dorobkow.Projektowanie relacyjnych baz
danych na przykladzie systemu wspomagajacego prowadzenie gospodarki magazynowej..Wplyw zmian
opodatkowania dochodu na wynik finansowy msp.X.Bazy danych dla celow przygotowywania kosztorysow
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ofertowych praca inzynierska budownictwo.Uznaniowe decyzje podatkowe.Alkoholizm jako problem
jednostki i spoleczenstwa.Projekt konstrukcji sklepu meblowego praca inzynierska
budownictwo.Dyskryminacja mezczyzn w miejscu pracy.Pranie brudnych pieniedzy.Zastosowanie
strategicznej karty wynikow w spolce lexim we wroclawiu..Objecie oskarzenia prywatnego przez
prokuratora.Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej w procesie.Analiza i ocena stanu bazpieczenstwa pracy w
zakladzie drewno-hurt..Wynagrodzenia gwarancyjne.Amortyzacja srodkow trwalych w regulacjach msr/mssfustawy o rachunkowosci i prawa podatkowego.Panstwowa straz pozarna jako podstawowy element
zarzadzania bezpieczenstwem na terenie miasta sosnowiec..Zastosowanie miedzynarodowych standardow
rachunkowosci (mssf/msr) po raz pierwszy w spolce akcyjnej alma market s.a..Ksztaltowanie relacji z
dostawcami na przykladzie wybranej firmy x.Efektywnosc dzialania lgd w ramach prow na lata 2007 - 2013
na przykladzie lgd kraina dinozaurow..Bezrobocie w gospodarce polskiej i metody jego zwalczania.Zasada
ostroznosci jako podstawa ograniczen w swobodnym przeplywie towarow.Specyfika jednoosobowej spolki
kapitalowej w fazie jej tworzenia.praca licencjacka budzet gminy .Wizerunek wspolczesnego menedzera w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Szkolnictwo ponadgimnazjalne na terenie powiatu klobuckiego na
przykladzie zespolu szkol nr 3..Projekt technologii i organizacji robot remontowych i modernizacyjnych
wybranego obiektu przemyslowego. Praca inzynierska budownictwo.Przebieg postepowania w sprawie o
rozwod.Kapital zakladowy w spolce akcyjnej.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym (na
przykladzie bankow pekao s.a. i pko bp s.a.).Nadzor nad samorzadem terytorialnym..praca licencjacka
budzet gminy .Rekrutacja i selekcja- jako wyznacznik sukcesu firmy.Kwalifikacja w systemach norm
kolizyjnych prawa prywatnego miedzynarodowego.Napisze prace magisterska.Samorzad terytorialny praca
licencjacka.Kierowanie komenda powiatowa psp w lublincu.Zakladanie i prowadzenie dzialalnosci
gospodarczej w polsce i irlandii.analiza porownawcza.Kubuj- katarzyna - implementacja prawa
wspolnotowego na tle doswiadczen francji .Formy wsparcia zachowan przedsiebiorczych w ramach
programow unii europejskiej w praktyce wojewodzkiego urzedu pracy w lodzi.Przestepstwo zabojstwa w
polskim prawie karnym..Analiza budzetu gminy na przykladzie gminy i miasta kozieglowy.Szanse i bariery
rozwoju msp.Uznawanie i wykonywanie orzeczen zagranicznych przez sady stanow zjednoczonych.Kobiety w
biblii w ujeciu feminizmu chrzescijanskiego.Podnoszenie wydajnosci pracy przy jednoczesnym zmniejszaniu
kosztow na przykladzie fum poreba.Gancarczyk- marta. - wsparcie publiczne dla msp : podstawy teoretyczne
a praktyka gospodarcza .Finansowe aspekty jakosci w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Specyfika procesow
inwestycyjnych na rynku nieruchomosci.Bezrobocie i jego ograniczanie w powiecie tomaszowskim w latach
2005-2010.Udzial w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia a wspolnosc majatkowa malzenstwa.praca
licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc wolontariatu w organizacjach pozarzadowych..Analiza i
przeciwdzialanie nadmiernej koncentracji przedsiebiorstw w swietle postepowania kontrolnego
ke.Bezrobocie w malych aglomeracjach na przykladzie powiatu przasnyskiego w latach 2000-2006.Koszty w
ukladzie rodzajowym jako element zarzadzania na przykladzie spolki profast.Regulacje prawne
miedzynarodowego ruchu osobowego pomiedzy rzeczypospolita polska a jej sasiadami
wschodnimi..Strategia promocji przedsiebiorstwa na przykladzie firmy konfekcyjnej x.Ocena logistycznej
obslugi klienta w firmie tesco.Nieruchomosci jako specyficzny przedmiot ubezpieczen majatkowych na
przykladzie euro-finanz-service w lublincu.Umowa leasingu jako zrodlo zobowiazan..Analiza ryzyka
kredytowego na przykladzie banku pko bp s.a.Prawo i ekonomia: upadlosc z perspektywy teorii gier..Proces
rekrutacji i selekcji pracownikow..Zasady pisania pracy magisterskiej.Pisanie prac licencjackich
krakow.Implementacja modulu zarzadzania zasobami ludzkimi zintegrowanego systemu ifs applications jako
czesc procesu wdrozeniowego aplikacji wspomagajacych zarzadzanie w organizacji.Wycena nieruchomosci w
podejsciu porownawczym na przykladzie wybranej nieruchomosci lokalowej.Relacje przedsiebiorstwa ze
spolecznoscia lokalna w przemysle wydobywczym. Studium przypadku projektu rio blanco- peru..Rekrutacja
pracownikow na podstawie firmy htl strefa s.a..Potrzeba zmian w procesie rekrutacji na przykladzie zakladu
obslugi administracji przy lodzkim urzedzie wojewodzkim w lodzi.Okresowa ocena pracownikow na
podstawie lukas banku s.a..Kara smierci wobec polskich seryjnych mordercow na przykladzie zdzislawa
marchwickiego..Tematy prac magisterskich prawo.Wystepowanie informacji niefinansowych w sprawozdaniu
finansowym sporzadzonym w oparciu o miedzynarodowe standardy sprawozdawczosci finansowej /
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miedzynarodowe standardy rachunkowosci.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze unijne jako jeden z
determinantow rozwoju gminy na przykladzie gmin janow oraz miedzno.Ocena organizacji sluzb
pracowniczych w agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.Urzad kanclerza w rzeczpospolitej
szlacheckiej do czasow oligarchii magnackiej.Dostosowanie rachunku kosztow dla potrzeb wielowymiarowej
analizy rentownosci na przykladzie fabryki tarcz sciernych p.p..Zaskarzenie uchwal zgromadzen spolek
kapitalowych.Praca licencjacka po angielsku.System emerytalno-rentowy kierunki reform a racjonalizacja
wydatkow.Organizacja rachunkowosci w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie szkol
publicznych w gminie opatow w latach 2007-2010.Analiza lokalnego rynku pracy i metod przeciwdzialania
bezrobociu.Konflikt czamski w swietle prawa miedzynarodowego.praca licencjacka budzet gminy
.Przestepstwo dzialania na szkode spolki (art. 585 kodeksu spolek handlowych).Bankowosc telefoniczna jako
forma bankowosci elektronicznej.Fundusze pomocowe unii europejskiej wspomagajace rynek pracy w polsce
w latach 2004-2006.Unia walutowa.procedura i konsekwencje wprowadzenia euro w krajach ue.Leasing i
kredyt jako alternatywne formy finansowania inwestycji w przedsiebiorstwie transportowym.praca
licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow w malych i srednich przedsiebiorstwach.Owsiakstanislaw (1946- ). Red. - banki wobec kryzysu finansowego : praca zbiorowa .Specyfika organizacji pracy i
zarzadzania jednostka sluzby zdrowia na przykladzie szpitala wojewodzkiego im. Jana pawla ii w
belchatowie.Pozyskiwanie innych zrodel dochodow wplywajacych na rozwoj gospodarczy gminy na
przykladzie gminy i miasta ozimek..Wady i zalety finansowania publicznej sluzbu zdrowia w polsce..Diagnoza
systemu zarzadzania jakoscia w g.p.h. folwark.Rynek pracy i jego wplyw na rozwoj gospodarczy (na
przykladzie unii europejskiej).Dziela osierocone w swietle prawa autorskiego.Nowe uslugi bankowe na tle
tradycyjnych uslug bankowych.Problemy pozyskania i wykorzystania funduszy unijnych dla rolnictwa na
przykladzie powiatu ostrowieckiego.Konkurencyjnosc transportu samochodowego po przystapieniu polski do
unii europejskiej.Ujawnianie informacji o podatku dochodowym odroczonym w praktyce polskich spolek
gieldowych - aspekt memorialowy i kasowy.Roznice trwale i okresowe miedzy kosztami i przychodami na
przykladzie przedsiebiorstwa --labtar sp. Z o.o. W tarnowie opolskim.Bezrobocie wsrod kobiet na poczatku
xxi wieku na przykladzie wojewodztwa opolskiego..Analiza finansowa stacji paliw - deptula sp.j. W latach
2002-2006.Wspolczesne proby wyjasnienia fenomenu zachowan kierowanych regula.praca licencjacka
budzet gminy .Kryminalistyczne aspekty przestepstw telekomunikacyjnych.Rynek mleczarski w polsce w
procesie integracji europejskiej na przykladzie gminy kutno.Zlece napisanie pracy magisterskiej.Organizacja
przestrzeni magazynowej jako element sprawnej logistyki w sferze dystrybucji.Euroregion pradziad jako
przyklad europejskiej polityki regionalnej w praktyce.Ubezpieczenia flotowe pojazdow samochodowych w
polsce w latach 2008-2011.Realizacja zadan publicznych z zakresu turystyki na terenie powiatu
limanowskiego.Postulatywny model funkcjonowania przedsiebiorstwa na przykladzie dzialalnosci firmy ppub
janson sp.j. wytwornia konstrukcji stalowych.Organizacja oddzialu koncernu miedzynarodowego ( na
przykladzie abb elta sp. Z o.o.).Przestepczosc nieletnich przyczyny i profilaktyka.Analiza systemow
motywacyjnych w instytucjach publicznych.Lis- stanislaw (1940- ). Red. - kontrowersje wokol akcesji polski do
unii gospodarczej i walutowej .Fuzje przedsiebiorstw jako przejaw globalizacji gospodarki.Standardy etyczne
w zarzadzaniu jednostkami administracji samorzadowej na przykladzie urzedu starostwa powiatowego w
radomsku.Zarzadzanie bezpieczenstwem w szkole na przykladzie publicznego gimnazjum nr 2 we
wloszczowie..Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy pajeczno w latach
2004-2007.Koncepcja federalizmu w zjednoczonych emiratach arabskich: status emiratu czlonkowskiego w
federacji.Bankowosc elektroniczna nowoczesna forma obslugi biezacej klienta.Dotacje unijne dla polskich
przedsiebiorstw w ramach programow operacyjnych wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstw i innowacyjna
gospodarka..Analiza strategiczna przedsiebiorstwa na przykladzie banku spoldzielczego w szczekocinach ii
o/zawiercie.praca licencjacka budzet gminy .Zarys systemu ochrony lotnictwa cywilnego przed uzyciem sily i
aktami bezprawnej ingerencji w prawie miedzynarodowym.Opracowanie strategii dzialania dla nowo
powstajacej firmy bio-cukierni.Wplyw systemow informacyjnych i otoczenia rynkowego na funkcjonowanie
przedsiebiorstwa na przykladzie provimi-rolimpex s.a..Zjawisko bezrobocia w powiecie kluczborskim - formy
przeciwdzialania bezrobociu w latach 2000-2010.Psychologiczne i spoleczne skutki bezrobocia wsrod
absolwentow w dabrowie gorniczej.Bankowosc internetowa- jako nowe oblicze banku w xxi
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wieku..Bezposrednie inwestycje zagraniczne w mongolii w latach 1990-2003.Podatek od nieruchomosci w
praktyce.Agroturystyka szansa rozwoju gospodarstwa rolnego.praca licencjacka budzet gminy .Uklad pracy
magisterskiej.Zamowienia publiczne w swietle inwestycji i prowadzenia dzialalnosci biezacej w jednostkach
publicznych sluzby zdrowia na przykladzie szpitala powiatowego w radomsku.Prywatyzacja i komercjalizacja
mienia publicznego w polsce na przykladzie przedsiebiorstwa modernizacji urzadzen energetycznych remak
sa.Przeobrazenia struktury spoleczno - gospodarczej gminy lambinowice..Przestepstwo handlu
ludzmi.Holocaust jako immanentny element ideologii.Wspolpraca zagraniczna jako czynnik determinujacy
rozwoj gmin.Zarzadzanie logistyczne w jednostkach samorzadu terytorialnego w wybranej sferze dzialalnosci
(na przykladzie powiatu zdunskowolskiego).Umowa o arbitraz.praca licencjacka budzet gminy .Zapobieganie
i zwalczanie demoralizacji i przestepczosci nieletnich w prawie polskim.Formy motywowania pracownikow
do rozwoju zawodowego.Korzysci i bariery wynikajace z wprowadzenia w urzedzie miasta lodzi projektu
elektroniczny urzad.Determinanty powstawania polskich centrow logistycznych na podstawie wojewodztwa
lodzkiego.Prezes rady ministrow jako organizator pracy rzadu.Outsourcing w dzialalnosci bankowej.Rola i
zadania wlasciciela nieruchomosci komercyjnej jako zarzadcy nieruchomosci na przykladzie domu
handlowego w czestochowie.Kara smierci: historia- prawo- etyka.Wplyw zarzadzania jakoscia na produkt
finalny w firmie aluprof.Ocena zasobow w przemysle cementowym..Sytuacja zasobow ludzkich na rynku
pracy na przykladzie studentow turystyki i hotelarstwa.Znaczenie rekrutacji oraz skutecznosc placowych i
pozaplacowych technik motywowania pracownikow na przykladzie firmy tompol.Analiza kondycji finansowej
przedsiebiorstwa przemyslowego - zaklad elektroniki przemyslowej profel sp. Z o.o. W latach 20012005.praca licencjacka budzet gminy .Rola swiadczen rodzinnych jako srodka pomocy w wychowywaniu
dziecka na przykladzie dzialan osrodka pomocy spolecznej w andrychowie.Prace magisterskie net.Bobinskakrystyna. - od niekontrolowanej globalizacji do zinstytucjonalizowanej gospodarki swiatowej .Prace
mgr.Zarzadzanie ochrona srodowiska naturalnego na przykladzie powiatu piotrkowskiego.Ocena dzialalnosci
urzedu gminy radkow w latach 2007 - 2009.Pisanie prac po angielsku.Fuzje i przejecia jako element strategii
rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie .Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolnosci w polskim
systemie prawa karnego wykonawczego.Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie bezpieczenstwa
transportu drogowego.Obsluga logistyczna i marketingowa klienta na podstawie szpitala w leczycy.praca
licencjacka budzet gminy .Narzedzia implementacji metody tqm w sektorze bankowym.Wynik finansowy
przedsiebiorstwa na przykladzie spolki ceramika paradyz.Spis tresci pracy magisterskiej.Praca licencjacka
kosmetologia.System motywacyjny pracownikow mpk - lodz sp. Z o.o..Korzysci i koszty wynikajace z
funkcjonowania systemu zarzadznia jakoscia zespolu norm iso 9000 na przykladzie tele-foniki kable s.a.
zaklad krakow - wielicka.Krotkookresowe kredytowanie przedsiebiorstwa na przykladzie pphu x.Zarzadzanie
szkolnictwem gimnazjalnym przez gmine mykanow..Analizy wartosci zyciowej klienta oraz wartosci
zagrozonej klienta sektora telekomunikacji na podstawie metody ltv.Przypisy w pracy licencjackiej.Karty
platnicze jako nowoczesna forma transakcji bezgotowkowych na przykladzie banku pko bp s.a. oddzial w
makowie mazowieckim.Zarzadzanie elementami aktywow obrotowych a plynnosc finansowa jednostki
gospodarczej..Niesprawcze postacie przestepnego wspoldzialania.Zaswiadczenie europejskiego tytulu
egzekucyjnego.praca licencjacka budzet gminy .Przedsiebiorstwa spoleczne na poczatku xxi
wieku.Zarzadzanie publicznymi nieruchomosciami komercyjnymi na przykladzie dzialalnosci miejskiego
osrodka sportu i rekreacji w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie walnego
zgromadzenia spolki publicznej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie firmy.Zarzadzanie profilaktyka
niepowodzen szkolnych.Konkurencyjnosc kredytow hipotecznych..Podatkowe instrumenty sluzace
minimalizacji strat w obrocie gospodarczym.Rekrutacja pracownikow w procesie zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie urzedu miasta i gminy zarki.Historia wiktymologii.praca licencjacka budzet gminy
.Prace licencjackie stosunki miedzynarodowe.Prokuratoria generalna ii rzeczypospolitej polskiej..Zmowa
kartelowa w przemysle farmaceutycznym w swietle ustawodawstwa i orzecznictwa unii
europejskiej.Logistyka humanitarna jako instrument w procesie niesienia pomocy poszkodowanym podczas
katastrof.Molestowanie seksualne jako kategoria prawa pracy.Zarzadzanie wykorzystaniem funduszy
unijnych dla poprawy jakosci zycia w miescie na przykladzie miasta krakowa..Strategia rozwoju zasobow
ludzkich w firmie hotelarskiej (na przykladzie hotelu orbis grand w lodzi).Ocena efektywnosci finansowania
..

..
dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstwa mona.Zjawisko narkomanii wsrod polskiej mlodziezy.Dzialalnosc
rady miejskiej miasta i gminy w dzialoszynie w latach 2006-2009.Wartosc nieruchomosci a bank
hipoteczny.Analiza efektywnosci systemu logistycznego przedsiebiorstwa na podstawie firmy x.Strategiczne i
organizacyjne aspekty rozwoju instytucji na przykladzie gminy odrzywol.Postepowanie w sprawie o separacje
w procesie cywilnym.Kara laczna.Analiza wplywu systemu motywowania na efektywnosc pracy personelu w
organizacji na przykladzie firmy x.Realizacja inwestycji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.praca
licencjacka budzet gminy .Szkolenia i ocena satysfakcji uczestnikow w nordea bank polska s.a..Konflikt
irlandzki. Podloze- przyczyny- perspektywy.Podatkowe aspekty ekspansji na rynki wschodnie.praca
licencjacka budzet gminy .Podatki majatkowe- a tytul prawny do nieruchomosci (wlasnosc- a prawo
uzytkowania wieczystego).Logistyka jako czynnik przewagi konkurencyjnej firmy..Narzedzia informacyjno infomatyczne w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Ewolucja ochrony konsumenta i przedsiebiorcy przed
reklama wprowadzajaca w blad w prawie unii europejskiej oraz w prawie polskim i francuskim.praca
licencjacka budzet gminy .Proces informatyzacji administracji publicznej na przykladzie wymiaru
sprawiedliwosci..Ocena stabilnosci skladu chemicznego stali przeznaczonej na blachy..Rola nato w
utrzymaniu bezpieczenstwa miedzynarodowego wspolczesnego swiata .Ocena fluktuacji pracownikow
outsourcingowanych z agencji zatrudnienia na przykladzie poradni doradztwa personalnego pim w
elblagu.Marzec- katarzyna. - autohandel : opodatkowanie handlu samochodami - skup i sprzedaz : formy
opodatkowania przychod.Hiszpanski system podwojnego obywatelstwa konwencyjnego.Aktywizm
sedziowski w polskich przepisach proceduralnych przy stosowaniu prawa wspolnotowego.Zarzadzanie
sluzbami porzadku publicznego.Rola przedsiebiorcy w malej firmie.Pozamaterialne sposoby motywowania
pracownikow na przykladzie firmy coffee street.Venture capital jako innowacyjna forma finansowania malych
i srednich przedsiebiorstw.Instrumenty pochodne w transakcjach zabezpieczajacych.Strategia marki na rynku
odziezowym na przykladzie firmy fine fashion.Elektroniczny obieg dokumentow w lancuchu dostaw na
przykladzie firmy atlas.Sposoby motywowania pracownikow na przykladzie firmy consoni.Europejski tytul
egzakucyjny jako instrument wspolpracy sadowej w sprawach cywilnych..Waznosc czynnosci prawnych
spolek kapitalowych.Prawa dziecka w konwencji praw dziecka.Innowacyjnosc przedsiebiorstw w ujeciu
podmiotowym- procesowym i organizacyjnym..Przeslanki wyboru modelu implementacji uslug
konwergentnych z marketingowego i technologicznego punktu widzenia na przykladzie wybranej
uslugi.Ekonomiczne modele osiagania ugody w sporach cywilnych.Systemy bankowe w polsce.Zintegrowana
komunikacja marketingowa w oparciu o opracowanie mix-u promocyjnego.Przeglad zrodel finansowania
przedsiebiorstw w sektorze medialnym.Wplyw globalnego kryzysu finansowego na koniunkture gospodarcza
finlandii.Zarzadzanie wartoscia spolki notowanej na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie.Przygotowanie produkcji i jakosc wyrobow tekstylnych..Zakres wykorzystania ulg podatkowych w
podatku dochodowym od osob fizycznych (na przykladzie urzedu skarbowego w zambrowie).praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie systemem zaopatrzenia i produkcji w przedsiebiorstwie intermag
sp.zo.o..Rola menadzera sportu w koszykowce kobiet na przykladzie patrycji czepiecgolanskiej.Ksztaltowanie sie rzadowej administracji terenowej w wojewodztwie w ii rzeczypospolitej ze
szczegolnym uwzglednieniem pozycji prawnej wojewody.Analiza i zarzadzanie plynnoscia finansowa na
przykladzie przedsiebiorstwa protyl - serwis 44 sp..Bezposrednie inwestycje zagraniczne i polityka
gospodarcza na ukrainie..Sprwozdawczosc finansowa jako zrodlo informacji o plynnosci finansowej na
przykladzie z.ch. Permedia s.a. w latach 2006-2010.Miedzynarodowe ujecie problematyki
eutanazji.Wykorzystanie systemu bazodanowego na przykladzie wypozyczalni wideo.Kreowanie
pozytywnego wizerunku gminy w percepcji wybranych grup odbiorcow jako element strategii rozwoju gminy
wreczyca wielka..Wplyw zmiany strategii organizacji na zachowanie ludzi.Fundusze strukturalne jako nowe
zrodlo dofinansowania projektow w sektorze rolno - spozywczym.Prawo finansow publicznych.Finansowanie
zadan publicznych w gminie renska wies w latach 2002-2007.Rozwoj turystyki w wojewodztwie
zachodniopomorskim.Rachunkowosc w procesie oceny kredytobiorcy hipotecznego na przykladzie
mbanku.Ocena stabilnosci skladu chemicznego stali przeznaczonej na blachy..Naduzycie prawa
podmiotowego a zasady slusznosci w swietle polskiego systemu prawa.Kultura organizacyjna i jej znaczenie
w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy pphu rafa-ko w gluszycy..Polski model partnerstwa publiczno..

..
prywatnego w swietle regulacji ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. O partnerstwie publicznoprywatnym..Bezrobocie praca magisterska.Materialna odpowiedzialnosc pracownikow ze szczegolnym
uwzglednieniem mienia powierzonego.praca licencjacka budzet gminy .Wspieranie rozwoju malych i
srednich przedsiebiorstw z wykorzystaniem srodkow pomocowych unii europejskiej na przykladzie
wojewodztwa malopolskiego..Anderson- james c. - sprzedawcy wartosci .Udzial prokuratora w sadowolekarskiej sekcji zwlok -jaki jest-jaki byc powinien..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw integracji polski z
unia europejska na sektor malych i srednich przedsiebiorstw.Prawnoautorska ochrona programow
komputerowych.Wolnosc prasy i jej ograniczenia .Zarzadzanie ryzykiem walutowym z wykorzystaniem
instrumentow pochodnych..E-rekrutacja i outsourcing w procesie pozyskiwania pracownikow.Finansowanie
projektow inwestycyjnych ze srodkow unii europejskiej w gminie liskow w latach 2003-2005.praca
licencjacka budzet gminy .Reprezentacja stron w postepowaniu przed europejskim trybunalem
sprawiedliwosci.System ocen pracowniczych jako czynnik motywujacy personel w zagranicznej firmie branzy
motoryzacyjnej.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa lpp sana tle wybranych polskich spolek
publicznych przemyslu lekkiego w l.1999-2003.Analiza ryzyka kredytowego podmiotow gospodarczych banku
pekao s. A..praca licencjacka budzet gminy .Problematyka prawna niemieckiej listy narodowej ( deutsche
volksliste ).Orzeczenia sadu drugiej instancji wydawane po rozpoznaniu apelacji.Strategia marketing mix na
przykladzie spolki rts widzew lodz sa.Rozwoj zrownowazony oraz ciagle doskonalenie przedsiebiorstwa jako
wyznacznik jakosci na przykladzie heineken n.v..Wartosciowanie stanowisk pracy jako element zarzadzania
zasobami ludzkimi.Najwyzsza izba kontroli - pozycja ustrojowa i faktyczna.Prace licencjackie z
turystyki.Przestepstwa popelniane przy uzyciu broni palnej.Funkcjonowanie operatora logistycznego na
przykladzie firmy ponetex logistics sp. Z o.o..Przemoc w rodzinie.praca licencjacka budzet gminy
.Perspektywy i konsekwencje przystapienia polski do strefy euro.Leasing w aspekcie finansowympodatkowym i ksiegowym na przykladzie europejskiego funduszu leasingowego.Finansowanie nauki ze
srodkow programow wspolnotowych na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego..Instytucje ochrony
konkurencji i konsumenta w polsce..Ewolucja reklamy na przykladzie miasta czestochowy.Prokuratura
europejska.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wylaczenie i ograniczenie prawa
glosu w spolce akcyjnej.Praca licencjacka spis tresci.Czynniki motywujace przedsiebiorcow do prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej.Wielofunkcyjny rozwoj wsi jako instrument przeciwdzialania
bezrobociu.Naduzywanie pozycji dominujacej na rynku elektroenergetycznym w prawie unii
europejskiej.Przyczyna odwolawcza w postaci razacej niesprawiedliwosci. Kwestie ogolne i problemy
interpretacyjne..Ocena skutecznosci form zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym w banku spoldzielczym
w limanowej w latach 2005 - 2009.Rola szkolen w podwyzszaniu kompetencji pracownikow (na przykladzie
banku pekao s.a.)..Organizacja transportu miejskiego w lodzi.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza panstwa za
naruszenie praw czlowieka.Wybrane problemy zabezpieczenia spolecznego w polsce.praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw reklamy telewizyjnej na decyzje konsumenta.Regulacja firmy osob prawnych w
kodeksie cywilnym..Wplyw systemu motywacyjnego na efektywnosc pracy- w opinii pracownikow
przedsiebiorstwa x.Zadania i kompetencje wojta gminy wobec odpowiedzialnosci wynikajacej z
wykonywania mandatu w swietle zalozen konstytucyjnych..Problem bezrobocia i jego zwalczanie na terenach
popegeerowskich. Analiza na przykladzie gminy goworowo.praca licencjacka budzet gminy .Kapital ludzki w
organizacji.Analiza marketingu - mix przedsiebiorstwa- na przykladzie sieci telefonow komorkowych firmy
era.Funkcja systemu okresowych ocen rocznych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie ing banku
slaskiego s.a..Planowanie dochodow a strategia rozwoju miasta na przykladzie gminy miasta
czestochowy.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa optimus s.a..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
kosztow na wynik finansowy przedsiebiorstwa zugil s.a. w wieluniu.Polityka kulturalna republiki
chinskiej..Wplyw kryzysu na koniunkture gospodarcza krolestwa danii.Ewolucja instytucji granicy w unii
europejskiej.Przyczyny i skutki kryzysow gospodarczych w latach 1970-2011.Prawne srodki ochrony
interesow pracodawcy - wybrane zagadnienia.Deregulacja sektora energetycznego zrodlem poprawy
konkurencyjnosci przedsiebiorstw na przykladzie tauron polska energia s.a...Wynagrodzenie przedstawicieli
handlowych w firmie x.Wieloaspektowosc bezpieczenstwa i kontrola wyrobu na przykladzie lampy
oswietleniowej.zrodla i sposoby finansowania gorskiego ochotniczego pogotowia
..

..
ratunkowego..Pozycjonowanie produktow na przykladzie spolki akcyjnej polmos bialystok.praca licencjacka
budzet gminy .Rola i miejsce analiz technicznych w zarzadzaniu rozwoju gminy konopiska..Krysiak- zbigniew.
- ryzyko kredytowe a wartosc firmy : pomiar i modelo- wanie .Zarzadzanie zmiana na przykladzie kruk
s.a..Wplyw obciazen podatkowych na wybor formy organizacyjno-prawnej malych i srednich
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie komunikatorow internetowych w wybranych
firmach handlowo-uslugowych na terenie miasta pabianice.Postepowanie cywilne w sprawach o ochrone
autorskich praw majatkowych.Problem bezrobocia i sposoby przeciwdzialania na przykladzie powiatu
tarnowskiego.Analiza budzetu gminy czestochowa w latach 2003-2009..Stosowanie przepisow o
pelnomocnictwie w spolkach kapitalowych.Udzielanie ulg w splacie zobowiazan podatkowych a udzielenie
pomocy publicznej.Nadplata w polskim prawie podatkowym.Instytucje procesowe ograniczajace orzekanie
na niekorzysc oskarzonego ze szczegolnym uwzglednieniem zakazu reformationis in peius..Zarzadzanie
procesem oceniania nauczycieli. Podejscie nauczycieli do procesu oceniania w kontekscie rozumienia przez
nich wlasnej roli zawodowej..Dzialalnosc marketingowa firmy na rynku meblarskim na przykladzie
ikea.Restrukturyzacja dynamiczna w rozwoju przedsiebiorstwa - aspekt techniczno-technologiczny.Antolakszymanska- justyna. Oprac. - program operacyjny infrastruktura i srodowisko 2007-2013 : narodowe
strategiczne ramy odniesien.Egzekucja administracyjna podatkow i oplat lokalnych i jej wplyw na dochody
budzetu gminy kolno w latach 2008-2013.Ocena wplywu elementow zintegrowanego systemu zarzadzania
na efektywnosc dzialania przedsiebiorstwa..praca licencjacka budzet gminy .Proces kadrowy w zakladzie linii
kolejowych w czestochowie.Plan pracy licencjackiej wzor.Nieuczciwe praktyki rynkowe w s¦wietle dyrektywy
2005/29/we o nieuczciwych praktykach handlowych i implementujacej ja ustawie o przeciwdzialaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym.Zasady przyznawania i rozliczania pomocy publicznej dla
przedsiebiorcow pochodzacej ze srodkow krajowych i z funduszy europejskich w okresie programowania
2007-2013.praca licencjacka budzet gminy .Aktywne formy walki z bezrobociem na przykladzie powiatowego
urzedu pracy w belchatowie w latach 2004-2009.praca licencjacka budzet gminy .Prace
zaliczeniowe.Wykorzystanie outsourcingu jako nowoczesnej metody zarzadzania i zmian w strukturze
organizacyjnej przedsiebiorstwa.Alternatywne formy organizacji i finansowania szkol na przykladzie
programu mala szkola..Ewolucja prawnokarnej reakcji na przestepstwa o charakterze pedofilskim w
kodyfikacjach karnych od 1932 r..Prace magisterskie ekonomia.Finansowanie pomocy spolecznej na
przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej w brzezniu w latach 2006-2008.praca licencjacka budzet
gminy .Strona www jako narzedzie realizacji marketingu internetowego firmy f.h.u. czardach.Outsourcing
uslug transportowych jako metoda optymalizacji kosztow przedsiebiorstwa.Silverman- david. - prowadzenie
badan jakosciowych .Outplacement droga do bezbolesnej restrukturyzacji zatrudnienia.Przekroczenie granic
obrony koniecznej..Warunki dopuszczalnosci wniesienia skargi do wojewodzkiego sadu
administracyjnego.Kredyty preferencyjne jako element finansowego wsparcia rolnictwa..Technologie
informacyjne w edukacji.Termin platnosci podatku.Wybrane aspekty zarzadzania kadrami w samorzadzie
terytorialnym.praca licencjacka budzet gminy .Polska w globalnym spoleczenstwie informacyjnym i
gospodarce elektronicznej.Polityka rolna unii europejskiej konsekwencje dla polski jako nowego kraju
czlonkowskiego na przykladzie gospodarstw rolnych..Monitoring wizyjny jako nowoczesna forma nadzoru
nad spoleczenstwem.praca licencjacka budzet gminy .Ocena funkcjonowania sluzby zdrowia na przykladzie
samodzielnego publicznego zespolu opieki zdrowotnej w lublincu.Zarzadzanie plynnoscia firmy jako element
zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie bomi s.a..Kobiety zabojczynie.Rekrutacja i selekcja
pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie pracownikow bankow..Posrednik
na rynku nieruchomosci na przykladzie biura obrotu nieruchomosciami w opolu - a.z. gwarancja.Zarzadzanie
logistyczne jako element systemu dystrybucji na przykladzie firmy brembo.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy „forte” w latach 2010-2012.Faktoring jako instrument finansowania
dzialalnosci msp..Turystyka konna w polsce - badanie jakosci uslug..Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie korona s.a. w wieluniu..Budzet gminy zadzim jako instrument rozwoju
lokalnego.Zaopatrzenie jako zrodlo ryzyka dla ciaglosci procesow w lancuchu dostaw na przykladzie
wybranych studiow przypadkow.Exchange of information and tax procedures- including legal protection of
taxpayers.Praca licencjat.Wplyw podatkow lokalnych na budzet gminy dzialoszyn w latach 2007-2011..Proces
..
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oraz system ocen pracowniczych na przykladzie banku x.Wplyw grup na decyzje zakupowe nabywcow analiza i ocena na przykladzie konkretnej grupy respondentow.Zarzadzanie strategiczne podstawa rozwoju
gminy opoczno.Prawne polozenie kosciola prawoslawnego w polsce..Zietala- grzegorz. - geografia
gospodarcza rosji .Zasoby techniczno- technologiczne przedsiebiorstwa jako zrodlo przewagi
konkurencyjnej..Podatkowa grupa kapitalowa.Odpowiedzialnosc materialna pracownikow za mienie
niepowierzone..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie budzetem w gminie kobiele wielkie.Zakaz
reklamy w wybranych zawodach na przykladzie zawodow prawniczych.Ocena dzialan promocyjnych miasta i
gminy lazy.Problematyka czynnosci operacyjno - rozpoznawczych.Pozornosc jako wada oswiadczenia
woli.Dowod z opinii bieglego w postepowaniu cywilnym.Ile kosztuje praca magisterska.Reklama telewizyjna
jako instrument kreowania wizerunku partii politycznych.Spoleczno- kulturowe przeslanki zmiany w kierunku
organizacji procesowej na przykladzie przedsiebiorstwa przemyslowego..Zrodla prawa unijnego po traktacie
z lizbony..Rozwoj dzialalnosci biura podrozy na przykladzie oasis tours sp. Z o. O..Podmioty prawa obrotu
nieruchomosciami rolnymi.Dewolucja w zjednoczonym krolestwie wielkiej brytanii i irlandii polnocnej.Kupie
prace licencjacka.Sposoby upowszechniania koncepcji spolecznej odpowiedzialnosci biznesu przez
organizacje pozarzadowe w polsce na wybranych przykladach.Dopuszczalnosc oraz przebieg postepowania
zabezpieczajacego w swietle przepisow kodeksu postepowania cywilnego.Wplyw harmonizacji i standaryzacji
zasad rachunkowosci na sprawozdawczosc finansowa przedsiebiorstw. Analiza na przykladzie hydrobudowy
slask s.a..Badanie rozwoju wiedzy z dziedziny rachunkowosci zarzadczej w latach 1996-2010.Pomoc w pisaniu
pracy inzynierskiej.Metody zabezpieczenia sie przed ryzykiem walutowym w
przedsiebiorstwie..Optymalizacja podatkowa a obejscie prawa - cash pooling jako narzedzie optymalizacji
podatkowej.Rola i zadania kierownika w procesie motywacji pracownikow na podstawie badan
wlasnych.Skutecznosc coachingu prowadzonego wsrod mlodych menedzerow w firmie lekow
cefarm.Technologia produkcji opakowan tekturowych i badanie ich jakosci..Kuliczkowski- marian. Red. administracja publiczna w procesie przygotowan obronnych panstwa : wybrane problemy .Strategia
konkurencji na przykladzie studia urody shanti.Godlewska-majkowska- hanna. Red. Nauk. - edukacja jako
czynnik rozwoju regionow rewitalizowanych .Rezerwy jako zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw
i instytucji finansowych - analiza porownawcza.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zespolem
projektowym na przykladzie publicznych i pozarzadowych organizacji powiatu bialobrzeskiego..Rola audytu
wewnetrznego w efektywnym zarzadzaniu przedsiebiorstwem (na przykladzie zarzadzania zaleznosciami w
firmie tadmar s.a.).Motywacja zachowan przestepnych osob nieletnich.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza porownawcza efektywnosci przedsiebiorstw wedlug sektorow w gospodarce polskiej w latach 19952000 i 2005..Test trojstopniowy w prawie autorskim - w kierunku fair use?.Opodatkowanie zyskow zakladu w
swietle zawartych przez polske umow o unikanie podwojnego opodatkowania.Podsluch telefoniczny w
polskim procesie karnym.Okreslanie czasu zgonu przy wykorzystaniu entomologii sadowej.Wykorzystanie
metody foresight w realizacji euro 2012.praca licencjacka budzet gminy .Wspolpraca wspolnoty europejskiej
ze stanami zjednoczonymi w sprawach ochrony konkurencjii.Szara strefa rynku pracy i sposoby jej
ograniczania w polsce w latach 1998-2004.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze europejskie jako jedno z
glownych zrodel finansowania inwestycji samorzadow na przykladzie gminy sniadowo.Funkcjonowanie
gospodarstw agroturystycznych w wojewodztwie opolskim ze szczegolnym uwzglednieniem
wspolfinansowania ze srodkow unijnych..Rozwazania na temat kary kapitalnej..Turystyka i rekreacja jako
czynniki rozwoju miasta-ogrodu sokolniki.Rola analizy finansowej w ocenie kondycji finansowej
przedsiebiorstw ( na przykladzie odlewnie polskie s.a. ).Dowod z zeznan swiadka w postepowaniu
cywilnym.Warunki eksploatacji maszyn w przemysle cukierniczym..Efektywnosc finansowania leasingiem na
przykladzie decyzji inwestycyjnej spolki opoczno s.a..Zaawansowanie procesow urbanizacji wsi na
przykladzie dobrzenia wielkiego..praca licencjacka budzet gminy .Krupa- kazimierz. - teoria zmian
organizacyjnych przedsiebiorstw ery informacji : (wybrane aspekty i narzedzia) .Rachunek kosztow dzialan
na podstawie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Internet jako nowe zrodlo kontaktu z klientem.Problemy
komunikacji w procesie kierowania ludzmi w firmie netia.Dostepnosc kredytu dla sektora malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce oraz krajach strefy euro - analiza porownawcza..Baza prac
licencjackich.Spawozdanie finansowe jako podsatwowe zrodlo informacji o przedsiebiorstwie na przykladzie
..
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pks czestochowa s.a..Motywowanie pracownikow w przedsiebiorstwie x- a efektywnosc ich pracy.Przeslanki
jurysdykcyjne zasadnosci powodztwa.Analiza rynku przewozow multimodalnych w europie i polsce. Szanse
dla rozwoju przewozow multimodalnych w polsce..Mozliwosci doskonalenia struktury organizacyjnej ( na
przykladzie badan w powiatowym urzedzie pracy w nysie)..Uwarunkowania rozwoju dzialalnosci msp na
przykladzie firmy elkom-gaz.Rola i zadania zarzadcy nieruchomosci na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej
polnoc w czestochowie.Strategie marketingowe firm uslugowych na przykladzie firmy dermed.Obciazenie
emocjonalne pracownikow urzedu miejskiego w kontakcie z klientem.praca licencjacka budzet gminy
.Obrona konieczna praca magisterska.Udzial strony w postepowaniu administracyjnym..Mierniki starannosci
swiadczenia pracy przez pracownika a rodzaje winy nieumyslnej w odpowiedzialnosci pracownika za szkode
wyrzadzona pracodawcy.Ocena plynnosci finansowej przedsiebiorstwa opolgraf s.a. w latach 2006 2008..Monopole w gospodarce wolnorynkowej.Rekrutacja i selekcja pracownikow jednostek samorzadu
terytorialnego.Renomowany znak towarowy i jego ochrona w polskim prawie wlasnosci
przemyslowej.Zastosowanie rachunku kosztow w zarzadzaniu firma budowlana..Marketing relacji w
zarzadzaniu projektami na przykladzie projektu partnetstwo inicjatyw nowohuckich.Swiadek anonimowy w
polskim procesie karnym.Praca licencjacka przyklad.Proces uczenia sie a rozwoj pracownikow na przykladzie
biura telefonicznej obslugi klienta bankowosci detalicznej bre banku.Fundusze strukturalne w finansowaniu
przedsiebiorstw sektora msp..Pisanie prac licencjackich bialystok.Przemoc domowa i jej zwalczanie na
przykladzie gminy strzelce opolskie.Wplyw stresu i mobbingu na funkcjonowanie pracownikow w
organizacjach.Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na przykladziwe getin noble bank w
latach 2007-2011.Systemy automatycznej identyfikacji w ramach global standard one.Etnocentryzm w
zakupach produktow spozywczych. Analiza empiryczna.Obowiazki panstwa wobec przedsiebiorcow.Konflikty
w organizacji i sposoby ich rozwiazywania na przykladzie niezaleznego zrzeszenia studentow uniwersytetu
ekonomicznego w krakowie.Unia celna republiki bialorus- federacji rosyjskiej i kazachstanu..Partycypacja
pracownikow w zarzadzaniu przedsiebiorstwem-doswiadczenia firmy laskomex.Strategie inwestowania na
gieldzie papierow wartosciowych.Forma pisemna z data pewna.Szkolenie i doskonalenie personelu jako
element zarzadzania kadrami na przykladzie kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego.Pisanie prac
magisterskich krakow.Zarzadzanie wizerunkiem placowek edukacyjnych. Motywy wyboru wsrod uczniow
krakowskich szkol ponadgimnazjalnych..Problem bezrobocia oraz nietypowe formy zatrudnienia na rynku
pracy..Motywowanie pracownikow do pracy na przykladzie pphu calbud w zagorzewie.Wplyw nakladow
inwestycyjnych na stope zatrudnienia w gospodarce krajowej.praca licencjacka budzet gminy
.Opodatkowanie faktoringu podatkiem od wartosci dodanej na gruncie krajowego i unijnego porzadku
prawnego oraz ustawodawstw wybranych panstw europejskich.Ocena dzialalnosci finansowo-inwestycyjnej
placowek oswiatowych jako jednostek budzetowych na przykladzie gmin: starcza i kamienica
polska.Podkultura w zakladach karnych.Wplyw prywatyzacji na sytuacje finansowa
przedsiebiorstwa.Strategie marketingowe w przedsiebiorstwie mroncz & nadstawek sp. Z o.o..Lyzwa- edyta. innowacyjnosc przedsiebiorstw a konkurencyjnosc regionow .Uzycie broni palnej przez funkcjonariuszy
policji .Przestepstwo znieslawienia i zniewagi w polskim prawie karnym..Motywacyjna funkcja systemu
wynagrodzen w elektrowni belchatow (oddzial w polskiej grupie energetycznej gornictwa i energetyki
konwencjonalnej s.a.).Swoboda wypowiedzi w unii euroipejskiej.Czynnosci sadu w postepowaniu
przygotowawczym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie metod
derekrutacji i outplacement’u w zarzadzaniu personelem.Rola call center w budowaniu efektywnego modelu
logistycznej obslugi klienta na przykladzie raben sp. Z o.o..Wdrazanie systemow zarzadzania jakoscia a ich
oddzialywanie na funkcjonowanie urzedow na przykladzie urzedu miasta krakowa..Spis tresci praca
licencjacka.Specjalne strefy ekonomiczne na przykladzie stref w polsce i w chinach.Przywodztwo
organizacyjne - zrodla autorytetu przywodcy.Motywowanie pracownikow jako element strategii
firmy.Organizacja ochrony informacji niejawnych w prawie miedzynarodowym.Funkcja przemyslowa
kedzierzyna - kozla i jej przeobrazenia..Edmund burke - zycie i istota pogladow.Sytuacja
administracyjnoprawna mniejszosci narodowych i etnicznych w polsce.Polityka spojnosci ue i fundusze
europejskie.praca licencjacka budzet gminy .Rola kierownika liniowego w procesie pozyskiwania
pracownikow we wspolczesnej firmie.praca licencjacka budzet gminy .Falsz dokumentu w polskim kodeksie
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karnym.Samorzad powiatowy na przykladzie powiatu bielsk podlaski.Determinanty rozwoju indywidualnego
mlodziezy akademickiej w dobie jednoczacej sie europy.Ewidencje podatkowe czy rachunkowosc - analiza
porownawcza.Wilkin- jerzy (1947- ). Red. - polska strategia w procesie ksztaltowania polityki unii
europejskiej wobec obszarow wiejskich.Odpowiedzialnosc uczestnikow zgrupowania w prawie
koncernowym.Styl zycia joga i wybory konsumenckie w swietle badan empirycznych..Zakonczenie pracy
licencjackiej.Kredyty mieszkaniowe w polsce na przykladzie pko bp sa.Wycena spolki kapitalowej metoda
dochodowa.Organizacja i zarzadzanie bankiem na przykladzie banku pekao s.a..Podatek od nieruchomosci w
praktyce.Tokarski- tomasz - efekty skali a wzrost gospodarczy .Znaczenie analizy rentownosci w procesie
zarzadzania przedsiebiorstwem.Swiatowy rynek pszenicy.Prawo i sprawiedliwosc. Analiza zalozen
programowych oraz dzialalnosci stronnictwa..Strategie innowacyjnosci na rynku b2b na podstawie firmy
kreisel technika budowlana sp. Z o.o..Zarzadzanie produkcja i jakoscia odziezy ochronnej.Zasady
odszkodowania za wywlaszczenie nieruchomosci.System instytucjonalny unii europejskiej oraz jego
funkcjonowanie w krajach czlonkowskich.System podatkowy w polsce (stan prawny na 2007 rok).Dzialalnosc
niesieciowych agencji reklamowych w polsce - analiza i ocena na przykladzie firmy business consulting sp. Z
o.o..Analiza produktow bankowych na przykladzie banku spoldzielczego ziemi piotrkowskiej w piotrkowie
trybunalskim w latach 2002 - 2004.Populizm penalny.Analiza porownawcza warunkow kredytow
hipotecznych udzielanych przez banki uniwersalne i banki hipoteczne w polsce.Prawo interwencji
humanitarnej a suwerennosc panstwa.Dowody prywatne a zasada swobody dowodzenia.Dabrowski- pawel.
Tl. - a guide to the project management body of knowledge : (pmbok guide) .Wewnetrzna struktura
organizacyjna sadow powszechnych..Polityka bezpeiczenstwa i wspolpracy w unii europejskiej jako kolejny
etap integracji - prawne aspekty.praca licencjacka budzet gminy .Praca na stanowiskach marketingowych analiza i ocena na przykladzie pioma - odlewnia sp. Z o.o.Zarzadzanie bezpieczenstwem w procesach
zaopatrzenia w aspekcie terminowosci dostaw i optymalizacji kosztow - na przykladzie polskiego
kontyngentu wojskowego w czadzie.Prywatyzacja i restrukturyzacja jako elementy przeksztalcen w sektorze
gornictwa wegla kamiennego oraz przedsiebiorstwie robot gorniczych.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza finansowa otwartych funduszy inwestycyjnych.Koncepcja zarzadzania przez jakosc na przykladzie
zespolu szkol w weglowicach.Zastosowanie modelowania ekonometrycznego w wycenie nieruchomosci
mieszkalnych.Rola i znaczenie stowarzyszenia przyjaciol szkol katolickich- jako organizacji pozarzadowych w
systemie edukacji.Placowe i pozaplacowe narzedzia motywowania na przykladzie badan w kuratorium
oswiaty w opolu..Ocena jakosci obslugi pasazerow w porcie lotniczym na przykladzie miedzynarodowego
portu lotniczego im. Jana pawla ii krakow – balice.Wolnosc uzewnetrzniania przekonan religijnych: historiapraktyka- aktualny stan prawny.praca licencjacka budzet gminy .Nadplata powstala na skutek wplaty zaliczek
na podatek dochodowy od osob fizycznych.Wplyw wykorzystania srodkow z unii europejskiej przez jednostke
samorzadu terytorialnego na rozwoj gminy..Znajomosc oferty bankow wsrod studentow na przykladzie
studentow wydzialu zarzadzania ul.Uproszczona egzekucja z nieruchomosci w polskim postepowaniu
egzekucyjnym.Oferta first minute w turystyce.Cywilnoprawna ochrona poufnosci informacji w trips- znku
oraz kc - zagadnienia wybrane.Rekrutacja i doskonalenie jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie firmy drukpol.Konsekwencje prawne wniesienia wkladow do spolki cywilnej w swietle artykulu
862 kc.Marketing relacji z klientem na rynku produktow bankowych.Promocja gminy na przykladzie gminy
pajeczno..Ocena zdolnosci kredytowej kredytobiorcy na przykladzie banku spoldzielczego w warcie.praca
licencjacka budzet gminy .Jak napisac prace licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie kart
platniczych w praktyce rozliczeniowej gospodarstw domowych..Ewolucja pozycji ustrojowej senatu w
konstytucjach niepodleglej polski.Kontrola finansowa jednostek samorzadu terytorialnego w
polsce.Zarzadzanie strumieniem wartosci podczas wytwarzania stolarki okiennej z pvc.praca licencjacka
budzet gminy .Praca inzynierska.Wspolczesny parlamentaryzm szwecji..Sposoby wynagradzania jako element
motywacji pracownikow.Przedsiebiorstwo budowlane w systemie przetargowym wedlug regulacji ustawy
zamowien publicznych.Ocena dzialalnosci firmy izoplast systemy okien i drzwi w swietle badan
marketingowych.Restrukturyzacja polskiego hutnictwa a wymogi unii europejskiej - ze szczegolnym
uwzglednieniem restrukturyzacji zatrudnienia - na przykladzie huty katowice s.a..Zakaz dyskryminacji kobiet
i mezczyzn w zatrudnieniu w prawie unii europejskiej.Controlling w zarzadzaniu przedsiebiorstwem
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uslugowym.Modelowanie i prognozowanie cen cukru w polsce w latach 2005 - 2011..Gwaltowna zmiana
rzadow czy dlugofalowy proces? Problem rewolucji w mysli alexisa de tocquevillea.Logistyczne zarzadzanie
magazynem dystrybucyjnym na przykladzie firmy ikea.Udzial senatu rzeczypospolitej polskiej w opiece nad
polonia i polakami za granica.Zarzadzanie organizacja podczas zmiany na przykladzie banku..Przesluchanie
swiadka incognito.Nabywanie akcji wlasnych przez prywatna spolke akcyjna.Ochrona informacji
niejawnych.Polityka spojnosci ue i fundusze europejskie.Zakaz manipulacji instrumentami
finansowymi.Merchandising sklepow detalicznych na przykladzie rynku kosmetycznego w polsce.Wplyw
panstwa na rozwoj rynku mieszkaniowego w polsce.Polityka finansowa samorzadu terytorialnego w
warunkach wejscia polski do unii europejskiej.Struktura wladzy w japonii w okresie edo (1603 - 1867) na tle
stosunkow spolecznogospodarczych.Marketing partnerski jako narzedzie budowy trwalych wiezi z klientami
na przykladzie przedsiebiorstwa xyz..Wypowiedzenie zmieniajace w kodeksie pracy.Prawo pracy.System
szkolen pracowniczych na przykladzie urzedu skarbowego w pabianicach..Jagas- jozef - nowa ekonomia
instytucjonalna a polska transformacja : uzupelnienie .praca licencjacka budzet gminy .Wybrane metody i
narzedzia stosowane do doskonalenia systemu zarzadzania jakoscia w firmie fideltronik.Mechanisms of
adaptive logic in legal context: legal discourse and dealing with inconsistency.Zastosowanie analizy
ekonomiczno-finansowej w procesach restrukturyzacyjnych na przykladzie nitka sp. Z o.o.System
opodatkowania nieruchomosci w polsce.Rekrutacja i selekcja pracownikow w malych oraz mikro
przedsiebiorstwa.Wplyw projektow drogowych wspolfinansowanych z funduszy unii europejskiej na rozwoj
lokalny na przykladzie powiatu tarnogorskiego.Dzialalnosc samorzadu terytorialnego w zakresie pomocy
spolecznej na przykladzie mops krakow..Pisanie pracy licencjackiej cena.Zastosowanie techniki wplywu
spolecznego w pozyskiwaniu klientow indywidualnych.Dzialania sponsorskie na przykladzie wybranej
dyscypliny sportowej.Sprawiedliwosc naprawcza - karac czy naprawiac..Outsourcing jako metoda
podnoszenia efektywnosci funkcjonowania organizacji.Normatywne znaczenie pojecia zabiegu leczniczego w swietle odpowiedzialnosci karnej podmiotow podejmujacych czynnosci medyczne bez wymaganych
kwalifikacji.Analiza finansowa jako narzedzie sluzace do oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa.Fundusz
ochrony srodowiska i jego rola w dzialalnosci proekologicznej samorzadu terytorialnego na przykladzie
bielska - bialej..Atrakcyjnosc turystyczna gminy janow..Koncepcja pracy licencjackiej.Analiza i ocena strategii
reklamowej firmy hasbro poland sp. Z.o.o.System motywowania kadry kierowniczej w spolkach
kapitalowych.Stres organizacyjny w grupie pracownikow mpec s.a..Agresja w srodowisku pracy jako element
ryzyka zawodowego wystepujacego w urzedzie skarbowym.Rola kredytu w finansowaniu gospodarstw
domowych.Polityka szkoleniowa- jako kluczowe narzedzie w zarzadzaniu zespolami pracowniczymi na
przykladzie cementowni warta w trebaczowie.Zasada swobody przeplywu uslug w transporcie
samochodowym.Przestepczosc zorganizowana i sposoby jej zwalczania w polsce..Analiza reklamy wizualnej
na przykladzie roznych grup dzieci i mlodziezy w srodowisku pajeczna.Marketing personalny w ksztaltowaniu
lojalnosci klientow wewnetrznych.praca licencjacka budzet gminy .Konstrukcja praw pacjenta oraz roszczen
cywilnoprawnych w przypadku naruszenia praw i dobr osobistych pacjenta.Zarzadzanie kadrami w jednostce
samorzadu terytorialnego (na przykladzie urzedu miejskiego w zelowie).Elder- alexander - zapraszam do
gabinetu inwestora gieldowego : przewodnik po inwestowaniu na gieldzie .Pisanie prac lodz.Ewolucja
liberalnej teorii sprawiedliwosci johna rawlsa.Marketing tools in a b2b market - a case study of revitalizing
business brand.Monarcha i prezydent - urzad glowy panstwa we wspolczesnych systemach politycznych
wybranych panstw swiata..Skutecznosc stosowanych srodkow egzekucyjnych..Wykorzystanie
wspolczynnikow pamco i wspolczynnikow tpm dla optymalizacji wytwarzania wyrobow
hutniczych..Znaczenie rachunkowosci zarzadczej we wdrazaniu strategicznej karty wynikow w jednostce
samorzadu terytorialnego.Leasing jako forma finansowania przedsiebiorstwa.Szkolenia jako forma
doskonalenia kompetencji pracownikow organizacji.zrodla i kierunki wykorzystania srodkow finansowych na
podstawie miejskich przedszkoli w czestochowie.Mobbing w organizacji (na podstawie badan
przeprowadzonych wsrod studentow kierunku zarzadzanie).Analiza struktury procesu wytworczego dla
tworzyw sztucznych.praca licencjacka budzet gminy .Jakosc uslug gastronomicznych w wybranych torunskich
hotelach.Czternasty- waldemar. Red. - gospodarka polski po akcesji do unii europejskiej : wymiar finansowy
.Zmiana strategii marketingowej jako sposob na unikniecie kryzysu gospodarczego - studium przypadku na
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przykladzie firmy manor house sp.z o.o..Rola klastrow w budowaniu konkurencyjnosci regionu
lodzkiego.Wykorzystanie wskaznikow analizy finansowej do oceny sytuacji majatkowo-finansowej
przedsiebiorstwa.Efektywnosc wyboru strategii zarzadzania na przykladzie atm grupa s.a..Wplyw polityki
panstwa polskiego w dziedzinie mediow elektronicznych po roku 1989 na obecnosc kultury w programach
telewizyjnych nadawcow o zasiegu ogolnokrajowym i ponadregionalnym..Ocena efektywnosci prawnych
form zabezpieczen kredytow na przykladzie banku spoldzielczego w kutnie.praca licencjacka budzet gminy
.Bonca- mateusz a. - islamskie instrumenty finansowe .Mowa ciala w procesie sprzedazy
bezposredniej.Kompetencje sadow pracy..Spis tresci pracy licencjackiej.Ulgi i zwolnienia w podatku
dochodowym od osob fizycznych w polskim systemie podatkowym..praca licencjacka budzet gminy
.Funkcjonowanie- kompetencje oraz rola tribunal des conflicts - trybunalu kompetencyjnego we francuskim
systemie prawnym.praca licencjacka budzet gminy .Plan zarzadzania sytuacja kryzysowa jedna z funkcji
public relations na przykladzie firmy wenkla sp z o. O. W poznaniu.Segmentacja klientow wybranych lokali
uslugowych i ich wplyw na decyzje marketingowe.Zakas tortur w prawie karnym - wspolczesne kierunki
dyskusji.Tereny komunalne na lodzkim rynku nieruchomosci.Mysl niepodleglosciowa jozefa pilsudskiego do
sierpnia 1914 roku. Idea i czyn..Dzialalnosc gospodarcza osob fizycznych w polsce - uwarunkowania prawnopodatkowe a system rachunkowosci.Elektroniczna forma czynnosci prawnych..praca licencjacka budzet
gminy .Instrumenty finansowe polityki regionalnej unii europejskiej a rozwoj polskich regionow.Analiza
przeplywow pienieznych w przedsiebiorstwie konex s.a..Analiza finansowa w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Rekrutacja pracownikow na przykladzie firmy x..Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji
pracownikow.Naduzycie prawa w polskim prawie cywilnym.Efektywnosc procesow obslugi mieszkancow- a
wdrazanie systemow innowacyjnych w jednostkach administracji publicznej.Cele i metody oceny zdolnosci
kredytowej osob fizycznych na przykladzie banku xyz.Projekt kampanii spolecznej skierowanej do studentow
wydzialu zarzadzania politechniki czestochowskiej.Przywrocenie terminu w postepowaniu
cywilnym.Znaczenie rekrutacji i selekcji personelu w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie
badan w urzedzie skarbowym w strzelcach opolskich)..Ogloszenia pisanie prac.Procesowo-kryminalistyczne
badanie miejsca zdarzenia.Bariery i szanse rozwojowe w polskim systemie ochrony zdrowia na przykladzie
nzozu polmed w zelowie.Tusinska- magdalena. - konkurencyjnosc miedzynarodowa a rozwoj spolecznogospodarczy : przypadek polski na tle kra.Strategie i instrumenty zarzadzania logistycznego na przykladzie
branzy uslugowej..Plan kont a sprawozdawczosc finansowa zakladu ubezpieczen na przykladzie jednostki
x.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wybrane metody i narzedzia stosowane do
doskonalenia systemu zarzadzania jakoscia w firmie fideltronik.Reklama zewnetrzna w centrach wielkich
miast - analiza i ocena na przykladzie londynu.Reformy procesu inkwizycyjnego w austrii na przelomie xviiixix wieku.Efektywnosc a komunikacja pracownikow urzedu miejskiego.Marketing personalny.praca
licencjacka budzet gminy .Logistyka dystrybucji na przykladzie firmy arctic paper kostrzyn.Analiza i ocena
zagrozen zdrowia i zycia w przemysle drukarskim na przykladzie wybranej drukarni..Gielda papierow
wartosciowych w warszawie jako instytucja rynku kapitalowego.Rekrutacja i selekcja pracownikow w
wojewodzkiej komendzie policji.Fudusze unijne jako jeden z determinantow rozwoju gminy
kozienice.Gornicze zwiazki zawodowe w okresie transformacji ustrojowej.Bocian- andrzej f.. Red. - rozwoj
regionalny a rozwoj spoleczny : praca zbiorowa .Pomoc finansowa dla malych i srednich przedsiebiorstw
oferowana przez bank pko bank polski w ostrolece.Wykorzystanie technologii informatycznej w systemach
logistycznych - na podstawie komputerowycg systemow zakupow w sieciach hipermarketow real sp.zo.o.i
spolka spolka komandytowa oraz carrefour polska sp. Z o.o..Dostosowanie polskiego rolnictwa do
standardow unii europejskiej.Prace magisterskie uw.Problemy z dlugiem jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie krakowa.Wplyw mobbingu na stosunek do wykonywanych zadan.Analiza oferty
kredytow hipotecznych banku uniwersalnego i hipotecznego.Problematyka cen transferowych w polskich
przedsiebiorstwach. Wymogi informacyjne i dokumentacyjne w swietle przepisow prawa podatkowego i
bilansowego.Zarzadzanie jakoscia na przykladzie zakladu techniczno-budowlanego polbau sp. Z o.o w
opolu.Pomiar zasobow i kompetencji przedsiebiorstwa.Praca inzynierska.Rynek kapitalowy w polsce w
warunkach czlonkostwa w unii europejskiej.Marketingowe i finansowe konsekwencje zmiany marki na
podstawie firmy ptk centertel.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj rynku venture capital w
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polsce.Wykorzystanie sztucznych systemow immunologicznych do rozwiazywania problemow z zakresu
zarzadzania i ekonomii. Analiza problematyki i wybrane przyklady.Koszty i korzysci zwiazane z
przystapieniem polski do strefy euro.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji dla menedzera..Strefa
sprzedazowa jako magazyn na przykladzie firmy x cash and carry.Zastosowanie zintegrowanych systemow
informatycznych w controllingu na przykladzie gorazdze kruszywa sp. Z o.o...Przejawy ochrony przyrody i
ochrony srodowiska w postepowaniu inwestycyjnym..Analiza i ocena niematerialnych metod motywowania
na przykladzie firmy lpp s.a..Porownanie parametrow mechanicznych betonow cementowych i
plastobetonow na kruszywach lamanych i otoczakowych. Praca inzynierska budownictwo.Budowanie
scenariuszy w projektach foresightu technologicznego..praca licencjacka budzet gminy .Charakter ochrony
prawnej informacji genetycznej.Regionalny program operacyjny wojewodztwa lodzkiego szansa rozwoju
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (przyklad projektu inwestycyjnego).Sprzedam prace
magisterska.Sprawnosc komunikacji w organizacji jako wyznacznik pracy grupowej na przykladzie firmy
uslugowej.Pisanie prac cennik.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki z o. O. Imex
- piechota w latach 2004-2006..Sposoby minimalizacji ryzyka kredytowego ze szczegolnym uwzglednieniem
kredytu hipotecznego na przykladzie nordea bank polska s.a..Funkcjonowanie systemu nagrod i kar w
zarzadzaniu personelem.praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie polityki sprzedazowej w hotelarstwie
na przykladzie rynku malopolskiego.Historia administracji.Spolka pozornie zagraniczna w swietle swobody
przedsiebiorczosci..Analiza opodatkowania dochodow malych i srednich przedsiebiorstw.zrodla finansowania
dzialalnosci polskich msp ze srodkow ue.Wielkosc i struktura polsko-niemieckiego handlu i inwestycji
bezposrednich po 1990 roku.Ulgi w podatku dochodowym od osob fizycznych w polsce w latach 20042007.Krotka sprzedaz akcji na przykladzie gieldy papierow wartosciowych w warszawie s.a.Fundusze
pomocowe unii europejskiej dla malych i srednich przedsiebiorstw w polsce jako czynnik poprawy
konkurecyjnosci.Promocja uslug bankowych na przykladzie banku pekao s.a..Napisanie pracy
licencjackiej.Finansowanie dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Zrownowazona karta
wynikow dla organizacji non-profit na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych i oddzialu w lodzi.Urzad
skarbowy organizacja uczaca sie.Bezrobocie kobiet w wojewodztwie lodzkim w latach 2007-2011 i metody
jego przeciwdzialania.Naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa jako czyn nieuczciwej konkurencji.Rodzaje i
znaczenie dochodow gminy jako zrodla jej finansowania na podstawie analizy porownawczej miejskiej i
wiejskiej gminy lowicz..Uprawnienia do gruntu przedsiebiorstw przesylowych.Partnerstwo publicznoprywatne w infrastrukturze autrostadowej w polsce.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Typy kwalifikowane przestepstwa zabojstwa .Ocena skutecznosci wdrozonego systemu zarzadzania
jakoscia w firmie xy.Strategia rozwoju gminy wolczyn..Relacje miedzy prezydentem a rzadem w systemie
prlamentarnym (w wybranych panstwach).Prawo europejskie.Rola programow wychowawczo profilaktycznych dla zarzadania szkola..praca licencjacka budzet gminy .Skarga do sadu administracyjnego
jako narzedzie realizacji konstytucyjnego prawa do sadu..Wykorzystywanie instrumentow rozliczen
pienieznych i rynku pienieznego w dzialalnosci wybranego banku.Biuro zarzadzania projektami jako istotny
element procesu zarzadzania projektami w organizacji.Leasing w finansowaniu inwestycji
przedsiebiorstw.Pomoc w pisaniu pracy inzynierskiej.praca licencjacka budzet gminy .Szkolenie jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi w firmie x.praca licencjacka budzet gminy .Informatyzacja administracji
publicznej - cyfrowy urzad.Geneza karty praw podstawowych..Zarzadzanie zespolami.Finansowanie
inwestycji w nieruchomosci w gminie olsztyn w latach 2007-2010.Marketing uslug na przykladzie
niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej.Szanse mlodziezy na rynku pracy. Analiza sytuacji bezrobotnych
mlodych ludzi na rynku pracy powiatu brzeskiego.Motywacja jako czynnik wplywajacy na efektywnosc kadry
menedzerskiej na przykladzie firmy wielton s.a..praca licencjacka budzet gminy .Analiza kondycji finansowej
miasta i gminy czestochowa.Podatek dochodowy od osob fizycznych jako zrodlo dochodu budzetu
panstwa.Wklad lwa trockiego do teorii marksizmu i praktyki ruchu robotniczego.Telepraca jako nowa forma
zatrudnienia.Autorskie prawa majatkowe w dobie spoleczenstwa informacyjnego.praca licencjacka budzet
gminy .Funkcja motywacyjna systemu wynagrodzen.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie elektrobudowa s.a..Proces racjonalizacji kosztow transportu na przykladzie miedzynarodowego
producenta napojow bezalkoholowych.Kredyt hipoteczny w ofercie polskich bankow. Analiza porownawcza
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dostepnych ofert..praca licencjacka budzet gminy .Interwencja uboczna w procesie cywilnym..Rola analizy
fundamentalnej i technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.Czas pracy kierowcow - szczegolne
rozwiazania.Analiza sprawnosci zarzadzania windykacja na przykladzie przedsiebiorstwa
energetycznego.zrodla informacji o nieruchomoscach na przykladzie planu zagospodarowania
przestrzennego gminy i miasta kozieglowy.praca licencjacka budzet gminy .Zmiany poziomu i struktury
zatrudnienia w polsce po 1990 roku..praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc karna za dzialanie na
szkode spolki handlowej z art. 585 kodeksu spolek handlowych w swietle badan aktowych.Uwarunkowania
zwiazane z funkcjonowaniem centrum logistyczno inwestycyjnego poznan.Wybrane aspekty dwutorowej
regulacji kontroli rozmow.Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy.Znaczenie rozumienia roli dyrektora dla
zarzadzania szkola.Odpowiedzialnosc deliktowa za wypadki drogowe na gruncie kodeksu
cywilnego.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta i
gminy.Sukcesja generalna podmiotow gospodarczych na przykladzie spolek kapitalowych prawa
handlowego.Projekt technologii i organizacji budowy dwoch budynkow mieszkalnych o scianach z cegiel
ceramicznych wraz z wycena. Praca inzynierska budownictwo.Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy z
uwzglednieniem europejskich uwarunkowan rozwojowych.Znaczenie cloud computingu dla polskich
przedsiebiorstw.Public relations jako narzedzie tworzenia wizerunku przedsiebiorstwa na przykladzie rafinerii
jaslo s.a..Struktura organizacyjna marketingu na przykladzie p.b.p teika w czestochowie.Prace
dyplomowe.Wplyw organizacji przestrzeni magazynowej na sprawnosc funkcjonowania
magazynu.Motywowanie personelu do pracy jako nieodlaczny element skutecznego zarzadzania zasobami
ludzkimi.Metody i techniki kreatywnej rachunkowosci.Kanal panamski w swietle prawa miedzynarodowego
publicznego.Koniec obowiazywania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy oraz zawartego
w niej zakazu konkurencji.Formy ewidencji operacji gospodarczych w malych przedsiebiorstwach na
przykladzie firmy tp teltech.praca licencjacka budzet gminy .Metody wyceny obiektow majatkowych i ich
wykorzystanie do szacowania wartosci kapitalu intelektualnego.Analiza funkcjonowania bankowosci
elektronicznej na przykladzie banku pko bp s.a..Gorski- marek. Red. - prawo ochrony przyrody a wolnosc
gospodarcza .Wplyw wybranych metod przesluchan na wiarygodnosc zeznan swiadkow.praca licencjacka
budzet gminy .Komunikowanie sie w organizacji.Rozpoznanie potrzeb klienta na przykladzie dzialalnosci
zakladu optycznego.Pojecie konsumenta na gruncie polskiego i niemieckiego prawa cywilnego.Asymetria
praw i obowiazkow w relacjach klient-bank na przykladzie umow bankowych..Wplyw opodatkowania na
dzialalnosc spolki z o.o. Na przykladzie nyskiej energetyki cieplnej w nysie..Innowacje jako element sukcesu
przedsiebiorstwa.Innowacje jako instrument jakosci uslug komunikacji miejskiej.Postac plastyczna- jako
przedmiot ochrony prawa wlasnosci intelektualnej.System motywacji w polityce kadrowej pko bp
s.a..Zatrudnienie skazanych pozbawionych wolnosci w zakladach karnych w cieszynie i wadowicach.Ile
kosztuje napisanie pracy licencjackiej.Gospodarka zapasami w polityce rachunkowosci na przykladzie
zakladow przemyslu cukierniczego otmuchow s.a..Prowadzenie biznesu na elektronicznych rynkach
detalicznych.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie narzedzi public relations w ksztaltowaniu
wizerunku firmy onninen.Skarga kasacyjna jako srodek odwolawczy w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Motywowanie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi organizacji.Mobilny dostep do
internetu jako sposob zarzadzania nowoczesna firma.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystywanie
srodkow unijnych w celu realizacji zadan gminy dzialoszyn.Analiza rozwoju gminy kleszczow w latach 20002006..Prawne i etyczne aspekty reklamy masowej.praca licencjacka budzet gminy .Rzecznik praw
obywatelskich.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki elektrownia belchatow s.a. w latach
2001 - 2004.Prawo cywilne.Wykorzystywanie technik negocjacyjnych.praca licencjacka budzet gminy
.Wieliczko- barbara. Red. - ocena wplywu budzetu rolnego wspolnoty na lata 2014-2020 na kondycje
finansowa krajowego.Sposoby przeciwdzialania bezrobociu realizowane poprzez powiatowy urzad pracy w
radomsku.praca licencjacka budzet gminy .Turystyka do obiektow lotow kosmicznych na polskim rynku
turystycznym.Barriers to online selling of apparel products.Ksiegowe aspekty wnoszenia aportow do
jednostek powiazanych.Wplyw projektow drogowych wspolfinansowanych z funduszy unii europejskiej na
rozwoj lokalny na przykladzie powiatu tarnogorskiego.Szanse rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw po
wejsciu polski do unii europejskiej.Czynniki wplywajace na roznice w opodatkowaniu dochodow w polsce i w
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niemczech.Analiza kosztow i ich wplyw na wynik finansowy przedsiebiorstwa produkcyjnego na przykladzie
grupy kapitalowej cersanit.Zintegrowany system zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie elektrowni
laziska.Podatki posrednie po przystapieniu polski do unii europejskiej.Ocena poziomu innowacyjnosci
polskich przedsiebiorstw w latach 2000-2007.Organizacyjne aspekty finansowania rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Power- mark john. - outsourcing : podrecznik
sprawdzonych praktyk .Charakterystyka zawodu posrednika na rynku nieruchomosci.Izdebski- hubert ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym : komentarz .Kontrola skarbowa i podatkowa wobec osob
fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Odpowiedzialnosc karna za przestepstwa skierowane
przeciwko wolnosci seksualnej zwiazane z przemoca w rodzinie (na przykladzie przestepstwa
zgwalcenia).praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania finansowe rozwoju
przedsiebiorstwa..Umorzenie akcji.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie slaskiego zakladu
przewozow regionalnych w katowicach.Program rewitalizacji i efekty jego realizacji w miescie
gogolin.Przedmiotowa zmiana powodztwa w procesie cywilnym.Dzialalnosc marketingowo-logistyczna firmy
dajar.Preambula do konstytucji.Jaskiernia- jerzy (1950- ). Red. - efektywnosc europejskiego systemu ochrony
praw czlowieka : efektywnosc mechanizmow ochrony.Kutera- malgorzata. - kryzysy gospodarcze a
wiarygodnosc sprawozdan finansowych .Dowod z zeznan swiadka w ogolnym postepowaniu
administracyjnym.Swobody rynku wewnetrznego wspolnoty europejskiej a prawa podstawowe.Partnerstwo
publiczno-prywatne jako jeden ze sposobow realizacji inwestycji gminnych.Sprawozdanie finansowe
przedsiebiorstwa jako zrodlo danych w ocenie szans rozwojowych przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet
gminy .Ocena realizacji zadan z zakresu rewitalizacji w gminie dzialoszyn.Adaptacja pracownicza na
przykladzie pierwszego urzedu skarbowego lodz-gorna.Rola i znaczenie okresowej oceny pracownikow na
przykladzie starostwa powiatowego w zakopanem.Salmonowicz- henryk. Red. - koniunktura w gospodarce
swiatowej a rynki zeglugowe i portowe : praca zbiorowa .Wspolpraca hoteli na przykladzie programu
marketingowego polish prestige hotels & resorts.Wyglad pracy licencjackiej.Ochrona oznaczenia
przedsiebiorstwa na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.Rozwoj sektora malych i
srednich przedsiebiorstw oraz ich rola na rynku pracy na przykladzie powiatu ostroleckiego.Rozwoj
marketingu wewnetrznego na przykladzie firmy neospiro.Rozwoj transportu drogowego w polsce w
kontekscie unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Dyrektywy ogolne i zasady wymiaru kary wobec
spolecznego poczucia sprawiedliwosci.Kapital spoleczny organizacji.Problemy utylizacji odpadow
poprodukcyjnych w malych zakladach przemyslowych.Polityka dziedziczenia - aspekty ekonomicznepodatkowe i prawne..Kompetencje sadow pracy..Bazy danych dla celow przygotowywania kosztorysow
ofertowych praca inzynierska budownictwo.Rekrutacja i selekcja jako podstawa gospodarowania
potencjalem ludzkim na przykladzie przedsiebiorstwa xyz.Styl kierowania bezposredniego przelozonego i
jego wplyw na motywacje na przykladzie duzej i malej firmy. Studium empiryczne..Ocena sytuacji
majatkowej i finansowej firmy.Rozwoj doradztwa podatkowego w swietle ustawy o doradztwie
podatkowym..Usilowanie jako forma stadialna popelnienia przestepstwa..Zabezpieczanie dowodow w
postepowaniu cywilnym.Rezyser teatralny jako podmiot prawa autorskiego.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow przemyslu cukierniczego wawel sa.Nowoczesne srodki promocji
wykorzystywania na rynku sportowo-rekreacyjnym na przykladzie fitness klub rytm.Praca licencjacka
fizjoterapia.Rekrutacja zewnetrzna a adaptacja pracownika do warunkow pracy i wymogow
pracodawcy.Srodki obrony pozwanego w procesie.Wykorzystanie internetu jako medium reklamy w
przedsiebiorstwie handlowo - uslugowym ave katowice.Analiza systemu motywacyjnego na podstawie
przedsiebiorstwa eko.Tematy prac magisterskich rachunkowosc.Produkty i uslugi bankowosci elektronicznej
dla przedsiebiorstw.Odpowiedzialnosc panstw za dzialania w cyberprzestrzeni zagrazajace
miedzynarodowemu pokojowi i bezpieczenstwu.Przedmiot i tresc sluzebnosci drogi koniecznej.Selekcjarekrutacja oraz zarzadzanie pracownikami na przykladzie dwoch wybranych firm..Zarzadzanie kosztami na
podstawie rachunku kosztow dzialan w przedsiebiorstwie medan pharma terpol group s.a..Proces
produkcyjny i analiza jakosci w procesie wytwarzania przyczep ciezarowych na przykladzie fabryki przyczep
niewiadow sp.zo.o..Doskonalenie systemow organizacyjnych i informacyjnych dzialan jednostek policyjnych
w zakresie zarzadzania sytuacji kryzysowych.Procesy dostosowawcze w polskim rolnictwie w obliczu
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czlonkostwa z ue. Analiza empiryczna na wybranym przykladzie.Pozycja ustrojowa rzecznika praw
obywatelskich.Wplyw kryzysu finansowego na koniunkture gospodarcza irlandii..Budzet gminy mstow w
latach 2003-2010.Analiza finansowania inwestycji mieszkaniowych osob fizycznych w ofercie
bankowej.Kluczowe cechy efektywnego handlowca a problemy rekrutacji do dzialu handlowego.Analiza
budzetow samorzadow terytorialnych oraz zasady ich finansowania na przykladzie gminy niegowa.praca
licencjacka budzet gminy .Uzgodnienie tresci ksiegi wieczystej z jej rzeczywistym stanem
prawnym.Obywatelstwo europejski. Rozwazania teoretyczne- wnioski praktyczne..Skutecznosc procesu
motywacyjnego w organizacji na przykladzie forever living products poland..Podatek od towarow i uslug w
handlu wewnatrzwspolnotowym.Prawo konstytucyjne.Plan zarzadzania jako instrument zarzadzania
nieruchomosciami komercyjnymi.Promocja turystyczna regionu na przykladzie polnocno-wschodniej
anglii.Polityka rachunkowosci w polskiej praktyce gospodarczej spolek publicznych.Dochody i wydatki
funduszu ubezpieczen spolecznych na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych.Zakonczenie pracy
licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Warranty subskrypcyjne.Nabywanie nieruchomosci przez
cudzoziemcow w prawie polskim.Analiza dzialalnosci kredytowej na przykladzie poludniowomazowwieckiego banku spoldzielczego w jedlinsku.Mobbing.Analiza oceny dzialan kopalni wegla
brunatnego w belchatowie na rzecz ochrony srodowiska naturalnego.praca licencjacka budzet gminy
.Przestepczosc zorganizowana- jej rodzaje oraz system jej zwalczania.Marketing wybranych produktow
bankowych.Inwestycje amerykanskie w polsce.Systemy motywacyjne w unii europejskiej.Analiza zrodel
dochodow na finansowanie inwestycji gminnych na przykladzie gminy konopiska w latach 2007-2009..Wplyw
szkolen pracowniczych na przebieg karier zawodowych na przykladzie leroy merlin..Oddzialywanie
etnocentryzmu konsumenckiego na decyzje nabywcze polakow.Minimalizacja konfliktow w negocjacjach na
przykladzie firmy jaworowy zdroj.Kanaly dystrybucji w wybranym segmencie rynku na przykladzie firmy
p.h.u mikrus..Praca magisterska temat.Wolnosc wypowiedzi w swietle konstytucji rzeczpospolitej polskiej
oraz europejskiej konwencji o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci.Rola i znaczenie logistyki w
transporcie i spedycji.Kredyt hipoteczny jako sposob finansowania potrzeb mieszkaniowych osob fizycznych
na przykladzie pko bank polski.Management challenge: leading a leadership transition.Kara smierci w
usa.Antyutopijne wizje totalitaryzmu w literaturze xx wieku.Prawo do laczenia rodzin w unii
europejskiej.Formalna ocena ofert w przetargu nieograniczonym w swietle przepisow regulujacych
udzielanie zamowien publicznych oraz orzecznictwa .Poczatki pracy zawodowej absolwentow panstwowej
wyzszej szkoly teatralnej im. Ludwika solskiego w krakowie na przykladzie rocznikow 1989-2000.Koszty
wynagrodzen a sytuacja kryzysowa przedsiebiorstwa.Churski- pawel (1967- ). Red. - zroznicowania
regionalne w polsce = (regional differentiations in poland) .Otoczenie finansowe i innowacyjne dla malych i
srednich przedsiebiorstw w krajach unii europejskiej..Wplyw decyzji administracyjnej na stosunki
cywilnoprawne.Szczegolna ochrona trwalosci zatrudnienia pracownikow pelniacych funkcje spoleczne i
obywatelskie w swietle funkcji prawa pracy.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu praca
magisterska.Zadowolenie z pracy osob zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych na przykladzie
urzedu miasta w radomsku..Promocja miasta czestochowa i jej rezultaty..Obowiazek naprawienia szkody jako
srodek karny orzekany na mocy art. 46 k.k. - tryb kompensacji w procesie karnym.Integracja pracownikow w
zakladzie pracy chronionej.Pisanie prac semestralnych.Wplyw zasad ewidencji ksiegowej na
przeprowadzenie analizy ekonomiczno-finansowej podmiotow gospdoarczych..Praca dyplomowa
wzor.Analiza ekonomiczno-finansowa zf altana pharma sp. Z o.o. W lyszkowicach.Wplyw motywacji na jakosc
pracy w komendzie powiatowej panstwowej strazy pozarnej w pajecznie.Venture capital w stanach
zjednoczonych ameryki polnocnej.Plan rozwoju obszarow wiejskich na lata 2004-2006 jako instrument
wspolnej polityki rolnej unii europejskiej..Wplyw globalizacji na wzrost i rozwoj przedsiebiorstw.Wplyw
agroturystyki na rozwoj gminy na przykladzie gminy daleszyce.Dozwolony uzytek prywatny utworow
zamieszczonych w internecie.Fundusze strukturalne dla sektora msp w polsce w latach 2007-2013.Rola
szkolen w podnoszeniu kompetwncji pracownikow na przykladzie wybranej firmy x.Pojecie samowoli
budowlanej i jej uzdrowienie w polskim prawie administracyjnym.Centra logistyczne w regionie
piotrkowskim i ich wplyw na rozwoj gospodarczy regionu.Polityka mieszkaniowa oraz zarzadzanie zmianami
na osiedlach mieszkaniowych w rumunii.Realizacja prawa do wypoczynku przez przepisy o czasie
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pracy..Cyberprzestepstwa seksualne na szkode maloletniego w polskim i amerykanskim porzadku
prawnym.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc europejskiego urzedu ds. Zwalczania naduzyc
finansowych w zwalczaniu naduzyc finansowych w unii europejskiej.Realizacja zasady dwuinstancyjnosci w
postepowaniu przed naczelnym sadem administracyjnym..Prawo odstapienia od umowy.praca licencjacka
budzet gminy .Dzialalnosc kredytowa bankow na przykladzie alior bank s.a..Pisanie prac
angielski.Motywacyjna funkcja systemu plac na przykladzie przedsiebiorstwa b+k polska sp. Z
o.o..Obowiazek podatkowy i optymalizacja podatkowa jako elementy procesu decyzyjnego
przedsiebiorcow.Wspolczesne koncepcje ekonomiczne a rola prawa.Miejsce zamieszkania a sytuacja
mlodziezy na rynku pracy.Dotacje na finansowanie dzialalnosci gospodarczej realizowanej przez powiatowy
urzad pracy w zywcu.Uwarunkowania i prognozy bezpieczenstwa energetycznego polski.Zasady prowadzenia
dzialalnosci handlowej na e-rynku.Transport miedzynarodowy jako element logistyki
miedzynarodowej.Instrumenty rozwoju kooprodukcji filmowych na przykladzie dzialalnosci funduszu rady
europy eurimages.Oszustwa podatkowe.Tajemnica przedsiebiorstwa a know-how - analiza pojec oraz
porownanie zakresow ochrony.Wykonywanie orzeczen w przedmiocie warunkowego przedterminowego
zwolnienia.Oszustwa ksiegowe w polsce i stanach zjednoczonych - analiza porownawcza..Badanie profilu
reklamodawcow polski dziennika zachodniego oddzial czestochowa..praca licencjacka budzet gminy
.Wolnosci zwiazkowe i ich gwarancje.Awans zawodowy nauczyciela jako element rozwoju
pracownika.Informacje z systemu rachunkowosci jako instrumenty wspomagania logistycznego w
zarzadzaniu firma- na przykladzie fabryki maszyn precyzyjnych cnc.Sposoby osiagania przewagi
konkurencyjnej w malej firmie.Praca magisterska wzor.Uspolecznienie procedur przygotowania
instrumentow planistycznych na przykladzie miasta i gminy niepolomice..Wdrazanie strategii corporate
social responbility w organizacjach pozarzadowych na przykladzie organizacji aisec polska.Venture capital nowy instrument finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Ksztaltowanie wizerunku
pracodawcy z wyboru. Odbior i oczekiwania spolecznosci studenckiej..Analiza kosztow w przedsiebiorstwie
produkcyjnym x.Praca magisterska spis tresci.Niezaleznosc i samorzadnosc zwiazkow zawodowych.Przyczyny
oraz konsekwencje zagrozenia dobra dziecka.Motywacja nauczycieli do pracy z perspektywy zarzadzania
oswiata..Bilans jako podstawowe zrodlo informacji o 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.Reaktywacja sadownictwa administracyjnego w polsce w 1980 r..Kryzysy gospodarcze xx i xxi
wieku na swiecie i w polsce.Analiza i ocena narzedzi marketingowych w sektorze uslug bankowych na
podstawie kredyt banku.Metody usprawnien dystrybucji na przykladzie firmy produkcyjnej..Finansowe
aspekty aktywizacji osob niepelnosprawnych na przykladzie zpchr xyz.Utilizing an expert system for
recruitment process management at the petrol station.Prace magisterskie z administracji.Segmentacja rynku
jubilerskiego w polsce na przykladzie firm: w. Kruk- apart i yes bizuteria..Rezerwy jako zrodlo finansowania
dzialalnosci przedsiebiorstw i instytucji finansowych - analiza porownawcza.praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw orzecznictwa trybunalu konstytucyjnego oraz europejskiego trybunalu praw czlowieka na
doprecyzowanie tresci prawa do prywatnosci.Motywacja pracownikow jako element procesu zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w
sieradzu.Steinborn- slawomir. - prawomocnosc czesci orzeczenia w procesie karnym .Koncepcja systemu
bezpieczenstwa narodowego wedlug bialej ksiegi bezpieczenstwa narodowego rp.Zastosowanie
outsourcingu w miejskim przedsiebiorstwie energetyki cieplnej w krakowie.Prawnokarna ochrona genomu
ludzkiego i tozsamosci genetycznej jednostki.Zasady i metody oceny plynnosci finansowej przedsiebiorstw
(na przykladzie firmy x).praca licencjacka budzet gminy .Identyfikacja kondycji i ryzyka upadlosci
przedsiebiorstw na przykladzie wybranych spolek kapitalowych..praca licencjacka budzet gminy .Strategia
rozwoju firmy transportowo- spedycyjno- logistycznej na przykladzie dhl express..Konstruktywna motywacja
w pracy zawodowej jako czynnik budujacy poczucie wartosci pracownikow..Handel ludzkimi organami.praca
licencjacka budzet gminy .Europejska stolica kultury w kontekscie staran lublina o tytul.Procesy integracyjne
w ameryce lacinskiej i europie. Wspolpraca unii europejskiej z ugrupowaniami integracyjnymi ameryki
lacinskiej.Akcja jako instrument finansowy notowany na gieldzie papierow wartosciowych.Czynniki
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warunkujace uruchomienie nowej dzialalnosci gosopdarczej w sektorze medycznym na przykladzie nzoz
usmiech.Faszyzm wloski w latach 1919-1939.Znaczenie egzemplarza w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.Rozporzadzenie prezydenta z 1928 r. O postepowaniu administracyjnym.Analiza dochodow i
wydatkow na przykladzie powiatowego zarzadu drog - jednostki samorzadu powiatowego.Ukierunkowane
formy zarzadzania personelem i analiza procesu kadrowego na przykladzie jednostek zarzadzajacych
drogami.Prace licencjackie rachunkowosc.Prokura.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc depozytowokredytowa banku komercyjnego na przykladzie efg eurobank ergasias s.a. oddzial w polsce.Analiza
przekazow reklamowych w mediach lokalnych na przykladzie mediow czestochowskich.Koncepcja
kontynuacji dzialalnosci w badaniu sprawozdan finansowych.Prace dyplomowe z bhp.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie zasobami elementu modelu jakosci w odniesieniu do przedsiebiorstwa
produkujacego szyby..Uslugi faktoringowe jako element dzialalnosci banku.Uproszczone procedury zmiany
traktatow jako mechanizm uelastycznienia prawa pierwotnego unii europejskiej.Techniki i metody
efektywnego archiwizowania plikow muzycznych..praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie z
pedagogiki.Przestepczosc stadionowa w perspektywie mistrzostw europy w pilce noznej uefa euro
2012.Polityka rynku pracy w wymiarze lokalnym. Studium przypadku powiatu laskiego..Przyczyny i skutki
wypadkow przy pracy na podstwie zgh boleslw..Rola kuratorow zawodowych w wykonywaniu srodkow
probacji w polsce.Amortyzacja na gruncie przepisow ustawy o podatku dochodowym od osob
prawnych.Ubezpieczenie towaru w transporcie drogowym w polsce w latach 2001-2004.Wykorzystanie
srodkow unijnych przez male i srednie przedsiebiorstwa na przykladzie gminy lesnica w latach 2005 2008..Zabezpieczenia roszczen wykonawcy w umowie o roboty budowlane.Rola przedsiebiorstwa poczta
polska w warunkach konkurencji na rynku uslug pocztowych..Wspolpraca panstwowego gospodarstwa
lesnego lasy panstwowe z organizacjami pozarzadowymi dzialajacymi w sferze ochrony srodowiska.Fundusze
z unii europejskiej jako zrodlo finansowania inwestycji komunalnych na przykladzie gminy ujazd w
wojewodztwie opolskim.Opodatkowanie przedsiebiorcow podatkiem dochodowym od osob
fizycznych.Fundusze unijne a inwestycje w jednostkach lokalnych na przykladzie powiatu
kepinskiego.Spozycie alkoholu przez sprawce po zdarzeniu a mozliwosc wykazania stanu nietrzezwosci w
chwili zdarzenia.Alkoholizm jako problem jednostki i spoleczenstwa.Analiza procesu produkcji i jakosci
katownikow goracowalcowych..Zarzadzanie gospodarka finansowa gminy rzasnia.Zwrotne dochody gminy na
przykladzie gminy sanniki.Zbycie przedsiebiorstwa.Bank spoldzielczy ziemi leczyckiej jako lokalne centrum
finansowe.Finansowanie oswiaty na przykladzie urzedu gminy oraz urzedu miasta zdunska wola.Wplyw
dostepu technologii informatycznych na rozwoj bankowosci w polsce..Zjawisko szarej strefy na rynku pracy w
polskiej gospodarce.Zarzadzanie plynnoscia finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa x.Miejsce festiwali
muzycznych w polityce kulturalnej miasta krakowa..Analiza przychodow i wydatkow jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie miejskiego przedszkola w czestochowie.Podatek od towarow i uslog jako
zrodlo dochodow budzetu panstwa na przykladzie urzedu skarbowego w sieradzu.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie przedzalni zawiercie s.a. w latach 2001-2004.Polityka handlowa polski w
odniesieniu do towarow przemyslowych w procesie integracji z unia europejska..Zarzadzanie zasobami
ludzkimi w projektach na przykladzie projektow realizowanych przez cittru uniwersytetu
jagiellonskiego.Pisanie prac magisterskich informatyka.Szkolenia jako forma doskonalenia kompetencji
zawodowych pracownikow w przedsiebiorstwie.Wznowienie postepowania.Analiza narzedzi
marketingowych wykorzystywanych do kreowania marki.Gospodarka budzetowa gmin.Reklamy kosmetykow
w telewizji polskiej - analiza formy i struktury przekazow.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna
studentow.Rekrutacja pracownikow jako element funkcji personalnej w zastosowaniu firmy telepizza.Rola
zarzadzania strategicznego w rozwoju przedsiebiorstwa firmy prograf noevision.Relacje miedzy prezydentem
a rzadem w systemie prlamentarnym (w wybranych panstwach).Outsourcing uslug logistycznych.Radwanskikrzysztof. Oprac. - krakow- niepolomice- skawina- wieliczka : plan miasta : 1:22 000 .praca licencjacka budzet
gminy .Znaczenie analizy finansowej dla zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie bpbk sp. Z o.o.
Lodz.Zarzadzanie kryzysem - mechanizmy wystepowania kryzysu w oparciu o analize przypadku firm ice full
sp. Z o.o..Bezpieczenstwo systemow informatycznych na przykladzie systemu informatycznego kode.Ocena
projektow inwestycyjnych na przykladzie projektu wirtualnego call center.Zawieszenie postepowania
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administracyjnego..Ewolucja reklamy w polsce w okresie transformacji ustrojowej.Wizerunek i dzialania
promocyjne firm ubezpieczeniowych na przykladzie uniqa t.u. s.a..Analiza porownawcza wsolczesnej
turystyki narciarskiej w rejonie kasprowego wierchu i szrenicy.Biznes plan jako podstawowy warunek
uzyskania srodko z funduszy strukturalnych unii europejskiej na przykladzie jednorazowej dotacji
inwestycyjnej.Srodki unii europejskiej jako zrodlo finansowania rozwoju turystyki w gminie
janow.Dostosowania w polsce do wymogow regulacji unii europejskiej w sektorze transportu
drogowego.Bezrobocie praca licencjacka.Glowne problemy inkluzywnego pozytywizmu
prawniczego.Budzetowanie w instytucjach finansowych na przykladzie spoldzielczej kasy oszczednosciowokredytowej.Gospodarka finansowa jednostki budzetowej na przykladzie sadu okregowego w
sieradzu.Problemy prawne rozpatrywania przez sady powszechne wadliwych aktow wlasnosci ziemi
wydanych na podstawie ustawy z dnia 26.10.1971 r. O uregulowaniu wlasnosci gospodarstw
rolnych.Management challenge: communication and job satisfaction.Analiza budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy klomnice w latach 2007 -2011.Obraz przestepstwa zabojstwa na
podstawie badan akt postepowan prowadzonych przez sad okregowy w krakowie w latach 2005-2009
zakonczonych prawomocnymi wyrokami skazujacymi..praca licencjacka budzet gminy .Sektor malych i
srednich przedsiebiorstw - funkcjonowanie i znaczenie dla rozwoju gminy zgierz.Analiza linii orzeczniczej
krakowskich sadow rejonowych w sprawach o kradziez z wlamaniem w latach 2001-2003 pod katem
mozliwosci stworzenia polskiej matrycy wymiaru kary.Pomiar satysfakcji z pracy w organizacji sektora
bankowego.Stawicka- malgorzata. Red. - integracja a konkurencyjnosc przedsiebiorstw w ue : wybrane
zagadnienia .praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie z pedagogiki.Sposoby motywowania
pracownikow na przykladzie firmy consoni.Outsourcing w zarzadzaniu.Autokontrola decyzji
administracyjnej.Jedna smierc to tragedia- milion - to statystyka. Wielka czystka stalinowska.Wyglad pracy
licencjackiej.Wplyw wypalenia zawodowego na postawy lekarzy wobec pracy.Postepowanie wyjasniajace w
ogolnym postepowaniu administracyjnym.Projekty wspierajace dzialalnosc oswiatowa w gminie
klomnice.Controlling personalny na przykladzie bre banku..Analiza procesu naliczania podatku odroczonego
na przykladzie przedsiebiorstwa agat sp. Z o.o..Modele zarzadzania w kulturze na tle polityk kulturalnych w
polsce i w irlandii.Prawo pracy.Miedzynarodowa konferencja praw czlowieka - prawo do zycia a jakosc zycia
w wielokulturowej europie : materialy v miedzynarodowej konf.Bariery i szanse powstawania i rozwoju
malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie mojego miasta sp. Zo.o w pabianicach.System podatkowy
jako instrument polityki pozyskiwania dochodow budzetowych na ukrainie..Stymulowanie przedsiebiorczosci
indywidualnej z funduszy strukturalnych przydzielanych przez jednostki samorzadu
terytorialnego.Niezgodnosc oferty ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia..Zapasy w standardach
sprawozdawczosci finansowej.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie projektem w instytucji sfery
pomocy spolecznej na przykladzie projektu sadecka pomocna dlon realizowanego przez miejski osrodek
pomocy spolecznej w nowym saczu..Analiza techniczno – ekonomiczna realizacji wybranych systemow
budownictwa jednorodzinnego praca inzynierska budownictwo.Zasady rozliczania i kalkulacji kosztow
dzialalnosci pomocniczej na przykladzie dzialu transportu uniwersytetu lodzkiego.praca licencjacka budzet
gminy .Doskonalenie relacji z klientami jako sposob zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku (na
przykladzie firmy xyz).praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ekonomiczne i
spoleczne determinanty rozwoju mieszkalnictwa.Audyt wewnetrzny w jednostkach sektora finansow
publicznych na przykladzie urzedu miasta lodzi.Kania- maria helena - the economic and cultural conditions
and consequences of direct german investments in poland .Spoleczna odpowiedzialnosc
przedsiebiorstw.Analyse and estimation proces of quality management for example production - service
enterprise..Uwarunkowania emisji akcji na gieldzie papierow wartosciowych na przykladzie spolki
x.Molestowanie seksualne w miejscu pracy jako dysfunkcja organizacji.Nowoczesne metody poszukiwania i
rekrutacji pracownikow.Odmowa dostepu do urzadzen kluczowych jako naduzycie pozycji
dominujacej.Wawrzyk- piotr (nauki prawne). Red. - przestrzen wolnosci- bezpieczenstwa i sprawiedliwosci w
unii europejskiej : slownik .Podstawy wznowienia postepowania sadowego.Aktualne przejawy prywatyzacji
zadan administracji publicznej w polsce.Promocja malych miast wojewodztwa lodzkiego - cele- zalozeniametody- efekty na przykldzie rawy mazowieckiej i uniejowa.Bahrynowski- dawid. - wybrane zagadnienia
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ekologiczne we wspolczesnym rolnictwie : monografia..Organizacyjne aspekty funkcjonowania i rozwoju
dzialalnosci eksportowej na przykladzie firmy nowa szkola.Podatek od towarow i uslug w transakcjach
miedzynarodowych na podstawie przedsiebiorstwa x w latach 2008-2010.Zagadnienie wymiany plikow w
spoleczenstwie informacyjnym na przykladzie sieci peer-to-peer.Modele ochrony pracownikow przed
molestowaniem seksualnym.Fluktuacja kadr a poziom satysfakcji z pracy i zaangazowania
pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Gromadzenie przez komornika materialu procesowego w
postepowaniu egzekucyjnym.Strategie wchodzenia na rynki zagraniczne przez polskie przedsiebiorstwa
sektora msp na przykladzie firmy x.Pisanie prac bydgoszcz.Diagnoza systemu motywacyjnego na przykladzie
przedsiebiorstwa komunalnego therma w bielsku-bialej.Ewolucja zmian w zarzadzaniu przedsiebiorstwem w
kontekscie uwarunkowan prawnych na przykladzie british american tobacco polska s.a..Metody badania
lojalnosci klientow – analiza porownawcza na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu
lodzkiego.Wplyw zarzadzania kapitalem obrotowym na rentownosc przedsiebiorstwa prowadzacego
dzialalnosc produkcyjna – analiza na przykladzie spolki „agjat s.j” w latach 2009-2011..Granice wolnosci
slowa w dziennikarstwie prasowym w ujeciu praw czlowieka.Wykladnia oswiadczen woli.Wykorzystanie
instrumentow marketingowych w przedsiebiorstwie (na wybranym przykladzie).E-biznes jako szansa dla
polskich malych i srednich przedsiebiorstw.Projakosciowy system zarzadzania gmina na przykladzie gminy
niepolomice.Analiza ryzyka kredytowego w dzialalnosci bankow komercyjnych na przykladzie bz
wbk.Przestepstwa przeciwko skladnikom infrastruktury transportowej- energetycznej i teleinformatycznej zagadnienia wybrane.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu
miasta i gminy.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw cech negocjatora na przebieg negocjacji.Rola
rachunku kosztow w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Jakosc w sektorze samorzadowym. Postrzeganie dzialan
samorzadow gminnych na przykladzie gminy kozminek.Transgraniczna zmiana siedziby spolki w swietle
swobody przedsiebiorczosci.Psychologiczne aspekty zeznan swiadkow w postepowaniu karnym.Wplyw
rozwiazan systemowych na wzrost i rozwoj firm sektora msp na przykladzie firmy inwat.Gorecki- dariusz
(1946- ). Red. - polskie prawo konstytucyjne .Metody pomiaru i zabezpieczen przed ryzykiem
walutowym.Srodki przymusu w egzekucji sadowej.Ocena funkcjonowania zintegrowanych systemow
zarzadzania w przemysle metalurgicznym.Systemy wczesnego ostrzegania.Sytuacja kobiet na rynku
pracy..praca licencjacka budzet gminy .Innowacyjnosc w rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw
na przykladzie przedsiebiorstwa nowum.Funkcje teatru amatorskiego w spolecznosci lokalnej noweho
sacza..Prawa i obowiazki obywatelskie w konstytucji marcowej i kwietniowej.Status prawno-administracyjny
watykanu.Analiza finansowa przedsiebiorstwa jako element analizy ekonomicznej.Wplyw kosztu
wynagrodzen na ksztaltowanie wyniku finansowego na przykladzie przedsiebiorstwa sedal spolka z
o.o..Specyfika uslug ubezpieczeniowych na przykladzie kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego w
opolu.Gwosdz- krzysztof - pomiedzy stara a nowa sciezka rozwojowa : mechanizmy ewolucji struktury
gospodarczej i pr.Tematy prac magisterskich ekonomia.Odpowiedzialnosc nastepcow prawnych spadkobiercow za zobowiazania podatkowe- na podstawie art 97 - 106 ordynacji podatkowej oraz na gruncie
ustawy o podatku od spadkow i darowizn.Organizacja spedycji morskiej miedzy azja a europa na przykladzie
transportu chiny - niemcy.Specyfika kredytow hipotecznych oferowanych przez bank bps s.a.Uprawnienia
oskarzonego w procesie karnym.Analiza zabezpieczen wierzytelnosci kredytowych w polskim systemie
bankowym na przykladzie banku spoldzielczego w konopiskach.Polskie towarzystwo turystycznokrajoznawcze jako kreator rozwoju turystyki na terenie podbeskidzia - zarzadzanie i dzialalnosc
marketingowa w organizacji.Funkcja regulacji antydumpingowych unii europejskiej we wspolczesnej
praktyce.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona prawna domen internetowych w prawie polskim i stanow
zjednoczonych.Instytucja lawnika w systemie prawa polskiego.Ocena wykonywania przez powiatowy urzad
pracy w pajecznie zadan z zakresu przeciwdzialania bezrobociu..Analiza ekonomiczna w ocenie
konkurencyjnosci przedsiebiorstw..Struktura organizacyjna samorzadu terytorialnego polski i szwecji.praca
licencjacka budzet gminy .Motywowanie placowe na przykladzie pss spolem w lowiczu.Analiza jakosci
produkcji podnosnikow do szyb samochodowych..System motywacji i oceny pracownikow na podstawie
firmy delic-pol s.a..Analiza doskonalenia kosztow transportu przy uzyciu metody six sigma na przykladzie
firmy x.Rachunek wynikow zakladu opieki zdrowotnej na przykladzie samodzielnego publicznego zakladu
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opieki zdrowotnej.Egzekucja z nieruchomosci w postepowaniu egzekucyjnym w administracji..Ekonomiczne
konsekwencje harmonizacji podatku dochodowego od osob prawnych w ramach unii europejskiej.Turystyka
biznesowa na przykladzie wybranych hoteli zabytkowych obszaru podkarpacia.Znaczenie programow
pomocowych unii europejskiej dla rozwoju infrastruktury kolejowej w polsce. Analiza na przykladzie pkp
polskich linii kolejowych s.a..Realizacja modelu zatrudnienia tymczasowego w polskim prawie
pracy.Przeslanki zawiazania spolki akcyjnej..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Kapital podwyzszonego ryzyka w sektorze msp w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Kapelanskapregowska- julia elzbieta. - prawne i bioetyczne aspekty testow genetycznych .Kafeteryjne metody
motywowania pracownikow na przykladzie firmy posrednictwa finansowego.Raporty z badan
marketingowych oraz zasady ich sporzadzania.Zarzadzanie spoleczna odpowiedzialnoscia w
organizacji..Instytucja skazania bez rozprawy w kodeksie postepowania karnego z 1997 roku.Administracja
publiczna praca licencjacka.Stan w federacji usa.Podejscie do pracownika do koncepcji lean manufacturing w
procesie produkcyjnym.Planowanie karier zawodowych na przykladzie uczniow technikum geodezyjno drogowego budownictwa wodnego.Szkolenia pracownikow a sprawna realizacja zadan w organizacji
publicznej na podstawie dzialalnosci komendy powiatowej panstwowej strazy pozarnej w oswiecimiu.Analiza
kosztow wlasnych w przedsiebiorstwie ze szczegolnym uwzglednieniem kosztow rodzajowych na przykladzie
t.g.bewa sp. Z o.o. W latach 2004-2008.Egzekucja z papierow wartosciowych w administracyjnym
postepowaniu egzekucyjnym.Wspoldzialanie panstwa i kosciola katolickiego w zakresie
przysposobienia.Struktura dochodow i wydatkow budzetow lokalnych. Weryfikacja i analiza empiryczna na
przykladzie gminy rzekun.Cena pracy magisterskiej.Sikora- jan (zarzadzanie). Red. - gospodarka a
spoleczenstwo .Zasady prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym na przykladzie grupy tp.Special
economic zones as a tool for regional economic development strategy.Poziom stresu pracownikow
jurajskiego banku spoldzielczego a spiralny efekt nastepczy.Odpowiedzialnosc prawnokarna podmiotow
zbiorowych.Karta platnicza elektroniczny instrument platniczy.Funkconowanie urzedu pracy na podstawie
powiatowego urzedu pracy w radomsku.Wplyw restrukturyzacji na wyniki finansowe
przedsiebiorstwa.Zarzadzanie logistyka zwrotna w aspekcie korzysci dla przedsiebiorstw na podstawie badan
w firmie torex sp. Z o.o..Przykladowe tematy prac magisterskich.Praca magisterska podatki.Finansowanie
dzialalnosci samorzadowej starostwa opoczynskiego ze srodkow unijnych..Status prawny posla i
senatora.Rola marketingu w posrednictwie obrotu nieruchomosciami.Analiza marketingowa firmy na
przykladzie nordfolien polska sp. Z o.o. W zdzieszowicach..Marketing polityczny w prezydenckich
kampaniach wyborczych na przykladzie kampanii wyborczej w polsce w 2005 r.Lober- rosalie - doscignac
czolowke czyli poprowadz firme do sukcesu wzorem najlepszych : 7 zasad eksploz.Znaczenie samorzadu
uczniowskiego dla zarzadzania szkola..Ocena rentownosci przedsiebiorstwa na przykladzie firmy jakard w
latach 2004-2005.Bezrobocie praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc
materialna pracownikow za mienie powierzone..Kreowanie wizerunku przedsiebiorstwa poprzez wybrane
elementy wizualizacji.Analiza wyksztalcenia wyzszego na poziom bezrobocia na rynku za pomoca modelu
taksonomii wroclawskiej..praca licencjacka budzet gminy .Sprawnosc procesow transportowych w logistyce
odpadami..Analiza wskaznikowa kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie barry callebaut
manufacturing polska sp. Z o.o..Sadowe przesluchanie swiadka.Zewnetrzne zrodla finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw ( na przykladzie gospodarki polskiej).Proces zarzadzania zasobami ludzkimi w
organizacji na przykladzie urzedu miasta czestochowy.praca licencjacka budzet gminy .Promocja w rajdach
samochodowych - trt rally team.Personel pokladowy pasazerskich linii lotniczych. Doswiadczenie
stewardesy.Czynnosci prawne dotyczace majatku wspolnego malzonkow.Tematy prac magisterskich
politologia.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie lancuchwem dostaw blach walcowanych na
przykladzie isd huta czestochowa sp.zo.o..Analiza kanalow dystrybucyjnych w przedsiebiorstwie handlowym
canpor.Swadzba- stanislaw - integracja i globalizacja a system gospodarczy : konsekwencje dla polski .praca
licencjacka budzet gminy .Efektywnosc i trafnosc doboru pracownikow a decyzje personalne.Charakterystyka
obcych zrodel finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie leasingu i kredytu
bankowego.praca licencjacka budzet gminy .Formy demokracji bezposredniej w wybranych panstwach
europejskich - analiza porownawcza.Uwarunkowania rozwoju turystyki w poludniowo-wschodniej czesci lgd
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„stobrawski zielony szlak”.Przedsiebiorstwo uslugowe na rynku zamowien publicznych na przykladzie ecoabc sp. Z o.o..Analiza funkcjonowania budownictwa czynszowego na przykladzie tbs czestochowa.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw otylosci na wysokosc skladki w
ubezpieczeniach na zycie.Procesy inwestycyjne firmy --mlekovita w latach 2009-2017.praca licencjacka
budzet gminy .Ocena promocji miasta czestochowy.Wplyw polityki personalnej na rozwoj
przedsiebiorstwa.Blachnio-parzych- anna. - kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi .Rozwoj
pracownikow w organizacjach opartych na wiedzy.Ocena polityki szkoleniowej w przedsiebiorstwie
transportowo-sprzetowym betrans sp. Z o.o..Analiza i doskonalenie procesu produkcyjnego na podstawie
stolarki budowlanej.Logistyczna obsluga klienta.Marketing w ksztaltowaniu wartosci w europejskich klubach
pilkarskich-analiza porownawcza realu madryt cf i fc barcelony.Rachunek wynikow zakladu opieki zdrowotnej
na przykladzie samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej.Sponsoring jako narzedzie ksztaltujace
wizerunek firmy na przykladzie wydarzen graffiti.Zagadnienie eutanazji w legislacji miedzynarodowej oraz w
polskim porzadku prawnym..Poziom leku a spiralny efekt nastepczy na przykladzie studentow wydzialu
zarzadzania.Projekt skladu betonu cementowego do nawierzchni drogowych. Praca inzynierska
budownictwo.Opodatkowanie osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Proces sprzedazy
relacyjnej - analiza i ocena na przykladzie hurtowni macro cash and carry.Gospodarowanie
nieruchomosciami komunalnymi na przykladzie gminy gomunice w latach 2008-2011..Pozycja unii
europejskiej w stosunkach miedzynarodowych na przykladzie wspolpracy ze stanami
zjednoczonymi..Zarzadzanie nieruchomosciami w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie
zasobow gminy rudniki.Przeciwdzialanie praniu brudnych pieniedzy w polsce.Tozsamosc i wizerunek
organizacji na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Prawo policyjne.Europejska spolka
akcyjna jako transnarodowa forma spolki prawa europejskiego w prawie polskim.Odpowiedzialnosc
odszkodowawcza z tytulu naruszenia zobowiazania niepienieznego w projektowanej regulacji nowego
kodeksu cywilnego i jej ocena w swietle polskiego i europejskiego prawa umow oraz kryteriow optymalnej
regulacji.Marka produktu jako czynnik wplywajacy na decyzje zakupu.Negocjacje w biznesie
miedzynarodowym.Tryb wyboru i zasady odpowiedzialnosci prezydenta rzeczpospolitej polskiej w swietle
konstytucji z 2 kwietnia 1997 r..Diagnoza kultury organizacyjnej w miejskim centrum stomatologii - nowa
huta.Czynniki wplywajace na polityke podzialu wyniku finansowego przedsiebiorstwa.Przeslanki i tryb
dokonywania zwolnien grupowych.Logistyka zaopatrzenia na przykladzie przedsiebiorstwa protyl
sp.zo.o..Internetowa strategia marketingowa (na przykladzie virtual market s.c.).Praca magisterska
logistyka.Prace magisterskie turystyka.praca licencjacka budzet gminy .Metody i techniki manipulacji
ksiegowych wplywajace na ocene kondycji finansowej i wycene spolek..Rada unii europejskiej.Teoria i
praktyka zarzadzania indywidualnym portfelem inwestycyjnym na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie..Analiza finansowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy olszewo-borki.Praca
licencjacka kosmetologia.Opakowania produktow cukierniczych - analiza i ocena na podstawie cadbury
wedel.Strategia podatkowa jako narzedzie efektywnego zarzadzania podatkiem dochodowym oraz
podatkiem od towarow i uslug w przedsiebiorstwie na podstawie sp. Z o.o..Zatrudnianie pracownikow w
formie telepracy..Naduzywanie pozycji dominujacej jako przyklad czynu naruszajacego konkurencje..Analiza
sprawozdan finansowych na przykladzie f.h. ba&c w lodzi.Wylacznie ochrony pracownika przed
wypowiedzeniem lub rozwiazaniem umowy o prace w razie upadlosci lub likwidacji pracodawcy.Rola
reklamy we wspolczesnej kontrkulturze.Analiza budzetu jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy czestochowa w latach 2007-2010.Posiedzenie sadu i instancji w procesie.Obrona konieczna praca
magisterska.Hipoteka przymusowa.Ankieta do pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Controlling
jako innowacyjne narzedzie skutecznego zarzadzania.Ocena funkcjonowania produktow bankowych w banku
pocztowym w latach 2006-2010..Polityka zarzadzania naleznosciami.Ocena dzialalnosci przedsiebiorstwa za
pomoca analizy finansowej na przykladzie zakladow przemyslu cukierniczego otmuchow s.a. w latach 20072009..Rola umiejetnosci komunikowania sie w ksztaltowaniu relacji miedzy przelozonym a
podwladnym.Edukacja jako mechanizm przygotowania do wejscia na rynek pracy. Odmienne postrzeganie
przeszkoda w zarzadzaniu..Zasada pisemnosci a informatyzacja administracji publicznej.Crm jako podstawa
relacji biznesowych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Na czym polega sukces
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firmy skoda na rynku polskim.Status banku centralnego w polsce.Rekrutacja i selekcja jako sposoby
zaspkajania potrzeb zwiazanych z planowaniem zasobow ludzkich.Zrownowazona karta dokonan jako
instrument rachunkowosci zarzadczej na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Metody
osuszania murow – analiza techniczno- ekonomiczna praca inzynierska budownictwo.Diagnoza stresu
organizacyjnego w firmie electro proces - studium przypadku.Praca dyplomowa bhp.Nalezyte zaspokajanie
dlugow spadkowych.Wzor planu pracy magisterskiej.Analiza sytuacji majatkowej i finansowej miejskiego
przedsiebiorstwa komunikacji sp. Z o.o. W zdunskiej woli w latach 2000-2004.Materialno-procesowe aspekty
uznania sprawcy czynu zabronionego za osobe niepoczytalna.Definicja sukcesu w projektach artystycznych
na przykladzie projektow orkiestry sinfonietta cracovia.Kalkulacja kosztu jednostkowego a zarzadzanie firma
produkcyjna na przykladzie p.p.h. polwent sp. Z o.o..Wplyw integracji z unia europejska na poziom
bezrobocia w powiecie strzeleckim..Analiza porownawcza struktury kapitalow spolek gieldowych branzy
cukierniczej w latach 2004-2006.Analiza czynnikow modelujacych srodowisko pracy w aspekcie poprawy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na przykladzie drukarni..Motywowanie jako instrument zarzadzania
personelem np. Philips lighting pabianice s.a. personelem na przykladzie philips pabianice s.a..Atrakcyjnosc
turystyczna gminy zakopane.Bezrobocie w ujeciu regionalnym- na podstawie powiatu ostrow mazowiecka:
przyczyny i metody ograniczania.Dzialalnosc polkowickiego centrum animacji (pca)- jako znaczacego miejsca
w krajobrazie kulturalnym dolnego slaska. Marketing w dzialalnosci pca..Wplyw obciazen podatkowych na
efektywnosc podmiotow gospodarczych na przykladzie przedsiebiorstwa x w latach 2009-2011.Rola
zwiazkow zawodowych w zakladach pracy w regionie lodzkim na przykladzie nszz solidarnosc.Identyfikacja
determinant rozwoju i zmian w logistyce w polsce na tle tendencji i doswiadczen swiatowych..Rola i
znaczenie komunikacji w relacjach miedzy urzednikiem a klientem w instytucji samorzadowej.Dzialalnosc
kredytowa na przykladzie banku spoldzielczego w bialej.Porozmawiaj ze mna- a bede wiedziec jak ci pomoc.
Stres- wypalenie zawodowe i komunikacja urzednikow panstwowych.Zarzadzanie logistyczne w
przedsiebiorstwach miedzynarodowych na podstawie firmy polonia logistyka..Aktywne programy rynku
pracy jako srodki ograniczania bezrobocia - analiza na przykladzie dzialalnosci powiatowego urzedu pracy w
leczycy w latach 2008 - 2010.Negocjacje w psychologii spolecznej i poradnikach.Plynnosc finansowa jako
wyznacznik kondycji finansowej firmy na przykladzie poldim s.a..Napisze prace licencjacka.Oplacalnosc
zaciagania kredytow w walutach skandynawskich.Amortyzacja srodkow trwalych - aspekt podatkowy i
bilansowy.Strategia rozwoju miedzynarodowej firmy konsultingowej (na przykladzie consulenti al
quadrato).Stalking. Studium problemu.Doktryna i polityka wewnetrzna jozefa stalina.Rekrutacja i selekcja
jako elementy procesu kadrowego na przykladzie jednostki wojskowej.Postepowanie w sprawach o ustalenie
i zaprzeczenie macierzynstwa.Prawne formy zabezpieczenia zobowiazan podatkowych.praca licencjacka
budzet gminy .Ochrona oznaczen geograficznych we wtornym prawie europejskim.Zabieg lekarski wobec
sprzeciwu skazanego.Telep- jerzy. - zachowanie ciaglosci zatrudnienia a zwalczanie bezrobocia .Zmiana
wierzyciela .Zarzadzanie stosunkami pracy w ustawodawstwie polskim i unii europejskij.Prace magisterskie
prawo.Konferencja wydzialu prawa i administracji uniwersytetu warszawskiego - interes publiczny a interes
prywatny w prawie : xiii konferencja wydzialu prawa i administracji.Przestepstwa narkotykowe – ksztalt
polskiej polityki narkotykowej w oparciu o analize wybranych przepisow karnych ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. O przeciwdzialaniu narkomanii.Kredyt bankowy i leasing jako zrodla zasilen kapitalowych dla sektora
malych i srednich przedsiebiorstw.Praca magisterska pedagogika przedszkolna.praca licencjacka budzet
gminy .Istota metod i narzedzi w ciaglym doskonaleniu systemu zarzadzania jakosci w firmie „x”.System
motywowania pracownikow na przykladzie valeo service polska.Oaza podatkowa jako zrodlo optymalizacji
podatkowej .Analiza miedzynarodowych procesow logistycznych na przykladzie firmy dhl express..Projekt
konkurencyjnosci powiatu zawiercianskiego.Ksztaltowanie wzajemnych relacji pomiedzy unia europejska a
federacja rosyjska.Kryminalistyka.praca licencjacka budzet gminy .Zmiany w procesie pozyskiwania
pracownikow w latach 1995 - 2005 na przykladzie oddzialu 3 pko bp s.a. w lodzi.Obligatoryjne fundusze
kapitalowe w systemie emerytalnym w polsce.Ryzyko kredytowe w dzialalnosci bankow..praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie bezpieczenstwem informacji w organizacji (na przykladzie powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej w krakowie).Pisanie prac magisterskich forum.Badanie zdolnosci kredytowej
podmiotow gospodarczych w banku komercyjnym.Wdrazanie zarzadzania jakoscia na przykladzie komendy
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miejskiej policji w elblagu.Strategia rozwoju turystyki w powiecie tomaszowskim wojewodztwa
lodzkiego.Doping w sporcie.Znaczenie rozumienia wartosci edukacji przez nauczycieli dla kierowania public
relations w szkole.Planowanie zasobow ludzkich oraz rekrutacja i zwalnianie pracownikow na podstawie
firmy zasada sp. Z o.o..Cywilnoprawna ochrona know-how w prawie polskim.praca licencjacka budzet gminy
.Rozwoj turystyki uzdrowiskowej na przykladzie uzdrowiska busko-zdroj oraz hotelu sloneczny zdroj medical
spa& wellness..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie wartoscia jako element wzrostu
przedsiebiorstwa.Standard zlota w ujeciu austriackiej szkoly ekonomii.Ugodowe rozwiazywanie sporow o
roszczenia ze stosunku pracy..Wzor pracy magisterskiej.Praca licencjacka z administracji.Przeglad form
opodatkowania podatkiem dochodowym malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa.Umiejetnosci przywodcze jako podstawa rozwoju kadr w administracji
publicznej.Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki vat 2010 .Status prawnokarny pracownikow ochrony..Rola
pomiaru i komunikowania kapitalu intelektualnego w zarzadzaniu przedsiebiorstwem globalnej gospodarki
informacyjnej.Szymanek- jaroslaw. Red. - panstwo wyznaniowe : doktryna- prawo i praktyka .Podatek od
towarow i uslug (vat) w jednostkach handlowych na przykladzie przedsiebiorstwa x.Promocja gminy
ciasna.Analiza kosztow pracy w zakladzie opieki zdrowotnej na przykladzie nzoz x.Tematy prac
magisterskich.System wynagradzania szkod medycznych w prawie polskim.Prawne aspekty gospodarki
lowieckiej (ze szczegolnym uwzglednieniem ustawy prawo lowieckie)..Promocja jako element marketingu
mix w polskich przedsiebiorstwach na przykladzie pbp orbis sp z o.o..Ocena szans i zagrozen zwiazanych z
funkcjonowaniem biura turystycznego na terenie krakowa..Elementy systemu motywacyjnego oraz systemu
oceniania w przedsiebiorstwie.Misja jako element zarzadzania strategicznego na przykladzie fundacji sw.
Wlodzimierza chrzciciela rusi kijowskiej w krakowie.Analiza statystyczna dzialalnosci finansowej
przedsiebiorstwa.Podatki dochodowe w polsce oraz niemczech. Analiza porownawcza..Media jako
instrument ksztaltowania postaw dzieci i mlodziezy.Usprawnianie modeli logistycznej obslugi klienta na
przykladzie urzedu miasta w piotrkowie trybunalskim.Zalety i wady prawnej regulacji referendum i
konsultacji spolecznych w gminie.Wplyw zmian w strukturze danej organizacji na podstawie pracownikow na
przykladzie wybranej spolki.Proces zarzadzania przedsiebiorstwem transportowym na przykladzie skat
transport sp. Z o. O..Prace licencjackie socjologia.Leasing jako forma finansowania inwestycji na przykladzie
bre banku s.a..Znaczenie roli zawodowej pedagoga szkolnego dla zarzadzania procesem dydaktyczno wychowawczym w szkole..Promowanie i wspieranie przedsiebiorczosci przez samorzad terytorialny na
przykladzie gminy lubien kujawski.Analiza zagrozen oraz ocena ryzyka zawodowego na wybranych
stanowiskach pracy lesnego zakladu doswiadczalnego siemianice.Znaczenie crm w rozwoju marketingu
partnerskiego w firmie knopik-belowski.Tradycyjny rachunek kosztow a rachunek kosztow abc i tdabc jako
narzedzie wspierajace zarzadzanie w przedsiebiorstwie produkcyjnym magnum-metal sp. Z
o.o..Funkcjonowanie systemu zamowien publicznych na przykladzie starostwa powiatowego w
radomsku.Rola systemu motywowania pracownikow (na przykladzie badan empirycznych w getin noble bank
s.a.).Marketing w sferze kultury na przykladzie udzialu polski w miedzynarodowym festiwalu w edynburgu w
2008 roku.Analiza ergonomicznych rozwiazan na wybranych stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie
metalurgicznym..Praca licencjacka z pedagogiki.Wolne miasta na ziemiach polskich w xix wieku: gdansk i
krakow - proba porownania.Duraj- agnieszka natasza. - rezerwy a strategie finansowe publicznych spolek
akcyjnych .Appel- gerald. - ogrywanie rynku raz na trzy miesiace : sprawdzony plan inwestowania na gieldzie
dla kazdego .praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo uporczywego nekania w polskim prawie karnym
.Procesy globalizacji gospodarczej a interesy narodowe polski..System motywacyjny personelu medycznego
na przykladzie wojewodzkiego szpitala zespolonego w czestochowie.Inwestycje ekologiczne gminy
myslenice..Kubuj- katarzyna. Red. - tryb zmiany konstytucji w wybranych panstwach czlonkowskich unii
europejskiej .Dualna rola logistyki w sytuacjach kryzysowych.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Przyczyny rozwiazania spolek handlowych powodujace utrate bytu prawnego
spolki. Ocena na podstawie uregulowan kodeksu spolek handlowych i orzecznictwa sadow polskich- ze
szczegolnym uwzglednieniem znaczenia klauzuli generalnej „waznej przyczyny”.praca licencjacka budzet
gminy .Podatek od towarow i uslug vat w swietle polskiego systemu podatkowego.Podatek dochodowy od
osob fizycznychi osob i osob prawnych w polsce na tle wybranych krajow unii europejskij.Ksztaltowanie
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kultury organizacyjnej poprzez koncepcje business excellence na przykladzie tnt express worldwide (poland)
sp. Z o.o..Podatkowoprawne aspekty sprzedazy przedsiebiorstwa.Sprawozdawczosc finansowa wspolnoty
mieszkaniowej.Kierowanie jako proces zarzadzania zasobami ludzkimi.Grochalski- stefan marek. Red. granice panstwa jako granice jurysdykcji w unii europejskiej .Strategie marketingu - mix firmy na przykladzie
przedsiebiorstwa handlowego modny pan.Finansowanie nieruchomosci kredytem hipotecznym na
przykladzie banku millenium s.a. w czestochowie w latach 2009-2011.Ochrona i udostepnianie danych
osobowych pracownika.Pisanie prac licencjackich szczecin.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw wybranych
imprez masowych na promocje miasta krakowa.Zastosowanie podejscia coachingowego w procesie rozwoju
potencjalu kompetencyjnego pracownikow.Dzialalnosc promocyjna firmy reebok w opinii mieszkancow
krakowa.Budzet jako instrument zarzadzania finansami jednostek samorzadu terytorialnego (na przykladzie
gminy kolno w latach 2008- 2012).praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie jakoscia uslug na przykladzie urzedu miejskiego w nysie.Rekrutacja- selekcja i adaptacja
spoleczno-zawodowa pracownikow na podstawie firmy zasada group..Kryminologia.Koncepcja wdrozenia
systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy pn-en iso 9001:2009 w serwisie samochodowym.Systemy
informatyczne bankowosci elektronicznej..Postepowanie dowodowe w procedurze
administracyjnej..Reforma onz jako odpowiedz na wyzwania i zagrozenia xxi wieku - z uwzglednieniem
stanowiska polski.Analiza dochodow jednostki samorzadowej na przykladzie gminy goworowo w latach
2003-2006.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji ekonomicznofinansowej wybranego przedsiebiorstwa.Prawnokarna problematyka przeszczepu.Motywowanie
pracownikow na tle emocjonalnego przywodztwa (d.goleman).Wplyw nakladow inwestycyjnych na stope
zatrudnienia w gospodarce krajowej.Efekty ekonomiczne i organizacyjne po restrukturyzacji na przykladzie
bot elektrowni belchatow s.a..Ocena dzialalnosci firmy izoplast systemy okien i drzwi w swietle badan
marketingowych.Nowe instrumenty finansowe dla przedsiebiorstw w pierwszej dekadzie xxi wieku.Stosunek
do reklamy dzieci w wieku przedszkolnym..Ferrazzi- keith. - nigdy nie jedz sam czyli sekrety sukcesow w
biznesie .Badania rynkowe i marketingowe w internecie na przykladzie sklepu oleno.pl.Szkolenia- jako
element polityki personalnej na przykladzie esbanku banku spoldzielczego.Tematy prac magisterskich
rachunkowosc.praca licencjacka budzet gminy .Ksiegi wieczyste a bezpieczenstwo obrotu nieruchomosciami
na przykladzie dzialalnosci sadu rejonowego w czestochowie.Rozwoj oraz finansowanie malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.Rozwoj i zastosowanie personal digital assistant (pda) w biznesie i zyciu
codziennym.Proces dyfuzji innowacji technologicznych w logistyce na przykladzie paczkomatow 24/7 firmy
inpost.Dynamika i struktura zadluzenia sektora samorzadu terytorialnego w polsce w latach 20042009.Model procesu logistycznego na przykladzie instytutu szkolenia i analiz gospodarczych w warszawie
.Proba opracowania rachunku kosztow dzialan w przedsiebiorstwie sadowniczym.Problemy zarzadzania
logistycznego w przedsiebiorstwie x..Realizacja inwestycji w swietle warunkow kontraktowych fidic.praca
licencjacka budzet gminy .Factoring jako instrument finansowania dzialalnosci gospodarczej..Konflikty a
zarzadzanie zespolami pracowniczymi.Wspolczesne przestepstwa wykorzystujace siec internet .Analiza
statystyczna polityki handlowej w unii europejskiej.Logistyka w strategii rozwoju miasta glowna.Zarzadzanie
srodowiskiem z uwzglednieniem gospodarki odpadami komunalnymi na przykladzie gminy
zawiercie..Sprawy wyznaniowo-religijne w rozwiazaniach konstytucyjnych ii rzeczpospolitej..Kredyt
konsumencki jako glowny produkt banku komercyjnego na przykladzie pko banku polskiego i grupy bre
banku w latach 2007- 2011.Ksztaltowanie sie odpowiedzialnosci karnej nieletnich w prawie polskim.Wplyw
spolecznej odpowiedzialnosci biznesu na budowanie wartosci spolki na przykladzie wybranych uczestnikow
gieldowego indeksu spolek odpowiedzialnych respect.Odpowiedzialnosc banku za udzielenie kredytu w
obrocie profesjonalnym.Mlodziez na rynku pracy w polsce w latach 2000-2005.Skazanie bez
przeprowadzenia rozprawy w prawie karnym skarbowym na tle procedury karnej.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie miedzykulturowa edukacja w szkole. Badanie postaw nauczycieli- uczniow i
rodzicow..Ocena efektywnosci inwestycji komunalnych w gminie gorzkowice..Ochrona prawa pracownika do
prywatnosci w stosunku zatrudnienia.Salmonowicz- henryk. Red. - koniunktura w gospodarce swiatowej a
rynki zeglugowe i portowe : praca zbiorowa .Napisze prace licencjacka.Wykorzystywanie funduszy unijnych
przez jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wierzchlas w latach 2007-2011.Forma
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prawna aktu glosowania i uchwaly zgromadzenia spolki kapitalowej.Systemy planowania potrzeb
materialowych w przedsiebiorstwie produkcyjnym..Bezposrednie inwestycje zagraniczne inwestorow
holenderskich w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich kielce.Pozyskiwanie
srodkow z funduszy unii europejskiej na realizacje zadan gmin ( na przykladzie gminy turawa )..Perspektywy
w badaniach kultury organizacyjnej. Studium przypadku przedsiebiorstwa turystycznego.praca licencjacka
budzet gminy .Marketing ziemi sadeckiej..Podejscie pracownikow do pracy w kontekscie funkcjonowania
zespolow w organizacjach publicznych..Pisanie prac tanio.praca licencjacka budzet gminy .Podnoszenie
innowacyjnosci i konkurencyjnosci firm z sektora msp w polsce przy wykorzystaniu funduszy
unijnych.Instytucja swiadka koronnego.Proces rekrutacji i selekcji przeprowadzany w dziale sprzedazy na
przykladzie vistula group s.a..Wplyw informacji na kursy spolek gieldowych na gpw na przykladzie wynikow
wyborow politycznych.Praca licencjacka przyklad.Korzysci i ograniczenia zastosowania systemu logistyki
odwrotnej w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Plan pracy magisterskiej.Zarzadzanie jakoscia
na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa..Prawo cytatu- na granicy dozwolonego uzytku.Zmiana i
rozszerzenie zarzutow w postepowaniu przygotowawczym w polskim procesie karnym.praca licencjacka
budzet gminy .Techniczne rozwiazania w cementowni warta s.a. zapewniajace bezpieczenstwo obslugi linii
produkcyjnej..Srodki unijne wspolfinansujace kapital ludzki na przykladach malych i srednich firm w
ostrolece.Analiza finansowa jako narzedzie oceny rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie epc sp. Z
o.o..Koordynacja dostaw materialow na plac budowy z wykorzystaniem it praca inzynierska
budownictwo.Logistyka jako narzedzie w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Hobbes i spinoza: od stanu natury
do panstwa.Planowanie kariery zawodowej uczniow z zastosowaniem teorii j. Hollanda.Pisanie prac
dyplomowych cennik.Przykladowe prace licencjackie z pedagogiki.Borkowski- krzysztof. Red. - obsluga ruchu
turystycznego a karnoprawna ochrona granic rzeczpospolitej polskiej .Przestepczosc prokreacyjna.Rola
informacji dostarczanych przez rachunek kosztow na przykladzie badanego przedsiebiorstwa.Rachunkowosc
z zasadami - wplyw polityki rachunkowosci na sposob ewidencji i prezentacji zdarzen
gospodarczych.Problemy prawa elektronicznej administracji.Reprezentacja i prowadzenie spraw spolki
kapitalowej przed jej zarejestrowaniem.Wyzsze szkolnictwo panstwowe- a panstwowe wyzsze szkolnictwo
zawodowe.praca licencjacka budzet gminy .Frackiewicz- ewa tl. - slownik pojec ekonomicznych. [cz. 1].Wplyw funduszy unijnych dla malych i srednich przedsiebiorstw na rozwoj regionalny..praca licencjacka
budzet gminy .Zakaz wykonywania zawodu- zajmowania stanowiska lub prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej jako forma reakcji na przestepstwo.Naruszenie zasad bezpieczenstwa w ruchu ladowym jako
znamiona typu czynu zabronionego z art. 177 k.k..Zakaz reformations in peius w postepowaniu
administracyjnym..Dobor zewnetrzny na przykladzie woodward governor poland sp. Z o.o..Tematy prac
magisterskich ekonomia.Formy zabezpieczenia dzialalnosci kredytowej banku na przykladzie banku
spoldzielczego w grybowie w latach 2000-2004.Wplyw restrukturyzacji na procesy zarzadzania w hucie szkla
gospodarczego zawiercie s.a. w oparciu o analize ekonomiczno-finansowa w latach 2000 - 2005.Bariery
rozwoju przedsiebiorczosci kobiet w gminie czarna bialostocka.Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego jako zrodlo prawa miejscowego.Ocena wykorzystania mediow spolecznosciowych w
marketingu zakladow gastronomicznych na przykladzie wybranych lokali krakowskich.praca licencjacka
budzet gminy .Kluza- stanislaw. Red. - procesy demograficzne a kapital spoleczny .Okazanie w krakowie srodmiesciu w latach 2004-2006.Pisanie pracy maturalnej.Strona postepowania administracyjnego..Cieslakiwona. Red. - wspolczesna waloryzacja przestrzeni zurbanizowanej .praca licencjacka budzet gminy .Ocena
oferty kulturalnej miasta opola w opinii studentow uniwersytetu opolskiego..Umowa timeshare w swietle
dyrektywy 2008/122/we i ustawy o timeshare.Ocena promocji sprzedazy na przykladzie produktow w
supermarketach na terenie czestochowy.Specyfika zarzadzania marketingowego malej firmy budowlanej na
przykladzie firmy remaxconstruct.Jak sie pisze prace licencjacka.Analiza strategii rozwoju spolecznoekonomicznego gminy popow.Jakosc stron internetowych a sukces promocyjny biur turystycznych.praca
licencjacka budzet gminy .Charakterystyka i porownanie rozwoju gospodarek argentyny i brazylii od czasow
kolonialnych do wybuchu wielkiego kryzysu (1492-1930).Dzialania ludzkie zrodlem zagrozen
bezpieczenstwa.Wartosc firmy i jej odwzorowanie w swietle regulacji polskich i miedzynarodowych
standardow rachunkowosci.Cywilnoprawna ochrona poufnosci informacji w trips- znku oraz kc - zagadnienia
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wybrane.Analiza jakosci uslug ing banku slaskiego..Wykladnia gospodarcza na tle pozostalych zasad wykladni
prawa.praca licencjacka budzet gminy .Realizacja koncepcji spolecznej odpowiedzialnosci biznesu na
przykladzie koncernu toyota.Wyrok zaoczny w postepowaniu cywilnym. Zagadnienia teoretyczne i
praktyczne..praca licencjacka budzet gminy .Ocena zagrozen bezpieczenstwa narodowego rp w aspekcie
konfliktow lokalnych na bliskim wschodzie i w afryce polnocnej.Polityka banku pko bp s.a. w zakresie
tworzenia rezerw.Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomosci.Strategie marketingowe i finansowe na
podstawie spolki anica system s.a..Szkolenia jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
urzedu miejskiego.System ubezpieczen zdrowotnych rolnikow w polsce – kierunki zmian.Opracowanie
monograficzne stolarki okiennej i drzwiowej w budownictwie jednorodzinnym lacznie z technologia
wbudowania. Praca inzynierska budownictwo.Bariery i uwarunkowania we wdrazaniu systemu zarzadzania
jakoscia w przedsiebiorstwie kamieniarz...
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