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praca licencjacka budzet gminy . Bezrobocie w powiecie sieradzkim na tle wojewodztwa lodzkiego w latach
2000-2010. Jak powinna wygladac praca licencjacka. Problematyka zarzadzania terminalami i portami
lotniczymi. Leasing jako forma finansowania przedsiebiorstwa z perspektywy rachunkowosci (z ilustracja na
przykladzie grupy futura prime s.a.). Wadliwosc oswiadczen procesowych stron w postepowaniu
administracyjnym.. Determinanty jakosci w przemysle odziezowym.. Kierunki rozwoju programow
edukacyjnych szkolnictwa wyzszego na tle polityki i inicjatyw unii europejskiej w latach 2006-2009. Rozwoj
bankowosci prywatnej w polsce w latach 1993-2007. Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki
regionalnej - na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. Spoleczne i psychologiczne skutki
bezrobocia oraz sposoby przeciwdzialania im na przykladzie lokalnego rynku pracy w kaliszu.. Kryterium
nadawania oraz zmiany imion i nazwisk w swietle orzecznictwa sadow administracyjnych.. Bankowy tytul
egzekucyjny w transgranicznej dzialalnosci instytucji kredytowych i bankow w prawie we. Rekrutacjaselekcja- derekrutacja jako narzedzia polityki personalnej na przykladzie fmg pioma s.a. w piotrkowie
trybunalskim. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Zachodnioeuropejskie
koncepcje integracji europejskiej w xx wieku i na poczatku xxi wieku. praca licencjacka budzet gminy . Wplyw
szkolen pracowniczych na proces adaptacji w miejscu pracy na podstwie firmy gedeon richter marketing
polska sp. Z o.o.. Ekonomiczny wymiar rozwoju agroturystyki w wojewodztwie mazowieckim.. Struktura
pracy licencjackiej. Projekt technologii i organizacji robot remontowych i modernizacyjnych wybranego
budynku mieszkalnego praca inzynierska budownictwo. praca licencjacka budzet gminy . Wykorzystanie
analizy finansowej w ocenie kondycji ekonomicznej spolki top farms glubczyce w latach 2002 - 2006..
Rozrachunki publicznoprawne w przedsiebiorstwie na przykladzie zakladu mechaniczno - odlewniczego
zelmot w szczytach. Centra logistyczne jako element infrastruktury transportowej na przykladzie regionu
lodzkiego. Ocena efektywnosci zarzadzania portfelem inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych w
polsce. Udzial grupy europejskiego banku inwestycyjnego w finansowaniu dzialalnosci unii europejskiej.
Procedura --niebieskie karty w powiecie glubczyckim w latach 2006-2009. Analiza fuzji spolek gieldowych na
przykladzie polifarbu wroclaw s.a. i polifarbu cieszyn s.a.. Konkurencyjnosc i innowacyjnosc firmy intercon econsulting na rynku uslug internetowych. Obligacje komunalne jako dodatkowe zrodlo pozyskania srodkow
dla jednostki samorzadu terytorialnego. Wplyw kryzysu na strategie przedsiebiorstw. Rozrachunki z tytulu
postepowan sadowych w rachunkowosci budzetowej na przykladzie sadu okregowego w czestochowie..
System haccp jako element higieny bezpieczenstwa pracy w przedsiebiorstwie binder. Analiza kosztow pracy
w przedsiebiorstwie. Rola funduszy strukturalnych w rozwoju regionalnym polski - wybrane projekty
wojewodztwa lodzkiego. praca licencjacka budzet gminy . Skarga o wznowienie postepowania
sadowoadministracyjnego. Doktryna urzadzen kluczowych (essential facilities) w europejskim i
amerykanskim prawie konkurencji. Zakaz nabywania udzialow wlasnych a przejecie spolki dominujacej przez
jej zalezna spolke z o.o. (downstream merger). Ocena zagrozen na wybranych stanowiskach pracy jako
niezbedny element wdrozenia systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy na przykladzie kuzni
palysz. praca licencjacka budzet gminy . Proces szkoleniowy jako element zzl na przykladzie politechniki
lodzkiej. Podwyzszenie kapitalu zakladowego spolki akcyjnej w granicach kapitalu docelowego. Przedmiot i
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tresc sluzebnosci drogi koniecznej. Analiza dochodow i wydatkow budzetowych jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy piotrkow trybunalski w latach 2003-2005. Bezpieczenstwo energetyczne
unii europejskiej z punktu widzenia polski. Suchecka- jadwiga (1948- ). Red. - finansowanie ochrony zdrowia :
wybrane zagadnienia . Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie fmg pioma s.a. w latcha
2002-2004. Seminarium ii r.st. V r- kat.prawa rolnego. Podatkowe i ksiegowe aspekty rozliczen transakcji
pomiedzy podmiotami powiazanymi. Znaczenie rekrutacji i selekcji personelu w procesie zarzadzania
zasobami ludzkimi (na przykladzie badan w urzedzie skarbowym w strzelcach opolskich).. Konstrukcja i
perspektywy zmian podatku od nieruchomosci.. Metody analizy rynku forex i budowa strategii inwestycyjnej.
Promocja krakowa w unii europejskiej.. Zatrudnienie skazanych odbywajacych kare pozbawienia wolnosci.
Kongestia jako problem systemu logistyki miejskiej warszawy. Sposoby jego rozwiazania. Ksztaltowanie
wizerunku hotelu na rynku podkarpackim. Dostosowanie podatku od towarow i uslug do wymogow unii
europejskiej. Wycena bilansowa wedlug mssf/msr oraz ustawy o rachunkowosci. (studium przypadku:
przedsiebiorstwo budowlane abm solid s.a.). Prawo do odprawy pienieznej w przypadku rozwiazania
stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow. Analiza dochodow i wydatkow budzetowych
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy mykanow w latach 2005 -2009. Zarzadzanie
jakoscia w przedsiebiorstwie uslug logistycznych x. praca licencjacka budzet gminy . Sytuacja prawna
pracodawcow w zwiazku z zatrudnianiem osob niepelnosprawnych na podstawie ustawy o rehabilitacji i
zatrudnianiu osob niepelnosprawnych. Instytucja scalania i wymiany jako instrument poprawy struktury
gruntow rolnych. praca licencjacka budzet gminy . Zastosowanie metod i instrumentow przeciwdzialania
bezrobociu na przykladzie powiatu myszkowskiego. Pracy licencjackiej. Walka o dostep i kontrole nad
swiatowymi zlozami ropy naftowej. Rola nauczyciela w procesie zarzadzania klasami inegracyjnymi. Prawo
malzenskie w kosciele katolickim.. zrodla finansowania dzialalnosci gospodarczej. Specyfika funkcjonowania i
zarzadzania w malych i srednich przedsiebiorstwach. Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na
przykladzie pko bp s.a.. Zastaw na akcjach w obrocie tradycyjnym i na rynku kapitalowym. Prawo do dobrej
administarcji. Analiza sprawozdan finansowych w warunkach zagrozenia upadloscia na przykladzie spolki zpb
eskimo s.a.. Public relations w administracji publicznej na przykladzie urzedu miasta lodzi. praca licencjacka
budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Artykul 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji osia
walki z nierzetelna rywalizacja gospodarcza. Dzialalnosc domow maklerskich na wybranych przykladach.
Podatki lokalne jako zrodlo finansowania samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy slupia. praca
licencjacka budzet gminy . Zarzadzanie finansami gminy chrzastowice na podstawie analizy budzetu w latach
2006-2010.. Gospodarka oparta na wiedzy w polsce w xxi wieku. Ocena zasobow w przemysle
cementowym.. Pomoc postpenitencjarna.. Naruszenie klauzuli konkurencyjnej. Umowa faktoringu w prawie
cywilnym rosyjskim- ukrainskim i polskim. Wykorzystanie bilansu i rachunku zysku i strat do oceny sytuacji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie optima medycyna sa w latach 2009-2011. Kulturowe profile
organizacji w opiniach studentow czterech narodowosci. Analiza marketingu politycznego w polsce na
przykladzie kampanii prezydenckich z 2000 i 2005 roku. Pisanie prac magisterskich cennik. Obywatelstwo
unii europejskiej. Analiza zrodel dochodow w zarzadzaniu finansami jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy radomsko.. Analiza zakresu i kierunkow uslug rozliczeniowych ing banku slaskiego s.a..
Rozwoj rynku kapitalowego na podstawie rynku akcji. Warunki podjecia aktywnosci handlowej na rynku
federacji rosyjskiej na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa. Zasada sprawnosci procesu karnego
(zagadnienia postepowania jurysdykcyjnego).. Ocena zdolnosci kredytowej osob fizycznych przy udzielaniu
kredytu hipotecznego na przykladzie banku slaskiego ing w latach 2007 - 2009. Bezposrednie stosowanie
konstytucji. Struktura i zawartosc portalu internetowego przeznaczonego dla rolnikow. Ocena kondycji
finansowej spolki zpc mieszko s.a. w latach 2001-2004. Prace dyplomowe architektura. Formy doskonalenia
zawodowego i ocena ich efektywnosci na przykladzie przedsiebiorstwa konserwacja zabytkow - kominki
mikolajczyk.. Szkola jako organizacja uczaca sie na przykladzie publicznej szkoly podstawowej ipublicznego
gimnazjum w graczach. Podatek dochodowy od osob prawnych na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej
lokator we wloszczowie. Prace magisterskie pielegniarstwo. Wplyw procesu komunikacji na zarzadzanie
zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie produkcyjno-handlowym jolex w czestochowie. Fragmentacja
polityczna - wplyw na rozwoj i zarzadzanie rozwojem gmin wojewodztwa lodzkiego. Posrednictwo finansowe
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na rynku kredytow hipotecznych w polsce i wielkiej brytanii. Marketing szeptany jako instrument promocji
na przykladzie nasza-klasa.pl. Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie budzetu
gminy miastkowo. Rola rzecznika praw obywatelskich w polskim systemie prawnym. Zarzadzanie produkcjajakoscia i bezpieczenstwem pracy w zakladzie remontowo - uslugowym.. Marketing szeptany w internecie.
Proba porownania z reklama telewizyjna. Motywowanie jako istotny element procesu zarzadzania w firmie
big star.. Ochrona tajemnicy przedsiebiorstwa. Audyt wewnetrzny i jego funkcjonowanie w jednostkach
samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu miasta lodzi. Specyfika rachunkowosci bankow na
przykladzie banku czestochowa s.a. w aspekcie jego przejecia przez bre bank s.a.. Przedsiebiorczosc kobiet
(na przykladzie miast lomzy i zambrowa). praca licencjacka budzet gminy . Sytuacja kobiet na rynku pracy w
polsce na tle krajow unii europejskiej. Fundusze strukturalne i ich znaczenie dla miasta lodzi. Analiza
funkcjonowania produktow kredytowych dla klientow indywidualnych w wybranych bankach komercyjnych..
Role menedzera w zarzadzaniu mikroprzedsiebiorstwem. Formy wsparcia kierowane do sektora malych i
srednich przedsiebiorstw. Wplyw kryzysu finansowego na dzialalnosc deweloperska. Instytucja
tymczasowego aresztowania. Prawne- polityczne i kulturowe wymiary legitymizacji unii europejskiej.
Karnoprawna regulacja wybranych form piractwa intelektualnego w polsce. Sponsoring szansa dla kultury na
przykladzie dzialan kompanii piwowarskiej s.a.. Motywowanie w przedsiebiorstwie casus firmy wazmet.
System ocen zdolnosci kredytowej klientow banku na przykladzie pekao s.a.. Satysfakcja i lojalnosc klientow
na przykladzie fortis bank polska s.a.. praca licencjacka budzet gminy . Tematy pracy licencjackiej. Realizacja
celow budzetowych poprzez fundusze celowe. Wzor pracy magisterskiej. Rozwoj gospodarstw
niskotowarowych po wstapieniu polski do unii europejskiej. Zastosowanie metody smed w przemysle
szklarskim.. Pisanie prac na zlecenie. Rozwiazania magazynowe jako warunek sprawnego funkcjonowania
systemu logistycznego przedsiebiorstwa. Wybrane zagadnienia logistyki dystrybucji przedsiebiorstwa na
przykladzie przedsiebiorstwa x. Motywacyjna rola systemu wynagrodzen. Dzialalnosc placowki przedszkolnej
w swietle nowych uwarunkowan prawnych i zreformowanego systemu oswiaty.. Plany budowy lodzkiej kolei
aglomeracyjnej. Budzetowanie kapitalowe jako narzedzie strategicznego controllingu. Reklama
wprowadzajaca w blad i nierzeczowa. Przestepstwa komputerowe w polskim prawie karnym.. Analiza dna
jako dowod we wspolczesnym procesie karnym na tle porownawczym.. Prace magisterskie spis tresci.
Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na przykladzie robotniczej spoldzielni mieszkaniowej hutnik.
Minimalizacja ryzyka kredytowego (na przykladzie banku spoldzielczego w poddebicach). Rola zarzadcy w
gospodarowaniu zasobami nieruchomosci jednostki samorzadu terytorialnego. Ochrona dziedzictwa
kulturowego. Przyklad fortow krzeslawice i lapianka oraz dworu w ryczowie. Uwarunkowania wynikajace z
zastosowania bankowosci elektronicznej w polsce. Ocena pracownikow i jej wplyw na wydajnosc pracy w
przedsiebiorstwie. Baza prac licencjackich. System motywacyjny w wojsku w wyniku zmian organizacyjnych.
Ochrona informacji niejawnych o klauzuli tajne lub scisle tajne w prawie karnym materialnym. Rozwoj kadr w
organizacji uczacej sie. praca licencjacka budzet gminy . Ocena faktow restrukturyzacji przedzalni zawiercie
s.a.. Rachunkowosc podatkowa w sektorze msp. Systemy motywacji w przedsiebiorstwie. Sprawozdanie
finansowe jednostki jako zrodlo informacji do podejmowania decyzji na przykladzie fabryki dywanow
weltom s.a. w tomaszowie mazowieckim. praca licencjacka budzet gminy . Znaczenie wynagrodzen
pracowniczych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w placowce pogotowie opiekuncze. praca licencjacka
budzet gminy . Opodatkowanie najmu aspekty materialne i formalne. Rola foresightu w zarzadzaniu
strategicznym w regionie.. Aktywne formy walk z bezrobociem w powiecie tomaszowskim w latach 20052009. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Logistyczne aspekty funkcjonowania
rynku turystycznego. praca licencjacka budzet gminy . Gospodarka magazynowa na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjnego xyz. Motywacja kurierow w firmie masterlink express. Prawo do zycia w
systemie prawa europejskiego na przykladach klonowania- aborcji i eutanazji. Windykacja naleznosci
bankowych z tytulu niesplaconego kredytu hipotecznego poprzez egzekucje z nieruchomosci.. praca
licencjacka budzet gminy . Nabycie wlasnosci ruchomosci na podstawie umowy z osoba nieuprawniona..
Opis usytuowania mniejszosci narodowych w republice slowackiej ze szczegolnym uzwglednieniem polonii
slowackiej. praca licencjacka budzet gminy . Kontrola prokuratorska w systemie kontoli administracji
publicznej.. Pozyskiwanie pracownikow jako obszar gospodarowania kapitalem ludzkim w przedsiebiorstwie
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na przykladzie firmy grupa biznes polska. praca licencjacka budzet gminy . Systemy informacyjne wspierajace
przedstawicieli handlowych. Status prawny podmiotow w zatrudnieniu tymczasowym. praca licencjacka
budzet gminy . Analiza porownawcza wykonania budzetu w przedszkolu publicznym i niepublicznym. Praca
licencjat. Logistyka procesow dystrybucji w przedsiebiorstwie. Uprowadzenie art.211 k.k.. Rozwoj spolecznogospodarczy miast w wojewodztwie dolnoslaskim w latach 1999-2004.. Polityka transportowa w centra
logistyczne w unii europejskiej. Alexis de tocqueville - samorzadnosc gwarancja wolnosci w demokracji.
Transport intermodalny jako przyszlosc przewozow towarowych. Marketing terytorialny jako narzedzie
wzrostu konkurencyjnosci jednostki samorzadu terytorialnego. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z
reszty kary pozbawienia wolnosci w polskim prawie karnym. Podstawy wznowienia postepowania sadowego
w polskiej procedurze karnej. praca licencjacka budzet gminy . Europejski nakaz aresztowania - aspekty
proceduralne i praktyka stosowania. Ustroj polityczny japonii. Czynniki wewnetrzne i zewnetrzne
determinujace proces planowania budzetu gminy na przykladzie gminy mykanow. Facility management w
nowoczesnym zarzadzaniu nieruchomoscia. Atrakcyjnosc rynku ubezpieczen turystycznych w polsce na
przykladzie produktow tuir warta s. A.. Zielen- slawomir. - obrot nieruchomosciami a podatki dochodowe i
vat 2012 : problemy praktyczne . Ewidencja rozrachunkow z pracownikami w polityce rachunkowosci na
przykladzie przedsiebiorstwa zdz - oddzial terenowy w przedborzu. Ewolucja odpowiedzialnosci
odszkodowawczej wladzy publicznej na przykladzie skargi o stwierdzenie niezgodnosci z prawem
prawomocnego orzeczenia sadu w postepowaniu cywilnym. praca licencjacka budzet gminy . Analiza
finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy xsp. Z o. O.. Proces motywowania w przedsiebiorstwie
sektora budowlanego na przykladzie wolimex. Finansowanie zadan gminy ze srodkow unii europejskiej na
przykladzie gminy gomunice w latach 2003-2007. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet
gminy . Zarzadzanie przez jakosc w swietle teorii i praktyki organizacyjnej. Narzedzia motywacyjne
stosowane w polskich szkolach. Motywacja wedlug nauczycieli i dyrektorow. Przestepczosc zorganizowana.
Analiza zjawiska w wybranych krajach unii europejskiej. Fundusze venture capital alternatywnym zrodlem
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w krajach nordyckich na przykladzie finlandii. Zdobywanie
przewagi konkurencyjnej - na przykladzie organizacji sektora spolecznego. Kompleksowe zarzadzanie jakoscia
/tqm/ w aspekcie motywacji pracownikow. Gospodarka turystyczna w gminie slawa i jej wplyw na rozwoj
lokalny.. Zroznicowanie regulacji konsumenckiego prawa odstapienia w aspekcie harmonizacji prawa
europejskiego. Bankowa analiza zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa. Venture capital w stanach
zjednoczonych i w krajach nadbaltyckich.. Polityka promocyjna polskiej organizacji turystycznej wobec rynku
francuskiego.. Pozyskiwanie i wynagradzanie pracownikow jako podstawowe elementy w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi na przykladzie drugiego urzedu skarbowego w tarnowie. Prawa i obowiazki czlonka rady
nadzorczej w jednoosobowej spolce skarbu panstwa i spolce komunalnej. Spolka partnerska w polskim
kodeksie spolek handlowych. Pisanie prac doktorskich. Wizerunek organizacji non-profit na przykladzie
okregu lodzkiego zwiazku harcerstwa rzeczypospolitej. Franchising i jego zastosowanie w przedsiebiorstwie
na podstawie pkn orlen s. A.. praca licencjacka budzet gminy . Outsourcing jako metoda poprawy
efektywnosci procesow logistycznych. Stasiak- andrzej. Red. - kultura i turystyka - razem- ale jak? : praca
zbiorowa . Kierunki zastosowania rachunku przeplywow pienieznych w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.
Promocja w kanalach dystrybucji na rynku srodkow produkcji na przykladzie firmy bpi.formipac. Strategia
podatkowa jako narzedzie efektywnego zarzadzania podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarow i
uslug w przedsiebiorstwie na podstawie sp. Z o.o.. Wplyw rezerw na wynik finansowy tu allianz s.a..
Wspolpraca organizacji non profit z administracja publiczna na szczeblu samorzadowym. Wplyw aktywnych
form na ograniczenie i zwalczanie bezrobocia na lokalnym rynku pracy (na przykladzie powiatu
piotrkowskiego w latach 2005-2009). Pisanie pracy doktorskiej. Zintegrowany system zarzadzania
przedsiebiorstwem na przykladzie elektrowni laziska. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka
budzet gminy . Wplyw bezrobocia i walki z bezrobociem na sytuacje na rynku pracy na przykladzie powiatu
zgierskiego. Analiza zrodel finansowania samorzadu lokalnego na przykladzie gminy cieladz. Klauzula
demokratycznego panstwa prawnego w polsce po roku 1989. Stys- aniela. Red. - pozycja polskich podmiotow
rynkowych : pierwsze doswiadczenia procesow integracji . Stres jako element ryzyka w dzialalnosci
zawodowej pielegniarek podstawowej opieki zdrowotnej w polsce. Organizacja rolniczego ubezpieczenia
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spolecznego w swietle przepisow o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow oraz finansowanie kasy rolniczego
ubezpieczenia spolecznego.. Urzad kanclerza w rzeczpospolitej szlacheckiej do czasow oligarchii magnackiej.
Zarzadzanie majatkiem obrotowym na przykladzie pgf s.a.. Analiza sytuacji majatkowo-finansowej zakladu
gospodarki mieszkaniowej. Inido i unctad jako formy wspolpracy narodow zjednoczonych w dziedzinie
gospodarczej.. Dzialania regulacyjne panstwa stanowiace srodki rownoznaczne z wywlaszczeniem w
arbitrazu inwestycyjnym. Adaptacja pracownika jako jeden z elementow procesu motywacyjnego. Egzekucja
z nieruchomosci w postepowaniu egzekucyjnym w administracji.. Publicznoprawna reglamentacja reklamy.
Wycena przedsiebiorstwa na przykladzie polskiej grupy farmaceutycznej - pgf. Gospodarka finansowa gminy
nowy wisnicz. Partycypacja samorzadu terytorialnego w finansowaniu pomocy spolecznej w oparciu o dom
pomocy spolecznej zgromadzenia siostr urszulanek w sieradzu. Zastosowanie zarzadzania strategicznego na
przykladzie urzedu gminy i miasta drzewica. Wplyw zabezpieczen rzeczowych na oddalenie wniosku o
ogloszenie upadlosci albo umorzenie postepowania upadlosciowego. Problemy elastycznosci zatrudnienia na
przykladzie agencji pracy tymczasowej trenkwalder & partner sp.z o.o.. Finansowanie inwestycji
proekologicznych w polsce z uwzglednieniem wojewodztwa lodzkiego. Kasiewicz- stanislaw (1946- ). Red. szok regulacyjny a konkurencyjnosc i rozwoj sektora bankowego . Wplyw reformy podatkowej na strukture
dochodow budzetu w polsce.. Metody finansowania inwestycji w nieruchomosci. Analiza dzialan
sponsorskich klubu sportowego na przykladzie klubu pilkarskiego legia warszawa. Wspieranie rozwoju
zasobow ludzkich ze srodkow zporr na przykladzie wojewodztwa malopolskiego.. Status prawny agenta
ubezpieczeniowego na podstawie ustawy o posrednictwie ubezpieczeniowym. Kryminologiczna ocena
nieletnich grup przestepczych. Strategia wprowadzania nowego produktu na rynek na przykladzie neostrady
tp. Prace licencjackie pielegniarstwo. Zarzadzanie zapasami w gospodarce magazynowej. Handel
elektroniczny i formy dzialalnosci marketingowej w internecie na przykladzie branzy produktow fmcg.
Dzialalnosc gminy szczekociny w zakresie ochrony srodowiska.. Marketing w dzialalnosci przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy opoczno. Prace licencjackie zarzadzanie. Influence of operational condition of machine and
on quality of produced lock.. praca licencjacka budzet gminy . Dzialania marketingowe przedsiebiorstwa w
sektorze uslug finansowych (profesjonalnych). Analiza ryzyka kredytowego podmiotow gospodarczych na
przykladzie banku pko bp sa w latach 2008-2010. Nadzor nad dzialalnoscia bankow. Zarzadzanie zasobami
ludzkimi w instytucjach publicznych na podstawie zakladu ubezpieczen spolecznych w myszkowie. Szkolenie i
ocena pracownikow na przykladzie dabrowskiej fabryki maszyn elektrycznych damel s.a.. Podzial
nieruchomosci na przykladzie gminy myszkow. Czubak- wawrzyniec. - wspolna polityka rolna a rozwoj
rolnictwa w polsce . Zarzadzanie lancuchem dostaw w drukarni poligraf.. Polityka szkoleniowa na przykladzie
wybranej firmy. Psychologiczne aspekty e-commerce. Wplyw marki na decyzje zakupowa na aukcjach i w
sklepach internetowych.. Plynnosc- a rentownosc przedsiebiorstwa na przykladzie firmy asseco poland s.a..
Analiza gospodarki finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kozieglowy w latach
2007-2011. Praca tymczasowa jako elastyczna forma zatrudnienia.. Postrzeganie jakosci uslug bankowych
przez klientow instytucjonalnych. Pozycja prezydenta w panstwach nadbaltyckich. Koszt pracy licencjackiej.
Czas pracy kierowcow. Ocena zdolnosci kredytowej potencjalnego kredytobiorcy na przykladzie wybranego
banku. Dochody i wydatki samorzadu terytorialnego na przykladzie budzetu i sprawozdan gminy cekowkolonia. Jakosc- a ochrona srodowiska. Rozwoj zrownowazony na podstawie firmy abb. Europejska spolka
akcyjna (se) jako alternatywna forma prowadzenia dzialalnosci w odniesieniu do podmiotow krajowych.
Analiza i struktura wynagrodzen na przykladzie osrodka doskonalenia kadr sluzby wieziennej w sulejowie w
latach 2008-2010. Przestepczosc dzieci. Wplyw kryzysu na koniunkture gospodarcza niemiec..
Uwarunkowania prowadzenia wlasnej dzialalnosci gospodarczej.. Atrakcyjnosc inwestycyjna polski.
Gospodarstwo rolne w postepowaniu egzekucyjnym. Organizacja systemu reklamy w przedsiebiorstwie.
Wplyw stylu zarzadzania na efektywnosc poleglych menedzerowi pracownikow. Pomoc unii europejskiej dla
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce w ramach funduszy strukturalnych. Wplyw kredytow
hipotecznych na ryzyko bankowe na przykladzie deutsche bank pbc s.a.. Gwarancje prawne istnienia
cmentarzy wyznaniowych w polsce na tle porownawczym. Rola zamowien publicznych w zarzadzaniu
jednostka administracji publicznej na przykladzie wybranych jednostek samorzadowych wojewodztwa
lodzkiego. Szopa- bogumila. - oszczednosci i rozpietosci dochodowe a dynamika gospodarcza : interakcje na
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przykladzie pol. Przestepstwo nielegalnego posiadania- wytwarzania lub udostepniania broni albo amunicji
/art.263 k.k./. Podtrzymywanie wizerunku firmy na przykladzie firmy volvo. Promocja gmin wiejskich na
przykladach gminy janow i gminy olsztyn. Techniki promocyjne wykorzystywane w szkolnictwie srednim oraz
ich wplyw na motywacje uczniow do wyboru szkoly. Analiza statystyczna budzetu gminy baranowo. Kosackaledzewicz- dorota. - leksykon pracodawcy 2010 : prawa i obowiazki pracodawcy od a do z . Lazor- jerzy. Red.
- koniunktura gospodarcza a narodziny- wzrost i upadek wielkich doktryn ekonomicznych : ksiega pa. Internet
jako kanal dystrybucji produktow i uslug w sektorze finansowym i administracyjnym na przykladzie mbanku.
Eutanazja a granice dopuszczalnej interwencji lekarskiej. E-marketing - opportunities and threats for small
and medium-size business on example of julart company. Nieruchomosc jako obiekt inwestowania na tle
innych sposobow lokaty kapitalu. Logistyczna obsluga klienta na przykladzie firmy fm polska. Finansowanie
nieruchomosci mieszkaniowych kredytem hipotecznym na przykladzie oferty multibanku. Kredyt hipoteczny
jako zrodlo finansowania rynku nieruchomosci na przykladzie banku millenium s.a.. Przeciwdzialanie
bezrobociu mlodziezy na przykladzie powiatu tomaszowskiego. Zachowanie kierownika a motywacja
pracownikow na przykladzie firmy powszechna spoldzielnia spozywcow zorza w radomsku.. Pracy
licencjackiej. List zelazny w polskim procesie karnym. Ubezpieczenia flotowe pojazdow samochodowych w
polsce w latach 2008-2011. Projekt zatrudniania pracownikow w agnecji ochrony x. Procedura nawiazania i
rozwiazania stosunku pracy na podstawie mianowania. Stosunek pracy a uelastycznienie w zatrudnieniu.
Mozliwosc poprawy jakosci zycia w kontekscie bezpieczenstwa ekologicznego na przykladzie powiatu
bierunsko-ledzinskiego.. Wyrok uwzgledniajacy skarge na decyzje. praca licencjacka budzet gminy . Strona i
uczestnik postepowania sadowoadministracyjnego. Bezrobotna mlodziez na rynku pracy - postawy i formy
pomocy. praca licencjacka budzet gminy . Tematy pracy licencjackiej. Zarzadzanie srodowiskowe w
strategicznych kierunkach rozwoju gminy glubczyce.. Wadliwosc oswiadczenia woli o zawarciu malzenstwa w
prawie polskim a wadliwosc zgody malzenskiej w prawie kanonicznym. Wyglad pracy licencjackiej.
Determinanty popytu na uslugi bankowosci elektronicznej w opinii konsumentow.. Wynagrodzenie
pracownikow samorzadowych na przykladzie urzedu miejskiego w piszu . Przekrycie siatkowe hali tenisowej.
Praca inzynierska budownictwo. praca licencjacka budzet gminy . Rozrachunki w rachunkowosci prowadzonej
technika komputerowa na przykladzie firmy boc gazy sp. Z o.o.. Zarzadzanie jakoscia w firmie inwemer system sp.z.o.o.. Zintegrowany system informatyczny sap a sprawnosc organizacji (na przykladzie
uniwersytetu jagiellonskiego). Bezpieczenstwo imprez masowych.. Strategie marketingowe a efektywnosc
funkcjonowania banku.. Inteligentne systemy wykrywania intruzow jako jedno z narzedzi ochrony sieci i
systemow komputerowych w przedsiebiorstwie. Struktura organizacyjna przedsiebiorstwa na podstawie
firmy polimex mostostal s.a.. Kredyty konsumpcyjne na przykladzie kredyt banku. Bhp praca dyplomowa.
Firma jako oznaczenie identyfikujace przedsiebiorce jednoosobowego. Obsluga klienta firmy transportowej
przy pomocy narzedzi internetowych na przykladzie korporacji ups. Promocja jako element strategii rozwoju
miast i regionow na przykladzie gminy ozorkow. Rola systemow informatycznych w nowoczesnym
zarzadzaniu relacjami z klientami. Opozycja antykomunistyczna w prl w latach 1974-1986. Czynniki
wplywajace na wynik finansowy przedsiebiorstwa. Nabor pracownikow do organizacji. Studium przypadku
pko bp s.a. oddzial w piotrkowie trybunalskim. Finansowanie prac badawczo-rozwojowych i innowacji na
przykladzie instytutu sadownictwa i kwiaciarstwa im. Szczepana pieniazka w skierniewicach. Analiza kosztow
pracy w zakladzie opieki zdrowotnej na przykladzie nzoz x. praca licencjacka budzet gminy . Zarzadzanie
systemem edukacji w gminie starcza.. praca licencjacka budzet gminy . Utrata zaufania do pracownika jako
przyczyna rozwiazania stosunku pracy. Ocena mozliwosci budzetu gminy baranow w realizacji projektow
unijnych w latach 2004 - 2006.. Zarzadzanie relacjami z klientem na rynku b2b w internecie. Fundusze
inwestycyjne- rodzaje i zasady ich funkcjonowania w polsce i na swiecie. Metodyka ksztaltowania ofert
handlowych w supermarketach. Postepowanie odrebne-sprawy ze stosunkow miedzy rodzicami a dziecmi.
Prace licencjackie administracja. Zmiany techniczno organizacyjne procesu wytworczego w warunkach
przykladowego przedsiebiorstwa przemyslowego.. Znaczenie inteligencji emocjonalnej w pracy menedzera.
Ocena i identyfikacja stylow kierowania w przedsiebiorstwie. Zachowania konsumpcyjne mlodziezy.
Seminarium iv r.kat.prawa rolnego. Terroryzm we wspolczesnym swiecie i jego gospodarcze skutki. Oferta
kredytowa dla firm i osob fizycznych na podstawie ing banku slaskiego s.a.. Statut spadkowy w polskim i
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litewskim prawie prywatnym miedzynarodowym. Zarzadzanie organizacja jako proces decyzyjny na
przykladzie spoldzielni x. Smith- jo durden. - mafia : pelna historia . Technologia i ekonomika pokryc
dachowych praca inzynierska budownictwo. Uwarunkowania techniczno- jakosciowe produkcji wyrobow w
firmie metalplast.. Opodatkowanie swiadczenia uslug w przepisach ustawy o podatku od towarow i uslug- a
regulacje dyrektyw unii europejskiej: analiza porownawcza. Podles- dariusz. - ujawnianie i kontrola osob
prowadzacych pojazdy pod wplywem narkotykow : ocena przygotowania. Jak zaczac prace licencjacka.
Ewaluacja w zarzadzaniu szkola - uwarunkowania procesu zmiany. Rola jednostek samorzadu terytorialnego
w zapewnieniu bezpieczenstwa i porzadku publicznego. Na przykladzie gminy miejskiej i gminy wiejskiej..
Prace magisterskie prawo. Zapasy w standardach sprawozdawczosci finansowej. Kosikowski- cezary - finanse
i prawo finansowe unii europejskiej . Fundusze strukturalne jako instrument rozwoju sektora malych i
srednich przedsiebiorstw w wojewodztwie podlaskim. Lason- marcin (1978- ). Red. - miedzy kryzysem a
wspolpraca gospodarcza : przyklady wyzwan i problemow w stosunkach mi. Naduzycia wobec osob
starszych. Socjologiczno-prawna analiza zjawiska w polsce po 1989 roku. Bezczynnosc organow administracji
publicznej. praca licencjacka budzet gminy . Uwarunkowania skutecznosci pracy menadzera. Skonsolidowane
sprawozdania finansowe jako imperatyw harmonizacji rachunkowosci w swiecie. Rekojmia za wady prawne.
Analiza finansowa mleczarni jogser. Infrastruktura spoleczno-gospodarcza i jej wplyw na jakosc zycia
mieszkancow gminy lewin brzeski.. praca licencjacka budzet gminy . Bezrobocie w powiecie szczycienskim w
latach 2007-2009. Motywowanie pracownikow na przykladzie karpackiej spolki gazownictwa sp. Z o.o. W
tarnowie. praca licencjacka budzet gminy . Wynagrodzenia jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w
spolce -- mark-bud.. Prace licencjackie pielegniarstwo. Problem opodatkowania sektora malych i srednich
przedsibiorstyw w polsce. Etyczny wymiar pracy w administracji samorzadowej. Wybrane srodki nadzorcze
komisji nadzoru finansowego wobec bankow. Ocena organizacji i funkcjonowania procesow logistycznych na
przykladzie przedsiebiorstwa mk trans. Niezdolnosc do zawarcia malzenstwa kanonicznego jako skutek braku
zdolnosci konsensualnej. Patent europejski i stosowanie polityki patentu. Prac licencjackich. Projekt kladki
dla pieszych z podwieszanym przeslem w konstrukcji stalowej praca inzynierska budownictwo. Rola turystyki
w strategii rozwoju gospodarczego miasta i gminy busko-zdroj. Instrumenty tworzenia przewagi
konkurencyjnej na rynku mediow lokalnych- na przykladzie radia eska. Kulpa- wladyslaw - topologia a
ekonomia . Wykorzystanie instrumentow marketingu na rynku politycznym na przykladzie wyborow
parlamentarnych 2007. Rewitalizacja jako forma ochrony przestrzeni publicznej na przykladzie bialegostoku.
Fundusze inwestycyjne- rodzaje i zasady ich funkcjonowania w polsce i na swiecie. Usprawnianie logistycznej
obslugi klienta w aspekcie przeplywu informacji. Badanie na przykladzie banku handlowego w warszawie
s.a.. Rehabilitacja kwartalu srodmiejskiego w swiebodzinie jako przyklad ksztaltowania przestrzeni malych
miast. Praca inzynierska budownictwo. Znaczenie funduszu pracy w przeciwdzialaniu bezrobociu w powiecie
ostroleckim w latach 2003-2006. zrodla kapitalow na rozwoj przedsiebiorstw rozpoczynajacych dzialalnosc
gospodarcza. Kompleksowa obsluga klienta na rynku nieruchomosci na przykladzie agencji obrotu
nieruchomosciami centrum nieruchomosci i finansow. Reklama prasowa produktow bankowych na
przykladzie banku bgz. Ocena gospodarki finansowej gminy rusiec. Programowanie ochrony srodowiska na
przykladzie miasta piotrkow trybunalski. Ocena przebiegu wspolpracy gospodarczej polski z krajami unii
europejskiej w latach 1992-2004. praca licencjacka budzet gminy . Strategia rozwoju przedsiebiorstwa
rodzinnego (na przykladzie firmy antpol). Analiza finansowa przedsiebiorstwa jako narzedzie w procesie
podejmowania decyzji. Ile kosztuje praca magisterska. Realizacja funkcji personalnej przez kierownika w
firmie k.m.m. okno. Projekt oceny okresowej pracownika. Temat pracy magisterskiej pedagogika. Wdrozenie
systemu haccp do nowo otwartej placowki gastronomicznej.. Windykacja z nieruchomosci na przykladzie
krakowskiego banku spoldzielczego.. Podjecie i prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie
telekomunikacji we wspolnocie europejskiej. Strategie wchodzenia na rynki wschodnie - czynniki sukcesu na
przykladzie firmy atlas s.a.. Gruszewska- ewa. - instytucje a proces tworzenia kapitalu w polsce . Prawo
miedzynarodowe wobec zjawiska handlu ludzmi. Ocena szans rozwojowych przedsiebiorstwa na podstawie
sprawozdan finansowych przedsiebiorstwa pollena savona s.a.. Kurator sadowy jako organ postepowania
karnego wykonawczego. Kara dozywotniego pozbawienia wolnosci. Oskarzyciel publiczny w postepowaniu w
sprawach o wykroczenia na tle konstrukcji postepowania karnego. Fundusze unijne jako zrodlo finansowania
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malych i srednich przedsiebiorstw.. Uprawnienia socjalne pracownikow migrujacych w kontekscie
obywatelstwa unii europejskiej. Tworzenie instrumentow partycypacji spolecznej w procesie planowania
przestrzennego na przykladzie lokalnych programow rewitalizacji krakowa - instrumentalizacja modelu
partycypacji. Odpowiedzialnosc pracodawcy za wypadki przy pracy. Sukces i fiasko wprowadzania nowego
produktu na rynek na przykladzie przedsiebiorstwa pamapol s.a.. Zakres ochrony slabych znakow
towarowych w swietle oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad. Konflikty interpersonalne w
organizacji na przykladzie firmy mellow sp. Z.o.o... praca licencjacka budzet gminy . Podtypy normatywne
komercyjnych spolek akcyjnych w ustawodawstwie polskim- wyrozniane ze wzgledu na przedmiot
dzialalnosci - uwagi de lege lata i de lege ferenda. Sobczyk- arkadiusz. - prawo pracy w swietle konstytucji
rp.. Usprawnienia organizacji stanowiska pracy jako funkcja zarzadzania zespolami pracowniczymi. Poziom i
struktura zadluzenia gospodarstw domowych w polsce w latach 2004-2011.. Ocena kondycji fianansowej
przedsiebiorstwa metoda analizy dyskryminacyjnej. Problematyka rozliczania podatku od towarow i uslug na
podstawie firmy handlowej x. An expert system supporting warranty service management in a furnace
installation company. Zarzadzanie przez motywacje na wybranym przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjnego x. Rozwoj pracownikow w malych firmach – bariery czy kariery?. Rola funduszy
inwestycyjnych w lokowaniu oszczednosci gospodarstw domowych na przykladzie pko tfi s.a.. Analiza
porownawcza kredytu i leasingu w finansowaniu przedsiebiorstw. Ocena kondycji finansowej phu merkury centrum sp. Zo.o. W latach 2001-2004. Posiedzenie sadu i instancji w procesie. Bilans jako kluczowe
sprawozdanie finansowe - analiza porownawcza zasad prezentacji wedlug polskich i miedzynarodowych
regulacji rachunkowosci. Warunki rozwoju handlu internetowego w branzy komputerowej na przykladzie
firm komputerowych z rynku lodzkiego. praca licencjacka budzet gminy . Wybrane aspekty zarzadzania
rozwojem centrum logistycznego europa park w mszczonowie. Fuzje i przejecia w przemysle
motoryzacyjnym na przykladzie inter cars i jc auto.. Struktura funkcjonalna i funkcjonalno - przestrzenna
centrum miasta opola oraz koncepcje jej przeksztalcen.. praca licencjacka budzet gminy . Praca licencjacka
przyklad. Analiza srodowiska pracy i zagrozen wystepujacych przy produkcji wyrobow metalowych na
przykladzie firmy p.h.u. metalart.. Dzialalnosc telekomunikacyjna jako forma dzialalnosci gospodarczej.
Prawo do dobrej smierci w polskim prawie karnym. Ksztaltowanie marketingu mix na podstawie
przedsiebiorstwa spolka jawna baby design. Zasiedzenie sluzebnosci gruntowej. Faktoring- jako metoda z
metod finansowania przedsiebiorstw. Analiza procedury i skutecznosci egzekucji naleznosci podatkowych na
przykladzie urzedu skarbowego w opolu w latach 2000-2004. Wokol problematyki prawa zwyczajowego.
Ksztaltowanie wizerunku przedsiebiorstwa w programach lojalnosciowych.. Naduzycia wobec osob starszych.
Socjologiczno-prawna analiza zjawiska w polsce po 1989 roku. Funkcjonowanie malej firmy na rynku
zaawansowanych technologii. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy .
Profesjonalna obsluga klienta w branzy bielizniarskiej na przykladzie firmy triumph i atlantic. Produkty
kredytowe dla ludnosci a ochrona konsumenta w unii europejskiej. Ocena i pomiar ryzyka kredytowego na
przykladzie bre bank sa.. Swoboda ksztaltowania programu nadawcy telewizyjnego.. Zuchowski- jerzy (1945). Red. - role of innovativity in quality creation = rola innowacyjnosci w ksztaltowaniu jakosci . Technologia i
organizacja wykonania zielonego dachu praca inzynierska budownictwo. praca licencjacka budzet gminy .
Kryminalistyka. Rynek funduszy inwestycyjnych jako forma lokowania oszczednosci gospodarstw domowych
w polsce. Najwyzsza izba kontroli w prl. Srodki zabezpieczajace. Analiza zasilku chorobowego jako narzedzia
systemu swiadczen spolecznych. Zarzadzanie wspolczesnym magazynem na podstawie przedsiebiorstwa
martis. Organizacja i przeksztalcenia samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej. Nadzor nad
spoldzielczymi kasami oszczednosciowo-kredytowymi. Instrumenty przeciwdzialania bezrobociu w miescie
augustow w latach 2010- 2012. Struktura- sklad i wybor czlonkow do kongresu usa. Kryminologiczne aspekty
huliganstwa stadionowego. Analiza obciazen podatkowych przy uproszczonych formach opodatkowania na
przykladzie przedsiebiorstwa x. Komunikacja doradcy zawodowego z klientem powiatowego urzedu pracy..
Wplyw nierownosci plac na wzrost gospodarczy. Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie grupy
kapitalowej lpp sa. Umowa cesji wierzytelnosci a umowa o subpartycypacje w procesie sekurytyzacji.
Podmioty postepowania administracyjnego.. Efektywnosc rynku funduszy inwestycyjnych w polsce (na
przykladzie funduszy ing). Przestepstwo zabojstwa w ujeciu kryminologicznym i prawnokarnym.. Polityka
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migracyjna unii europejskiej. Analiza stylow kierowania w odniesieniu do spojnosci grupy pracowniczej i
zadowolenia jednostki z pracy na przykladzie przedsiebiorstwa trw. Budowanie kulturowej tozsamosci
kulturalnej na przykladzie sienenskiego palio. Dzialania z zakresu spolecznej odpowiedzialnosci
przedsiebiorstw na przykladzie firmy emerson. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet
gminy . Ocena zmian rozwoju spoleczno gospodarczego gmin miejsko-wiejskich wojewodztwa opolskiego w
latach 2003-2005. Wszywki i wkladki jako jedna z form reklamy prasowej. Ekonomiczne aspekty
agroturystyki w wojewodztwie lodzkim.. Determinanty wyboru pracodawcy przez studentow uniwersytetu
jagiellonskiego. praca licencjacka budzet gminy . Organizacja pracy dla skazanych ukaranych kara grzywny
jako jeden z elementow zmniejszania populacji osadzonych w zakladach penitencjarnych. Bledowski- piotr. adaptacja do zmian i procesy modernizacyjne firmy wobec otoczenia zewnetrznego : polityka pans.
Funkcjonowanie strazy gminnej a bezpieczenstwo miasta kluczborka. Wynagrodzenia w unii europejskiej
jako jeden z czynnikow matywujacych europejczykow do pracy. Ugoda sadowa w procesie cywilnym.
Weryfikacja struktury czynnikowej kwestionariusza osi autorstwa c. Coopera i s. Sloana - grupa zawodowa
bankowcy.. Systemy informatyczne w procesach logistycznych sieci handlowych. Strategia marketingowa
malej firmy. Projekt kladki dla pieszych nad droga szybkiego ruchu praca inzynierska budownictwo. Wplyw
internetu na konkurencyjnosc bankow w polsce. Zwrot nadplaconego podatku od towarow i uslug oraz
podatku akcyzowego i warunki jego ograniczenia w orzecznictwie trybunalu sprawiedliwosci unii
europejskiej oraz sadow polskich. Marketing - mix w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa swiadczacego uslugi
wypoczynkowe.. Koncepcja organizacji zagospodarowania obiektow zabytkowych o lokalizacji rozproszonej
na przykladzie wiatrakow w polsce.. Srodki ochrony prawnej w swietle nowelizacji prawa zamowien
publicznych a sytuacja wykonawcy. Propozycja rachunkowosci finansowej dla malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwasystemy grzewcze. Skutecznosc dzialan promocyjnych w
sieciach handlu wielkopowierzchniowego (na przykladzie carrefour polska). Kredyt obrotowy jako forma
finansowania dzialalnosci gospodarczej. Wykorzystanie funduszy unii europejskiej w gminie na przykladzie
gliwic. Wanat- tomasz mieszko. - atrybuty produktu a konstruowanie preferencji przez nabywcow . Analiza
ekonomiczna i finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa bot kwb belchatow s.a. w latach
2004-2006. Pedagogika prace licencjackie. Srodki trwale w swietle regulacji polskich i miedzynarodowych.
Dzialalnosc depozytowo-kredytowa bankow komercyjnych w polskiej gospodarce w latach 2000-2003 na
przykladzie aig bank polska s.a.. Dudkiewicz- marek. - indeks jakosci wspolpracy : obraz wspolpracy miedzy
organizacjami pozarzadowymi a adminis. Rola wiedzy jako komponentu kapitalu intelektualnego w
zarzadzaniu organizacja. Krzyminiewska- grazyna. Red. - economic crisis in a social perspective . Gospodarka
finansowa samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kleszczow. Analiza punktow krytycznych w
systemach wytwarzania lodzi klasy optimist. Zarzadzanie finansami jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy otmuchow.. Procesy logistyczne i trendy wystepujace w logistyce na przykladzie firmy
louis dreyfus commodites polska. Kierunki rozwoju firm wielkopowierzchniowych w warunkach gospodarki
wolnorynkowej. Weryfikacja wybranego projektu budynku pod katem ochrony przed nadmiernym
przegrzewaniem praca inzynierska budownictwo. Finansowanie sektora gospodarki komunalnej
przedsiebiorstw uzytecznosci publicznej na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa komunalnego.
Motywacyjna funkcja plac - nowoczesne systemy wynagrodzenia. Praca magisterska z rachunkowosci. Formy
gospodarowania nieruchomosciami w swietle ustawy o gospodarce nieruchomosciami. Dostosowanie
polskiego transportu drogowego do wymogow czlonkostwa w unii europejskiej. Egzekucja obowiazku
wydania nieruchomosci- statku albo oproznienia lokalu lub pomieszczenia. Kontrowersje dotyczace
ingerencji panstwa w gospodarke rozpatrywane w kontekscie historycznym (na przykladzie usa od czasow
kolonialnych do wybuchu i wojny swiatowej).. Rozrachunki z kontrahentami a plynnosc finansowa
przedsiebiorstwa x w latach 2009-2011. Motywowanie pracownikow w firmie safe trading blachowski sp. Z
o.o.. Marketingowa strategia rozwoju gminy dobrzen wielki.. Centra logistyczne jako podstawowy element
nowoczesnej gospodarki. Chuliganski charakter czynu . Prace licencjackie pisanie. Kowalewski- eugeniusz
(prawnik). Red. - ubezpieczenia grupowe na zycie a prawo zamowien publicznych . Usprawnienia transportu
wewnetrznego w aspekcie efektywnosci. Poglady jana pawla ii na panstwo i spoleczenstwo. praca
licencjacka budzet gminy . Optymalizacja lancucha dostaw jako metoda tworzenia efektywnej obslugi
.
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klienta. Tematy prac licencjackich. Promocja zatrudnienia i lagodzenie skutkow bezrobocia.. Charakterystyka
porownawcza marketingu spolecznego i spolecznie zorganizowanego. Korenik- dorota - stosunki
samorzadowo-bankowe a rozwoj spoleczno-ekonomiczny w przestrzeni . Fuzje i przejecia przedsiebiorstw.
Efekty dzialalnosci finansowej banku komercyjnego na przykladzie banku pko bp s.a. w latach 2003-2005.
Zarzadzanie relacjami z klientem na podstawie firmy korner sp. Z o.o.. Bezrobocie i aktywne formy jego
zwalczania przy pomocy europejskiego funduszu spolecznego na przykladzie pup kedzierzyn-kozle. Rola
narzedzi public relations w dzialalnosci instytucji kulturalnych na przykladzie oper w polsce. Zastosowanie
przepisow kodeksu cywilnego dotyczacych wad powodujacych bezwzgledna niewaznosc oswiadczenia woli w
prawie pracy poprzez art. 300 kodeksu pracy. Podstawy zarzadzania jakoscia i utrzymaniem maszyn w
procesie produkcji drutu ciagnionego. Kampania promocyjna dla hurtowni na przykladzie firmy bumix.
Telepraca jako jedna z nietypowych form zatrudnienia. Motywacyjne aspekty rozmow kierownika z
pracownikami. Szanse i bariery rozwojowe malych i srednich firm na podstawie p.h.u. hel team. Instytucja
tymczasowego aresztowania w polskim procesie karnym. Budzet powiatu bialostockiego jako instrument
rozwoju lokalnego . praca licencjacka budzet gminy . Doskonalenie zarzadzania przez projekty w warunkach
przedsiebiorstwa budowlanego x.. Pozycja gospodarstwa rolnego w swietle prawa polskiego i unijnego.
Prace licencjackie tematy. Etyczne i prawne aspekty eutanazji. praca licencjacka budzet gminy . Emigracje
zarobkowe wsrod studentow uniwersytetu opolskiego po wejsciu polski do unii europejskiej.. Ocena
zdolnosci kredytowej na przykladzie oferty kredytu hipotecznego polbank efg. Praca magisterska. Unifikacja
samorzadu terytorialnego ii przeczypospolitej. Ustawa scaleniowa.. praca licencjacka budzet gminy . Analiza
kosztow produkcji technologicznie czystej na przykladzie przedzalni zawiercie s.a.. Specyfika niepublicznych
zakladow opieki zdrowotnej na przykladzie katolickiego osrodka wychowania i resocjalizacji mlodziezy w
bielsku-bialej.. Historia slowackiej kryminalistyki. praca licencjacka budzet gminy . Kierunki wykorzystania
sprawozdawczosci finansowej w przedsiebiorstwie. Znaczenie marketingu w firmie swiadczacej uslugi
wymiany kulturalnej au-pair english first sp. Z o.o.. Zarzadzanie ewidencja operacji gospodarczych w malych i
srednich przedsiebiorstwach na przykladzie firmy rudner w latach 2007-2009. Ocena jakosci uslug z zakresu
transportu osobowego na przykladzie. Zasady odszkodowania za wywlaszczenie nieruchomosci. Prace
licencjackie z turystyki. Zaklocenie czynnosci psychicznej jako okolicznosc wylaczajaca albo ograniczajaca
poczytalnosc sprawcy. Wylaczenia i zwolnienia w podatku od nieruchomosci. Wplyw turystyki sportowej na
rozwoj infrastruktury i promocji regionu na przykladzie malopolski ze szczegolnym uwzglednieniem miasta
krakowa. Marketing w promocji zdrowia i jego wplyw na ksztaltowanie swiadomosci konsumentow.. Kredyty
inwestycyjne w polityce bankow unwersalnych. Pozycja rady ministrow w okresie miedzywojennym.. Modele
dyskryminacyjne w systemach wczesnego ostrzegania. Marki wlasne hipermarketow - analiza i ocena na
przykladzie auchan. Prawne aspekty debiutu spolki akcyjnej poprzez emisje akcji na gieldzie papierow
wartosciowych w warszawie - wybrane zagadnienia. Rynek mleczarski w polsce w procesie integracji
europejskiej na przykladzie gminy kutno. Autokontrola organu administracji publicznej w postepowaniu
sadowym i sadowoadministracyjnym.. praca licencjacka budzet gminy . Ocena okresowa pracownikow jako
element motywacyjny w zarzadzaniu zasobami ludzkimi. Projekt systemu ocen okresowych pracownikow
agencji rezerw materialowych. Marketing uslug na przykladzie zeork s.a.. praca licencjacka budzet gminy .
Weresa- marzenna. Red. - polska - raport o konkurencyjnosci 2009 : zasoby ludzkie a przewagi konkurencyjne
. Od wzajemnej pomocy prawnej do wzajemnego uznawania orzeczen - zmiany w zakresie dowodow
rzeczowych w swietle postepowania karnego na obszarze unii europejskiej. Ceny nowosci rynkowych na
podstawie wybranych dobr konsumpcyjnych.. Analiza finansowa i jej znaczenie w zarzadzaniu w
przedsiebiorstwie przemyslowym.. Outplacement jako narzedzie restrukturyzacji zatrudnienia oraz metoda
minimalizacji negatywnych skutkow zwolnien. Proba oceny atrakcyjnosci turystycznej wsi opolskiej w swietle
dzialan promocyjnych.. Rola i wykorzystanie internetu w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstw.
Metodami tradycyjnymi i uprzemyslowionymi praca inzynierska budownictwo. Poziom i uwarunkowania
popytu na instrumenty finansowe na podstawie badan ankietowych studentow.. Zarzadzanie plynnoscia
firmy jako element zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie bomi s.a.. Instytucja glowy panstwa w
polsce w latach 1918-1997 . Ocena realizacji strategii rozwoju gminy rzasnia.. praca licencjacka budzet gminy
. Metodyka six sigma w zarzadzaniu wspolczesnymi organizacjami. praca licencjacka budzet gminy . Analiza
.
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ryzyka kredytowego na podstawie banku spoldzielczego w konopiskach w latach 2006-2010. Wplyw reklamy
radiowej i telewizyjnej na zachowania mlodych konsumentow. Spoleczne- gospodarcze i polityczne aspekty
budowy autostrady w dolinie rospudy. Informatyzacja procesow logistycznych w przedsiebiorstwie pkp s.a..
Kryteria analizy i oceny dostawcow na przykladzie przedsiebiorstwa f.h.u. jomar s.c.. Rola badan
kwestionariuszowych w procesie pozyskiwania i utrzymania klienta.. praca licencjacka budzet gminy . Logika.
Wplyw roznic pomiedzy podatkowym a bilansowym kosztem uzyskania przychodu na wynik finansowy.
Certyfikacja w polsce na przykladzie firmy magnetix. Podatnik podatku od towarow i uslug w swietle
orzecznictwa trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej. praca licencjacka budzet gminy . Witkowskizbigniew (1953- ). Red. - gwarancje konstytucyjne i srodki kontroli w panstwie demokratycznym :
porownanie wloch i pol. Kredyty konsumpcyjne w strategii bankow uniwersalnych.. Podatek dochodowy od
osob fizycznych zrodlem wplywow dochodow budzetowych. praca licencjacka budzet gminy . Efektywnosc
ekonomiczna uruchomienia inwestycji. Rozumienie dobra dziecka przez dyrektorow- nauczycieli i rodzicow- a
zarzadzanie przedszkolem.. Logistyczne aspekty transportu lotniczego w polsce. Wykorzystanie auditow
wewnetrznych w doskonaleniu systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie mpec s.a. w krakowie.
Planowanie kariery zawodowej na przykladzie uczniow z technikum architektury krajobrazu w zakopanem.
Odpowiedzialnosc materialna pracownikow za mienie powierzone. Motywacja jako element
gospodarowania kapitalem ludzkim w przedsiebiorstwie na przykladzie wybranej firmy. Analiza i ocena
funkcjonowania bankowosci elektronicznej w polsce na przykladzie banku handlowego w warszawie s.a. i
banku pekao s.a. w latach 2007-2011. Tematy prac magisterskich pedagogika. Budzet gminy jako instrument
stymulowania rozwoju gminy gorzkowice w latach 2006- 2010. Analiza funkcjonowania systemu
podatkowego w przedsiebiorstwie na przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu
czestochowskiego sp. Akcyjna w czestochowie w latach 2003-2007. Niepubliczna dzialalnosc lecznicza jako
dzialalnosc gospodarcza. Synergia w procesach fuzji i polaczen na przykladzie wybranych spolek:
elektrobudowa s.a. i resbud s.a.. Sagan- iwona - miedzy integracja a konkurencja : gdansko-gdynski obszar
metropolitalny . Logistyka dystrybucji w aspekcie obslugi zamowien - na przykladzie analizowanej firmy x.
Wplyw amortyzacji na wynik finansowy na przykladzie przedsiebiorstwa y. Funkcjonowanie systemu hccp w
przedsiebiorstwie produkujacym mrozonki.. Bankowosc elektroniczna jako nowoczesny sposob dystrybucji
produktow bankowych.. Analiza finansowa na przykladzie spolki jelfa. Strategia rozwoju gminy pietrowice
wielkie. Ocena sytuacji spolki net na podstawie sprawozdania finansowego. Zarzadzanie przez jakosc w
jednostkach sluzby zdrowia. Kredyty mieszkaniowe w finansowaniu gospodarstw domowych na przykladzie
banku pko bp sa. Charakterystyka spoleczno ekonomicznej sytuacji gminy slupia konecka. Polityka rasowa w
trzeciej rzeszy. Znaczenie adaptacji spoleczno-zawodowej pracownika dla wybranych realizacji etapow
procesu kadrowego na przykladzie firmy xyz. praca licencjacka budzet gminy . Alternatywny rynek inwestycji.
Prace licencjackie przyklady. Strategia gminy jaslo i gminy debowiec w latach 2004-2010 w odniesieniu do
rozwoju przedsiebiorczosci. Ujecie porownawcze. Analiza sytuacji finansowejelektrowni polaniec s.a. - grupy
electrabel w latach 2001-2005. Meredyk- kazimierz (1945- ). Red. - kapital instytucjonalny a rozwoj obszarow
peryferyjnych . Rola public relations w kreowaniu silnej pozycji marki - analiza i ocena na przykladzie biura
uslug rehabilitacyjnych medyk - tur. Rola budzetowania kosztow i wynikow w zarzadzaniu przedsiebiorstwem
romexs. Analiza finansowa budzetu gminy jako narzedzie oceny efektywnosci gospodarowania srodkami
publicznymi. Ochrona praw czlowieka w systemie miedzyamerykanskim. Urlopy pracownicze i inne
zwolnienia od pracy.. Konstytucyjne ujecie wolnosci i praw czlowieka i obywatela.. Wyjawienie majatku w
postepowaniu egzekucyjnym. System motywowania pracownikow powiatowych instytucji kultury na
przykladzie muzeum okregowego w sieradzu. Organizacja i zarzadzanie przedsiebiorstwem agroturystycznym
szansa rozwoju polskiej wsi.. Wplyw rewitalzacji obszarow kryzysowych miasta na jego rozwoj spoleczno gospodarczy na przykladzie kedzierzyna - kozla.. Postepowanie naprawcze. Dzialania promocyjne branzy
motoryzacyjnej na przykladzie firmy michelin. Podstawy kasacyjne w postepowaniu przed sadem
administracyjnym. Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie dzialalnosci przedsiebiorstwa na podstawie
delic-pol sp. Z o.o.. Internet. Spoleczenstwo. Prawo. Procesy dostosowawcze w polskim rolnictwie w obliczu
czlonkostwa z ue. Analiza empiryczna na wybranym przykladzie. praca licencjacka budzet gminy . Analiza
finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy xsp. Z o. O.. Ubezpieczenie kredytow mieszkaniowych na
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rynku wielkiej brytanii.. Implementacja modulu ifs produkcja zintegrowanego systemu ifs applications jako
czesc procesu wdrozeniowego aplikacji wspomagajacych zarzadzanie w organizacji. Mobbing i molestowanie
seksualne jako przejaw patologii spelecznej w miejscu pracy. Produkty i uslugi bankowosci elektronicznej dla
przedsiebiorstw. Polityka mieszkaniowa wladz publicznych wobec zasobu mieszkan na wynajem i jej
konsekwencje w polsce w latach 1990-2007. Nowa era terroryzmu - sytuacja po 11 wrzesnia 2001 roku..
Zapewnianie jakosci w produkcji ksztaltownika cd 45.. Strategie wejscia przedsiebiorstwa zagranicznego na
rynek polski na przykladzie firmy ikea. Powodztwo wzajemne. Zarzadzanie procesem produkcyjnym na
podstawie przedsiebiorstwa zajmujacego sie produkcja drzwi zewnetrznych. Ocena dzialalnosci kredytowej
banku pko bp w latach 2007-2011. Organizacja uczaca sie w teorii i praktyce. Uslugi certyfikacji i normalizacji
- przyklad firmy imq polska. Akcje i obligacje jako papiery wartosciowe. Marketingowe aspekty jakosci
obslugi klienta na podstawie hurtowni elektrycznej. Paik- leslie. - discretionary justice : looking inside a
juvenile drug court . praca licencjacka budzet gminy . Zrownowazony rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie
przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego. Postepowanie grupowe jako
proceduralna instytucja ochrony interesow inwestora gieldowego.. Funkcjonowanie funduszy wysokiego
ryzyka w polsce. Rentownosc funduszy inwestycyjnych. praca licencjacka budzet gminy . Odpowiedzialnosc
za posrednie naruszenie autorskich praw majatkowych. Pisanie prac maturalnych. Uwarunkowanie rozwoju
firm turystycznych w gminie plaska. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju bankowosci internetowej.
Polityka podatkowa gminna przykladzie gmin powiatow: belchatowskiego- pabianickiego i
zdunskowolskiego. praca licencjacka budzet gminy . Blake- susan heather - a practical approach to
alternative dispute resolution . Wiciak- krzysztof. - cele sledztwa finansowego a system odzyskiwania mienia
. Dzialalnosc gospodarcza osob zagranicznych w polsce. Plan zarzadzania nieruchomosciami na przykladzie
centrum handlowego port lodz w okresie od otwarcia do grudnia 2011.. Podatkowy element gospodarki
finansowej samorzadu gminnego. Profesjonalne pisanie prac. Migracje zarobkowe z terenu stare siolkowice.
Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Prace dyplomowe magisterskie. Wdrazanie zasad marketingu na przykladzie
firmy eliko spolki jawnej. praca licencjacka budzet gminy . Zarzadzanie poprzez wartosci w teorii i praktyce.
Ocena efektywnosci funkcjonowania indeksu wig-20 w latach 2005-2010 na gieldzie papierow
wartosciowych w warszawie.. Zasady wspolpracy polski z miedzynarodowym trybunalem karnym w swietle
kodeksu postepowania karnego. Czyzewski- andrzej. - rolnictwo unii europejskiej i polski : studium
porownawcze struktur wytworczych i regulatorow. praca licencjacka budzet gminy . Analiza cyklu zycia
organizacji pozarzadowej na przykladzie stowarzszenia oyama karate. Czynniki ksztaltujace rozwoj rynku
bankowosci elektronicznej w polsce. Inwestycje w gminie kamiensk na przykladzie parku elektrowni
wiatrowych. Ochrona praw konsumenta w handlu elektronicznym. Wybrane aspekty dzialalnosci ohp w
kontekscie wspolczesnego rynku pracy. Benchmarking jako doskonalenie produktu turystycznego w zakresie
regionu bialki tatrzanskiej. Zarzadzanie praca licencjacka. Miejsce procesu przyjecia towaru w lancuchu
dostaw na przykladzie firmy x.. Dyplomacja - droga do kariery i spelnienia zawodowego. Koszt pracy
licencjackiej. Zatrudnienie kobiet w sluzbach mundurowych w opinii spoleczenstwa. Charakterystyka pracy
kobiet na przykladzie komendy wojewodzkiej policji w krakowie. Dysfunkcje i patologie zarzadzania
zasobami ludzkimi w placowce bankowej. Pisanie pracy licencjackiej. Przyczyny wznowienia postepowania
sadowoadministracyjnego. Badanie efektywnosci wdrozonego w przedsiebiorstwie przemyslu
motoryzacyjnego systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy.. Sytuacja prawno-spoleczna kobiet
w religiach bliskiego wschodu.. Analiza procesu dystrybucyjnego w badanej firmie.. Rola turystyki w
aktywizacji spoleczno-gospodarczej obszarow wiejskich na przykladzie gminy rudziniec. Mediacja- jako
glowna forma negocjacji. Ocena wykorzystania funduszy europejskich na przykladzie gminy lask i powiatu
laskiego. Leszczynski- marek - bezpieczenstwo spoleczne a bezpieczenstwo panstwa . Cykl zycia organizacji
na przykladzie fundacji dla uniwersytetu jagiellonskiego.. Realizacja idei spoleczenstwa informacyjnego na
przykladzie wybranych witryn internetowych gmin wojewodztwa malopolskiego.. Zarzadzanie firma.
Swobodny przeplyw pracownikow w unii europejskiej na przykladzie polskich pracownikow we francji.
Nowoczesne koncepcje motywacyjne w firmie farmaceutycznej. Malachowski- witold. Red. - polska - niemcy
po rozszerzeniu unii europejskiej : bilans i perspektywy . Analiza udzialu kosztow pracy w kosztach malych i
srednich przedsiebiorstw. praca licencjacka budzet gminy . Logistyczna obsluga klienta jako jeden z obszarow
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logistyki dystrybucji. Prawo miedzynarodowe prywatne. Administracyjno-prawne zagadnienia zamowien
publicznych.. Ocena funkcjonowania systemu zarzadzania jakoscia w hucie.. Porownanie regulacji
przesluchania swiadka w procedurze karnej- cywilnej i administracyjnej. Przestepstwo dzialania na szkode
spolki prawa handlowego. Problematyka odpowiedzialnosci karnej. Rozwoj bankowosci internetowej w
polsce na tle krajow unii europejskiej. Stosunki miedzyludzkie w organizacji na podstawie przedsiebiorstwa
rolmax. Swoboda przeplywu pracownikow w unii europejskiej ze szczegolnym uwzglednieniem sytuacji
polakow. Kara laczna. Indywidualne konta emerytalne. Kredyty dla malych i srednich przedsiebiorstw w
polskiej bankowosci. Analiza i ocena rozwoju systemow sieciowych przedsiebiorstw na przykladzie sieci
franczyzowej firmy komputronik s.a. w latach 2007-2009. Motywowanie pracownikow warunkiem
skutecznego funkcjonowania nowoczesnej firmy na przykladzie firmy mebel rust. Gospodarka finansowa
samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu ostroleckiego. Miejsce swiadczenia pracy-telepraca.
Retyfikacja wyrokow w postepowaniu cywilnym. Analiza bezrobocia w powiecie sieradzkim w latach 20062010. Prace magisterska. Wyrok zaoczny w postepowaniu w sprawach o wykroczenia i w procesie karnym.
Program lojalnosciowy jako narzedzie relacji z klientem na rynku kosmetykow na przykladzie firmy yves
rocher. Systemy informatyczne w handlu elektronicznym. Praca licencjacka cennik. Strategie wejscia firm na
rynki zagraniczne na przykladzie firmy atlas.. Lamanie praw pracowniczych w wielkopowierzchniowych
obiektach handlowych. Skutecznosc i uniwersalnosc wspolczesnych maszyn budowlanych na przykladzie
zastosowan ... Praca inzynierska budownictwo. Wycena jako narzedzie zarzadzania wspolczesnym
przedsiebiorstwem. Analiza budzetu gminy irzadze w latach 2003-2005. Rekrutacja i selekcja pracownikow.
Wskazania praktyczne dla wybranej firmy. Ocena kompetencji menedzerskich na przykladzie dyrektorow
spolek gminy prudnik. Kodyfikacja wiedzy w systemie zarzadzania jakoscia organizacji (na przykladzie nzoz
szpitala sprecjalistycznego w jedrzejowie. Instrumenty rownowazenia budzetu gminy (na przykladzie gminy
lasowice wielkie).. Wykorzystanie technik on the job w procesie szkolenia pracownikow. Mieszkalnictwo
spoleczne - stan i perspektywy rozwoju. praca licencjacka budzet gminy . Wspolpraca policyjna w unii
europejskiej.. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza wladzy publicznej za bezprawie legislacyjne. Marketing i
sprzedaz bezposrednia na przykladzie firmy avon cosmetics polska sp. Z o.o.. Wplyw inwestycji zagranicznych
na rentownosc przedsiebiorstwa na przykladzie holdingu biegonice. Prawne instytucje przeciwdzialajace
korupcji w administracji publicznej.. Rekrutacja-selekcja i adaptacja pracownikow - w poszukiwaniu
skutecznych sposobow pozyskiwania i wprowadzania pracownikow. Strategia wprowadzania produktu na
rynek na przykladzie firmy krka. Wdrazanie miedzynarodowych standardow
rachunkowosci/miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci finansowej w praktyce polskiej na
przykladzie wybranych standardow. Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej. Statut prawny wspolnot
gruntowych w polsce na przykladzie wspolnot rejonu orawy. Strategia dzialan marketingowych na
przykladzie firmy kurierskiej dhl express (poland) sp. Z o. O.. Skutki naruszenia wymogow formalnych
wypowiedzenia umowy o prace na czas nieokreslony przez pracodawce. praca licencjacka budzet gminy .
Metody przeciwdzialania bezrobociu na lokalnym rynku pracy na przykladzie dzialan podejmowanych przez
powiatowy urzad pracy w kedzierzynie-kozlu. Leasing i jego ujecie w rachunkowosci leasingobiorcy.
Instytucja swiadka koronnego jako instrument walki z przestepczoscia zorganizowana. Rozwoj i znaczenie
rynku pienieznego w gospodarce ukrainy.. Zarzadzanie studencka instytucja kultury na przykladzie centrum
kultury rotunda.. Budowanie scenariuszy w projektach foresightu technologicznego.. Pisanie prac
informatyka. Wlasciwosc miejscowa sadu w procesie. Koncesjonowanie jako ograniczenie swobody
podejmowania prowadzenia dzialalnosci gospodarczej. Globalizacja funkcji dzialalnosci przedsiebiorstwa na
przykladzie international paper. Problematyka nabywania nieruchomosci przez cudzoziemcow w swietle
ustawy z 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcow. Dochody wlasne jako
podstawa samodzielnosci finansowej gminy. Motywowanie pracownikow na podstawie ppu x sp. Z o.o..
Ocena zasobow niematerialnych i satysfakcji pracownikow w urzedzie pocztowym. Zastosowanie technologii
agentowej przy wspomaganiu procesu przygotowywania ofert przetargowych na sprzet komputerowy na
przykladzie agenta besthard. Odpowiedzialnosc wspolnikow spolek osobowych z tytulu wkladu. Pisze prace
licencjackie. praca licencjacka budzet gminy . Ceny prac licencjackich. Prace licencjackie z pedagogiki. Pisanie
prac licencjackich forum. Wykorzystanie internetu w dzialaniach marketingowych firmy p.p.h.u. wiktor
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zajkiewicz. Fundusze inwestycyjne typu venture capital w polsce. praca licencjacka budzet gminy . Praca
licencjacka dziennikarstwo. Strategia rozwoju przedsiebiorstwa logistycznego (na przykladzie firmy db
schenker). Zakladowy fundusz swiadczen socjalnych jako instrument pozaplacowego systemu motywowania
pracownikow na przykladzie pge giek s.a. o/kwb belchatow. Wybrane rodzaje operacji bankowych i ich
znaczenie w funkcjonowaniu banku spoldzielczego w krapkowicach. Public relations w policji. Analiza i ocena
kondycji finansowej przedsiebiorstwa zak s.a. w latach 2006-2008. Polityka kulturalna wobec artystow
plastykow w polsce w latach 1989 - 2009. System finasowego wspierania rolnictwa w polsce. Orzeczenia
naczelnego sadu administracyjnego ze skargi kasacyjnej. Obciazenie obrotow przedsiebiorcow podatkiem od
towarow i uslug (ewidencja i obowiazki podatnika). Standard sprawozdawczy rachunku wynikow w praktyce
polskich spolek gieldowych. Pozycjonowanie stron internetowych i algorytmy rankingowania stosowane w
wyszukiwarkach. Ekonomiczno-spoleczne aspekty poakcesyjnych migracji zewnetrznych w skali lokalnej na
przykladzie miejscowosci wroblin - gmina glogowek.. Ocena kondycji finansowej na podstawie sprawozdan
finansowych na przykladzie gminnej spoldzielni samopomoc chlopska. Formy motywowania pracownikow
przedsiebiorstwa na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a.. Znaczenie kompetencji pracownikow urzedu
pracy dla aktywizacji osob bezrobotnych na przykladzie powiatowego urzedu pracy w radomsku.. Dziecko w
pieczy zastepczej. Rola internetu i biur podrozy w procesie zakupu i wyszukiwania ofert turystycznych. praca
licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Analiza i ocena przedsiebiorstwa na podstawie
sprawozdan finansowych. Dzialalnosc promocyjna instytucji samorzadowej na przykladzie miasta kamiensk.
Umowa przedwstepna a umowa o prace. praca licencjacka budzet gminy . Bezpieczenstwo i higiena pracy w
szkolach i placowkach oswiatowych na podstawie gminy lgota wielka. Struktura i zawartosc portalu
internetowego przeznaczonego dla rolnikow. Przyczyny miedzynarodowego awansu bankow japonskich w
latach 80. Xx wieku oraz ich pozycja obecnie.. Metody indywidualnej identyfikacji zwlok zeszkieletowanych.
Aktywnosc zawodowa kobiet na rynku pracy w polsce po 2004 roku. Struktura porfeli inwestycyjnych
otwartych funduszy emerytalnych w polsce w latach 2005-2009. Logistyka produkcji w badanym
przedsiebiorstwie.. praca licencjacka budzet gminy . Przeslanki rozwoju i przejawy wdrazania koncepcji
zarzadzania lancuchem dostaw w polsce.. Analiza finansowa sprawozdan finansowych banku na przykladzie
bre banku. Praca licencjacka cennik. Zroznicowanie dochodow i wydatkow w grupach spolecznoekonomicznych w okresie 1993-2004. Ewolucja szczegolnego porzadku ustawowego dziedziczenia
gospodarstw rolnych w prawie polskim. Strategie marketingowe na wspolczesnym rynku turystycznym na
przykladzie rainbow tours. Ocena zgodnosci procedur operacyjnosci banku z wymaganiami
znormalizowanych systemow zarzadzania jakoscia. Analiza porownawcza. Wykorzystanie srodkow unijnych w
gminach nowa sarzyna i krzeszow.. Sankcje cywilne naruszenia procedury przetargu i aukcji. Pozycja
ustrojowa kongresu stanow zjednoczonych ameryki polnocnej.. Opodatkowanie dochodow z dzialalnosci
gospodarczej w federacji rosyjskiej. Influence of cultural differences on doing business (the case of germanyjapan and usa.. Przykladowe prace magisterskie. Ocena dzialalnosci finansowej przedsiebiorstwa zlomrex s.
A. W latach 2004-2006. Psychologiczne aspekty terroryzmu. Prace magisterska. Informatyczne wspomaganie
procesow zarzadzania w malych i srednich przedsiebiorstwach handlowych.. Analiza budzetu gminy
czestochowa w latach 2003-2009.. Zarzadzanie ludzmi w procesie zmian. Projekt konkurencyjnosci powiatu
zawiercianskiego. Analiza porownawcza budzetow gmin na podstawie gminy rzewnie i gminy szelkow.
Przedstawiciele pracownikow w swietle dyrektywy 2002/14 i ustawy o informowaniu pracownikow i
przeprowadzaniu z nimi konsultacji. praca licencjacka budzet gminy . Pisanie prac kontrolnych. Diagnoza
zarzadzania projektem na przykladzie konferencji finansowej earn your success. Dzialalnosc powiatowego
urzedu pacy w wieluniu w latach 2007-2010.. Legitymacja skargowa w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.. Wybrane czynniki rozwoju centrow logistycznych w polsce. Rozwoj
przedsiebiorstwa a fundusz unijny - sektorowy program operacyjny - wzrost konkurencyjnosci
przedsiebiorstw. Analiza porownawcza wybranych zrodel finansowania inwestycji rzeczowej
przedsiebiorstwa.. Srodki trwale w rachunkowosci przedsiebiorstwa lentex w latach 2007-2010. Von misesludwig - teoria a historia : interpretacja procesow spoleczno-gospodarczych . Zarzadzanie budzetem szkoly
ponadgimnazjalnej na przykladzie powiatowego zespolu edukacyjnego w konstantynowie lodzkim.
Wydawanie orzeczen na posiedzeniu w sadzie karnym i instancji. Logistyka w firmie
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spedycyjnotransportowej na przykladzie przedsiebiorstwa cat lc polska sp. Z o.o.. praca licencjacka budzet
gminy . Seminarium ii st. - katedra historii administracji i mysli administracyjnej. Analiza finansowa
przedsiebiorstwa x w latach 2006-2010. Preferowane wartosci pracownikow a ich postawa wobec pracy..
Metody i sposoby rekrutacji i selekcji pracownikow - analiza przypadkow. Oczekiwania mlodziezy
akademickiej wobec wspolczesnego rynku pracy w kontekscie kryzysu gospodarczego. Pisanie prac
licencjackich ogloszenia. Wykorzystanie funduszy europejskiej w gminie moskorzew. Udzielanie kredytu
bankowego jako czynnosc bankowa. Pomoc spoleczna jako zadanie wlasne gminy. zrodla finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw ze szczegolnym uwzglednieniem pozyskiwania srodkow finansowych
poprzez gielde papierow wartosciowych. Duszpasterstwo wojskowe w polsce. Status prawny. Rola szkolen w
procesie rozwoju zawodowego pracownikow w przedsiebiorstwie. Wplyw ustawy o zamowieniach
publicznych na minimalizacje wydatkowania srodkow publicznych w latach 2007-2009 w jst na przykladzie
gminy miedzylesie.. praca licencjacka budzet gminy . zrodla finansowania malych- srednich przedsiebiorstw
w ujeciu teoretycznym. Rola rozmowy kwalifikacyjnej w opinii rekrutowanych pracownikow. praca
licencjacka budzet gminy . Podporzadkowanie pracownicze w tradycyjnych stosunkach pracy. Analiza zrodel
dochodu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy mykanow w latach 2006-2010. Udzial
podatku od nieruchomosci w dochodach gminy kamiensk w latach 2006-2010.. Leasing jako
niekonwencjonalne zrodlo finansowania przedsiebiorczosci. Sprawozdanie finansowe zrodlem informacji do
oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa w teorii i praktyce. Zarzadzanie przez innowacje w
muzealnictwie- na przykladzie krakowskich podziemi rynku.. Perspektywy rozwoju malego przedsiebiorstwa
na przykladzie firmy ingram. Gospodarka majatkiem trwalym przedsiebiorstwa na przykladzie grupy
kapitalowej rafamet.. Kredyt jako zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa. E-commerce: handel w
internecie.. Podatki dochodowe od dzialalnosci gospodarczej w budzecie panstwa. Przestepstwo zgwalcenia
w swietle art. 197 k.k.. Analiza dochodow i wydatkow na przykladzie powiatowego zarzadu drog - jednostki
samorzadu powiatowego. praca licencjacka budzet gminy . Zarzadzanie bezpieczenstwem publicznym w
samorzadzie terytorialnym na przykladzie miasta tychy.. Procesy rewitalizacji miejskiej przestrzeni - celeefekty (przypadek lodzi). Zarzadzanie konfliktem w zakladzie pracy na przykladzie placowki ochrony zdrowia.
Otoczenie finansowe i pozafinansowe msp w krajach unii europejskiej na poczatku xxi wieku. Rachunek
kosztow jako podstawa zarzadzania w przedsiebiorstwie realizujacym uslugi remontowo-budowlane.
Logistyczna obsluga klienta strategicznego. Analiza wspolpracy firm db schenker i ambra s.a. Ocena
finansowa wykonania budzetu powiatu myszkowskiego w latach 2002-2006. Zarzadzanie zasobami ludzkimi
w podmiotach nalezacych do sektora msp na przykladzie odlewni mjm. Wplyw terroryzmu na turystyke na
przykladzie stanow zjednoczonych. Korol- janusz. - sektor malych i srednich przedsiebiorstw w przestrzeni
regionalnej polski : studium z zakresu. Tematy licencjackie. Identyfikacja determinant rozwoju i zmian w
logistyce w polsce na tle tendencji i doswiadczen swiatowych.. Dematerializacja papierow wartosciowych.
Ziarkowski- dominik. - zabytki a turystyka : studium poswiecone historii naukowego i krajoznawczego
poznawania doliny. Wprowadzenie systemu zarzadzania jakoscia do organizacji a rozwoj pracownikow. Sztuka
zatrudniania najlepszych pracownikow. Ewolucja prawnokarnej reakcji na przestepstwa o charakterze
pedofilskim w kodyfikacjach karnych od 1932 r.. Motywowanie jako instrument zarzadzania personelem np.
Philips lighting pabianice s.a. personelem na przykladzie philips pabianice s.a.. Migracje zarobkowe do
niemiec na przykladzie powiatu kluczborskiego. Elektroniczna wymiana informacji edi w przemysle
motoryzacyjnym.. Uregulowania formalno - prawne reklamy telewizyjnej w polsce i w wielkiej brytanii.
Wewnatrzwspolnotowa dostawa towarow. System motywacyjny w bankowosci detalicznej na przykladzie bre
banku. Bilans jako zrodlo informacji o sytuacji majatkowo-finansowej przedsiebiorstwa.. praca licencjacka
budzet gminy . Rozwoj sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po akcesji do unii europejskiej.
Urzad skarbowy organizacja uczaca sie. Badanie satysfakcji klientow jako kluczowy element ksztaltowania
filozofii tqm w sektorze hotelarskim w polsce. Krynska- elzbieta (nauki ekonomiczne). Red. - elastyczne formy
zatrudnienia i organizacji pracy a aktywnosc zawodowa osob starszych . Problem bezrobocia i rynek pracy
kobiet w polsce.. Status prawny arbitra - kwalifikacje- powolanie- receptum arbitrii. Zarzadzanie wiedza
wyzwaniem wspolczesnych gospodarek. Wplyw turystyki na rozwoj gminy baligrod. Tajemnica zwiazana z
wykonywaniem zawodow prawniczych a proces karny. Katalog prac magisterskich. Finansowanie obce
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sektora msp.. Automatyczny system transakcyjny na przykladzie strategii par. Jednomandatowe okregi
wyborcze - wady i zalety na przykladzie wybranych panstw europejskich. Wybrane aspekty zarzadzania w
powiatowym centrum pomocy rodzinie na przykladzie powiatu wieruszowskiego. Wykorzystanie internetu w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem. Ochrona akcjonariuszy w amerykanskiej spolce akcyjnej (regulacja stanu
delaware). Regionalne zroznicowanie inwestycji mieszkaniowych w polsce w latach 2003-2008. Outsourcing i
jego wplyw na przebieg procesow logistycznych w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy x i y. Analiza
funkcjonowania ulg i odliczen w podatku dochodowym od osob fizycznych w latach 2000-2003 na przykladzie
urzedu skarbowego x. Kietlinska- iwona. Red. - pokolenie 50+ : nowe technologie a uslugi finansowe :
konferencja- warszawa- 28 czerwca 2011 r.. Substancje odurzajace i psychotropowe wystepujace w
nielegalnym obrocie. Fundusze unijne a inwestycje w jednostkach lokalnych na przykladzie powiatu
kepinskiego. Karty platnicze jako forma rozliczen pienieznych w ofercie banku ing bank slaski. Komisja
pojednawcza jako organ ochrony prawnej. Zarzadzanie finansami gminy chrzastowice na podstawie analizy
budzetu w latach 2006-2010.. Analiza efektywnosci ekonomicznej inwestycji (na przykl.budowy stacji
elektroenergetycznej). Zakres wykorzystania pomocy z funduszy strukturalnych w sektorze malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie firmy edpol. Styl kierowania jako wyznacznik pracy kierownika. Kierunki
rozwoju miedzynarodowych sieci hotelarskich na przykladzie miasta krakowa.. Kultura bezpieczenstwa w
przedsiebiorstwie kolejowym pkp.. Analiza naleznosci na przykladzie elektrowni turow s.a.. Prace
magisterskie licencjackie. Pomoc przy pisaniu pracy magisterskiej. Praca licencjacka pedagogika tematy.
Wplyw rewitalzacji obszarow kryzysowych miasta na jego rozwoj spoleczno - gospodarczy na przykladzie
kedzierzyna - kozla.. Zjawisko przestepczosci i wiktymizacji wsrod studentow zamieszkalych na terenie
miasteczek studenckich w krakowie. Praktyczne aspekty kredytowania dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw. Nastepstwa wdrozenia systemu jakosci na przykladzie wybranych przedsiebiorstw. praca
licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Analiza zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa
dokonywana przez banki. Na przykladzie banku pko bp s.a. i spolki x. Proba oceny jakosci opakowan
transportowych przeznaczonych dla produktow niebezpiecznych. Systemy informatyczne w polskiej
bankowosci. Analiza portfela naleznosci w banku spoldzielczym ziemi piotrkowskiej w piotrkowie
trybunalskim w latach 2005-2009. Wykorzystanie rachunku przeplywow pienieznych do oceny sytuacji
finansowej przedsiebiorstwa. praca licencjacka budzet gminy . Korporacje transnarodowe w erze globalizacji.
Realizacja projektu kolei duzych predkosci a osiagniecie celow programu ten-t. Wplyw stylu kierowania na
zaangazowanie pracownikow na przykladzie wybranych placowek oswiatowych gminy strzelce opolskie..
Realizacja zasad marketingu personalnego w opinii pracowniow regionu czestochowskiego. Funkcje sejmu rp
a partie polityczne. Napisze prace licencjacka. Podatki i oplaty lokalne w miescie gostynin w latach 20052006. Preferencje nabywcow kawy na przykladzie badan w zbiorowosci mieszkancow krakowa. Wspolpraca
transgraniczna jako narzedzie rozwoju regionu na przykladzie euroregionu slask cieszynski. Podziemie
aborcyjne - jak nielegalne stalo sie powszechnym. Czynniki ksztaltujace budzet gminy przedborz. Dzialania
podnoszace jakosc uslug w administracji publicznej na przykladzie urzedu miasta i gminy szczuczyn. Analiza
finansowa komendy wojewodzkiej policji w katowicach i jednostki jej podleglych w latach 2005-2009.. praca
licencjacka budzet gminy . Obowiazki domu skladowego. Optymalizacja modelu funkcjonowania biura
rachunkowego jedynka s.c. Dzialajacego na rynku opolskim.. Terroryzm islamski jako zjawisko we
wspolczesnym swiecie.. Wiktymologiczne aspekty mobbingu. praca licencjacka budzet gminy . praca
licencjacka budzet gminy . Tematy prac licencjackich socjologia. Normatywny model odpowiedzialnosci
konstytucyjnej i jego funkcjonowanie w praktyce ustrojowej na przykladzie polskiego trybunalu stanu.
Dynamika i struktura dochodow i wydatkow budzetu panstwa w polsce w latach 2000-2004.. Instrumenty
wladzy menedzerskiej w organizacji. Miejsce programu europejska stolicy kultury w procesie integracji
europejskiej i jego wplyw na ksztaltowanie sie tozsamosci europejskiej. Wykorzystanie sprawozdan
finansowych w ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow przemyslu
cukierniczego mieszko s.a. w latach 2008 - 2010.. Zarzadzanie nieruchomosciami mieszkaniowymi na
przykladzie spoldzielni mieszaniowej gornik w czestochowie. Rola i znaczenie kawalerii w ii rzeczypospolitej.
Logistyka produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa x.. Oferta depozytowo-kredytowa jako element strategii
marketingowej bankow na przykladzie banku spoldzielczego. Umiejetnosci przywodcze jako podstawa
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rozwoju kadr w administracji publicznej. Rekrutacja i selekcja kadr jako element nowoczesnego zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa klimas wkret-met. Ryzyko w ocenie oplacalnosci
inwestycji w akcje i obligacje na gieldzie papierow wartosciowych. System zarzadzania jakoscia w ochronie
zdrowia- wymagania wedlug normy iso 9001 : 2008 i wedlug akredytacji cmj na przykladzie szpitala
rejonowego im. Dr jozefa rostka w raciborzu.. Prace magisterskie z pielegniarstwa. Pisanie prac szczecin.
Biznes plan w przedsiebiorstwie. Ocena pracownikow i kontrola w zarzadzaniu zasobami ludzkim na
przykladzie telekomunikacji polskiej.. praca licencjacka budzet gminy . Strefa sprzedazowa jako magazyn na
przykladzie firmy x cash and carry. Zarzadzanie inwestycjami drogowymi w gminie czestochowa.. praca
licencjacka budzet gminy . Zbycie udzialu w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia. Zarzadzanie czasem
wolnym studentow wziks uj.. Prace magisterskie tematy. Motywowanie pracownikow na przykladzie zugil
s.a. w wieluniu. Ocena pozycji konkurencyjnej firmy (na przykladzie maniac gym) . Finansowanie sluzby
zdrowia w polsce na przykladzie wojewodzkiego szpitala specjalistycznego im. Sw rafala w czerwonej gorze..
praca licencjacka budzet gminy . Efekty sterowania outsourcingu w logistyce na przykladzie przedsiebiorstwa
wz branzy motoryzacyjnej. Motywowanie w wybranym przedsiebiorstwie.. Migracja zawodowa pielegniarek
w wybranych placowkach sluzby zdrowia woj. Lodzkiego po przystapieniu polski do unii europejskiej. Analiza
sytuacji ekonomiczno-finansowej grupy kapitalowej pkn orlen. Szanse i bariery rozwoju malych isrednich
przedsiebiorstw na obszarach wiejskich na podstawie badan przeprowadzonych w gminie lubsza.. Polski
rynek browarow regionalnych. Kontrakty menedzerskie w prawie polskim. praca licencjacka budzet gminy .
Doradca podatkowy.. Specyfika prawa spolek ksiestwa lichtenstein na przykladzie anstalt i fundacji.
Materialne i pozamaterialne czynniki motywacyjne w miejskim osrodku pomocy spolecznej w gminie
zawiercie. Demotywujacy wplyw stresu na pracownikow na przykladzie poczty polskiej. Monitoring jako
element wspomagajacy zarzadzanie bezpieczenstwem sieciowym. Podatek dochodowy od osob fizycznych
jako zrodlo wplywow do budzetu panstwa.. Wykorzystanie rachunku kosztow dzialan w procesie zarzadzania
przedsiebiorstwem. Turystyka pielgrzymkowa w polsce - ocena jakosci uslug oferowanych w kalwarii
zebrzydowskiej.. praca licencjacka budzet gminy . Rozwoj sekurytyzacji w polskiej bankowosci.. Zwiazek
wypalenia zawodowego z umiejscowieniem poczucia kontroli.. praca licencjacka budzet gminy .
Odpowiedzialnosc karna lekarza za bezprawne umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym w trybie ustawy o
ochronie zdrowia psychicznego. Seminarium i r.niest. - kat.prawa adminstracyjnego. Bateria stalowych
zbiornikow na cement praca inzynierska budownictwo. Marketing w promocji zdrowia i jego wplyw na
ksztaltowanie swiadomosci konsumentow.. Procesy innowacyjne w przedsiebiorstwie produkcyjnym
pakorex.. Wlodzimierz czerkawski (1868-1913). Przedstawiciel szkoly psychologicznej w ekonomii..
Pedagogika tematy prac licencjackich. Efektywnosc wykorzystania zasobow finansowych przez jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta czestochowy. Zabojstwa homoseksualistow w lodzi. Przyklad
pracy licencjackiej. Pisanie prac katowice. Rola i znaczenie motywowania w skutecznym zarzadzaniu
organizacja. Bezposrednie inwestycje zagraniczne w sektorze hotelarstwa w polsce. Miedzynarodowy
trybunal karny dla rwandy – geneza- struktura i funkcjonowanie. Stan zaawansowania gospodarki opartej na
wiedzy w unii europejskiej. praca licencjacka budzet gminy . Wykorzystanie wspolczynnika tpm i pamco w
zespole kociol - turbina.. Ocena kondycji finansowej wybranej spolki gieldowej branzy turystycznej a globalny
kryzys.. praca licencjacka budzet gminy . Dzialalnosc organizacji pozarzadowych na rzecz ofiar przestepstw.
Sytuacja prawna prokuratora w postepowaniu cywilnym. Funkcjonowanie przesadow w srodowisku
przestepczym. Zarzadzanie kapitalem obrotowym w przedsiebiorstwie. Bednarczyk- henryk (1943- ). Red. ocena efektywnosci wspolpracy mazowieckich firm z osrodkami naukowo-badawczymi : informacja. Wplyw
fundacji - kaliski inkubator przedsiebiorczosci na rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw i ograniczanie
bezrobocia w powiecie kaliskim. praca licencjacka budzet gminy . Wizerunek hotelu jako wyznacznika
poziomu jakosci jego oferty.. Metody przesluchania swiadka. praca licencjacka budzet gminy . Prace mgr.
Migracja zawodowa pielegniarek w wybranych placowkach sluzby zdrowia woj. Lodzkiego po przystapieniu
polski do unii europejskiej. Rekrutacja i selekcja pracownikow w przedsiebiorstwie. Postepowanie o
stwierdzenie nabycia spadku.. Wplyw szkolenia i doskonalenia pracownikow na poprawe ich pracy w firmie
pzu s.a.. Ochrona uprawnionego z tytulu umownego prawa pierwokupu. Przygotowanie do popelnienia
przestepstwa i odstapienie od przygotowania. Organizacja i funkcjonowanie systemow sap i symfonia w
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przedsiebiorstwie na przykladzie petro eltech sp. Zo.o.. Zakaz reformationis in peius w postepowaniu
administracyjnym i. System gospodarki odpadami oraz jej wplyw na wynik finansowy w gminie kedzierzyn kozle w latach 2004-2008.. Odpowiedzialnosc karna i cywilna za niezgodna z prawem realizacje czynnosci
operacyjno-rozpoznawczych. Analiza roli programu operacyjnego kapital ludzki w realizacji polityki
edukacyjnej i aktywizacji zawodowej absolwentow szkol w polsce w latach 2007-2013. praca licencjacka
budzet gminy . Zarzadzanie lancuchem dostaw na przykladzie odlewnictwo- export - import w. Kulej.
Ewolucja miedzynarodowych i krajowych rozwiazan w zakresie skonsolidowanej sprawozdawczosci
finansowej. Formy rozliczania dochodu osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w polsce.
Polityka monetarna narodowego banku polskiego i europejskiego systemu bankow centralnych. praca
licencjacka budzet gminy . Nabywanie akcji wlasnych przez spolke akcyjna. Marketing szeptany jako
skuteczna forma marketingu bezposredniego. praca licencjacka budzet gminy . Patent europejski i
stosowanie polityki patentu. System motywacyjny firmy hcl technologies w ocenie pracownikow.. praca
licencjacka budzet gminy . Zarzadzanie zmiana w zakladzie linii kolejowych tarnowskie gory w wyniu
restrukturyzacji przedsiebiorstwa polskie linie kolejowe spolka akcyjna. Instrumenty konkurencji na
przykladzie rynku kredytow hipotecznych.. Komorowski- jan. - cele przedsiebiorstwa a rozwoj gospodarczy :
ujecie behawioralne . Problematyka zbrodni ludobojstwa w konfliktach zbrojnych na przykladzie konfliktu w
rwandzie. Mocne i slabe strony praktyki pozyskiwania kadr na przykladzie uniwersytetu lodzkiego. Ewidencja
funduszy unii europejskiej urzedu miasta kalisza. Zarzadzanie sprzedaza w firmie dystrybucyjnej (analiza
przypadku). System okresowych ocen pracowniczych we wspolczesnej organizacji. Polityka panstwa na rynku
pracy w polsce w warunkach integracji z unia europejska. Analiza strategiczna i ocena mozliwosci rozwoju
sektora dystrybucji opakowan na przykladzie mcdo krakus. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
pozbawienia wolnosci na podstawie art 152 kodeksu karnego wykonawczego. Marka na rynku uslug
ubezpieczeniowych na przykladzie uniqa towarzystwo ubezpieczen s.a.. Rozwod a separacja w prawie
polskim . Motywacja pracownikow jako kluczowy czynnik efektywnego funkcjonowania wspolczesnego
przedsiebiorstwa. Malzenskie umowy majatkowe w swietle polskiego ustawodawstwa. Handel ludzmi w celu
eksploatacji prostytucji. praca licencjacka budzet gminy . Organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania
zespolow pracowniczych na przykladzie firmy x. Menedzer w organizacji- jego rola i opodatkowanie. Kredyt
hipoteczny w bankach uniwersalnych i w bankach specjalistycznych. Srodki trwale w prawie bilansowym i
podatkowym na przykladzie pafany s.a. pabianice. Ocena rentownosci i plynnosci wybranych spolek
gieldowych branzy cukierniczej na przykladzie spolki wawel i mieszko.. Wybrane aspekty uczestnictwa polski
w unii gospodarczej i walutowej. Analiza wybranych aspektow prywatyzacji przedsiebiorstw na przykladzie
pzu s.a.. Szkolenia w terma-dom sp. Z o.o. Jako element zarzadzania zasobami ludzkimi. Zjawisko korupcji w
strazy granicznej. Niemcy jako panstwo federalne. Mediacja w postepowaniu karnym. Ewolucja instytucji.
Prywatyzacja sektora elektroenergetycznego a polityka energetyczna kraju. Damodaran- aswath - ryzyko
strategiczne : podstawy zarzadzania ryzykiem . Motywacja pracownicza i jej wplyw na ograniczanie
powstawania syndromu wypalenia zawodowego. Prace licencjackie pisanie. Polityka personalna w
administracji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta w czestochowie. Wplyw wybranych narzedzi
marketingu - mix na wyniki i sprzedaz przedsiebiorstwa rem-bud. praca licencjacka budzet gminy . Zakaz
konkurencji po ustaniu stosunku pracy.. Maszyny i urzadzenia stosowane w procesie flotacji zn (cynku) i pb
(olowiu) na przykladzie zgh boleslaw.. Skarga na orzeczenie referendarza sadowego. Ocena gospodarki
finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy poczesna w latach 2007-2011.. System
motywowania pracownikow jako element wizerunku firmy (na przykladzie leroy merlin polska- sp. Z o.o.).
Projekt architektoniczno-konstrukcyjny osiedlowego zlobka praca inzynierska budownictwo. Projekt
przedszkola osiedlowego – konstrukcja mieszana praca inzynierska budownictwo. Prace dyplomowe
architektura. Ochrona tajemnicy spowiedzi w prawie polskim. Zastosowanie wartosci godziwej do wyceny
bilansowej na podstawie msr/mssf. Rola i wykorzystanie narzedzi informatycznych w sektorze msp na
przykladzie firmy uslugowej. Systemy czasu pracy.. Rola placy w motywowaniu pracownikow..
Uwarunkowania strategii globalnej w procesie internacjonalizacji biznesu na przykladzie firmy dell. Rola
wolontariatu w rozwoju organizacji pozarzadowych na przykladzie regionu czestochowskiego. System
controllingu w sieci franchisingowej. Prawa czlowieka w stanach nadzwyczajnych. praca licencjacka budzet
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gminy . Rozwoj gospodarstw niskotowarowych po wstapieniu polski do unii europejskiej. praca licencjacka
budzet gminy . Organizacja budowy – studium porownawcze przykladowych realizacji praca inzynierska
budownictwo. Zarzadzenie personelem i wiedza w przedsiebiorstwie na przykladzie provimi-rolimex s.a.
wytwornia pasz dobropasz.. System informatyczny gieldy papierow wartosciowych w warszawie.. Srodki unii
europejskiej wspomagajace programy zatrudnienia w powiecie nyskim.. praca licencjacka budzet gminy .
Trompenaars- alfons. - kultura innowacji : kreatywnosc pracownikow a sukces firmy . Istota nadzoru
korporacyjnego - studium przypadku enron corporation. Wypalenie zawodowe pracownikow a sprawna
realizacja zadan w organizacji publicznej. Nowoczesne koncepcje zarzadzania a logistyka na przykladzie
przedsiebiorstwa xyz.. Tworzenie programow i strategii cenowych na przykladzie firmy poligraficznowydawniczej. Materialne i niematerialne instrumenty motywowania pracownikow na przykladzie firmy mzk
sp. Z o.o. Belchatow. Wsparcie procesu uruchomienia dzialalnosci gospodarczej z funduszy europejskich.
Inspiracje ideowe oraz podstawy marksizmu i leninizmu. Tematy prac licencjackich administracja. Internet
jako nowe medium reklamy. Planowanie kariery zawodowej studentowe - zastosowanie teorii j.l.hollanda.
Skutecznosc dzialan zmniejszajacych bezrobocie na przykladzie powiatowego urzedu pracy w pajecznie.
Analiza offshoringu w wojewodztwie malopolskim. Rozwoj msp na przykladzie spoldzielni.. Karta kredytowa
w ofercie polskich bankow na przykladzie citibanku handlowego. praca licencjacka budzet gminy . Sadowa
ochrona samodzielnosci gminy. Strategia rozwoju gminy jako instrument wykorzystywany na rzecz rozwoju
spoleczno-ekonomicznego na przykladzie gminy wielun. Oceny pracownicze i ich zwiazek z systemem
motywacji w przedsiebiorstwie rtv euro agd - euro net sp. Z o.o.. Wybrane aspekty uczestnictwa polski w unii
gospodarczej i walutowej. Analiza definicji ludobojstwa w konwencji w sprawie zapobiegania i karania
zbrodni ludobojstwa z 9 grudnia 1948 roku w swietle wybranych przypadkow zbrodni popelnionych w drugiej
polowie xx wieku. Konstruktywna motywacja w pracy zawodowej jako czynnik budujacy poczucie wartosci
pracownikow.. Odpowiedzialnosc porzadkowa pracownika . Polityka regionalna ue wobec niwelowania
dysproporcji ekonomicznych - na przykladzie polski. Zarzadzanie nieruchomosciami komunalnymi na
przykladzie gminy cekcyn. Przykladowe prace licencjackie z pedagogiki. Wykorzystanie sztucznych sieci
neuronowych w marketingu bezposrednim. Mozliwosci finansowania inwestycji w gminie rudniki w latach
2007-2010.. Umowa deweloperska w swietle niedozwolonych postanowien umownych oraz
odpowiedzialnosci stron. Uwarunkowania i ocena dzialalnosci handlowej sklepow obuwniczych kapp w
centrum handlowym manufaktura w lodzi oraz c.h. Wola park w warszawie. Bilans jako podstawowe zrodlo
informacji finansowej na podstawie analizy spolki petrolinvest s.a. z punktu widzenia inwestora gieldowego.
Skutecznosc form motywacji pracownikow w przedsiebiorstwie na przykladzie agros nova w lowiczu. Analiza
dochodow i wydatkow gminy przasnysz. Uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy. Realizacja i
ocena przedsiewziec infrastruktury lodzi w okresie funkcjonowania samorzadu terytorialnego i ich wplyw na
przeksztalcenia przestrzenne i rozwojowe miasta. praca licencjacka budzet gminy . Rachunkowosc a potrzeby
naliczania podatku vat przy wewnatrzwspolnotowym nabyciu i dostawie towarow. Zasady bilansowego i
podatkowego uznawania przychodow – podobienstwa i roznice. praca licencjacka budzet gminy . Ocena
efektywnosci aktywnych metod przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatu pajeczanskiego w latach
2000 - 2004. Zatrudnienie tymczasowe w aspekcie prawnym. Rekrutacja i szkolenie pracownikow-kluczowy
element dynamicznego rozwoju oraz sukcesu firmy na przykladzie agencji internetowej digital one.
Reglamentacja dzialalnosci gospodarczej w obrocie napojami alkoholowymi na terenie rzeczypospolitej
polskiej. Marketing mobilny jako jeden z kanalow komunikacji z klientem. Ochrona oznaczenia
przedsiebiorstwa na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pozycja prezydenta w
panstwach nadbaltyckich. Ksztaltowanie sytuacji na rynku pracy w rejonie piotrkowskim. Sytuacja na rynku
pracy w powiecie krapkowickim w 2011 roku. Budowa na cudzym gruncie. Ocena organizacji i zarzadzania w
lasach panswowych na przykladzie nadlesnictwa nowogrod. Praca licencjacka wzor. Klauzula sumienia
farmaceutow. Analiza procesu rekrutacji i selekcji pracowniko na przykladzie firmy tesco w krakowie.. Rola
zarzadcy w zarzadzaniu nieruchomosciami komercyjnymi. praca licencjacka budzet gminy . Analiza finansowa
wykonania budzetu gminy kochanowice za lata 2004-2007. Znaczenie funduszu pracy w przeciwdzialaniu
bezrobociu w powiecie ostroleckim w latach 2003-2006. Zarzadzanie gminnym zasobem mieszkaniowym na
przykladzie gminy miasta czestochowy.. Czynniki determinujace rozwoj sektora malych i srednich
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przedsiebiorstw w polsce. Przelew wierzytelnosci a umowa poreczenia. Rachunek kosztow jako zrodlo
informacji w zarzadzaniu spolka x w latach 2008-2011.. Zaopatrzenie w materialy do produkcji i jego
efektywnosc na przykladzie samloc w nysie.. Charakter prawny europejskiej spolki prywatnej. Istota
motywacji do pracy w malych i srednich przedsiebiorstwach. Lewis- walt - the criminal justice club : a career
prosecutor takes on the media--and more . Kary pieniezne nakladane na panstwa czlonkowskie w prawie
wspolnotowym (art. 228 twe). Zarzadzanie procesami logistycznymi w aspekcie zarzadzania
miedzynarodowego. praca licencjacka budzet gminy . Skutki prawne ogloszenia upadlosci banku. Kontrola
podatkowa jako jedna z procedur kontrolnych w polskim prawie podatkowym.. Wypowiedzenie zmieniajace
w kodeksie pracy. Analiza plynnosci i rentownosci finansowej wybranych przedsiebiorstw branzy
odziezowej.. Wspolczesne systemy informatyczne w praktyce administracji publicznej.
Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow i wewnatrzwspolnotowa dostawa towarow w rozumieniu polskiej
ustawy o vat oraz dyrektywy ue. Zarzadzanie strategiczne organizacja non - profit na przykladzie
niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej ro - med w rozprzy. Polityka regionalna unii europejskiej na
przykladzie gminy baranowo. Podatki dochodowe w rachunkowosci organu podatkowego na przykladzie
drugiego urzedu skarbowego w czestochowie. Dzieci-zolnierze we wspolczesnych konfliktach zbrojnych w
swietle prawa miedzynarodowego. praca licencjacka budzet gminy . Klamut- miroslawa (1944- ). Red. spojnosc w rozwoju regionalnym w polsce obecnie i w przyszlosci . Ocena funkcjonowania zintegrowanego
systemu zarzadzania w przedsiebiorstwie wodociagow i kanalizacji.. Uwarunkowania samodzielnosci
finansowej powiatu na przykladzie powiatu brzeskiego.. Binkowska- maja. Tl. - the code of administrative
proceedings : bilingual edition = kodeks postepowania administracyjn. Analiza plynnosci finansowej na
przykladzie jednostki budzetowej wosir w latach 2005-2010. Rola analizy finansowej przedsiebiorstwa w
ocenie jego zdolnosci kredytowej na przykladzie przedsiebiorstwa archont sa. Ankieta wzor praca
magisterska. Kultura rockowa w polsce. Zarzadzanie rozwojem przestrzennym w swietle postepujacych
procesow dezurbanizacji. Motywacyjna funkcja systemow wynagrodzen pracowniczych.. Wynagrodzenia jako
element motywowania kadry pracowniczej. Stres w zawodzie nauczyciela. Diagnoza stresu w szkole
podstawowej nr 55 im. Jaroslawa iwaszkiewicza w krakowie. Dzialania marketingowe jako walka o portfel
klienta na przykladzie ing banku slaskiego s.a.. Innowacyjne procesy wytwarzania produktow w
przedsiebiorstwie sektora odlewniczego.. Pisanie prac opinie. Status prawny cmentarzy wyznaniowych w
polsce. Rozwoj pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie (na
przykladzie firmy farmaceutycznej x). Przeobrazenia spoleczno demograficzno przestrzenne na przykladzie
gminy wiejskiej strzeleczki.. zrodla finansowania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
phu tomir. Znaczenie systemow marketingu relacji z klientem (crm) w budowaniu przewagi konkurencyjnej
przedsiebiorstwa na przykladzie grupy telekomunikacja polska. Finansowanie innowacyjnych przedsiewziec
na przykladzie branzy informatycznej. Zastosowanie zasad dystrybucji na rynku farb i lakierow na przykladzie
fabryki farb i lakierow sniezka spolka akcyjna. Skarga na bezczynnosc organu lub przewlekle prowadzenie
postepowania. Ochrona znakow towarowych przed naruszeniami w domenach internetowych. praca
licencjacka budzet gminy . Zasada powszechnosci w polskim prawie wyborczym. Nowoczesna technologia
budowlana- a kompresja czasu w realizacji inwestycji.. Bialach- marek. Red. - jak poprawnie sporzadzic
gminna- powiatowa strategie rozwiazywania problemow spolecznych. Profilaktyka i rozwiazanie problemow
alkoholowych na przykladzie gminy miasta brzeg. Wplyw turystyki na ksztaltowanie marki miasta krosna.
Ochrona i udostepnianie danych osobowych pracownika. praca licencjacka budzet gminy . Outsourcing uslug
logistycznych na przykladzie obslugi magazynowej. Formy pomocy spolecznej w polskim systemie prawnym.
praca licencjacka budzet gminy . Ocena pozycji przedsiebiorstwa na rynku kapitalowym na przykladzie inter
cars s.a.. Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania administracji dla zajetego obszaru polski generalnego gubernatorstwa w latach 1939-1945.. Skutki wejscia polski do strefy euro - doswiadczenia
nowych krajow eurolandu. Polityka unii europejskiej wobec malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
polski. Uchwaly naczelnego sadu administracyjnego. Pisanie prac. Decyzja administracyjna wydana na
podstawie falszywego dowodu lub w wyniku przestepstwa. Finanse jednoski budzetowej na przykladzie
domu pomocy spolecznej. Wykorzystanie funduszy strukturalnych dla animacji rynku pracy w okresach
programowania 2004-2006 i 2007-2013 na przykladzie powiatu szydlowieckiego. Kuratela sadowa dla
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doroslych.. praca licencjacka budzet gminy . Efektywnosc funkcjonowania przedsiebiorstw komunalnych a
aspekcie rozwoju zrownowazonego na przykladzie mvv energia ag. Problem legalizacji konopi. Nowoczesne
kanaly dystrybucji ubezpieczen komunikacyjnych - analiza polskiego rynku ubezpieczen komunikacyjnych i
weryfikacja szans rozwoju sprzedazy poprzez kanal direct. Szanse i bariery rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw [na przykladzie badan w przedsiebiorstwach gminy ciasna]. Wplyw kontroli na motywacje na
przykladzie firmy x. Wzmacnianie pozycji konkurencynej przedsiebiorstwa uslugowego.. Pisanie prac po
angielsku. Podatki i oplaty jako zrodlo finansowania jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy poraj. Praca jako srodek oddzialywania na skazanych na kare pozbawienia wolnosci. Prace
magisterskie bankowosc. Strategie podatkowe w efektywnym zarzadzaniu przedsiebiorstwem. Proces
produkcyjny zunifikowanego kraznika nosnego weryfikacja i regeneracja czesci. Potrzeby w zakresie
prezentacji informacji o przeplywach pienieznych - wyniki badan. Cholaj- henryk - kapitalizm konfucjanski :
chinskie reformy ekonomiczne a globalizacja . Znaczenie systemow motywacji pracownikow w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem na przykladzie spolki com.40 limited w wielkopolsce. Polityka finansowa jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy leka opatowska. Rozwoj i kondycja duszpasterstwa
wieziennego w polsce. Rola komisji europejskiej w monitorowaniu przestrzegania przez panstwa
czlonkowskie unii europejskiej postanowien paktu stabilnosci i wzrostu. Znaczenie turystyki kwalifikowanej w
rozwoju przemyslu jachtowego na mazurach. Zakres i formy pomocy de minimis w prawie polskim..
Fluktuacja personelu w firmie farmaceutycznej. Motywacja w przedsiebiorstwie. Teoria- a poglad
pracownikow na faktyczne bodzce motywujace. Analiza poziomu bezrobocia na przykladzie dzialalnosci
urzedu pracy w myszkowie. Zarzadzanie procesami kulturotworczymi w krakowskich klubach na przykladzie
klubu kombinator w nowej hucie. Oferta bankowosci elektronicznej na przykladzie ing banku slaskiego s.a..
Powiazania miedzy przedsiebiorstwami transportu lotniczego. Koncentracja- alianse i szczegolne
porozumienia kooperacyjne miedzy przewoznikami lotniczymi . Gminny osrodek pomocy spolecznej jako
jednostka sluzaca rozwiazywaniu problemow spolecznych gminy olawa. Innowacyjnosc w budowaniu
wizerunku w koncepcji promocyjnego mix na podstawie based on philips. praca licencjacka budzet gminy .
Monitoring elektroniczny. Polityka gminy konopiska w zakresie ksztaltowania wysokosci podatkow i oplat
lokalnych w latach 2007 -2009. praca licencjacka budzet gminy . Determinanty i ograniczanie bezrobocia grup
celowych w powiecie belchatowskim w latach 2005-2006. Niekonwencjonalne zrodla finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw - ocena finansowania.. Logistyczna obsluga klienta jednym z obszarow logistyki
dystrybucji. Markowski- tadeusz (1949- ). Red. - rewitalizacja a rozwoj funkcji metropolitalnych miasta lodzi :
praca zbiorowa . Negocjacje jako podstawowy czynnik gwarantujacy sukces w procesie sprzedazy osobistej
uslug bankowych. Rola portali korporacyjnych jako elementu systemu zarzadzania wiedza.. Analiza
ergonomicznych rozwiazan na wybranych stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie metalurgicznym..
Rozliczenia wlasciciela i posiadacza - roszczenia uzupelniajace i wyrownawcze. Przywodztwo- duch zespolu i
sukces we wspolczesnej firmie. Dostosowania systemu ubezpieczen spolecznych w polsce do wymogow unii
europejskiej. Kulturotworcza rola wspolczesnego menadzera kultury. Jerzy fedorowicz - dyrektor naczelny i
artystyczny teatru ludowego w nowej hucie.. System zarzadzania jakoscia jako instrument tworzenia
przewagi konkurencyjnej na podstawie fabryki narzedzi rafan.. Zuk- mateusz. - relacja miedzy
obywatelstwem unii europejskiej a swobodami rynku wewnetrznego . praca licencjacka budzet gminy .
Odpowiedzialnosc za podwladnego. Efektywnosc zastosowania reklamy w banku na przykladzie dominet
bank s.a.. Bezrobocie jako czynnik motywujacy do pracy na przykladzie firmy c. Marketing samorzadow
terytorialnych na podstawie gminy mykanow. Swoboda przemieszczania sie obywateli unii europejskiej.
Mobbing praca licencjacka. Spolki paneuropejskie jako alternatywa dla narodowych form przedsiebiorstw.
praca licencjacka budzet gminy . Psychologiczne aspekty inwestowania na gieldzie papierow wartosciowych.
Metody i zrodla finansowania dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw.. Analiza dzialalnosci
kredytowej deutsche banku w czestochowie w latach 2006-2010.. Proporcjonalne opodatkowanie dochodu
osob fizycznych prowadzacych pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza. Ocena i analiza zastosowania
programow lojalnosciowych na przykladzie biura turystycznego itaka. Aukcja elektroniczna. Zroznicowanie
bezrobocia w wybranych grupach sily roboczej w polsce w latach 1999-2003.. Instytucja przedstawiana
zarzutow w postepowaniu przygotowawczym. Budzet gminy i jego rola w funkcjonowaniu jednostek
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samorzadu terytorialnego- analiza na przykladzie gminy troszyn. Instrumenty mieszanki marketingowej w
dzialalnosci wspolczesnego przedsiebiorstwa. Pojecie spolki publicznej. Analiza determinantow jakosci
obuwia dzieciecego.. Mobbing w stosunkach pracy. Seminarium ii r.niest. V r- zak.prawa koscielnego i
wyznaniowego. Znaczenie procesu rekrutacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie x.
Podstawy przypisania oswiadczenia woli a granice bledu prawnie donioslego. praca licencjacka budzet gminy
. Slawatyniec- lukasz. - reklama produktow leczniczych : przeglad orzecznictwa glownego inspektora
farmaceutycznego :. Strategia aktywizacji sprzedazy (na przykladzie firmy informatycznej ck zeto s.a.).
Znaczenie komunikacji niewerbalnej w kontaktach z klientem. praca licencjacka budzet gminy . Fuzja
transgraniczna spolek kapitalowych w swietle swobody przedsiebiorczosci. Umowy posrednictwa w praktyce
dzialania lodzkich biur obrotu nieruchomosciami. Przestepstwo rozboju (zgadnienia wybrane). Stany
nadzwyczajne w polskim prawie konstytucyjnym. Prace magisterskie wzory. Prace licencjackie
pielegniarstwo. Weryfikacja doboru zawodowego na przykladzie przedstawicieli handlowych.. Zewnetrzne
zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w osrodku narciarskim kotelnica bialczanska. Korupcja
w sporcie profesjonalnym w polskim prawie karnym. Analiza porownawcza wyceny akcji wybranymi
metodami. Negocjacje jako proces komunikowania sie. Azbest - program usuwania i jego realizacja na
przykladzie gminy rozprza. Rozwoj malej firmy poprzez korzystanie z funduszy europejskich.. Wplyw
motywacji placowych na efektywnosc pracownikow. Rola i funkcjonowanie domow pomocy spolecznej (na
podstawie domu pomocy spolecznej w wojewodztwie lodzkim). praca licencjacka budzet gminy . Kara
dozywotniego pozbawienia wolnosci. Instrumenty ochrony akcjonariuszy mniejszosciowych w spolkach
publicznych. Logistyka zaopatrzenia na przykladzie firmy malow sp. Z o.o.”. Ochrona praw majatkowych
akcjonariuszy mniejszosciowych. Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogow unii europejskiej. Rola
konfliktu w organizacji. Rola banku w dzialalnosci gospodarczej. Zakaz naduzywania pozycji dominujacej w
prawie wspolnotowym. Metody optymalizacji systemu wytworczego narzedzie medycznych.. Penalizacja
uszkodzenia ciala i rozstroju zdrowia (zagadnienia wybrane). Fundusze unijne a rozwoj gminy boronow.
Leasing jako forma finansowania inwestycji w polsce. Unormowania prawne oraz perspektywy rozwoju.
Opinia bieglego w postepowaniu cywilnym. Rachunkowosc malych i srednich przedsiebiorstw i jej znaczenie
w zarzadzaniu firma.. Proces zakladania przedsiebiorstwa. Aspekty prawno - organizacyjne na przykladzie
branzy transportowej.. Rola ubezpieczen na zycie z wykorzystaniem ubezpieczen osobowych - przyklad firmy
sylmar. Wywlaszczenie jako instytucja polskiego prawa publicznego na tle rozwiazan ustawy o gospodarce
nieruchomosciami.. Prawo do informacji publicznej w orzecznictwie sadow administracyjnych. Rozwiazanie
umowy o prace za wypowiedzeniem.. Pomoc de minimis stanowiaca ulgi w splacie zobowiazan
podatkowych. Praca magisterska tematy. Przeslanki i przejawy rozwoju i zmian na rynku uslug logistycznych.
System emerytalny w polsce na tle wybranych rozwiazan europejskich. Rola szkolen w procesie rozwoju
zasobow ludzkich na przykladzie bis multiserwis sp. Z o. O.. Uwarunkowania rozwoju gospodarstw
pasiecznych (na przykladzie powiatua augustowskiego). Zasada ne bis in idem (art. 114 k.k.). Opodatkowanie
podatkowych grup kapitalowych w polsce i w unii europejskiej. Logistyczne i marketingowe aspekty
dystrybucji produktow spozywczych.. Zabytkowe zamki wojewodztwa podkarpackiego jako obiekty
hotelarskie. Konfliktowosc a nastawienie do innych osob na przykladzie pracownikow telekomunikacji polskij
s.a.. Umiejetnosc wykorzystywania elementow marketingu mix i reklamy w turystyce na przykladzie biura
podrozy xxx. Ryzyko kredytowe w swietle nowej bazylejskiej umowy kapitalowej.. Rekrutacja i selekcja
pracownikow jako element zarzadzania organizacja na przykladzie urzedu miejskiego. Kalkulacja kosztow
spektaklu w rachunkowosci teatru im. Adama mickiewicza w czestochowie. Analiza sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie spolki bioton s.a.. Legitymacja skargowa w postepowaniu sadowo
administracyjnym. praca licencjacka budzet gminy . Prace magisterskie z pedagogiki. Finansowanie
tworzenia nowego przedsiebiorstwa. Polityka rachunkowosci budzetowej w jednostce samorzadu
terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w czestochowie.. praca licencjacka budzet gminy .
Wybrane metody tworzenia i zarzadzania stronami internetowymi na przykladzie systemu obslugi
dostawcow. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Rozwoj spoleczno-gospodarczy
miast wojewodztwa malopolskiego.. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy .
Wykorzystanie analizy finansowej do oceny plynnosci przedsiebiorstwa lpp s.a.. Wylaczenia grupowe od
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zakazu porozumien ograniczajacych konkurencje na przykladzie sektora ubezpieczen gospodarczych.
Malarewicz- agnieszka. - konsument a reklama : studium cywilnoprawne . Promocja jako sposob
komunikowania sie przedsiebiorstwa z rynkiem na przykladzie firmy motoryzacyjnej marszalek volkswagrn.
praca licencjacka budzet gminy . Prace magisterskie gotowe. Kryzys rynku nieruchomosci w kontekscie zmian
zachodzacych na rynku finansowym. Pisanie prac magisterskich cennik. Wykorzystanie funduszy
strukturalnych unii europejskiej w polskim rolnictwie na przykladzie agencji restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa. praca licencjacka budzet gminy . Korporacja i alternatywy wobec niej w obliczu swiatowych
przemian spoleczno-gospodarczych xxi wieku. Wykorzystanie internetu we wspolczesnym przedsiebiorstwie
jako wspomaganie dzialan marketingowych firmy na przykladzie politechniki czestochowskiej.. Rola
rachunkowosci w zarzadzaniu jednostka gospodarcza na przykladzie spoldzielczej agrofirmy w szczekocinach..
Polityka finansowa jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy pieszyce w latach 2002-2006.
Zarzadzanie produkcja na przykladzie przedsiebiorstwa warzywno - miesnego pamapol s.a. w ruscu. praca
licencjacka budzet gminy . Koncepcja lex naturalis tomasza z akwinu na podstawie summa
theologiae.studium filozoficzno - prawne.. Nadzor komisji nadzoru finansowego nad sektorem bankowym w
polsce. Zarzadzanie produkcja i jakoscia odziezy ochronnej. Wplyw kultury organizacyjnej na procesy
pozyskiwania pracownikow. Jakubiak-mironczuk- aneta. - alternatywne a sadowe rozstrzyganie sporow
sadowych . Budzetowanie jako narzedzie zarzadzania w przedsiebiorstwie. Wymiana informacji
podatkowych w swietle miedzynarodowego- europejskiego i polskiego prawa podatkowego. Stachowicz- jan
karol (1943- ). Red. - rozwoj organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarzadzaniu . Ogloszenia
pisanie prac. praca licencjacka budzet gminy . Pisanie prac semestralnych. Seminarium ii r.sum.kat.prawa
pracy i polityki spolecznej. praca licencjacka budzet gminy . Wolnosc wypowiedzi prasowej. Rola reklamy w
dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa. Praca magisterska podatki. Analiza i ocena systemu dystrybucji
w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy cefarm czestochowa s.a.. Dostosowanie podatku od towarow i
uslug do standardow unii europejskiej oraz znaczenie efektywnosci kontroli podatkowej. praca licencjacka
budzet gminy . Zadania i kompetencje wojta gminy wobec odpowiedzialnosci wynikajacej z wykonywania
mandatu w swietle zalozen konstytucyjnych.. Egzekucja z akcji. Praca licencjacka z pedagogiki. Rola i
znaczenie zasobow ludzkich w organizacji na przykladzie konsultanta w firmie makro. Wspolna polityka
zagraniczna i bezpieczenstwa unii europejskiej po traktacie z lizbony. Strategie logistyczne w zakresie obslugi
klienta na przykladzie firmy dream polska sp. Z o.o.. Agroturystyka jako czynnik wielofunkcyjnego rozwoju
wsi. Aktywnosc spoleczenstwa w lokalnych grupach dzialania na podstawie stowarzyszenia razem dla
radomki. Reklama interaktywna w internecie. Zarzadzanie zasobami ludzkimi w procesie fuzji i przejec.
Ocena dzialalnosci slaskiego oddzialu agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w zakresie
rozdysponownia srodkow z funduszy strukturalnych w latach 2004-2006. Rozwoj sektora malych i srednich
przedsiebiorstw na terenie zgierza. Wplyw wyniku finansowego na sytuacje majatkowo-finansowa w
zakladach cukierniczych michas a. Szymczyk- k. Chojnacka-szymczyk spolka jawna. Sposoby motywowania
pracownikow w przedsiebiorstwie z wykorzystaniem doswiadczen firmy. Ochrona praw konsumentow w
wybranych dziedzinach rynku.. Przydatnosc analizy finansowej w procesie badania sprawozdan finansowych
przez bieglego rewidenta. Rozwoj pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie (na przykladzie firmy farmaceutycznej x). Ocena kondycji finansowo- ekonomicznej
przedsiebiorstwa kghm polska miedz s. A. Z wykorzystaniem analizy fundamentalnej i technicznej w ltach
2006 -2010. Ryzyka bankowe ii filaru nowej umowy kapitalowej. Partnerstwo publiczno-prywatne jako
sposob realizacji zadan publicznych. Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci na przykladzie zakladu
karnego w rzeszowie-zalezu.. Praca licencjacka zarzadzanie. Policja panstwowa w xx-leciu miedzywojennymz szczegolnym uwzglednieniem policji politycznej. Analiza porownawcza funkcjonowania rachunkow
oszczednosciowo-rozliczeniowych dla klientow indywidualnych - polska- wielka brytania. Wykorzystanie
srodkow unijnych przez male i srednie przedsiebiorstwa na przykladzie gminy lesnica w latach 2005 - 2008..
Przyczyny i skutki migracji zagranicznych w polsce. Analiza poziomu i struktury bilansu gminy nowa brzeznica
w latach 2002-2006.. Rola informacji dostarczanych przez rachunek kosztow w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem pryzmat. Prace zaliczeniowe. Wplyw jakosci na lojalnosc klientow bankowych. Promocja
produktu na przykladzie przedsiebiorstwa budowlanego h-art line studio. Organizacja systemu
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rachunkowosci w jednostkach gospodarczych prowadzacych ksiegi handlowe. Prace magisterskie
administracja. Krytyka pluralizmu wartosci isaiaha berlina. Prawne implikacje humanistycznej utopii. praca
licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Dylemat wyboru formy opodatkowania przez
przedsiebiorstwa sektora malych i srednich przedsiebiorstw. System federalny w niemczech. Zarzadzanie
marketingowo-logistyczne w sieci logistycznej na przykladzie przedsiebiorstwa xyz. Ochrona dziecka
poczetego w prawie polskim oraz w prawie i nauczaniu kosciola katolickiego. Odpowiedzialnosc
dyscyplinarna adwokatow w polsce w xx wieku. Rola funduszy strukturalnych i programow pomocowych w
rozwoju rolnictwa (naprzykladzie gminy rozprza w latach 2004-2006). Regiony wzrostu i obszary stagnacji w
unii europejskiej. Planowanie finansowe a rachunkowosc w gminie. Analiza fundamentalna w ocenie ryzyka
inwestycji w akcje. Prawa wyborcze obywateli unii europejskiej w wyborach do parlamentu europejskiego i
w wyborach lokalnych.. Budowanie wizerunku firmy na przykladzie lukas bank s.a.. Teoretyczne aspekty
bezrobocia i wybrane formy przeciwdzialania bezrobociu. praca licencjacka budzet gminy . Skrzypek- elzbieta
(1952- ). - dojrzalosc jakosciowa a wyniki przedsiebiorstw zorientowanych projakosciowo . praca licencjacka
budzet gminy . Ksztaltowanie sie rynku numizmatycznego w polsce ukazane przez pryzmat srebrnych monet
kolekcjonerskich emitowanych w latach 1995-2009.. Ubezpieczenia mieszkan i domow jednorodzinnych na
przykladzie inspektoratu pzu s.a. w tomaszowie mazowieckim. Faulkner- nicholas. Tl. - a collection of labour
law act and ordinances = prawo pracy - zbior ustaw i rozporzadzen . Zmiany w podatku vat w latach 20062008.. Kontrola zarzadcza w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miejskiej krakow.
praca licencjacka budzet gminy . Syndrom wypalenia zawodowego i poczucie bezpieczenstwa na przykladzie
stowarzyszenia kierowcow radio taxi carex. Dzialalnosc samorzadowych instytucji kultury na przykladzie
nowohuckiego centrum kultury. Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez jakosc na podstawie
dzialalnosci firm produkcyjnych. Seminarium ii r.st. V r- kat.prawa adminstracyjnego. Zarzadzanie wiedza w
przedsiebiorstwie.. Rekonstrukcja zdarzenia drogowego ze skutkiem smiertelnym. Znaczenie obslugi klienta
dla funkcjonowania dostawcow uslug logistycznych - przyklad firmy schenker. Sposob funkcjonowania
osrodka lig i obrony kraju w zawierciu. praca licencjacka budzet gminy . Metody wyboru dostawcow na rynku
b2b na przykladzie miedzynarodowego koncernu dzialajacego na terenie lodzkiej specjalnej strefy
ekonomicznej. Projekt systemu bezpieczenstwa zywnosci zgodnego z norma iso 22000 na przykladzie
gospodarstwa rybackiego przyborow. Polski produkt turystyczny dla rynku japonskiego.. Zarzadzanie
relacjami z dostawcami w lancuchu dostaw. Przeslanki odszkodowania za niesluszne skazanie- tymczasowe
aresztowanie lub zatrzymanie w polskiej procedurze karnej. Optymalizacja podatku dochodowego (na
przykladzie przedsiebiorstwa x). Podatki lokalne jako zrodlo dochodow jst na przykladzie gminy pokoj.
Przestepstwa komputerowe. Strategie marketingowe jako instrument zdobywania przewagi konkurencyjnej
na przykladzie hurtowni kambud. Prace licencjackie z ekonomii. praca licencjacka budzet gminy . Ryzyko w
kredytowaniu ludnosci. Strategia marketingowa jako zrodlo przewagi konkurencyjnej i sukcesu
przedsiebiorstwa na rynku. Plan pracy dyplomowej. Rola wdrozen wymagan normy pn-en iso 9001:2009 na
przykladzie przedsiebiorstwa bezalin s.a.. Szymanski- andrzej. - proces likwidacji dzialalnosci charytatywnej
kosciola katolickiego w sferze publicznoprawnej. Pisma procesowe. Rektrutacja i selekcja kadr jako element
nowoczesnego zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie akademii fryzjerskiej berendowicz&kublin.
Ocena wplywu funkcjonowania dzialu sprzedazy na efektywnosc dzialania przedsiebiorstwa produkcyjno handlowego inparco sp. Z o. O.. Ocena systemu motywacyjnego w organizacji. Analiza i ocena zrodel
finansowania zadan samorzadow terytorialnych na przykladzie miasta zawiercie. Droga polski do nato 19901999. Planowanie projektu europejskiego na przykladzie budowy centrum dydaktyczno - naukowego
neofilologi uniwersytetu slaskiego. Fundusze unijne i ich wplyw na rozwoj powiatu klobuckiego. Problemy
pozyskiwania srodkow z funduszy unii europejskiej przez jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy mykanow. Development and competiveness enhancement strategy in touristic market basing on
example of holiday resort ewa in ustronie morskie. Finansowo - ksiegowe aspekty leasingu pracowniczego..
Rola marki w procesie podejmowania decyzji zakupu kosmetykow kolorowych. System motywowania
pracownikow we wspolczesnych przedsiebiorstwach. Nadplata podatku w polskim prawie podatkowym.
Analiza stanu i struktury bezrobocia w powiecie koneckim w latach 2004 - 2006 oraz sposoby jego
ograniczania. Przedsiewziecia gwarantujace jakosc i bezpieczenstwo przy produkcji materialow
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wybuchowych. Zarzadzanie procesem wytworczym w przemysle obuwniczym.. Zaklad ubezpieczen
spolecznych jako jednostka organizacyjna ubezpieczen spolecznych po przeprowadzeniu reformy
ubezpieczen. Ocena zarzadzania projektami wspolfinansowanymi z funduszy strukturalnych w czestochowie.
Ogolne uwarunkowania inwestycji zagranicznych w republice demokratycznej konga. Analiza i porownanie
dwoch wybranych funduszy inwestycyjnych. Zastosowanie techniki celebrity endorsement- wykorzystujacej
znana postac jako instrument perswazji- na przykladzie polskich reklam bankow na przestrzeni ostatnich lat.
Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa (na przykladzie spolki z o. O.). Seminarium magisterskie (ii rok
sum). praca licencjacka budzet gminy . Podatkowa ksiega przychodow i rozchodow jako zrodlo informacji o
kondycji malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy transportowej w latach 2007-2009.. Strajk jako
metoda rozwiazywania sporow zbiorowych. Analiza przedsiebiorstwa produkcyjnego w kierunku poziomu
stresu przy uzyciu kwestionariusza osi. Promocja i dystrybucja kina niezaleznego w polsce poprzez
organizacje festiwali offowych.. Skutki prawne polaczenia spolek a pozycja wierzyciela. Sponsoring sportowy
jako forma promocji w marketingu sportowym.. Postrzeganie czlowieka jako podmiotu gospodarczego- rola
nauk pokrewnych w rozwoju teorii ekonomii. Gospodarka budzetowa miasta ostroleka w latach 2006-2008.
Pisanie prac doktorskich. praca licencjacka budzet gminy . Rozwoj turystyki na obszarach wiejskich w polsce..
Koncepcja partnerstwa publiczno-pywatnego i jej realizacja w warunkach polskich na tle doswiadczen innych
krajow. Promocja jako instrument rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie budmatu.. Wplyw metod wyceny
przedsiebiorstwa na jego wartosc na podstawie przedsiebiorstwa pollena eva s.a.. Wladza wykonawcza w
panstwach federalnych na przykladzie republiki federalnej niemiec- konfederacji szwajcarskiej i stanow
zjednoczonych ameryki polnocnej.. Ochrona autorskich praw majatkowych. Projekt studni startowej do
mikrotunelowania praca inzynierska budownictwo. Marketing uslug na przykladzie biura podrozy kolumb z
wielunia. Rozwoj sieci autostrad w polsce. Uwarunkowania realizacji- analiza korzysci. Finansowanie
dzialalnosci kulturalnej w warunkach gospodarki rynkowej w rzeczypospolitej polskiej. praca licencjacka
budzet gminy . Ochrona kobiet w prawie pracy. Praca licencjacka pedagogika. Public relations a
ksztaltowanie wizerunku wspolczesnego menedzera. Motywacja zachowan przestepnych osob nieletnich.
Plec a determinanty sukcesu zawodowego w grupie przedsiebiorcow. Ocena efektywnosci inwestycji
wspolfinansowanych z dotacji unijnych na podstawie przedsiebiorstwa maxbud sp. Z o.o.. Efektywnosc
systemu zarzadzania jakoscia iso w branzy hotelarskiej na przykladzie sieci hotelowej ibis. Zabezpieczenie
wykonania zobowiazan podatkowych w swietle przepisow ordynacji podatkowej. Rola posrednika pracy w
procesie aktywizacji bezrobotnego na przykladzie dzialan powiatowego urzedu pracy w leczycy.
Posadowienie bezposrednio na gruncie. Szerokosc pomostu 2-00 + 7-00 + 2-00 m. Praca inzynierska
budownictwo. Bednarczyk- jan l. (1950- ). Red. - mechanizmy i zrodla wzrostu gospodarczego : polityka
ekonomiczna a wzrost gospodarczy . praca licencjacka budzet gminy . Konstytucyjna pozycja sadu
najwyzszego stanow zjednoczonych ameryki polnocnej.. Specyfikacja procesu rekrutacji i selekcji kadr w
jednostkach administracji publicznej (na przykladzie urzedu miejskiego w bialymstoku). Prognozowanie i
zarzadzanie uwarunkowaniami rozwojowymi gminy gorzyce. Status prawny arbitra - kwalifikacje- powolaniereceptum arbitrii. Analiza finansowa towarzystwa ubezpieczeniowego na zycie nationale-nederlanden polska
s.a... Obciazenie osob fizycznych podatkiem pit i vat w dochodach budzetu panstwa w latach 2003-2006..
Swap kredytowy z rozliczeniem fizycznym: umowa nazwana czy nienazwana?. Psychologiczne mechanizmy
reklamy wplywajace na decyzje konsumenta. Oszustwa podatkowe. Pisanie pracy mgr. Uczestnicy aktywnych
programow zwalczania bezrobocia (na przykladzie powiatu ostroleckiego). praca licencjacka budzet gminy .
Urzedowe interpretacje przepisow prawa podatkowego. Ocena atrakcyjnosci oferty opieki medycznej nowoczesnego produktu ubezpieczeniowego pzu zycie s.a.. Analiza marketingowa firmy budowlanej re-bau
sp. Z o.o.. Analiza systemu motywacyjnego w aspekcie kultury organizacyjnej na przykladzie
przedsiebiorstwa x. Poziom komunikatywnosci a spiralny efekt nastepczy na przykladzie studentow wydzialu
zarzadzania politechniki czestochowskiej. Kontratyp dzialalnosci artystycznej?. Funkcjonowanie spoldzielni
mieszkaniowej na rynku nieruchomosci w polsce. Na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej budowlanych
kielnia w lodzi. Budowa przewagi konkurencyjnej na rynku chemii budowlanej w polsce na przykladzie grupy
atlas. praca licencjacka budzet gminy . Opakowanie w strategii produktu. Kontrola zarzadcza w jednostce
budzetowej na przykladzie centrum ksztalcenia praktycznego. Wplyw sytuacji finansowej przedsiebiorstwa
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mostostal kedzierzyn spolka akcyjna z siedziba w kedzierzynie-kozlu na dostepnosc wybranych form
finansowania dzialalnosci w latach 2007 - 2009.. Rozwoj zasobow ludzkich na przykladzie urzedu miasta
namyslow.. Samodzielnosc publiczno-prawna gminy.. Management challenge: leading a leadership
transition. Stosunek do czasu jako bariera komunikacyjna w organizacjach wielokulturowych. Stedronbohumir. - informacni spolecnost a pravo. Pozycja prawno – ustrojowa prezydenta w polsce- francji i
niemczech. Zarzadzanie projektami inwestycyjnymi na przykladzie brzeska.. Parinello- anthony. - klucz do
vito : dotrzec do waznego klienta: 10 krokow do biura vip-a . Metody oceny zdolnosci kredytowej na
przykladzie spoldzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej. Funkcje sejmu. praca licencjacka budzet gminy .
Wartosc nieruchomosci a yzyko zabezpieczenia hipotecznego.. Metody przeciwdzialania bezrobociu na
lokalnym rynku pracy na przykladzie dzialan podejmowanych przez powiatowy urzad pracy w kedzierzyniekozlu. Rozwoj handlu na terenie powiatu oleskiego.. Motywacja placowa – analiza teoretycznych i
praktycznych czynnikow motywacji placowej. Samorzad terytorialny praca licencjacka. Ocena i zarzadzanie
plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa zaklad przetworstwa miesnego koniarek w latach 2009-2011. Wplyw
kryzysu finansowego na dzialalnosc kredytowa banku. Centra logistyczne jako element nowoczesnej
dystrybucji. praca licencjacka budzet gminy . Ocena sytuacji majatkowo-finansowej przedsiebiorstwa. Analiza
grup strategicznych i jej zastosowanie w poszukiwaniu nisz rynkowych. Roszczenia z tytulu rozwiazania
umownego stosunku pracy przez pracodawce.. Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia w pd-p naftochem
sp. Z o.o.. Analiza rynku ubezpieczen na tle rozwiazan europejskich.. Efficiency of gaining and use of
european funds on the example of sapard program realization in klobuck. Gardocka- teresa (prawnik). Red. izby wytrzezwien a prawa czlowieka . Internet jako narzedzie promocji w przedsiebiorstwie. Stres i
wypalenie zawodowe na przykladzie zalogi przedsiebiorstwa x. Analiza dochodow gminy krosniewice w
latach 2002-2008. Aktywne formy i ich efektynwnosc w zwalczaniu bezrobocia w powiecie ostroleckim w
latach 2002-2006. Zarzadzanie relacjami z klientem (crk). Rynek kontraktow futures w polsce. Zastosowanie
strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach gieldowych. Komunikowanie sie w przedsiebiorstwie i
administracji publicznej. Znaczenie orientacji uczniow we wlasnych mozliwosciach dla zarzadzania wyborem
edukacyjnym. Fundusze strukturalne unii europejskiej w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw.
Bankowa obsluga operacji dewizowych na przykladzie pko bp s.a oddzial 1 w belchatowie. Podnoszenie
wydajnosci pracy przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztow na przykladzie fum poreba. Rola contact center w
logistycznej obsludze klienta na przykladzie firmy x. Marketing elektroniczny- wykorzystanie w rozwoju i
promocji firmy.. Prace dyplomowe magisterskie. Nieuczciwa i niedozwolona reklama w interniecie w swietle
polskich uregulowan prawnych.. Zmiany podatku vat po wstapieniu polski do unii europejskiej na przykladzie
przedsiebiorstwa p.p.u.h. krysta. Kaczmarek- tadeusz teofil - ryzyko kryzysu a ciaglosc dzialania = business
continuity management . Normatywnosc dogmatyk prawniczych i jej zwiazek z sadowym stosowaniem
prawa. Rozwoj oferty produktowej bankow w polsce i w kazachstanie. praca licencjacka budzet gminy .
Niezgodnosc oferty ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.. Odpowiedzialnosc dyscyplinarna
funkcjonariusza policji . Kontrola statystyczna w sterowaniu jakoscia powlok metalicznych.. Wykorzystanie
outsourcingu jako nowoczesnej metody zarzadzania i zmian w strukturze organizacyjnej przedsiebiorstwa.
Swoboda przeplywu towarow a zakazy i ograniczenia reklamy niektorych produktow. Mobbing w miejscu
pracy.. Nieruchomosc jako podstawa zabezpieczenia kredytu hipotecznego na podstawie banku zachodniego
wbk s.a.. Strategic management of arts organizations: the case of bb object gallery. praca licencjacka budzet
gminy . Krajowy system uslug (ksu) dla mps. Jego rola i mozliwosci wykorzystania w organizowaniu szkolen
dla sektora msp na przykladzie fundacji inkubator w lodzi. Zarzadzanie budzetem miasta i gminy koluszki w
latach 2003 - 2005. Koncepcja zabezpieczenia scianki szczelnej jazu stopnia wodnego wloclawek. Praca
inzynierska budownictwo. Zarzadzanie aktywami i pasywami w przedsiebiorstwie.. Aktywne formy i ich
efektynwnosc w zwalczaniu bezrobocia w powiecie ostroleckim w latach 2002-2006. praca licencjacka budzet
gminy . Wplyw motywacji na osoby w roznych grupach wiekowych. Rezultaty zarzadznaia prezydencka
kampania wyborcza na przykladzie spolecznosci miasta mielca.. praca licencjacka budzet gminy .
Outplacement w praktyce na przykladzie dzialalnosci firmy konsultingowej. praca licencjacka budzet gminy .
Kodyfikacje etyki w administracji publicznej. Wzorce postepowania i odpowiedzialnosci pracownikow
administracji publicznej. Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie firmy dr. Oetker polska sp. Z o.o
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zaklad produkcyjny w makowie mazowieckim. Logistyka dystrybucji paliw plynnych na przykladzie stacji pkn
oreln s.a.. System zarzadzania jakoscia w sluzbie zdrowia na przykladzie centralnego szpitala klinicznego
uniwersytetu medycznego w lodzi. Prace magisterskie prawo. Zawieszenie postepowania
sadowoadministracyjnego. Euro 2012 - wplyw na rozwoj infrastruktury miast organizatorow turnieju..
Znaczenie wezla drogowo-kolejowego w karsznicach dla rozwoju regionu. Czartoryski- witold. Tl. - wzrost
gospodarczy czy bezpieczenstwo socjalne? : w strone konkurencyjnego modelu spoleczno-e. Coaching jako
metoda rozwoju kompetencji pracownikow. Analiza systemu zarzadzania gmina kaweczyn. Doradztwo
zawodowe jako instrument w wyborze przyszlego zawodu. Utrata wartosci rzeczowych aktywow trwalych w
swietle krajowych i miedzynarodowych regulacji rachunkowosci. Budzilo- krzysztof. Red. - ksiega xxv-lecia
trybunalu konstytucyjnego : ewolucja funkcji i zadan trybunalu konstytucyjn. Eksport jako forma
internacjonalizacji malych i srednich przedsiebiorstw w polsce. Gielda papierow wartosciowych w warszawie
jako instytucja rynku kapitalowego. Rynek pracy i przeciwdzialania bezrobociu w powiecie piotrkowskim.
Czynniki determinujace wybory konsumenckie. Analiza fuzji spolek gieldowych na przykladzie polifarbu
wroclaw s.a. i polifarbu cieszyn s.a.. Prawo do prywatnosci. Przykladowe prace licencjackie z pedagogiki.
Wykorzystane metody assesment center w procesie rekrutacji i selekcji pracownikow. System rachunkowosci
a wiarygodnosc informacji finansowej.. Zarzadzanie projektem festiwalowym na przykladzie lata
artystycznego koncertow na najpiekniejszych dziedzincach krakowa i festiwalu muzyki tradycyjnej rozstaje.
Zjawisko przestepczosci i wiktymizacji wsrod studentow zamieszkalych na terenie miasteczek studenckich w
krakowie. Fundusze hedgingowe jako alternatywna forma inwestycji. Funkcjonowanie administracji
samorzadowej w polsce i w wybranych panstwach unii europejskiej w opinii studentow. Kara pozbawienia
wolnosci - teoria kary i polityka kryminalna w polsce. Umorzenie postepowania przygotowawczego z
powodu niepoczytalnosci sprawcy i zastosowanie srodkow zabezpieczajacych. Inwentaryzacja zapasow a
wynik finansowy w przedsiebiorstwie branzy drzewnej. Miedzynarodowa wymiana studetow w ramach
programow unii europejskiej. Zastosowanie rachunku kosztow zmiennych standardowych w
przedsiebiorstwie handlowo-uslugowym. Makowski- kazimierz. Red. - zarzadzanie zasobami ludzkimi a
zdolnosci adaptacyjne przedsiebiorstw : trudne obszary.. Aplikacje i biblioteki programistyczne na licencji
open source sluzace do symulacji sieci neuronowych oraz porownanie ich wykorzystania w przykladowych
problemach biznesowych. Kontrola zarzadcza w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
miejskiej krakow. Prawa do utworu audiowizualnego ze szczegolnym uwzglednieniem pozycji producenta..
Charakterystyka dochodow podatkowych gmin na przykladzie gminy biala.. Przeniesienie akcji w spolce
niepublicznej. Polskie parabanki na przykladzie spoldzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych i
pracowniczych kas zapomogowo-pozyczkowych. Uwarunkowania relacji pomiedzy kierownikiem i
personelem na przykladzie zakladu tworzyw sztucznych. System podatku dochodowego od osob fizycznych i
prawnych w polsce w latach 2004-2008. Obraz przestepczosci narkotykowej nieletnich na przykladzie miast
krakow i czestochowa. Dopuszczalne wyjatki od zasady swobodnego przeplywu towarow ze wzgledu na
ochrone zdrowia publicznego w swietle orzecznictwa europejskieog trybunalu sprawiedliwosci. Rola analizy
finansowej w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej
w gluchowie. Rola logistyki w procesie gospodarowania stalymi odpadami komunalnymi w wojewodztwie
slaskim.. Wina i odpowiedzialnosc za mobbing. Wyodrebnienie w systemie prawa normy statuujacej
odpowiedzialnosc karna na tle porownawczej analizy modeli odpowiedzialnosci prawnej. Ksztaltowanie sie
przestrzeni wolnosci- bezpieczenstwa i sprawiedliwosci unii europejskiej w kontekscie procesu rozszerzania
w jej zakresie tzw. Metody wspolnotowej. Odpowiedzialnosc czlonkow rodziny podatnika za jego
zobowiazania.. Zarzadzania edukacja kulturalna w szkole. praca licencjacka budzet gminy . Informatyczne
wspomaganie zarzadzania praca narzedziowni na przykladzie systemu e-tablica. Male przedsiebiorstwa jako
podstawa gospodarki rynkowej. System haccp jako gwarancja bezpiecznej zywnosci na podstawie okregowej
spoldziejni mleczarskiej w myszkowie. Doskonalenie zarzadzania zasobami ludzkimi z wykorzystaniem
technologii informacyjnej. E-rekrutacja.. Prawa mniejszosci w polsce- a kanon miedzynarodowy. praca
licencjacka budzet gminy . Zarzad majatkiem wspolnym malzonkow. Teoria panstwa i prawa. Rola podatkow i
oplat lokalnych w finansowaniu zadan gminy na przykladzie gminy miejsko - wiejskiej opoczno oraz gminy
wiejskiej slawno. Promocja wartosci w polskiej reklamie spolecznej. Likwidacja szkod ubezpieczeniowych w
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przypadku klesk zywiolowych. Zarzadzanie procesami produkcji w zakladach mebli gietych fameg.
Przesluchanie maloletniej ofiary przestepstwa w polsce i wybranych krajach europejskich. Niegodnosc
dziedziczenia. Dzialalnosc polskiego towarzystwa turystyczno-krajoznawczego w zakresie rozwoju turystyki w
wojewodztwie malopolskim. Rola analizy finansowej w badaniu wiarygodnosci sprawozdania finansowego
przez bieglego rewidenta na przykladzie ideal europe spolki z o.o.. Specyfika zarzadzania projektami
kulturalnymi na przykladzie festiwalu kulturuy zydowskiej i lekcji spiewania. Zarzadzanie jakoscia w
gornictwie wegla kamiennego. Kierunki restrukturyzacji zakladow opieki zdrowotnej na przykladzie szpitala
wojewodzkiego im. Jana pawla ii w belchatowie. Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. - modelowanie preferencji
a ryzyko ’11 . Podatki i oplaty jako zrodlo dochodow wlasnych gminy. Instytucje okolobiznesowe oraz
programy wspierania malych i srednich przedsiebiorstw z uwzglednieniem srodkow finansowych unii
europejskiej (na przykladzie wojewodztwa opolskiego).. Pisanie prac magisterskich krakow. Zachowania
inwestorow gieldowych oraz ich strategie inwestycyjne w dobie kryzysu gospodarczego na swiecie. System
ocen jako forma motywowania pracownikow.. Analiza strategiczna przedsiebiorstwa w aspekcie globalizacji..
Status prawny ludnosci prawoslawnej w panstwie jagiellonow 1386-1572. Praca licencjacka pedagogika
wczesnoszkolna. Rola funduszy strukturalnych w przeciwdzialaniu bezrobociu w polsce w latach 2007-2013
na przykladzie powiatowego urzedu pracy w opocznie. Ochrona informacji niejawnych. Przykladowe prace
licencjackie z administracji. Sponsoring sportowy na przykladzie firmy nutrition. Niezaleznosc banku
centralnego na przykladzie narodowego banku polskiego. Hoffmann- tomasz - financial corrections as a
control instrument of spending union’s resources . Krytyczne obszary handlu internetowego. System
finansowy jednostki budzetowej (na przykladzie komendy miejskiej panstwowej strazy pozarnej w plocku).
Pozaplcowe formy motywacyji pracownikow na przykladzie firmy iqon consulting sp. Z o.o. oraz firmy x.
Leasing jako zrodlo finansowania przedsiebiorstw.. Ocenianie kadr w malej firmie. Uwarunkowania
bezrobocia absolwentow w wojewodztwie opolskim w latach 2000-2009.. Bankowosc elektroniczna a
problemy bezpieczenstwa ograniczajace jej rozwoj. Dozor elektroniczny. Rola i zadania funduszu pracy w
zwalczaniu bezrobocia i ograniczaniu jego skutkow w powiecieostroleckim w latach 2003-2007. Jak pisac
prace dyplomowa. Charakterystyka rynku pracy w powiecie kolnenskim. Andrzejczak- donata. - sprzedaz
towarow : podrecznik do nauki zawodu technik handlowiec- sprzedawca- technik ksiega. Analiza rozwoju
malego przedsiebiorstwa na przykladzie biura podrozy adept.. Raje podatkowe: forma optymalizacji czy
szkodliwa konkurencja podatkowa?. Gensikowski- piotr. - odstapienie od wymierzenia kary w polskim prawie
karnym . Bozyk- pawel (1939- ). Red. - stosunki gospodarcze polski ze wschodem : praca zbiorowa . Wplyw
infrastruktury transportowej na rozwoj gospodarczy na przykladzie wybranej inwestycji w lodzi. Analiza
wybranych modeli logistycznych w aspekcie logistyki zwrotnej. Badanie na przykladzie firmy hewlett packard.
Roboty budowlane jako przedmiot zamowien publicznych na przykladzie termmodernizacji szkoly
podstawowej nr 1 w brzezinach. Prawo policyjne. Pomoc publiczna dla sektora msp w wybranych krajach unii
europejskiej . Wplyw rekrutacji i selekcji pracownikow na funkcjonowanie i rozwoj banku komeryjcyjnego.
Komunikacja jako element kultury organizacyjnej w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy
radlow. Wizja wspolczesnej europy. Zalozenia - dzialania - prognozy. Opodatkowanie dochodow malzonkow i
osob samotnie wychowujacych dzieci. Wybrane problemy. Wynagrodzenia w unii europejskiej jako jeden z
czynnikow matywujacych europejczykow do pracy. Analiza sprawozdan finansowych. Problem bezrobocia w
powiecie ostroleckim w latach 2006-2008. Analiza rozwiazan konstrukcyjnych wspolczesnych lekkich
przegrod i przeszklen. Praca inzynierska budownictwo. Zarzadzanie jakoscia i produkcja przy wytwarzaniu
konstrukcji z poliweglanu.. Analiza stanowisk pracy ze szczegolnym uwzglednieniem organizacyjnotechnicznych warunkow pracy w wybranym przedsiebiorstwie produkcyjnym y.. Filary zrownowazonego
rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie firmy procter & gamble. Status prawny sportowca zawodowego..
Ksztaltowanie wizerunku firmy jako metoda promowania przedsiebiorstwa na przykladzie sieci restauracji
mcdonalds. Zatajenie informacji poufnej jako forma ochrony emitenta. Reklama w przedsiebiorstwie.
Wielkie kampanie reklamowe.. praca licencjacka budzet gminy . Pomoc publiczna i pomoc de minimis w
aspekcie podatkowym jako forma pomocy horyzontalnej po akcesji polski do unii europejskiej na przykladzie
powiatu kutnowskiego. Przyklady prac licencjackich. Spoleczne przyzwolenie na mobbing w wybranych
firmach na terenie wojewodztwa lodzkiego. Wladza sadownicza - analiza porownawcza na tle konstytucji i
.
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ustrojow wybranych panstw europejskich.. Management challenge: towards a learning organization.
Czynniki zadowolenia z pracy. Z doswiadczen malych przedsiebiorstw handlowych w zdunskiej woli.. Style
kierowania w instytucjach samorzadowych na podstawie urzedu gminy konopiska. Kreowanie wizerunku
przedsiebiorstwa poprzez wybrane elementy wizualizacji. Efektywnosc funkcjonowania infrastruktury
sportowej na przykladzie miejskiego osrodka sportu i rekreacji w bialymstoku w latach 2010-2012. praca
licencjacka budzet gminy . Prace dyplomowe magisterskie. Instytucje wspolrzadzace i wspoldecydujace w
unii europejskiej. Wplyw kultury organizacyjnej na procesy pozyskiwania pracownikow. Metodologia oceny
przedsiebiorstwa przez bank dla potrzeb udzielania kredytu inwestycyjnego. Bankowa spolka akcyjna. Oferta
kredytowa powszechnej kasy oszczednosci bank polski s.a. dla sektora msp. Prace magisterskie gotowe.
Przestepstwa przeciwko zyciu w kodyfikacjach polskich xx w. Analiza z perspektywy winy w swietle ujec
normatywnych i egzegezy jurystow. Agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w powiecie
jedrzejowskim. Wysokosc zadoscuczynienia za szkode niemajatkowa. Ocena zdolnosci kredytowej
przedsiebiorstwa jako metoda minimalizacji ryzyka kredytowego na przykladzie kujawsko-dobrzynskiego
banku spoldzielczego we wloclawku. praca licencjacka budzet gminy . Organizacja przeciwdzialania przemocy
w rodzinie w polsce. Metody zarzadzania zasobami ludzkimi we wspolczesnym przedsiebiorstwie z
uwzglednieniem praktycznych doswiadczen firm. Reklamy kosmetykow w telewizji polskiej - analiza formy i
struktury przekazow. Wykorzystanie ankietowych badan marketingowych w procesach decyzyjnych. praca
licencjacka budzet gminy . Tomaszek- bogdan. - biznes i nauka : innowacyjne podejscie do wspolpracy .
Dzialania sponsorskie na przykladzie wybranej dyscypliny sportowej. praca licencjacka budzet gminy .
Strategie marketingowe w sektorze uslug windykacyjnych na przykladzie spolki inkasso - reform z siedziba w
legnicy. praca licencjacka budzet gminy . Rzecznik praw dziecka - urzad ustanowiony przez konstytucje dla
ochrony praw dziecka.. Zrodla sukcesu i kryzysu gospodarki islandii. Instytucje lokalnego rynku
nieruchomosci w malym miescie na przykladzie turku. Marketing uslug turystycznych. Marketing w
hotelarstwie na przykladzie hotelu apis w krakowie. Kredyty preferencyjne dla gospodarstw rolnych na
przykladzie banku spoldzielczego towarzystwa oszednosciowo-pozyczkowego pa-co-bank oddzialu w
pabianicach.. Finansowanie inwestycji samorzadu gminnego ze srodkow zewnetrznych w latach 2004-2009
na przykladzie gminy prudnik.. Rozwoj funkcji logistycznych w regionie gospodarczym (na przykladzie gminy
miasta rawa mazowiecka). Planowanie budowy a zarzadzanie przedsiewzieciem praca inzynierska
budownictwo. praca licencjacka budzet gminy . Znaczenie rozumienia wartosci edukacji przez nauczycieli dla
kierowania public relations w szkole. Ksiegi wieczyste a bezpieczenstwo obrotu nieruchomosciami na
przykladzie dzialalnosci sadu rejonowego w czestochowie. Restrukturyzacja przedsiebiorstw: cele- przebieg i
metody. Rola i znaczenie rekrutacji i selekcji na funkcjonowanie przedsiebiorstwa x. Stany nadzwyczajne w
konstytucji rp z 1997 r.. Uwarunkowania samodzielnosci finansowej powiatu na przykladzie powiatu
brzeskiego.. Ofiary bledow w sztuce lekarskiej. Wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych w polsce w latach
1999-2003 na przykladzie wojewodztw malopolskiego i slaskiego.. Analiza dzialalnosci kredytowej banku
spoldzielczego w radomsku w latach 2005-2007. praca licencjacka budzet gminy . Projekt konstrukcji hali
magazynowej dwunawowej praca inzynierska budownictwo. Outsourcing jako sposob ksztaltowania
przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstw. Przedmiotowe przeslanki odpowiedzialnosci czlonkow zarzadu za
zobowiazania spolki z o.o.na podstawie art.299 k.s.h.. Granat- miroslaw. Red. - stosowanie prawa
miedzynarodowego i wspolnotowego w wewnetrznym porzadku prawnym francji i p. Strategia eksportu jako
element rozwoju organizacji na przykladzie firmy kosmetycznej delia cosmetics sp. Z o.o.. Metody analizy
ekonomicznej w ocenie dzialalnosci przedsiebiorstwa. Prace magisterskie pomoc. Organizacja ochrony
informacji niejawnych w prawie miedzynarodowym. Outsorcing jako pole dla dzialalnosci msp. Audit jako
narzedzie doskonalenia procesow w budowaniu relacji z klientami na przykladzie przedsiebiorstwa x. Karty
platnicze jako nowoczesna forma transakcji bezgotowkowych na przykladzie banku pko bp s.a. oddzial w
makowie mazowieckim. Rozwoj i dzialalnosc krakowskiego srodowiska osob po przeszczepie serca. Dd.
System zamowien publicznych na rynku uslug rzeczoznawcow majatkowych. Aspekty ekonomicznospoleczne funkcjonowania gospodarstw ekologicznych w polsce. Ze szczegolnym uwzglednieniem powiatu
wloszczowskiego. Wynik finansowy w rachunkowosci zakladu budzetowego na przykladzie zakladu
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Grabowska- sabina. Red. - zmiana ordynacji wyborczej a zmiana
.
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konstytucji : miedzynarodowa konferencja naukowa- rzeszow-. praca licencjacka budzet gminy . Znaczenie
wartosciowania stanowisk pracy w zarzadzaniu przez jakosc. Przyklad zpue s.a. wloszczowa. Kierunki
usprawnien zmierzajacych do podniesienia jakosci i efektywnosci procesow magazynowych w
przedsiebiorstwie produkcyjnym. Skutki wejscia polski do strefy euro - doswiadczenia nowych krajow
eurolandu. Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa xxx s.a.. Plan pracy magisterskiej. Roubini- nouriel. ekonomia kryzysu . Prawo do odliczenia w podatku od wartosci dodanej. Wspieranie malej i sredniej
przedsiebiorczosci po przystapieniu polski do unii europejskiej. Handel ludzmi jako forma przestepczosci
zorganizowanej w europie. Struktura bezrobocia w powiecie kutnowskim w latach 2005-2010. Wykorzystanie
narzedzi analizy strategicznej jako element budowania przewagi konkurencyjnej na przykladzie firmy tompol
s.a.. Aktywizacja sprzedazy jako element strategii marketingowej. Bezpieczenstwo i ochrona danych w
sieciach internet i intranet. Przedmiotowy i podmiotowy zakres postepowania egzekucyjnego w
administracji. Zarzadzanie systemem ulg i zwolnien w podatku dochodowym od osob fizycznych w latach
2005-2009. Motywacja placowa i pozaplacowa pracownikow sieci supermarketow na przykladzie firmy x.
Analiza wykorzystania srodkow unii europejskiej na rozwoj gminy olsztyn. Faktoring jako produkt bankowy
wspomagajacy funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiorstw.. Cechy dobrego negocjatora. Rola
menedzera w efektywnym kierowaniu na przykladzie htc-sklep.pl.. Analiza dochodow i wydatkow gminy
ladzice w latach 2002-2004. Rozstrzyganie sprawy w rozsadnym terminie. Reklama wprowadzajaca w blad..
Wyjatki od zasady bezposredniosci. Widowisko sportowe koszykowki jako produkt marketingowy na
przykladzie druzyny tytan czestochowa. Wplyw oceny pracowniczej na motywacje pracownikow na
przykladzie eurobanku w kluczborku. Turystyka jako jeden z czynnikow wzrostu gospodarczego polski.
Rozliczenia z tytulu podatku dochodowego od osob prawnych w zakladzie wyrobow z drutu promet spolka z
ograniczona odpowiedzialnoscia. Podatki lokalne jako zrodlo dochodow gminy. Seminarium v r.zak.prawa
finansowego. Wzor pracy magisterskiej. praca licencjacka budzet gminy . Aspekty prawne zatrudnienia
tymczasowego.. Mediacja- jako glowna forma negocjacji. Zarzadzanie podatkami na przykladzie gminy
skierniewice. Ecr jako koncepcja zarzadzania logistycznym systemem dystrybucji.. Analiza funkcjonowania
podatku dochodowego od osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza. Problem relatywizmu w
koncepcjach hermeneutycznych oraz argumentacyjnych. Rozwoj budownictwa indywidualnego w
miejscowosci „x” praca inzynierska budownictwo. Praca licencjacka forum. Zawieszenie i umorzenie
ogolnego postepowania administracyjnego.. Atrakcyjnosc turystyczna beskidu sadeckiego. Budowanie relacji
projakosciowych pomiedzy organizacja a klientem przy pomocy szj na przykladzie muzeum sztuki w lodzi..
Prawno-ustrojowa pozycja notariusza. Zlota akcja skarbu panstwa. Wplyw elastycznych form zatrudnienia na
rozwoj kariery zawodowej kobiet. Analiza zmian w podatku vat wynikajacych z przystapienia polski do unii
europejskiej. Psychologiczny aspekt reklamy telewizyjnej. Kompleksowe zarzadzanie jakoscia /tqm/ w
aspekcie motywacji pracownikow. Bezrobocie jako zjawisko spoleczno-ekonomiczne i metody jego
zapobiegania na przykladzie pup myslenice. Ochrona roszczen pracowniczych a niewyplacalnosc
pracodawcy.. Prace inzynierskie pisanie. Komunikacyjne aspekty zarzadzania jakoscia na postawie firmy
zemat sp. Z o.o.. Miedzynarodowe i krajowe prawne normy rachunkowosci leasingu. Krajowy system
pomocy ofiarom przestepstw a swiadomosc spoleczenstwa - na przykladzie stowarzyszenia -- godnosc i praca
- centrum integracji spolecznej w opolu. Rola konsultingu w zarzadzaniu przedsiebiorstwami. Ryzyko
finansowania kapitalem obcym na przykladzie firmy petrolinwest s.a.. Czynnosci komornika w egzekucji z
nieruchomosci. Prawnoautorskie aspekty wspolczesnej fotografii. praca licencjacka budzet gminy .
Dopuszczalny zakres sankcji w ramach zharmonizowanego systemu podatku od wartosci dodanej na
przykladzie sankcji w podatku od towarow i uslug w prawie polskim. Prawo wlasnosci intelektualnejmediow i reklamy. praca licencjacka budzet gminy . Tymczasowe aresztowanie a prawa czlowieka..
Wlasciwosc sadu w postepowaniu nieprocesowym. Analiza rynku kart platniczych na podstawie ofert
wybranych bankow. Odpowiedzialnosc karna nieletnich w polsce. Zarzadzanie gospodarka finansowa gminy
na podstawie gminy blachownia. Wdrozenie systemu zarzadzania jakoscia pn-en iso 9001:2009 w
przedsiebiorstwie uslugowym branzy automotive. Motywowanie pracownikow do pracy w przedsiebiorstwie
classen-pol s.a.. Fundusze unijne a inwestycje w jednostkach lokalnych na przykladzie powiatu kepinskiego.
Lapownictwo bierne jako przestepstwo w kodesie karnym. Reprezentacja spolki akcyjnej. Nowoczesne
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pokrycia dachow i ich analiza techniczno – ekonomiczna praca inzynierska budownictwo. Zarzadzanie
relacjami z klientem w dziale sprzedazy na przykladzie agencyjnego biura podrozy.. praca licencjacka budzet
gminy . Wyjasnienia podejrzanego i oskarzonego a zeznania swiadka koronnego. Controlling w firmie. Rola
mechanizmow psychologicznych w podejmowaniu decyzji przez inwestorow gieldowych - analiza
przypadkow. Controlling jako instrument wspomagania dzialalnosci marketingowej.. Idealny zbieg czynow
karalnych. Rozwiazywanie konfliktow w msp na przykladzie rodzinnej firmy frutta. praca licencjacka budzet
gminy . Pomiar kapitalu intelektualnego na przykladzie firm z sektora energetycznego. Rozwiazanie umowy o
prace bez wypowiedzenia z powodu popelnienia przestepstwa przez pracownika.. Pisanie prac licencjackich
wroclaw. Regionalne uwarunkowania rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw - na przykladzie
wojewodztwa lodzkiego. Analiza wskaznikowa i jakosciowa w ocenie zdolnosci kredytowej przedsiebiorstw.
Odpowiedzialnosc podatkowa malzonka podatnika.. Dynamika i struktura zatrudnienia skazanych na kare
pozbawienia wolnosci w polskim systemie penitencjarnym.. Logistyka jako element dystrybucji w
przedsiebiorstwie na przykladzie przedsiebiorstwa pkn orlen s.a.. praca licencjacka budzet gminy . Czynnosci
konwencjonalne w prawie cywilnym. Jakubowicz- karol - unia europejska a media : miedzy kultura a
gospodarka . Motywowanie jako funkcja zarzadzania zespolem przedstawicieli handlowych. Koszty obslugi
projektow realizowanych przy udziale srodkow unii europejskiej oraz ze zrodla ich finansowania na
przykladzie budzetu samorzadu wojewodztwa lodzkiego. Promocja jako jedno z narzedzi w pozyskiwaniu
nowych klientow firmy. Skazanie bez rozprawy lub bez postepowania dowodowego na rozprawie w prawie
wykroczen. Rola samorzadow lokalnych w rozwoju turystyki na przykladzie powiatu wadowickiego. Analiza
organizacji pracy w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta i gminy w strykowie. Realizacja
programu operacyjnego kapital ludzki przez powiatowe centrum pomocy rodzinie w czestochowie w latach
2008-2010. praca licencjacka budzet gminy . Zarzadzanie projektami i innowacjami w organizacjach
publicznych i obywatelskich. Strona postepowania administracyjnego.. Praca magisterska fizjoterapia. Druga
rewolucja amerykanska. Marketing - mix w malym przedsiebiorstwie na podstawie z.p.u. olmar.. Seminarium
v roku - kat. Publicznego prawa gospodarczego. Zewnetrzne zrodla finansowania w funkcjonowaniu branzy
mleczarskiej na przykladzie spoldzielni mleczarskiej x. Rozwoj sekurytyzacji w polskiej bankowosci.. Pozycja
ustrojowa prezydenta rzeczypospolitej polskiej. Ilosciowe i jakosciowe metody zarzadzania ryzykiem- jako
warunek konieczny osiagniecia celu projektu na przykladzie przedsiewziec firmy biuro projektowania
systemow cyfrowych s.a.. Praca magisterska temat. Innowacje w zarzadzaniu gmina w swietle regionalnej
strategii innowacyjnej regionu lodzkiego na przykladzie gminy rokiciny. Gospodarowanie zasobami ludzkimi
oraz wykorzystanie czasu pracy na przykladzie pkp polskie linie kolejowe s. A. W latach 2005-2009.
Formalizm podatku od towarow i uslug. Wplyw uchybien w fakturach vat na sytuacje podatnika. Analiza i
ocena systemu zarzadzania jakoscia i systemu bezpieczenstwa i higieny pracy na przykladzie abb. Panstwa
czlonkowskie jako platnicy i beneficjenci budzetu ogolnego unii europejskiej. praca licencjacka budzet gminy
. Problem srodkow odurzajacych w jednostkach penitencjarnych w polsce. Analiza procesow dystrybucji
wyrobow firmy zenith-monami. Praca licencjacka z rachunkowosci. praca licencjacka budzet gminy . Nowakedward. Red. Nauk. - rachunkowosc a controlling . Satysfakcja zawodowa pracownikow a sprawne
wykonywanie zadan w organizacji publicznej na przykladzie powiatowego urzedu pracy w brzesku..
Zastosowanie internetu w dzialalnosci gospodarczej. Swiadek koronny w procesie karnym. Opodatkowanie
importu towarow podatkiem od towarow i uslug.. Gospodarowanie nieruchomosciami na przykladzie gminy
zarki w latach 2009-2011.. Problematyka rozbrojenia w prawie miedzynarodowym publicznym. Rozwoj
lokalny na przykladzie gminy przyrow w latach 2005-2009. Logistyka magazynowania jako element strategii
zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy lognet sp. Z o.o.. Drejerska- nina. Red. - rolnictwogospodarka zywnosciowa- obszary wiejskie - 10 lat w unii europejskiej . Istota i skutki czasowej
niedopuszczalnosci drogi sadowej. Autonomia woli stron w ksztaltowaniu tresci umowy spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia. Podatki lokalne jako zrodlo finansowania jednostek samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy lelow.. Czynnosci wyjasniajace w postepowaniu w sprawach o wykroczenia. Komunikacja
interpersonalna narzedziem ksztaltowania kultury organizacyjnej. Bezczynnosc w administracji. praca
licencjacka budzet gminy . Dzialalnosc inwestycyjna w gminie pabianice. Centrum promocji nauk
matematycznych i przyrodniczych jako przyklad nowatorskiej idei instytucji muzealno-naukowo.
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rozrywkowej.. Rozpowszechnianie wizerunku osob powszechnie znanych. Niski dochod z dzialalnosci
rolniczej- przyczyna tworzenia gospodarstw agroturystycznych.. Finansowanie osrodkow kultury na
przykladzie filharmonii lodzkiej im. Artura rubinsteina. Molestowanie seksualne w miejscu pracy. System
logistyczny przedsiebiorstwa meblarskiego na przykladzie firmy x. Znaczenie wybranych zasobow
przedsiebiorstwa w ksztaltowaniu jakosci izolatora przepustowego e4m4. Ocena systemu motywowania
pracownikow na przykladzie i i ii oddzialu banku pko bp w cieszynie. Sposoby finansowania innowacyjnych
przedsiebiorstw w polsce. Postrzeganie jakosci zabawek przez pryzmat ich opakowania. Dowod z dokumentu
w polskiej procedurze cywilnej. System jakosci wedlug norm iso i jego rola w doskonaleniu jakosci w
wybranym przedsiebiorstwie.. Wykorzystanie intelektualnych mozliwosci pracownika. Z doswiadczen firmy
coats polska sp. Z o.o.. Przemiany demograficzne i ich spoleczne konsekwencje wobec potrzeb i problemow
osob w wieku poprodukcujnym wyzwaniem dla polityki spolecznej. Produkcja szyny tramwajowej w swietle
obowiazujacych norm. Barr- nicholas adrian - reformy systemu emerytalnego : krotki przewodnik . Struktura
rynku pienieznego oraz perspektywa wprowadzenia w polsce waluty euro. Integracja polski z unia
europejska- a dzialalnosc importowa i eksportowa malych przedsiebiorstw. Wykorzystanie srodkow
pozabudzetowych w dzialalnosci inwestycyjnej gminy ozimek. Ocena kondycji finansowej urzedu miasta i
gminy w glubczycach na przykladzie bilansu. Marketing sportowy oraz sposoby komunikacji zenskiej sekcji
koszykowki muks widzew lodz w perspektywie porownawczej. Zniesienie wspolwlasnosci nieruchomosci
rolnej. Pisanie prac informatyka. Ekonomiczno-spoleczne aspekty organizacji wielkoformatowych imprez
sportowych na przykladzie euro 2012 w polsce. Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolki z o.o za
zobowiazania spolki na podstawie art. 299 k.s.h. Polacy na rynku pracy unii europejskiej. Logistyczna obsluga
klienta w firmie transportowej. Inwestycje jako narzedzie rozwoju lokalnego na przykladzie gminy
niepolomice w latach 2002-2006. Innowacje w procesie zarzadzania organizacja. praca licencjacka budzet
gminy . Kultura organizacyjna a zachowania ludzi w organizacji. Identyfikacja zagrozen oraz ocena ryzyka
zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie stradom. S.a.. Warunki skutecznego
komunikowania sie w przedsiebiorstwie (na przykladzie vs polska). Wplyw woli indywidualnej na ksztalt
umownego stosunku pracy. Sklep internetowy. Podatki i inne daniny w orzecznictwie trybunalu
konstytucyjnego. Przebaczenie w prawie cywilnym. Praca magisterska o bezrobociu. Telepraca jako
przedmiot dzialalnosci gospodarczej.. Liberalizacja transportu kolejowego w polsce w swietle prawa unii
europejskiej. Muzeum auschwitz - birkenau jako placowka dydaktyczno - naukowa. Bilski- janusz (1949- ).
Red. - wplyw kursu walutowego na handel zagraniczny . Rola wynagrodzenia w systemie motywacji
pracownikow na przykladzie badan wlasnych. Bujny- jedrzej. - prawa pacjenta : miedzy autonomia a
paternalizmem . Skutki spoleczne bezrobocia w powiecie tarnowskim. Wycena przedsiebiorstwa na
przykladzie polskiej grupy farmaceutycznej - pgf. Ubezpieczenia spoleczne rolnikow w polsce. Wyjasnienia
oskarzonego w postepowaniu karnym. Opodatkowanie dochodow przedsiebiorstwa na przykladzie helmen
spolka z o.o.. Administracyjno-prawne ujecie zasobu nieruchomosci w swietle ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomosciami. Analiza finansowa jako narzedzie zarzadzania jednostka gospodarcza
na przykladzie firmy xyz w latach 2006-2008. Ryczalt ewidencjonowany jako forma opodatkowania
dzialalnosci gospodarczej. Postepowanie karne. Tematy prac dyplomowych. Quo vadis- czyli dokad zmierza
rzeczypospolita polska w dyskusji nad kara smierci.. Praca licencjacka politologia. Zwiazek rachunkowosci z
controllingiem na podstawie kopalni wegla kamiennego wujek. Gotowa praca magisterska. Sciganie
wykroczen na zadanie pokrzywdzonego lub innego uprawnionego podmiotu. praca licencjacka budzet gminy
. Analiza systemu ocen urzednikow i pracownikow korpusu sluzby cywilnej na przykladzie slaskiego urzedu
wojewodzkiego w katowicach. Imie i nazwisko jako dobro osobiste dziecka. Efektywnosc gospodarki
magazynowej na przykladzie badanego przedsiebiorstwa. Rekrutacja i selekcja praca magisterska. Przyznanie
sie oskarzonego a przebieg postepowania karnego.. Zjawisko podkultury wieziennej w polsce.. Finansowanie
malych i srednich przedsiebiorstw na rynku kapitalowym. Wybrane aspekty prawne stosunku pracy
tymczasowej.atypowosc i podzial kompetencji.. Analiza efektywnosci maszyn wykorzystywanych przy
produkcji maszyn.. Analiza finansowa jako narzedzie zarzadzania zasobami jednostki gospodarczej w spolce
yawal s.a. w latach 2007-2011. Wplyw czynnikow kulturowych na reklame miedzynarodowa. Rola jakosci
obslugi klienta w oparciu o badania przeprowadzone w restauracji firlejowe siolo. Ocena za pomoca
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ultradzwiekow przyczepnosci powlok polimerowych do podkladu betonowego praca inzynierska
budownictwo. Proces produkcyjny i analiza jakosci w procesie wytwarzania przyczep ciezarowych na
przykladzie fabryki przyczep niewiadow sp.zo.o.. Sposoby przezwyciezania mobbingu w przedsiebiorstwie na
przykladzie firmy impel s.a.. praca licencjacka budzet gminy . Zjawisko handlu ludzmi-jego zapobieganie i
zwalczanie. Analiza i ocena kreowania wizerunku firmy na przykladzie firmy pressglass z poczesnej kolo
czestochowa.. Awersja do ryzyka - teoria i praktyka. Dzialalnosc sektorabankowego w polsce w warunkach
czlonkostwa w ue na przykladzie banku spoldzielczego wspolna praca w kutnie. Finansowanie inwestycji
gminnych na przykladzie gminy moszczenica w latach 2007-2010. Zintegrowany system zarzadzania jakoscia i
srodowiskiem wedlug normy pn iso 9001:2008 i pn iso 14001:2004 - ocena wdrozenia systemu na
przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa oczyszczania - lodz sp. Z o.o.. Zakres stosowania kary ograniczenia
wolnosci pod rzadami kodeksu karnego oraz kodeksu karnego wykonawczego z 1997 roku. Statut spadkowy
w polskim i litewskim prawie prywatnym miedzynarodowym. Motywowanie jako funkcja zarzadzania na
przykladzie urzedu gminy braszewice. Polska spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia i angielska private
company limited by shares- jako forma dzialalnosci malego przedsiebiorcy. Ochrona praw konsumenta w
handlu elektronicznym. Podatek liniowy na tle innych form opodatkowania w polsce. praca licencjacka
budzet gminy . Aspekt organizacyjny zarzadzania procesem osadniczym na terenie gminy- na przykladzie
mogilan.. Przyczyny- istota i skutki ochrony swiatowego dziedzictwa na przykladzie listy swiatowego
dziedzictwa unesco w swietle prawa miedzynarodowego. Bankowosc- finanse i polityka pieniezna- rynki
finansowe. Pierwszenstwo nabycia. Charakter prawny i konsekwencje naruszenia.. praca licencjacka budzet
gminy . Rola i zadania policji w sytuacji kryzysowej. praca licencjacka budzet gminy . Wybrane aspekty
funkcjonowania spoldzielni mleczarskich na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku.
Zasada rownosci uczestnikow postepowania cywilnego. Polityka kulturalna republiki chinskiej.. Wplyw
blogow modowych na tendencje nabywcze konsumentow.. Aspekty przestrzennego rozlewania sie miasta na
tereny podmiejskie na przykladzie miasta lodzi. Wplyw zastosowania zasad wyceny produktow i zapasow na
wynik okresu. Praca licencjacka pielegniarstwo. Ryzyko kredytowe i metody jego minimalizacji w swietle
procedur banku komercyjnego. Etyczne aspekty reklamy. Zastosowanie miernikow nie-finansowych w
analizie przedsiebiorstwa na podstawie balanced scorecard. Fuzje spolek telekomunikacyjnych jako
konsekwencja liberalizacji sektora telekomunikacyjnego na przykladzie unii europejskiej i polski.
Opodatkowanie sekurytyzacji wierzytelnosci bankowych. Pisanie prac licencjackich tanio. Bezwzgledne
przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Analiza czynnikow wplywajacych na wynik
finansowy podmiotu gospodarczego. Ustawowe prawo odstapienia od umowy na gruncie polskiego kodeksu
cywilnego i zasad europejskiego prawa umow. Praca magisterska zarzadzanie zasobami ludzkimi. Kotarskihubert. - kapital ludzki i kapital spoleczny a rozwoj wojewodztwa podkarpackiego . Poziom i struktura
dochodow z nieruchomosci miasta wroclaw w latach 2006 - 2010.. Zarzadzanie przedsiebiorstwem a system
motywowania i oceniania pracy ludzkiej na przykladzie firmy meblonowak w dobrodzieniu.. Sprzedam prace
magisterska. Wplyw zastosowania metody szesc sigma na funkcjonowanie grupy can-pack s.a.. Wlodzimierz
czerkawski (1868-1913). Przedstawiciel szkoly psychologicznej w ekonomii.. System motywacji pracownikow
na przykladzie komendy powiatowej policji w wodzislawiu slaskim.. praca licencjacka budzet gminy . Analiza
dzialalnosci inwestycyjnej gminy praca inzynierska budownictwo. Srodki unijne przeznaczone na rozwoj
przedsiebiorstw. praca licencjacka budzet gminy . Rozwoj pomocy spolecznej na terenie gminy pawonkow w
latach 2002-2005. Procedura nawiazania i rozwiazania stosunku pracy na podstawie mianowania.
Karnoprawna ochrona pracownikow w perspektywie zasady proporcjonalnosci prawa karnego.. Likwidacja
masy upadlosci. praca licencjacka budzet gminy . Posrednictwo na rynku pracy- jako rodzaj posrednictwa
informacyjnego. Firmy deweloperskie na polskim rynku uslug budownictwa mieszkaniowego. Wykorzystanie
metod probkowania w kontroli ksiag rachunkowych. Uzytecznosc kredytow konsumpcyjnych - analiza
porownawcza bankow w polsce. Sonnenfeld- jeffrey a. - powrot do kariery : jak wielcy liderzy naprawiaja
zlamane kariery? . Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej spolki orbis s. A.. Metody i
techniki merchanddisingu detalisty - analiza i ocena na przykladzie bawaria motors sp. Z o.o..
Spersonalizowane witryny internetowe- szansa na rozwoj internetu i e-biznesu. Policja panstwowa w xx-leciu
miedzywojennym- z szczegolnym uwzglednieniem policji politycznej. Wplyw funduszy strukturalnych na
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rozwoj malej i sredniej przedsiebiorczosci.. Zakup nieruchomosci mieszkaniowej na rynku wtornym przy
pomocy kredytu hipotecznego. praca licencjacka budzet gminy . Odpowiedzialnosc pracownicza i
cywilnoprawna pracodawcy za niezgodne z prawem rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia. Ocena
zdolnosci kredytowej- jako sposob minimalizacji ryzyka kredytowego. Analiza i ocena wykorzystania zrodel
finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na rynku pierwotnym na przykladzie miasta czestochowa.
Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomosci w gminie ustron w latach 2006-2010. Inwestycje
finansowe na rynku kapitalowym. Zarzadzanie logistyka poprzez projekty na przykladzie zmian
organizacyjnych w nobis sp. Z o.o.. praca licencjacka budzet gminy . Funkcjonowanie zespolu roboczego w
wybranym obszarze przedsiebiorstwa x. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy .
Wojewoda jako zwierzchnik administracji zespolonej. Pozamaterialne czynniki motywacji pracownikow w
realizacji strategii tqm. Miasto na prawach powiatu na przykladzie miasta czestochowa. Guz- tadeusz (1959). Red. - polska- europa- swiat : korporacje transnarodowe . Zasady i dyrektywy sadowego wymiaru kary.
Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie firmy weglostal sp. Z o.o.. Kredyty mieszkaniowe w ofercie
wybranych bankow w polsce.. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza gminy w zwiazku z uchwaleniem lub
zmiana planu miejscowego. Umowa franchisingu. Zarzadzanie zintegrowane infrastruktura transportowa na
przykladzie powiatu wielunskiego. Zadania gminy z zakresu pomocy spolecznej. Praca licencjacka chomikuj.
Przestepstwo zabojstwa typu podstawowego i typy uprzywilejowne . Wykorzystanie badan
dylatometrycznych w ocenie warunkow posadowienia fundamentow bezposrednich. Praca inzynierska
budownictwo. Analiza ekonomiczno - finansowa jako narzedzie oceny dzialalnosci przedsiebiorstw na
podstawie lukas bank s.a. i pko bp s.a. w latach 2003-2007. Zarzadzanie srodkami trwalymi na przykladzie
zakladu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w gomunicach. Produkt w strategii marketingowej firmy na
przykladzie lafarge cement polska s.a. cementownia malogoszcz. Uwarunkowania i kierunki rozwoju
turystyki militarnej.. Rola wskaznikow cash flow w ocenie sytuacji finansowej jednostek gospodarczych studium przypadkow. Analiza sytuacji finansowej jednostek sluzby zdrowia na przykladzie szpitala x. Ochrona
informacji niejawnych w sytemach teleinformatycznych. Analiza systemow zapewnienia jakosci- higieny i
bezpieczenstwa zdrowotnego produktow mleczarskich. Organizacja dzialalnosci w firmie logistycznej (na
przykladzie firmy fm mazovia sp. Z o.o.). Zaskarzanie uchwal wspolnikow spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia i walnego zgromadzenia akcjonariuszy. praca licencjacka budzet gminy . Wyslockaelzbieta. Red. - ekonomiczne aspekty procesu globalizacji . Istota systemu ocen pracownikow w procesie
zarzadzania zasobami ludzkimi - na przykladzie urzedu wojewodzkiego w opolu.. Wplyw konkurencyjnosci i
innowacyjnosci przedsiebiorstw na decyzje o podejmowaniu przez polskich przedsiebiorcow zagraniczych
inwestycji bezposrednich. Koncepcja marketingowa w dzialalnosci hurtowni kosmetykow nina. Instytucja
prezydenta w v republice francuskiej. Komputerowe wspomaganie zarzadzania instytucjami z
wykorzystaniem systemu informatycznego sap.. Konstrukcja prawna sumy komandytowej. Zarzadzanie
jakoscia na przykladzie firmy manstel- zakladu energetycznego i teletechnicznego sp. Z o.o.. Dochody
budzetowe jako zrodlo finansowania zadan samorzadu terytorialnego na podstawie gminy radlow w latach
2003 - 2007.. Projekt zatrudniania pracownikow w agnecji ochrony x. Analiza porownawcza programow
lojalnosciowych operatorow sieci komorkowych w polsce. praca licencjacka budzet gminy . Rozwoj personelu
i szkolenia pracownicze w przedsiebiorstwie produkcyjnym maskpol. Stanowienie prawa miejscowego na
przyklodzie gminy zabierzow. Analiza systemu motywowania pracownikow w organizacji na [przykladzie
firmy x z branzy produkcyjnej. Pisanie pracy maturalnej. Zarzadzanie kultura w jednostkach samorzadu
terytorialnego np. Gminy miejskiej krakow. praca licencjacka budzet gminy . Wolny zawod - doradca
podatkowy. Wplyw migracji na sytuacje demograficzna i spoleczna w wojewodztwie slaskim w latach 19902008. Rola miedzybankowych systemow rozliczen w procesie integracji europejskiej. Doskonalenie
zawodowe nauczycieli jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w szkole publicznej. Ogledziny miejsca
zabojstwa ze szczegolnym okrucienstwem; ujawnianie i zabezpieczanie sladow. Prace magisterskie z
administracji. Leasing jako forma finansowania przedsiebiorstwa transportowego.. Warunki eksploatacji
maszyn i efektywnosc organizacji produkcji w wybranym przedsiebiorstwie.. praca licencjacka budzet gminy .
Program lagodzenia kar w polskim prawie ochrony konkurencji. Warunkowe zawieszenie postepowania
karnego. Filar- przemyslaw. Red. - miasto w dzialaniu : zrownowazony rozwoj z perspektywy oddolnej .
.

.
Wplyw zmian w organizacji na pracownikow na przykladzie firmy ferro - tech sp. Z o.o.. Wplyw podatkow i
oplat na funkcjonowanie gminy na przykladzie gminy olsztyn w latach 2004-2007. Przedstawienie zarzutow.
Naduzycia wobec osob starszych. Socjologiczno-prawna analiza zjawiska w polsce po 1989 roku. praca
licencjacka budzet gminy . Prognoza osiadan obiektu budowlanego posadowionego na grupie stop
fundamentowych. Praca inzynierska budownictwo. praca licencjacka budzet gminy . Analiza i ocena procesu
dyskryminacji matek i kobiet ciezarnych w miejscu pracy. Praca licencjacka spis tresci. Zrodla finansowania i
analiza skutecznosci akcji promocyjnych projektow prowadzonych przez organizacje non profit. Istota
motywacji do pracy w malych i srednich przedsiebiorstwach. Autorskie prawa majatkowe do utworu
audiowizualnego. Skutecznosc programow przeciwdzialania bezrobociu w wojewodztwie malopolskim w
latach 2000-2005. Ocena efektywnosci inwestycji rzeczowych w przedsiebiorstwie na przykladzie ppup
poczta polska. Rola izb przemyslowo-handlowych w rozwoju polskiej gospodarki.. Analiza i wplyw promocji
na sprzedaz polis ubezpieczeniowych w pzu s.a.. Ocena realizacji strategii rozwoju gminy czajkow do roku
2006. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Postepowanie antydumpingowe w
prawie unii europejskiej. Odroczony podatek dochodowy jako skutek roznic przejsciowych pomiedzy wycena
bilansowa a wycena podatkowa naleznosci. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy .
Rozwoj pracownikow w malych firmach – bariery czy kariery?. Organizacja i zarzadzanie zielenia miejska na
przykladzie krakowa.. Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki opoczno s.a.. Modele
autoregresyjne z warunkowa heteroskedastycznoscia w budowaniu strategii inwestycyjnych- na wybranych
przykladach. Ocena dzialalnosci policji w swietle opinii mieszkancow na przykladzie miasta czestochowy.
Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wypadkow przy pracy (na podstawie pn-n 18001:2004)- federal mogul gorzyce sp. Z o.o.. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Uwarunkowania
technologiczne produkcji blach na hucie czestochowa.. Pozyskiwanie i wykorzystywanie srodkow unijnych na
przykladzie gminy panki. praca licencjacka budzet gminy . Charakter uznaniowy aktow administracyjnych w
teorii prawa administrayjnego.. Zarzadzanie personelem w przedsiebiorstwie na przykladzie lukas bank s.a..
Analiza i ocena strat produkcyjnych w przedsiebiorstwie x.. Ubezpieczenie i windykacja naleznosci w
przedsiebiorstwie. praca licencjacka budzet gminy . Konsekwencje prawne wniesienia wkladow do spolki
cywilnej w swietle artykulu 862 kc. praca licencjacka budzet gminy . Rola i znaczenie bankowosci
elektronicznej w polskim systemie bankowym.. Implementacja modulu ifs magazyn zintegrowanego systemu
ifs applications jako czesc procesu wdrozeniowego aplikacji wspomagajacych zarzadzanie w organizacji.
Wykorzystanie koncepcji lean management w sektorze uslug finansowych. Kuklinski- antoni (1927- ). Red. towards a new creative and innovative europe : warsaw conference : a preconference publication . praca
licencjacka budzet gminy . Budzetowanie gmin na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorzadu
terytorialnego.. Przygotowanie skazanego do zycia na wolnosci. Pomoc postpenitencjarna.. Dostosowanie
bazy danych eksporu w hucie stali czestochowa spolka z o.o. Do wymogow statystyki unii europejskiej.
Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa x w latach 2006-2010. Wspieranie konkurencyjnosci malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce po akcesji do unii europejskiej. praca licencjacka budzet gminy . Przyczyny
wybuchu wielkiego kryzysu 1929 r. W stanach zjednoczonych. Praca dzielnicowego w zakresie
przeciwdzialania przemocy w rodzinie na przykladzie iv komisariatu policji w czestochowie. Tulejmalgorzata. - orzecznictwo interpretacyjne trybunalu konstytucyjnego a reguly wykladni prawa .
Przestepstwo grozby karalnej - (art190 kk). Negocjacje jako jedno z narzedzi rozwiazywania konfliktow w
organizacji. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Znaczenie rachunkowosci w
jednostkach sektora finansow publicznych na przykladzie powiatowego urzedu pracy. Zarzadzanie
strategiczne w klubie pilkarskim. Zarzadzanie dlugiem publicznym na przykladzie miasta i gminy zelow.
Analiza rynku nieruchomosci mieszkaniowych w wojewodztwie slaskim w latach 2007-2010. Ksztaltowanie
obciazen dochodow pracowniczych w latach 2002 - 2007. Bakowska- katarzyna - kraje azji : korea
poludniowa- malezja- wietnam : rynki zagraniczne dla polskiego biznesu . Hipoteka kaucyjna jako
zabezpieczenie wierzytelnosci. Wykorzystanie analizy wskaznikowej w ocenie sytuacji finansowej organizacji
na przykladzie malopolskiej hodowli roslin - hbp sp. Z o.o.. Komunikacja a konflikty w organizacji na
przykladzie stowarzyszenia kibicow wieczny rakow przy druzynie pilkarskiej rks rakow czestochowa.. X.
Wypowiedzenie zmieniajace warunki pracy i placy na niekorzysc pracownika.. praca licencjacka budzet gminy
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. praca licencjacka budzet gminy . Analiza dochodow i wydatkow budzetowych powiatu tomaszowskiego w
latach 2007-2009. System motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy
telekomunikacyjnej. Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie malej firmy stehcemp. Zarzadzanie gospodarka paletowa w centrum logistycznym. Wplyw
obywateli na funkcjonowanie aparatu panstwowego w polsce.. Franchising i jego zastosowanie w
przedsiebiorstwie na podstawie pkn orlen s. A.. praca licencjacka budzet gminy . Analiza procesu
wytwarzania zasuwy bramowej na podstawie przedsiebiorstwa multimetal.. Zatrudnienie skazanych
odbywajacych kare pozbawienia wolnosci. Obowiazki celne i podatkowe w imporcie towarow. Analiza
skutecznosci zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym na przykladzie pko bp s.a.. Czynniki kryzysu
gospodarczego w grecji w latach 2007-2013. Przestepstwo znecania sie. Zasady zatrudniania nauczycieli..
Ekonomiczne uwarunkowania pomocy spolecznej na przykladzie funkcjonowania miejskiego osrodka
pomocy spolecznej. Prawo miejscowe samorzadu terytorialnego. Ochrona konsumenta w prawie lotniczym
unii europejskiej. Praca magisterska pedagogika przedszkolna. Ogloszenia pisanie prac. Ocena zdolnosci
kredytowej jako forma ograniczenia ryzyka bankowego. Psychologia a obecny kryzys ekonomiczny.
Grzeskowiak- alicja (1941- ). Red. - zagadnienia prawa karnego na tle nauczania jana pawla ii . Wiez tworcy z
utworem. Urbanek- piotr. Red. - nadzor korporacyjny a stabilnosc sektora finansowego . Prace dyplomowe
przyklady. Zasady prowadzenia rozprawy glownej w sprawach o wykroczenia. Pisanie prac praca. Zarzadzanie
instytucja oswiaty na przykladzie zespolu szkol nr 1 im. Adama mickiewicza w lublincu. Mcintosh- colin
(1963- ). Red. - oxford collocations dictionary for students of english . Infrastruktura turystyczna na terenach
gorskich na przykladzie babiej gory i zawoi.. Zastosowanie miedzynarodowych standartow rachunkowosci w
polsce i ich wplyw na rachunkowosc polska. Analiza funkcjonowania podatkow dochodowych na przykladzie
drugiego urzedu skarbowego w latach 2007-2009. Wykorzystanie zasad toyoty w firmie logistycznej.
Przestepstwa narkotykowe – ksztalt polskiej polityki narkotykowej w oparciu o analize wybranych przepisow
karnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O przeciwdzialaniu narkomanii. Regionalizm prawa
miedzynarodowego w kontekscie organizacji integracyjnych w ameryce poludniowej. Nieruchomosci
magazynowe w polsce w aspekcie zarzadzania logistycznego. Blümke- andreas. - jak inwestowc w produkty
strukturyzowane . Analiza budzetu na przykladzie gminy zarki w latach 2006-2010.. Rozwiazanie i likwidacja
spolki jawnej. Marketing w turystyce na przykladzie powiatu nowosadeckiego. Analiza finansowa
przedsiebiorstwa dla potrzeb oceny zdolnosci kredytowej. Uslugi elektroniczne w alokacji produktow
bankowych. Istota procesow dystrybucji i obslugi klienta w przedsiebiorstwie branzy meblarskiej na
przykladzie hm helvetia meble.. Analiza dochodow i wydatkow budzetowych gminy slawno w latach 20012007. Seminarium ii r.st. V r- kat.prawa rolnego. Znaczenie branzy dla warunkow finansowania z
wykorzystaniem faktoringu.. Organizacja pracy w urzedzie gminy w klesczowie na zasadach wdrazania
systemu zarzadzania jakoscia zgodnie z wymogami norm pn-en iso 9001-2001. Utrzymanie porzadku- powagi
i spokoju czynnosci sadowych w postepowaniu cywilnym. Reformy administracji centralnej i lokalnej i
rzeczpospolitej w latach 1764-1793.. Projekt systemu dystrybucji dla malego przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy justys - zakladu ozdob swiatecznych. Fuzje i przejecia przedsiebiorstw na przykladzie spolki pfleiderer
grajewo s.a.. Swianiewicz- pawel - profesjonalizacja absorpcji funduszy : beneficjenci samorzadowi
centralnie zarzadzanych progra. Prace licencjackie z zarzadzania. Czynniki konkurencyjnosci regionalnej aspekty logistyczne (na przykladzie regionu lodzkiego). Wykorzystanie srodkow unii europejskiej z
europejskiego funduszu spolecznego w ramach programu operacyjnego kapital ludzki- na przykladzie gminy
bieliny.. praca licencjacka budzet gminy . Analiza systemu wynagradzania pracownikow w przedsiebiorstwie
prywatnym. Zarzadzanie jakoscia w firmie transportowo-spedycyjnej.. Struktura organizacyjna jako jeden z
elementow zarzadzania organizacja na przykladzie starostwa powiatowego w czestochowie. praca
licencjacka budzet gminy . Uslugi publiczne swiadczone w dzialalnosci miasta zawiercia. Praca w godzinach
nadliczbowych.. Plynnosc finansowa przedsiebiorstwa x.. Kredyty mieszkaniowe jako zrodlo finansowania
budownictwa.. Projekt wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia w firmie fj polska sp. Z o.o.. Analiza
komparatywna wybranych produktow i uslug bankowych na przykladzie bankow komercyjnych. Ocena
gospodarki budzetowej gminy dabrowa gornicza na tle innych gmin wojewodztwa slaskiego w 2005r..
Ubezwlasnowolnienie i jego skutki . Srodki trwale w swietle miedzynarodowych standardow rachunkowosci.
.
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Wplyw modelu wspoldzialania w zespole na powstawanie efektu synergii.. Prawo do prywatnosci.
Oprogramowanie komputerowe w zarzadzaniu firma. Kapital obcy jako zrodlo finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw.. Wplyw specjalnych stref ekonomicznych na rozwoj regionu. Przestepstwa
przeciwko wierzycielom w polskim prawie karnym. Fundusze inwestycyjne w lokowaniu oszczednosci
gospodarstw domowych. Istota funkcjonowania wywiadu skarbowego w ramach kontroli skarbowej w polsce
. Opodatkowanie nieruchomosci jako zrodlo finansowania gminy rawa mazowiecka w latach 2007 - 2009.
Projekt rampy ladunkowej czolowo-bocznej praca inzynierska budownictwo. Funkcjonowanie strazy gminnej
a bezpieczenstwo miasta kluczborka. Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych - zarzadzanie ryzykiem
kredytowym. Przedawnienie roszczen pracodawcy o naprawienie szkody wyrzadzonej nieumyslnie przez
pracownika wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkow pracowniczych. The strategic
management in shanghai volkswagen operating in the chinese automobile industry. Formalne i nieformalne
struktury w organizacji - studium przypadku. praca licencjacka budzet gminy . Analiza skutecznosci czynnikow
motywujacych do pracy w miejskim osrodku kultury w piotrkowie trybunalskim. Przyczyny i skutki migracji
zarobkowych na podstawie wybranej miejscowosci wojewodztwa opolskiego.. Koszty wojewodzkiego sztabu
wojskowego w opolu jako element wydatkow ministerstwa obrony narodowej.. Transgraniczne laczenie sie
spolek kapitalowych.. Mozliwosc zaprojektowania inteligentnego domu przy uzyciu najprostszych srodkow
informatycznych. Kredyt bankowy jako zrodlo finansowania rolnictwa. Analiza na przykladzie banku
spoldzielczego w krasnosielcu. Badanie zdolnosci kredytowej w spoldzielczych kasach oszczednosciowokredytowych na podstawie skok arka w czestochowie. Status zawodowy sedziow w swietle przepisow prawa
pracy. Wartosc dowodowa ekspertyzy osmologicznej. praca licencjacka budzet gminy . Emigracja mlodziezy
jako przeciwdzialanie bezrobociu na polskim rynku pracy. Motywowanie w procesie zarzadzania personelem
w organizacji na podstawie banku bz wbk. Rola funduszy unijnych w zarzadzaniu rozwojem lokalnym na
przykladzie gminy tuchow. Polozenie prawne kosciola katolickiego obrzadku bizantyjsko-ukrainskiego w
polsce. Praca licencjacka rachunkowosc. Odpowiedzialnosc pracownika za szkode wyrzadzona pracodawcy..
Wyludzenia zwrotu nienaleznego podatku vat. Aspekty karno-kryminalistyczne. Wydatki na reklame a
podatki dochodowe i podatek od towarow i uslug. System podatku vat i podatku akcyzowego w gospodarce
polskiej. Rola parlamentow narodowych w strukturach unii europejskiej. Stosunki panstwo - kosciol na
wegrzech. Prace magisterskie pomoc. Analiza procesow kadrowych jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie nadlesnictwa zloty potok. Europejskie prawo karne i europeizacja prawa karnego zagadnienia podstawowe. Wykorzystanie gruntu rolnego w procesie inwestycyjnym. Ocena skutecznosci
zarzadzania kadrami w przedsiebiorstwie.. Alkoholizm jako problem spoleczny i sposoby jego rozwiazywania.
Zarzadzanie zasobami ludzkimi w sferze administracji samorzadowej na przykladzie miasta lodzi.
Pozarzadowe wspomaganie wspolpracy transgranicznej - na przykladzie dzialalnosci fundacji karpackiej i
stowarzyszenia na rzecz euroregionu karpackiego euro - karpaty.. Pozycja konkurencyjna bankow
spoldzielczych w polskim sektorze bankowym. Implementacja dziesiatej dyrektywy do przepisow polskiego
prawa spolek. Rola stazu jako aktywnej formy walki z bezrobociem na przykladzie miasta ostroleka i powiatu
ostroleckiego. Ochrona uczciwej konkurencji w unii europejskiej przed reklama wprowadzajaca w blad.
Bankowy tytul egzekucyjny w transgranicznej dzialalnosci instytucji kredytowych i bankow w prawie we.
Leasing jako nowoczesna forma finansowania inwestycji w przedsiebiorstwie.. Ocena funkcjonowania
nadzoru budowlanego na przykladzie powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Problemy
elastycznosci zatrudnienia na przykladzie agencji pracy tymczasowej trenkwalder & partner sp.z o.o.. Pojecie
utworu audiowizualnego w polskim prawie autorskim. Metodyka minimalizowania ryzyka kredytowego
wobec gospodarstw domowych na przykladzie banku millennium z siedziba w warszawie w latach 20052008. Organizacja i funkcjonowanie wladzy wykonawczej w monarchiach skandynawskich. Organizacja
wewnetrzna i zasady dzialania trybunalu konstytucyjnego. Motywacyjna funkcja plac- nowoczesne systemy
wynagrodzen. Niedozwolone metody przesluchania w procesie karnym. Analiza budzetu jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy zarki w latach 2006 - 2010. Zalewski- romuald i. Red. innovativity of enterprises and product quality = innowacyjnosc przedsiebiorstw a jakosc pr. Fundusze unii
europejskiej a aktywacja zatrudnienia na przykladzie wojewodztwa opolskiego.. Stres i wypalenie zawodowe
ratownikow medycznych.. Stan i mozliwosci rozwoju turystyki konferencyjnej jako jednej z form turystyki
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biznesowej w wojewodztwie opolskim.. Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy w teorii i
rzeczywistosci na przykladzie firmy x zajmujacej sie budowa instalacji i obiektow sanitarnych. praca
licencjacka budzet gminy . Leasing jako forma finansowania inwestycji na podstawie instytucji leasingowych
w polsce. Procedury kontrolne w swietle prawa podatkowego. Integracja europejska - pierwsze
doswiadczenia ; - integracja europejska : pierwsze doswiadczenia . Aktywne formy zwalczania bezrobocia na
przykladzie powiatku kutnowskiego. praca licencjacka budzet gminy . Management challenge: business
cooperation. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Pisanie prac bydgoszcz.
Nowoczesne systemy znakowania towarow.. Reprezentacja skarbu panstwa w postepowaniu przed sadem
cywilnym. zrodla finansowania dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw. Aspekty ekologiczne
technologii wytwarzania urzadzen elektrycznych na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.. praca
licencjacka budzet gminy . Ochrona dziel rozpowszechnianych w internecie za przykladzie utworow
muzycznych. Hipoteczny kredyt mieszkaniowy w polsce na przykladzie banku pko bp. Multi level marketing a
biznes tradycyjny. Orlowska- agnieszka. Red. - filozofia prawa a praktyka prawnicza . Wplyw komunikacji na
prace w zespole zadaniowym w procesie restrukturyzacji huty czestochowa. Czarnik- szymon. wyksztalcenie- praca- przedsiebiorczosc polakow : raport z badania ludnosci realizowanego. Instytucja
lawnika w polskim procesie karnym. Rachunkowosc praca licencjacka. Miedzynarodowy kryzys finansowy i
jego skutki w gospodarce niemieckiej. Prawnokarna problematyka przeszczepu. Analiza budzetu gminy
czarnozyly w latach 2004-2006. Ocena instrumentow sterowania ryzykiem pojedynczej transakcji na
przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie w latach 2005 - 2009. Marketing uslug na
przykladzie zeork s.a.. Sytuacja na rynku pracy osob po odbyciu kary pozbawienia wolnosci. Optymalizacja
obciazen podatkowych osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.. Efektywnosc leasingu w
finansowaniu inwestycji msp. Analiza przestrzenno-organizacyjnych aspektow ruchu turystycznego w rejonie
szlaku orlich gniazd. praca licencjacka budzet gminy . Pokolenie y na rynku pracy - nadzieje i rozczarowania.
Wladze cywilne rp na emigracji w latach 1939-1945.. Ewidencja ksiegowa leasingu operacyjnego. Zapasy w
ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstwa x.. Postepowanie w przedmiocie przymusowego leczenia osob
uzaleznionych od alkoholu. praca licencjacka budzet gminy . Organizacja obslugi klienta na przykladzie biura
podrozy triada.. Pokrzywdzony jako zrodlo dowodowe w procesie karnym. Harmonizacja podatku od
dochodow korporacyjnych w unii europejskiej. Gry psychologiczne i manipulacja w organizacji. Swiadomosc
wsrod pracownikow. praca licencjacka budzet gminy . Konflikt jako element funkcjonowania organizacji.
Wplyw funduszy ue na rozwoj rolnictwa i obszarow wiejskich w latach 2004-2008 na przykladzie powiatu
przasnyskiego. Warunki kredytu zabezpieczonego hipotecznie - miedzybankowa analiza porownawcza. praca
licencjacka budzet gminy . Armstrong- michael - zarzadzanie wynagrodzeniami : zestaw narzedzi . Pisanie
prac pedagogika. Analiza produktow kredytowych dla osob fizycznych na przykladzie pko bp w pajecznie.
Model rozwoju zawodowego pracownikow na przykladzie toyota motor industries poland.. Odzimekwojciech. Red. - integraciâ - evropejs’kij naprâmok rozvitku ukraini . Praca licencjacka logistyka.
Doskonalenie procesu magazynu w malych i srednich przedsiebiorstwach. praca licencjacka budzet gminy .
Sytuacja polakow na unijnym rynku pracy w wybranych krajach europejskich w latach 2000-2006. Polityka
ochrony srodowiska w unii europejskiej efekty czlonkowstwa polski w unii europejskiej w dziedzinie ochrony
wod na przykladzie grupowej oczyszczalni sciekow w kutnie.. Finansowanie spolki akcyjnej w formie
obligacji. praca licencjacka budzet gminy . Ustanie czlonkostwa w spolce partnerskiej. Zastosowanie strategii
marketingowych przez male firmy handlowe na przykladzie firmy handlowej madox. Powodztwo prokuratora
w procesie cywilnym. Restrukturyzacja banku pekao s.a. jako strategia budowy wartosci firmy dla
akcjonariuszy. Modele prognozowania upadlosci przedsiebiorstw. Wplyw globalnego kryzysu finansowego na
kondycje spoleczno-ekonomiczna krajow rozwijajacych sie w afryce. praca licencjacka budzet gminy .
Naduzywanie pozycji dominujacej na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a.. Wybrane procedury
zarzadzania wielooddzialowym bankiem komercyjnym na przykladzie pko bp s.a.. Swiadek incognito i
swiadek koronny-instrumenty prawne w walce z przestepczoscia zorganizowana . Obsluga rynku
nieruchomosci w polsce i wybranych krajach europy. Skwara- bartosz. - rozporzadzenie jako akt wykonawczy
do ustawy w polskim prawie konstytucyjnym . Ocena funduszy inwestycyjnych jako formy inwestowania
oszczednosci. Determinanty cen mieszkan w polsce w latach 1998 - 2008.. Wycena nieruchomosci
.
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inwestycyjnych. Marketing w dzialalnosci rynkowej firmy loreal professionnel. Strategie marketingowe firm
na przykladzie przedsiebiorstwa zpp zenit w zdunskiej woli. Polityka regionalna unii europejskiej na
przykladzie gminy baranowo. praca licencjacka budzet gminy . Determinanty kariery zawodowej
absolwentow szkol wyzszych. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziec w przypadku obszaru natura 2000. Ocena procesu produkcyjnego przy wytwarzaniu cementu
w oparciu o zasady zarzadzania toyoty.. Szkolenia pracownikow. Atuty i slabosci praktyki gospodarczej.
Okazanie akustyczne z dzieckiem jako swiadkiem rozpoznajacym. Finansowa ocena funkcjonowania
przedsiebiorstwa drewex kolorino s.a. w latach 2007-2011.. Wplyw samodzielnosci finansowej gmin w polsce
na poziom dochodow podatkowych. Ryzyko w umowach leasingowych - istota- znaczenie- zarzadzanie. praca
licencjacka budzet gminy . System konstytucyjny szwajcarii. Analiza i ocena standingu finansowego firmy na
podstawie sprawozdan finansowych. Negocjacje biznesowe na rynku miedzynarodowym. Marketing
relacyjny na przykladzie spolki leasingowej bgz leasing. Prawo do ochrony konsularnej. Sprawozdawczosc
finansowa organizacji pozytku publicznego. Tematy prac magisterskich z administracji. Wolnosc sumienia i
religii osob skazanych i tymczasowo aresztowanych w jednostkach systemu penitencjarnego w polsce.
Systemy rachunkowosci zakladu budzetowego i przedsiebiorstwa - komparatystyka. Miedzynarodowa
integracja gospodarcza na przykladzie wspolczesnych ugrupowan ameryki lacinskiej . Przejecie jako forma
windykacji na przykladzie przedsiebiorstwa go leasing sp. Z o.o.. Emisja obligacji przez miasto rybnik..
Badanie i ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa w banku komercyjnym. Zwrot sprawy do
uzupelnienia postepowania przygotowawczego. Przedmiot zaskarzenia w akcji paulianskiej. Platje- joost - a
short introduction to micro- and macroeconomics . Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstwa. Kredyty
w finansowaniu inwestycji przedsiebiorstw. Napisanie pracy magisterskiej. praca licencjacka budzet gminy .
Wybor formy opodatkowania dochodow przez osoby fizyczne prowadzace dzialalnosc gospodarcza na
przykladzie firmy produkcyjnej- handlowej i uslugowej. zrodla finansowania inwestycji w przemysle
mlynarskim w redzinach. Programy pomocowe ue dla obszarow wiejskich na przykladzie gminy klobuck.
Socjologia prace magisterskie. Podatek rolny jako jedno ze zrodel dochodow gminy na przykladzie gminy
ladzice. Zdolnosc kredytowa i wiarygodnosc finansowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy xyz.. praca licencjacka budzet gminy . Realizacja polityki kadrowej firmy poprzez szkolenia
pracownikow na przykladzie conoco phillips.. Prawo do wlasnosci jako prawo gwarantowane przez
europejska konwencje praw czlowieka na tle problematyki sprawy o mienie zaburzanskie. Rekrutacja i
selekcja personelu jako czynnik osiagania sukcesu w procesie zarzadzania w banku x. Akt administracyjnyjego definicje- rodzaje oraz byt prawny.. Wplyw innowacji na ewolucje modelu biznesowego w bankowosci
detalicznej.. Przeslanki i program zmian w przedsiebiorstwie. praca licencjacka budzet gminy . praca
licencjacka budzet gminy . Zarzadzanie organizacja pozarzadowa na przykladzie polskiego zwiazku
niewidomch. Instytucja spolki akcyjnej w polsce i wybranych panstwach europejskich w xviii wieku. Analiza
bezrobocia w powiecie czestochowskim w latach 2007-2014. Zarzadzanie kompetencjami w firmie techglass
w krakowie. System ochrony konkurencji w polsce na tle unijnej polityki konkurencji.. Dziedzictwo kultury
ziemianskiej jako sznasa rozwoju lokalnego na przykladzie powiatu bochenskiego.. Postepowanie
nieprocesowe w sprawach dotyczacych separacji. Kobieta na rynku pracy. Wybrane przejawy nierownego
traktowania kobiet i mezczyzn na polskim rynku pracy. Gwarancje rownosci w swietle przepisow prawa
konstytucji rp z dnia 2 kwietnia 1997 r. Oraz ustawy prawo pracy z dnia 26 czerwca 1974r.- a rzeczywiscie
odczuwany przez kobiety stan faktyczny. Marketing uslug turystycznych ze szczegolnym uwzglednieniem
uslug rekreacyjno - sportowych na przykladzie regionu belchatowskiego. Przestepczosc zorganizowana w
polsce i jej zwalczanie.. Poczta polska w okresie 1990 – 2013 – przeksztalcenia w systemie zarzadzania oraz
ksztaltowanie nowego wizerunku poczty polskiej na przykladzie placowek pocztowych w krakowie.. praca
licencjacka budzet gminy . Europejski- regionalny system ochrony praw czlowieka. Srodki komunikacji
elektronicznej w kodeksie postepowania administracyjnego. Telepraca a praca nakladcza. Prywatne firmy
wojskowe. Prace licencjackie lublin. Kreowanie wizerunku organizacji non-profit na przykladzie
europejskiego forum studentow aegee-krakow.. Roszczenia pracownika z tytulu wadliwego rozwiazania
umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracodawce a roszczenia uzupelniajace.. Rola oferty internetowej
w strategii marketingowej banku.. Wplyw ocen pracowniczych na efektywnosc pracy nauczycieli na
.
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przykladzie technicznych zakladow naukowych w czestochowie. Organizacja i funkcjonowanie rady ministrow
w polsce.. Jaworska- anetta. - leksykon resocjalizacji . Kobiety na polskim rynku pracy. Polityka produktu
realizowana przez przedsiebiorstwo na przykladzie firmy wielton s.a.. Strategia ekorozwoju miasta i gminy
lazy.. Polityka unii europejskiej wobec wspierania konkurencyjnosci sektora malych i srednich
przedsiebiorstw. Rola rozwoju zawodowego pracownikow w branzy hotelarskiej na przykladzie sieci
hotelowej malinowe hotele. Ocena funkcjonowania systemu produkcyjnego w wybranym przedsiebiorstwie..
Stres - motywator czy demotywator? Analiza struktury stresu pracownikow firmy energomontaz - polnoc
s.a.. Orzeczenia sadu kasacyjnego w postepowaniu cywilnym. Prawo do dobrej smierci w polskim prawie
karnym. Planu rozwoju eksportu dla wytworni pianek poliuretanowych sp. Z o.o.. Tusinska- magdalena. konkurencyjnosc miedzynarodowa a rozwoj spoleczno-gospodarczy : przypadek polski na tle kra.
Bezwzgledne przyczyny odwolawcze w polskim procesie karnym. Pomoc w pisaniu prac licencjackich.
Tworzenie nowych wartosci w procesie zaopatrzeniowym na przykladzie firmy abc (branza motoryzacyjna).
Narod i nacjonalizm na balkanach. Rola nacjonalizmu w ksztaltowaniu narodu.. Kulturowe uwarunkowania
strategii miedzynarodowych . Bizon-gorecka- jadwiga. Red. - strategie zarzadzania ryzykiem w
przedsiebiorstwie : ryzyko przedsiebiorstwa a ryzyko projekt. Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji
finansowej spolki orbis s. A.. Srodki trwale jako istotny skladnik majatku podmiotu gospodarczego. Legalne i
nielegalne metody redukcji obciazenia podatkowego. Wartosc zamowienia publicznego – zasady ustalania i
jego znaczenie.. Umowa rachunku bankowego w prawie polskim. Instytucje i organizacje wspierajace
clustering w polsce. Psychologiczne konsekwencje opieki nad osobami niepelnosprawnymi. Uzycie broni
palnej przez funkcjonariuszy policji . Miedzynarodowa analiza porownawcza systemow podatkowych.
Obowiazek naprawienia szkody jako srodek karny. Instytucje kultury wobec dziedzictwa kulturowego ziem
zachodnich i polnocnych polski na tle stosunkow polsko-niemieckich. Logistyka produkcji na przykladzie
przedsiebiorstwa x.. Skutecznosc procesu motywacyjnego w organizacji na przykladzie forever living
products poland.. Transport jako jeden z obszarow dzialalnosci logistycznej przedsiebiorstw. Sad pracy jako
organ rozstrzygajacy spory z zakresu prawa pracy. Zmiany skladu osobowego w spolce komandytowej po
stronie komandytariusza. Mechanizmy zarzadzania przeciwdzialajace dyskryminacji i przemocy w miejscu
pracy. Postrzeganie jakosci przez polskich konsumentow w aspekcie kraju pochodzenia produktu- badanie
efektu made in na przykladzie wybranej grupy respondentow. Przekroczenia uprawnien przez
funkcjonariusza sluzby wieziennej . Przyklad pracy magisterskiej. Zmiany w strukturze i jakosci portfela
kredytowego bankow spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w zawadzkiem.. Motywacja
pracownikow praca magisterska. Procesy integracyjne w ramach wspolnoty europejskiej. Konsekwencje
nierzetelnosci i wadliwosci ksiag podatkowych.. praca licencjacka budzet gminy . Konsekwencje naruszenia
obowiazku wystapienia z pytaniem prejudycjalnym do trybunalu sprawiedliwosci wspolnot europejskich.
Wypadki drogowe spowodowane przez kierowcow samochodow ciezarowych. Rola i znaczenie programu
operacyjnego kapital ludzki w zwalczaniu dlugotrwalego bezrobocia na przykladzie projektow realizowanych
przez powiatowy urzad pracy w kaliszu. Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie urzedu miejskiego
w kaliszu. Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie stomil sanok s.a.. Elastyczny czas
pracy jako tendencja rozwojowa prawa pracy. Dzialalnosc instytucji finansowej na podstawie jurajskiego
banku spoldzielczego w niegowie. Ochrona pracy kobiet za szczegolnym uwzglednieniem prawnych
aspektow macierzynstwa. Ustroj republiki weimarskiej - geneza- rozwoj i upadek. Prostytucja wsrod
nieletnich. Tematy prace licencjackie. Diagnoza stresu organizacyjnego pracowniko firmy konica minolta
delegatura w krakowie. Zarzadzanie procesami organizacji. Audit wewnetrzny jako narzedzie diagnozy
systemu zarzadzania jakoscia (na przykladzie firmy fin sa). Oszustwa matrymonialne. Koncepcje zarzadzania
zasobami ludzkimi we wspolczesnych organizacjach. System finansowania ochrony srodowiska w polsce..
Zmiany w otoczeniu zewnetrznym a doskonalenie zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacjach
pozarzadowych.. Marketing uslug bankowych na przykladzie banku spoldzielczego w bielsku-bialej.
Zarzadzanie organizacja pozarzadowa na przykladzie polskiego zwiazku niewidomch. Analiza ekonomicznofinansowa przedsiebiorstwa wawel s.a.. Funkcjonowanie i finansowanie zakladu pracy chronionej. Rola
podatku vat i podatku akcyzowego w dochodach budzetu panstwa. Procesy inflacyjne w polskiej gospodarce
w latach 2000-2007. Rola kultury organizacyjnej szkoly w procesie wykorzystywania wynikow ewaluacji.
.
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Projekt zagospodarowania placu budowy zespolu obiektow budowlanych praca inzynierska budownictwo.
Zarzadzanie jakoscia w elektrowni z uwzglednieniem uwarunkowan certyfikacyjnych.. Deficyt budzetu gminy
na przykladzie miasta opola w latach 2007-2009.. Proces motywowania i jego skutecznosc - na przykladzie
gminnej spoldzielni wreczyca wielka. Spoleczne zaangazowanie przedsiebiorstw - liderow branzy finansowej.
Praktyczne aspekty bankructwa wielkich korporacji.. Wykorzystanie indywidualnych kwot mlecznych na
przykladzie osm w pilicy. Konstrukcja i funkcjonowanie podatku od wartosci dodanej vat. Yaziji- michael. organizacje pozarzadowe a korporacje . Motywowanie pracownikow jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie urzedu miasta krakowa.. Rola kultury organizacyjnej w marketingu partnerskim na
przykladzie firmy uslugowej. Wybrane problemy wprowadzania euro-pieniadza wspolnej europy w polsce.
Wynagrodzenie jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w firmie pol - hun. Kultura organizacyjna i jej
znaczenie na przykladzie samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej zoz w glucholazach..
Wykorzystywanie bonow pienieznych w polityce pienieznej nbp.. Rola banku w finansowaniu dzialalnosci
rolniczej na przykladzie banku spoldzielczego w glubczycach.. Finansowanie determinanty rozwoju malych i
srednich przedsiebiorstw. Studium przypadku przedsiebiorstwa x.. Ochrona dobr osobistych osob prawnych.
Pozaplacowe czynniki jako istotny element wynagrodzenia wplywajacy na proces motywacyjny pracownikow
w firmie press glas. Ochrona przed nasladownictwem produktu. Ochrona dziedzictwa kulturowego na
podstawie regionu gabinsko-sannickiego.. Groszyk- henryk (1926- ). Red. - pro scientia et disciplina : ksiega
jubileuszowa z okazji 50-lecia studenckiego kola naukowego. Teoria prawa i filozofia prawa. Fundusze
strukturalne unii europejskiej i ich wykorzystanie w strategii rozwojowej gminy parzeczew. Tematy prac
licencjackich pedagogika. Rezydencja podatkowa. Ochrona danych osobowych. Strategia rozwoju produktow
segmentu premium w europie na przykladzie koncernu bmw ag. Praca licencjacka o policji. Outsourcing jako
nowy sposob usprawnienia dzialalnosci i organizacji firmy.. Motywacyjne aspekty wynagrodzenia
pracownikow w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu gminy w wartkowicach. Urlop
macierzynski i wychowawczy jako przyklad szczegolnych uprawnien pracownikow zwiazanych z
rodzicielstwem.. Efektywnosc komunikacji interpersonalnej na plaszczyznie kierownik-podwladny. Logistyka
zaopatrzenia w przedsiebiorstwie logistycznym. Testament w prawie polskim. Stres- wypalenie zawodowe
oraz empatia u pielegniarek. Tematy prac magisterskich bankowosc. Dzialania promocyjne na rynku
zagranicznym na przykladzie firmy regisferriere.. Przeciwdzialanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w
swietle polskiego i niemieckiego prawa karnego. Wybrane metody zarzadzania wspolczesnym
przedsiebiorstwem. Podatki i inne daniny w orzecznictwie trybunalu konstytucyjnego. Informacja finansowa
dla potrzeb rozwoju przedsiebiorstwa. Determinanty jakosci wyrobow obuwniczych.. Ochrona praw
konsumentow. Analiza budzetu jednostki samorzadowej na przykladzie gminy kluczbork w latach 2003-2004.
Szkolenia jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miejskiego. praca licencjacka
budzet gminy . Marketing relacji na rynku b2b na przykladzie firmy euro polska. Pisanie prac doktorskich.
Poszukiwanie kryteriow oceny programow i projektow rewitalizacji malych i srednich miast europejskich.
Analiza porownawcza osmiu programow rewitalizacji.. Wynagrodzenie agenta handlowego w swietle
przepisow kodeksu cywilnego. praca licencjacka budzet gminy . Dzialalnosc gminnego osrodka pomocy
spolecznej na rzecz bezrobotnych w gminie lgota wielka w latach 2009-2011.. Rola i zadania ochronnych
podsystemow wykonawczych bezpieczenstwa narodowego rp. Biuletyn informacji publicznej w gminach
wiejskich wojewodztwa opolskiego.. Asortyment produktow oraz mozliwosci jego racjonalizacji w aspektach
marketingowych na przykladzie szkolki roslin ozdobnych. Dzialalnosc krakowskiego biura festiwalowego i
jego wplyw na promocje miasta.. Kara grzywny w polskim systemie prawa karnego. Analiza techniczno –
ekonomiczna wybranych elementow budynku praca inzynierska budownictwo. Proces motywowania w
opiniach pracownikow wojewodztwa lodzkiego. Analiza dzialalnosci kredytowej oraz prawnych zabezpieczen
kredytow (na przykladzie banku spoldzielczego w lomzy). Nadzor nad sektorem bankowym sprawowany
przez komisje nadzoru finansowego - analiza regulacji. Porownanie metod promocji strony popytowej i
podazowej na przykladzie branzy ksiegarskiej.. Uwarunkowania rozwoju funkcji turystyczno - rekreacyjnej na
obszarze lgd gorna prosna - czesc pn-zach.. Promocja kultury alternatywnej na przykladzie muzyki punk w
jarocinie w latach 1980-1989.. Ksztaltowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wspolpraca miedzynarodowa jednostek samorzadu terytorialnego. Pomiar i ocena plynnosci finansowej
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korporacji miedzynarodowych (na przykladzie coca-cola company).. Zawieranie umow na odleglosc. praca
licencjacka budzet gminy . Niedozwolone porozumienia antykonkurencyjne w dziedzinie transferu
technologii na przykladzie umowy licencji patentowej. Wychowanie przez sztuke jako misja osrodka
tworczego rozwoju aletheia w krakowie. Marketing poprzez sport – teoria i praktyka. Znaczenie partnerstwa
publiczno-prywatnego dla rozwoju gospodarczego. Agroturystyka jako instrument rozwoju regionalnego.
praca licencjacka budzet gminy . Zadania jednostek samorzadu terytorialnego w swietle konstytucji rp i
postanowien prawa administracyjnego.. Dziecko jako swiadek w procesie karnym. Audyt finansowy na
podstawie wybranego przedsiebiorstwa. Zmiany na polskim rynku pracy po wstapieniu polski do unii
europejskiej na przykladzie miasta lodzi. Uzytkowanie wieczyste a inne prawa o charakterze emfiteutycznym.
Analiza pozycji konkurencyjnej grupy zywiec na rynku piwa w polsce. Gotowa praca magisterska.
Kwalifikowane typy zabojstw - art 148 par 2 i 3 kodeksu karnego. Stelmach- jerzy (1954- ). Red. - krakaueraugsburger rechtsstudien : die rolle des rechts in der zeit der wirschaftlichen krise . Postrzeganie jakosci
uslug bankowych w polsce. Metody rekrutacji personelu w przedsiebiorstwie. Ocena funkcjonowania
procesu wytwarzania barier drogowych ochronnych.. Europejska spolka prywatna - spolka z o.o. Dla europy.
praca licencjacka budzet gminy . Umowa z nastepca. Prace licencjackie informatyka. Kryteria oceny
negocjacji w zbiorowosci klientow biura turystycznego. Promocja uslug bankowych na przykladzie lukas
banku s.a.. praca licencjacka budzet gminy . Ochrona konsumenta. Strategie zakupowe jako element
zarzadzania logistycznego w przedsiebiorstwie. Szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkoly
ponadgimnazjalnej. Organizacja i funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych w polsce.. Wykonanie kary
pozbawienia wolnosci w polsce na tle regulacji prawnych rady europy. Kotlorz- dorota. Red. - pieciolecie
czlonkostwa polski w unii europejskiej : zagadnienia gospodarcze i spoleczne ze s. Zoltners- andris a. zwiekszanie efektywnosci dzialu sprzedazy . Wspolpraca policyjna w unii europejskiej.. Podatek vat w
handlu wewnatrzwspolnotowym.. Doskonalenie i rozwoj kompetencji zawodowych funkcjonariuszy policji w
oparciu o szkolenia zawodowe.. Ocena efektywnosci dzialan marketingowych podejmowanych przez stacje
eko-gaz. Ksztaltowanie sie odpowiedzialnosci wspolnikow w spolkach handlowych ze szczegolnym
uwzglednieniem pominiecia osobowosci prawnej. Zarzadzanie talentami - jak zatrudnic i zatrzymac
najlepszych pracownikow w firmie. Kierowanie jako proces zarzadzania zasobami ludzkimi. Modernizacja
administracji publicznej a sprawnosc podstawowej jednostki samorzadu terytorialnego.. praca licencjacka
budzet gminy . Balinski- daniel. - krajowa strategia rozwoju regionalnego do roku 2020 a strategie rozwoju
spoleczno-gospodarczego. praca licencjacka budzet gminy . Bezrobocie w gospodarce polskiej w latach 20052009. Wykorzystanie instrumentow marketingu przemyslowego na podstawie lodzkiej wytworni szkla
laboratoryjnego i medycznego labmed-hk. Wybrane metody rekrutacji i selekcji. Polityka wewnetrzna i
zewnetrzna adolfa hitlera w latach 1933-1945. Telepraca - nowe wyzwanie dla managera zarzadzajacego
zasobami ludzkimi. praca licencjacka budzet gminy . Swoboda swiadczenia uslug a swoboda
przedsiebiorczosci-aspekty porownawcze. Dzialalnosc gospodarcz administracji panstwowej. Prowadzenie
pojazdow innych niz mechaniczne pod wplywem alkoholu. Kryminologia i reakcja prawa karnego.. Znaczenie
komunikacji niewerbalnej w kontaktach z klientem. Pozycja krajow zwiazkowych w strukturze rfn..
Motywacja pracownikow jako element procesu zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie powiatowego
osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w sieradzu. Wspolczesne zrodla przewagi konkurencyjnej
w globalnym sektorze producentow samochodow. Analiza roszczen cywilnoprawnych z tytulu poczecia i
urodzenia sie dziecka. Analiza procedury krajowych i zagranicznych rozliczen bankowych. Opodatkowanie
dywidend otrzymywanych przez osoby prawne w rzeczypospolitej polskiej oraz republice federalnej niemiec.
praca licencjacka budzet gminy . Uslugi logistyczne w przedsiebiorstwie turystycznym na przykladzie biura
podrozy triada. Holding energetyczny. Rola kierownika w rozwiazywaniu konfliktow w grupie. Rola audytu
finansowego w ograniczaniu kreatywnej rachunkowosci. Zastosowanie wybranych teorii lokalizacji w analizie
rozmieszczenia nowoczesnych parkow magazynowych w polsce. Sprawiedliwosc a wladza sadownicza.
Wykorzystanie outplacementu w procesie derekrutacji pracownikow w przedsiebiostwie. Znaczenie
bialowieskiego parku narodowego dla ochrony przyrody w polsce. Analiza funkcjonowania wybranych
produktow bankowych w banku pko bp w latach 2005- 2009. Prezydent stanow zjednoczonych. Caputawieslawa. Red. - rachunkowosc i finanse podmiotow gospodarczych w erze informacji . Porownanie kondycji
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finansowej polskich spolek gieldowych z branzy obuwniczej na przykladzie wojas s.a. i gino rossi s.a.. Leasing
jako forma finansowania inwestycji na przykladzie przedsiebiorstwa transportowo - uslugowego mega trans
w latach 2006- 2009. Emocjonalny charakter reklamy na przykladzie reklamy szokujacej benetton. Analiza
plynnosci finansowej i zadluzenia spolki ronet. Zjawiska patologii spolecznej na przykladzie gminy pajeczno.
Rodzaje i strategie zabezpieczen antywirusowych w przedsiebiorstwach produkcyjnych.. praca licencjacka
budzet gminy . Uwarunkowania ekonomiczne polski do wprowadzenia euro. Technologia realizacji
nawierzchni z prasowanej kostki brukowej i ekonomika mechanizacji prac praca inzynierska budownictwo.
Wplyw globalnego kryzysu finansowego 2008- 2009 na gospodarke indyjska.. Odpowiedzialnosc za wypadek
morski. Postrzeganie jakosci obslugi przez klientow apteki prywatnej x spolka jawna w zychlinie. Zezwolenie
na obrot napojami alkoholowymi jako przyklad decyzji administracyjnej . Przestepczosc zorganizowana w
polsce i metody jej zwalczania. Rola kanalow dystybucyjnych w przedsiebiorstwie na przykladzie
nowoczesnego zakladu produkcji ceramicznych materialow budowlanych wienerberger - oddzial gnaszyn
czestochowa.. Proces zarzadzania strategicznego gminy kutno. Aktywnosc sportowa a rozwoj pracownika.
Rola centrum dystrybucji w logistycznym lancuchu przeplywu towarow w polsce. Konkurencja na polskim
rynku bankowosci detalicznej. Zdolnosc sadowa. Analiza dochodow budzetowych w gminie zgierz w latach
2004-2007. praca licencjacka budzet gminy . Rola motywacji i kontroli w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na
przykladzie hotelu europejskiego w krakowie. Opodatkowanie osob prawnych w swietle umow o unikaniu
podwojnego opodatkowania. Ocena skutecznosci form zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym w banku
spoldzielczym w limanowej w latach 2005 - 2009. Ocena systemu szkolen w przedsiebiorstwie na przykladzie
can-pack s.a.. Pozycja ustrojowa rzecznika praw obywatelskich. Praca tymczasowa jako elastyczna forma
zatrudnienia. Warunki dopuszczalnosci wniesienia skargi do wojewodzkiego sadu administracyjnego.
Akademickie inkubatory przedsiebiorczosci jako element wspomagajacy zatrudnienia absolwentow.
Factoring jako zrodlo finansowania dzialanosci przedsiebiorstw. Analiza sciagalnosci egzekucji podatkow
dochodowego oraz od towarow i uslug na przykladzie urzedu skarbowego. Sponsoring sportowy jako
element tworzenia wizerunku pkn orlen s.a.. Rekrutacja i selekcja pracownikow w przedsiebiorstwie (na
przykladzie firmy t-mobile). Prawo wlasciwe dla czynnosci prawnych mortis causa. Gierszewska- grazyna.
Red. - zarzadzanie miedzynarodowe : konkurencyjnosc polskich przedsiebiorstw . Pisanie prac licencjackich
po angielsku. Zasady zatrudniania pracownikow urzedow gmin w swietle nowej ustawy o pracownikach
samorzadowych. Pytania prawne w rozwoju polskiego prawa konstytucyjnego. praca licencjacka budzet
gminy . praca licencjacka budzet gminy . Znaczenie promocji w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa
podczas wprowadzania na rynek nowego produktu na przykladzie firmy linda. Spoleczno - ekonomiczne
konsekwencje dla polski po przystapieniu do strefy schengen.. Reformy unii europejskiej ( ue) w traktacie z
lizbony. praca licencjacka budzet gminy . Sponsoring szansa dla kultury na przykladzie dzialan kompanii
piwowarskiej s.a.. Ocena dochodow i wydatkow budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy boronow w latach 2008-2010. Wplyw funduszy strukturalnych unii europejskiej na rozwoj
przedsiebiorczosci na przykladzie powiatu ostroleckiego. Istota i skutki czasowej niedopuszczalnosci drogi
sadowej. Rozwoj spoleczno - gospodarczy miast wojwodztwa lodzkiego na przestrzeni lat 1999-2004 w
swietle badan taksonomicznych.. Rola rekrutacji i szkolenia w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi.
Internet- jako narzedziowe wsparcie procesu rozwoju produktow mikrofirm piekarniczych.. Spoleczneetyczne i prawne aspekty eutanazji. Sprawozdawczosc finansowa i sprawozdawczosc budzetowa w
zarzadzaniu jednostka budzetowa. Regulacja ustawowa uzycia srodkow przymusu bezposredniego i broni
palnej . Prace magisterskie z administracji. Prawo wyborcze do senatu w ii-ej i iii-ej rzeczpospolitej polskiej.
Gromadzenie iwykorzytywanie dowodow prywatnych w procesie karnym. Mechanizm zakladania
dzialalnosci gospodarczej. Tryb ustawodawczy w republice federalnej niemiec. Ustroj i kompetencje organow
administracji morskiej. Wycena przedsiebiorstwa na przykladzie merkoni w lodzi. Rekrutacja i szkolenie
pracownikow-kluczowy element dynamicznego rozwoju oraz sukcesu firmy na przykladzie agencji
internetowej digital one. Ocena skutecznosci funkcjonowania ocen pracowniczych w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi energoserwis s.a. oraz propozycje zmian. Jakubek- marek - pojecie czynnosci bankowych : regulacja
dzialalnosci bankow a prawo handlowe . praca licencjacka budzet gminy . Informacja dodatkowa jako
element sprawozdania finansowego – analiza porownawcza polskich i miedzynarodowych regulacji
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rachunkowosci. Dobrowolne poddanie sie odpowiedzialnosci w kodeksie postepowania karnego i w kodeksie
karnym skarbowym. Uznanie za niegodnego w postepowaniu spadkowym. praca licencjacka budzet gminy .
Roszczenia pracownika w zwiazku z wypowiedzeniem umowy o prace przez pracodawce.. Zarzadzanie
plynnoscia finansowa na przykladzie banku bre bank sa w latach 2002-2006. Ocena dzialalnosci finansowoinwestycyjnej placowek oswiatowych jako jednostek budzetowych na przykladzie gmin: starcza i kamienica
polska. praca licencjacka budzet gminy . Mozliwosci wykorzystywania uchybien prawnych w podatku vat karuzela podatkowa. Chiny jako wspolczesne supermocarstwo.. Wplyw rozwoju technologii informacyjnej na
zarzadzanie lancuchem dostaw na przykladzie firmy fanex zeran sp. Z o.o.. Znaczenie gospodarki
magazynowej jako elementu logistyki w przedsiebiorstwie. System ocen pracownikow w przedsiebiorstwach
handlowych.. praca licencjacka budzet gminy . Analiza stresu organizacyjnego w oparciu o kwestionariusz
stresu c.l.coopera- s.j.soana i s.williamsa- grupy zawodowej z branzy gorniczej. praca licencjacka budzet
gminy . Rola marki w zachowaniach konsumentow - na przykladzie klientow supermarketu bricomarshe w
zawierciu. Motywacyjna rola wynagrodzen w przedsiebiorstwie na przykladzie zakladu gospodarki
komunalnej w suchedniowie. Pisanie prac magisterskich po angielsku. Klient w rachunkowosci zarzadczej wybrane zagadnienia. Czynniki motywacji do pracy - analiza miedzynarodowa.. Przykladowe prace
magisterskie z pedagogiki. Rola podatkow w tworzeniu dochodow gminy na przykladzie gminy gorzkowice..
Umowa opcji. Rozwoj innowacyjnej sredniej firmy na polskim rynku. Na przykladzie firmy ziaja sp. Z o.o..
Rekrutacja i selekcja pracownikow w call center firmy x. Cywilistyczna konstrukcja odpowiedzialnosci zbywcy
i nabywcy przedsiebiorstwa za zobowiazania zwiazane z jego prowadzeniem. Przewaga konkurencyjna
przedsiebiorstw przemyslu meblarskiego wojewodztwa dolnoslaskiego.. Programy lojalnosciowe jako jedna z
form promocji na przykladzie plus gsm. Wolontariat w organizacjach pozarzadowych na przykladzie
stowarzyszenia szansa oraz salos zasole. Tajemnica lekarska w procesie karnym. praca licencjacka budzet
gminy . Ochrona wierzycieli przed czynnosciami fraudacyjnymi dluznika w upadlosci - regulacja polska na tle
prawa hiszpanskiego. Obowiazki domu maklerskiego z umowy o posrednictwo w obrocie papierami
wartosciowymi. Prmocja jako jeden z narzedzi w pozyskiwaniu nowych klientow firmy. Przezwyciezanie
naleznosci nieregularnych w bankach na przykladzie kredyt banku s.a.. Analiza finansowa przedsiebiorstwa
inst-gaz w latach 2004-2008. praca licencjacka budzet gminy . Obligacje przymusowo zamienne (contingent
convertible bonds). Diagnoza kultury organizacyjnej rzeczoznawcow majatkowych zrzeszonych w slaskim
storarzyszeniu rzeczoznawcow majatkowych. Internet jako kanal dystrybucji produktow bankowych. Sposoby
komunikowania organizacji z klientem i ich wplyw na ksztaltowanie jej wizerunku. Pisanie prac poznan.
Terroryzm- wybrane aspekty kryminologiczne i prawnokarne. Nadzor nad dzialalnoscia bankow w polsce.
Polityka marki na przykladzie przedsiebiorstwa redan sa. Zarzadzanie relacjami z klientem (crk). Analiza
sytuacji osob bezrobotnych z wyzszym wyksztalceniem w wojewodztwie mazowieckim w latach 2005-2008.
Altman- edward i. - trudnosci finansowe a upadlosc firm : jak przewidziec upadlosc i jej uniknac- jak anal.
Nowak- bartlomiej. - wewnetrzny rynek energii w unii europejskiej : studium porownawcze na podstawie
sektorow ener. Projekt domu jednorodzinnego z wykorzystaniem odnawialnych zrodel energii. Praca
inzynierska budownictwo. Szanse i bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw [na przykladzie badan
w przedsiebiorstwach gminy ciasna]. Wybrane aspekty ograniczen swobody umow zawieranych przez
przedsiebiorcow. Faktoring jako narzedzie finansowania dzialalnosci malaych i srednich przedsiebiorstw.
Zarzadzanie wizerunkiem szkoly w internecie.. Finansowanie inwestycji w jednostkach samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy herby. Internacjonalizacja jako strategia rozwoju firmy na przykladzie
firmy ceramika paradyz. Europejskie okregi przemyslowe w gospodarce wiedzy. Status prawny banku
centralnego w polsce w latach 1828-2010 r.. Kowalska- samanta. - prawa czlowieka a terror i terroryzm .
Leasing i kredyt jako formy finansowania malych i srednich przesiebiorstw. praca licencjacka budzet gminy .
Odpowiedzialnosc malzonkow za zobowiazania cywilnoprawne jednego z nich. Ocena stabilnosci skladu
chemicznego stali przeznaczonej na blachy.. praca licencjacka budzet gminy . Przymusowe wylaczenie
akcjonariusza mniejszosciowego w spolce akcyjnej. Instytucja zakazu reformationis in peius w postepowaniu
administracyjnym. Wprowadzanie innowacji w przedsiebiorstwie na przykladzie pge elektrowni opole s.a..
Polityka podatku rolnego na przykladzie gminy kruszyna w latach 2007-2009. Przedmiot sporu zbiorowego w
ustawie o rozwiazaniu sporow zbiorowych. Anderson- james c. - sprzedawcy wartosci . Partnerstwo
.

.
publiczno-prywatne na przykladzie budowy autostrad. Prawna problematyka ocen oddzialywania na siec
obszarow natura 2000. Wyrok zaoczny w polskim procesie cywilnym. Rola metod zabezpieczania przed
ryzykiem kredytowym w dzialalnosci banku. Rola i glowne zadania pelnomocnika do spraw informacji
niejawnych w powiatowym komisariacie policji. Pisanie prac. Wykorzystywanie zasobow turystycznych przez
dwa porownywane uzdrowiska: rabke-zdroj i ustron. Rolnicze ubezpieczenie wypadkowe- chorobowe i
macierzynskie. Tematy prac licencjackich socjologia. Projekt technologii i organizacji budowy
dwukondygnacyjnego budynku biurowego z uwzglednieniem kosztow. Praca inzynierska budownictwo.
Analiza finansowa przedsiebiorstwa (na wybranym przykladzie). Wplyw rewitalizacji obiektow
przemyslowych na otoczenie spoleczno-kulturowe. Atrakcyjnosc turystyczna norwegii w opinii polakow.
Jakosc zycia kierowcow samochodow ciezarowych obserwacja uczestniczaca. Rola i miejsce swiadka w
procesie cywilnym. Socjologiczno - prawne aspekty dowodu z zeznan swiadka w postepowaniu cywilnym
sadowym.. Skutki integracji polski z unia europejska dla sektora rolnego. Rola samorzadow lokalnych w
rozwoju turystyki na przykladzie powiatu wadowickiego. praca licencjacka budzet gminy . Ocena skutkow
czynnosci cywilnoprawnych w prawie podatkowym. Elementy marketingu na rynku posredniow
nieruchomosci mieszkaniowych w czestochowie. Miedzynarodowa ochrona dobr kultury w czasie konfliktow
zbrojnych. Odstapienie od prawnoautorskiej umowy licencyjnej. Temat pracy licencjackiej rachunkowosc.
Prace licencjackie administracja. Zarzadzanie dzialem handlowym jako kluczowy czynnik sukcesu
przedsiebiorstwa. E-commerce w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw (na przykladzie firmy
handlowo-uslugowej the london c@fe). praca licencjacka budzet gminy . Kisperska-moron- danuta. Red. changing paradigm for inventory management in a supply chain context . Ocena kondycji majatkowofinansowej przedsiebiorstwa na przykladzie wybranej spolki. praca licencjacka budzet gminy . Markowskitadeusz. Red. - rola centrow logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju . Partnerstwo
publiczno-prywatne jako nowe zjawisko w nauce prawa administracyjnego.. Rondalska- dorota. Red. - prawa
czlowieka a polski sytem penitencjarny : edukacja- resocjalizacja- humanitaryzm : praca z. Wplyw
zabezpieczen rzeczowych na oddalenie wniosku o ogloszenie upadlosci albo umorzenie postepowania
upadlosciowego. Rola podatku akcyzowego w ksztaltowaniu dochodow budzetowych panstwa w latach 2008
- 2010.. Analiza poziomu bezrobocia i skutecznosci aktywnych programow rynku pracy w czestochowie w
latach 2006-2011. Pisanie pracy maturalnej. Logistyka praca magisterska. Skutki smierci pracownika w
zakresie prawa pracy. Analiza metod przeciwdzialania bezrobociu na lokalnym rynku pracy w obrebie
powiatowego urzedu pracy w klobucku. Gotowa praca licencjacka. Instytucje finansowe w globalizujacej sie
gospodarce. Dzialalnosc samorzadowych instytucji kultury na przykladzie nowohuckiego centrum kultury.
Prognozowanie sprzedazy z wykorzystaniem modeli adaptacyjnych.. Wielofunkcyjnosc szansa rozwoju
obszarow wiejskich w polsce i unii europejskiej.. Wplyw pracowniczego systemu motywacyjnego na rozwoj
firmy lubella s.a.. Biuro rachunkowe jako forma outsourcingu w msp.. Cmentarz rakowicki narodowa
nekropolia w krakowie.. praca licencjacka budzet gminy . Kryzys rynku nieruchomosci w kontekscie zmian
zachodzacych na rynku finansowym. Praca magisterska z rachunkowosci. Zakaz prowadzenia pojazdow i
zatrzymanie prawa jazdy w sprawach o wykroczenia na tle procesu karnego. Kredyt jako zrodlo finasowania
rynku nieruchomosci mieszkaniowych. Zwolnienia podatkowe koscielnych osob prawnych w polsce po 1989
roku. Ocena uslug bankowosci elektronicznej. praca licencjacka budzet gminy . Ocena i analiza procesow
adaptacyjnych w malych i duzych przedsiebiorstwach. Sankcje za naruszenie zasady rownego traktowania w
zatrudnieniu. Ekonomiczne aspekty bezrobocia na terenie powiatu klobuckiego. Efektywnosc zarzadzania
transportem samochodowym w przedsiebiorstwie x. Czynnosci operacyjno-rozpoznawcze. Efektywnosc
procesu rekrutacji w kontekscie adaptacji pracownikow na przykladzie cementowni warta s.a. w
trebaczewie.. Ewolucja wspolnoty polityki rolnej unii europejskeij - konsekwencje dla wsi i rolnictwa w
polsce. Zastosowanie technologii internetowych wykorzystujacych bazy danych w aplikacji zarzadzajacej
ksiegarnia internetowa. Zastosowanie prawnych form zabezpieczen w dzialalnosci kredytowej banku peako
sa na tle kondycji finansowej banku. Wplyw jakosci produkcji na koszty przedsiebiorstwa na przykladzie
dantex sp. Z o.o.. praca licencjacka budzet gminy . Podobienstwa i roznice w pit w polsce i w wielkiej brytanii.
Przedmiotowe przeslanki odpowiedzialnosci czlonkow zarzadu za zobowiazania spolki z o.o.na podstawie
art.299 k.s.h.. Nielaczna- maria. - europejski komitet zapobiegania torturom : miedzy kontrola a
.

.
standaryzacja . Wplyw dochodow wlasnych na wydatki inwestycyjne gminy (na przykladzie gminy piotrkow
trybunalski w latach 1999-2009). Aktywnosc polityki depozytowej a stabilnosc bankow komercyjnych.
Regulacja przepadku korzysci majatkowych pochodzacych z przestepstwa w czesci ogolnej kodeksu karnego z
1997 r.. Zarzadzanie zasobami ludzkimi w okregowej spoldzielni mleczarskiej w pilicy.. Polityka handlowa w
unii europejskiej. Sytuacja mlodziezy na polskim rynku pracy. Analiza zastosowania metody ksiegowejzdyskontowanych strumieni pienieznych i likwidacyjnej do wyceny przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow
przemyslu terenowego w koninie. Pisanie prac lodz. praca licencjacka budzet gminy . Marka w ksztaltowaniu
lojalnosci nabywcow na przykladzie reserved. Zintegrowany system zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie
przemyslu mleczarskiego na przykladzie sm mlekovita. praca licencjacka budzet gminy . Reforma onz jako
odpowiedz na wyzwania i zagrozenia xxi wieku - z uwzglednieniem stanowiska polski. Motywowanie
pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego graff s.a.. Wdrazanie wspolnej waluty euro szanse i zagrozenia dla polski zwiazane z przyjeciem euro.. Niskokosztowe linie lotnicze w miedzynarodowym
porcie lotniczym krakow-balice.. Analiza mozliwosci rozwoju produktu turystyki kwalifikowanej dolinek
podkrakowskich. Hipoteza badawcza w pracy magisterskiej. praca licencjacka budzet gminy . Rozwoj rynku
doradztwa finansowego w polsce na przykladzie pdm sp. Z o.o.. Przestepstwo lapownictwa biernego i
czynnego (art. 228 i 229 k.k.). Marketing - mix w malym przedsiebiorstwie na podstawie z.p.u. olmar..
Krytyczna analiza rozwiazan w zakresie reformy administracji publicznej w polsce w 1998 roku. Gotowe
prace. Wplyw szkolen na prace banku spoldzielczego w pajecznie. Wspolnoty mieszkaniowe - ewidencja i
rozliczenie - opis modelu i jego praktyczne zastosowanie. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka
budzet gminy . Gotowe prace zaliczeniowe. Metanoia w edukacji- czyli gotowosc polskiej szkoly do
skutecznego zarzadzania zmiana. Wplyw kryzysu gospodarczego 2008-2009 na dzialanie firmy pres 1 w
zakresie ksztaltowania motywacji pracowniczej. Wplyw pozyskiwania i rozwoju wolontariuszy na realizacje
celow organizacji pozarzadowej na przykladzie harcerskiego osrodka wodnego w poraju. Agresja i przemoc w
szkolach. Rola portali korporacyjnych jako elementu systemu zarzadzania wiedza.. Struktura pracy
licencjackiej. Praca magisterska z rachunkowosci. System bankowy w polsce - transformacja i stan aktualny..
Zarzadzanie projektem szkoleniowym (na przykladzie przedsiewziecia akademia handlowca finansowanego z
programu operacyjnego kapital ludzki). Kondycja grupy kapitalowej w swietle analizy finansowej na
przykladzie grupy kapitalowej impel. Pisanie prac licencjackich. Wskaznikowa analiza finansowa i jej
zastosowanie w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiebiorstwa (na przykladzie p.p.h.u. fruktus s.j. w
wasoszu dolnym). Zatrudnienie- a globalizacja - wplyw procesu globalizacji na ksztaltowanie nowych form
zatrudnienia. Niedobor snu a zmeczenie chroniczne w grupie zawodowej pracownikow biurowych. Rozwoj
pracowikow i kariery pracownicze jako istotny element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie zespolu
szkol nr 1 w klobucku. Sad najwyzszy i jego rola w zniesieniu segregacji rasowej w stanach zjednoczonych..
Eurosieroctwo w polsce jako problem spoleczny. Ulaskawienie jako instytucja karnoprocesowa. Analiza
bezrobocia w gdansku i powiecie gdanskim na tle krajowego rynku pracy. Strategia aktywizacji sprzedazy w
przedsiebiorstwie handlowym. Zbycie udzialu w spolce z o.o.. Strategia ligistyczna w przedsiebiorstwie na
przykladzie firmy zpl wigolen s.a.. Funkcjonowanie i ewidencja podatku od towarow i uslug - vat na
przykladzie spolki meg w latach 2005-2007. Rola unii europejskiej na rzecz rozwoju. praca licencjacka budzet
gminy . Zarzadzanie jakoscia w uslugach publicznych na przykladzie poczty polskiej. Analiza kredytu
hipotecznego jako uslugi finansowej na rynku nieruchomosci na przykladzie polbanku s.a. Zakres
przedmiotowy postepowania grupowego. Znaczenie placowych i pozaplacowych narzedzi motywowania
pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie badan przeprowadzonych w firmie ntp s.a..
Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa za pomoca metod finansowych na przykladzie firmy pronox
technology s.a.. Rola dochodow wlasnych w budzecie gminy na przykladzie gminy radomsko. Rozwoj sektora
turystyki mlodziezowej na przykladzie wojewodztwa lubelskiego oraz wojewodztwa malopolskiego..
Przykladowe tematy prac magisterskich. Specyfika funkcjonowania i zarzadzania w malych i srednich
przedsiebiorstwach. Public relations jako instrument w ksztaltowaniu wizerunku miasta na przykladzie
nowego targu. Bocian- andrzej franciszek (1939- ). Red. - rozwoj regionalny a rozwoj zrownowazony : praca
zbiorowa . Strategia rozwoju jako narzedzie w procesie zarzadzania gmina (na przykladzie gminy zgierz).
Zarzadzanie produkcja i jakoscia w przemysle metalurgicznym na przykladzie huty bankowej sp.zo.o..
.
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Zarzadzanie produkcja i jakoscia w masarni bieniek. Rola kierownika w rozwiazywaniu konfliktow w grupie.
Sokolowska- stanislawa. - zmiany w organizacji i produktywnosci rolnictwa indywidualnego w procesie
integracji z unia eu. Systemy ocen pracowniczych w organizacji.. Wynik finansowy w rachunkowosci zakladu
budzetowego na przykladzie zakladu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Uwarunkowania rozwoju
struktur klastrowych w polsce.. Zarzadzanie nieruchomosciami w spoldzielni mieszkaniowej nowy prokocim.
praca licencjacka budzet gminy . Prawnopodatkowe aspekty finansowych relacji wspolnika i spolki
kapitalowej. Skazanie bez rozprawy na tle prawnoporownawczym. praca licencjacka budzet gminy . Analiza i
ocena struktury kapitalowo-majatkowej wybranych spolek gieldowych branzy paliwowej w latach 20062009. Rekrutacja pracownikow praca magisterska. Wybrane formy wsparcia w zachowaniu rownowagi
miedzy praca a zyciem rodzinnym w opinii mlodych rodzicow. praca licencjacka budzet gminy . Janickajoanna (1972- ). Red. - dziedzictwo kulturowe wsi a turystyka = rural cultural heritage and tourism . Sobieckiroman (1954- ). Red. - przedsiebiorstwo a narastajaca niestabilnosc otoczenia . Udzielanie kredytow
klientom instytucjonalnym w czasie kryzysu finansowego na przykladzie kredyt banku s.a.. Proces
ksztaltowania kultury organizacyjnej na podstawie badan empirycznych w urzedzie gminy w dobrzeniu
wielkim.. Ekonomiczne i prawne ramy leasingu. Analiza dochodow i wydatkow budzetu gminy miasto kutno
w latach 2003-2006.. Polski model partnerstwa publiczno-prywatnego w swietle regulacji ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. O partnerstwie publiczno-prywatnym.. praca licencjacka budzet gminy . Pzrepisy ogolne prawa
administracyjnego - proby legislacyjne i ich zasadnosc. Sikorski- dominik. - proces sukcesji funkcjonalnej na
terenach przemyslowych i poprzemyslowych w miastach wojewodz. Polityka finansowa samorzadu
terytorialnego w warunkach wejscia polski do unii europejskiej. Koordynacja praca brygad roboczych na
budowie z wykorzystaniem it praca inzynierska budownictwo. Finansowe aspekty ubezpieczen spolecznych
w firmie xxxxx. .
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