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Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki gieldowej bioton s.a.. Pisanie prac ogloszenia.
Analiza pracy w kontekscie przydatnosci w procesie rekrutacji i selekcji na przykladzie jednostki samorzadu
terytorialnego.. Uwarunkowania i mechanizmy ksztaltowania i wykorzystania atrakcyjnosci inwestycyjnej
regionu na przykladzie powiatu kedzierzynskokozielskiego.. Inwentaryzacja aktywow trwalych i wplyw na
wynik finansowy gminy leki szlacheckie. Wladza polityczna w spolecznym nauczaniu kosciola (od leona xiii do
jana pawla ii- poszerzona o katolicka nauke spoleczna). Obligacje komunalne i ich rola w gospodarce
finansowej gminy. Zarzadzanie plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa w oparciu o analize danych
finansowych przedsiebiorstwa brenntag polska sp. Z o.o.. Drozdowska- urszula. - relacja - przedstawiciel
medyczny a lekarz : wybrane aspekty etyczno-prawne . Ramy prawne swiadczenia przez bank uslug z
zakresu bankowosci inwestycyjnej.. Promocja kultury teatrow i karaimow w polsce przez ich wlasne
instytucje. Wspolczesne problemy i wyzwania w zarzadzaniu nieruchomoscia mieszkaniowa na przykladzie
spoldzielni mieszkaniowych. Wplyw zmian opodatkowania dochodu na wynik finansowy msp. praca
licencjacka budzet gminy . Dwa nurty kodyfikacyjne prawa polskiego w xvi i xviii wieku. Zamowienia
publiczne na dostawy w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wola krzysztoporska.
Opakowania zbiorcze w logistyce na podstawie przedsiebiorstw x.. Ocena jakosci uslug swiadczonych przez
zaklad ubezpieczen spolecznych.. Licencja internetowa. Zbiorowe zarzadzanie prawami autorskimi w sieci a
unijne prawo konkurencji. Analiza wskaznikowa w ocenie konkurencyjnosci przedsiebiorstw. Podatki jako
zrodlo dochodow budzetu gminy miejskiej.. Wykorzystanie srodkow pomostowych w rozwoju gminy czudec..
Fluktuacja pracownikow jako problem zarzadzania zasobami ludzkimi.. Analiza specyfiki dzialan z zakresu
public relations na przykladzie kampanii piwowarskiej. Organizacja transportu miejskiego w sieradzu.
Wynagrodzenie za prace jako srodek motywowania pracownikow na przykldzie jednostki wojskowej w
przasnyszu. Odpowiedzialnosc sprzedawcy za niezgodnosc z umowa sprzedazy konsumenckiej. Fuzje
koncernow samochodowych prowadzace do konsolidacji branzy samochodow osobowych. Miasto na
prawach powiatu na przykladzie miasta czestochowa. Krytyka pluralizmu wartosci isaiaha berlina. Prawne
implikacje humanistycznej utopii. Prawo handlowe. Pozycja ustrojowa polskich sluzb specjalnych po roku
1997. Urlopy rodzicielskie. Hipoteza efektywnosci informacyjnej rynku w warunkach warszawskiej.
Finansowa ocena efektywnosci funkcjonowania przedsiebiorstwa pemug s.a. w latach 2002-2006.. Obecnosc
i aktywnosc wielkiej brytanii w strukturach europejskich. Miejsce i rola transportu w strukturze logistycznej
przedsiebiorstwa. Kontrakty dlugoterminowe w rachunkowosci na przykladzie przedsiebiorstwa uslugowobudowlanego. Dzialalnosc inwestycyjna gmin i zrodla finansowania inwestycji komunalnych na przykladzie
gminy limanowa w latach 2001-2005.. Srodek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdow w kodeksie
karnym z 1997 r.. Tematy prac licencjackich ekonomia. Zasady dobrych praktyk w nadzorze korporacyjnym..
Wplyw polityki monetarnej panstwa na decyzje inwestycyjne przedsiebiorstw. Prawo miedzynarodowe
wobec dumpingu.. Ksztaltowanie sie systemu ustrojowego kanady. Procedura nawiazania i rozwiazania
stosunku pracy na podstawie mianowania. Organizacja budowy – studium porownawcze przykladowych
realizacji praca inzynierska budownictwo. Opis wybranych stanowisk pracy w aspekcie ocen pracownikow na
przykladzie wybranego urzedu skarbowego. Wdrazanie systemu bezpieczenstwa zdrowotnego zywnosci
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haccp na przykladzie restauracji. Zarzadzanie ryzykiem walutowym z wykorzystaniem instrumentow
finansowych na przykladzie kghm s.a. polska miedz. Aktywnosc pozarzadowych organizacji
miedzynarodowych-dzialajacych w zakresie ochrony praw czlowieka na forum onz.. Wycena nieruchomosci a
zrodla bledow i roznic w procesie szacowania wartosci. Dzialalnosc efl w polsce w latach 2009-2014.
Sprawozdawczosc finansowa jako zrodlo informacji o dzialalnosci banku. Produkty unit - linked jako przyklad
nowoczesnych rozwiazan oszczednosciowo-inwestycyjnych.. Funkcjonowanie handlu elektronicznego na
przykladzie branzy ksiegarskiej.. Analiza finansowa dzialalnosci na przykladzie firmy handlowej grand-prix w
latach 2007-2012.. Assessment center - praktyka krakowskich firm w swietle miedzynarodowych
standardow. Konklawe i jego rozwoj w xx wieku. Szanse i bariery rozwoju przedsiebiorstwa podmioty
leczniczego na przykladzie medicus sp. Z o.o. w prudniku. Stopien zuzycia technicznego wybranego budynku
– studium przypadku praca inzynierska budownictwo. Rola systemow informatycznych w zarzadzaniu
organizacja na przykladzie wdrazania systemu workflow w firmie anton schlecker. Bezrobocie i formy jego
zwalczania na przykladzie miasta kalisza i powiatu kaliskiego w latach 2004-2006. Pisanie prac licencjackich
forum. Prawo do kontaktow z dzieckiem. Konkurencyjnosc okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku
oraz jej produktow na rynku krajowym. Analiza finansowa dzialalnosci na przykladzie firmy handlowej grandprix w latach 2007-2012.. Wplyw kontroli wewnetrznej i audytu na rozwoj firmy na przykladzie banku polska
kasa opieki spolka akcyjna. Ujecie kapitalow mniejszosci w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.
Kompetencje inteligencji emocjonalnej w planowaniu kariery zawodowej. Proces integracji systemow
zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy wsk tomaszow lubelski sp. Z.o.o. Mobilny internet. Nowe uslugi.
Nowe mozliwosci.. Prawne aspekty lokowania produktu. Nadzor i kontrola dzialalnosci zawodowej
rzeczoznawcow majatkowych. Motywowanie materialne pracownikow w banku spoldzielczym ziemi
kaliskiej. Strategia rozwoju spoleczno- gospodarczego gminy na przykladzie miasta tomaszow mazowiecki.
Analiza bezrobocia w powiecie ostroleckim w latach 1990-2007. praca licencjacka budzet gminy . Problem
bezrobocia oraz sposoby jego przeciwdzialania w wymiarze lokalnym na przykladzie dzialan powiatowego
urzedu pracy w belchatowie w latachb 2004- 2010. Ocena zarzadzania zadaniami publicznymi w zakresie
ochrony pozarowej w gminie rawicz w latach 2007-2009. Logistyczna obsluga klienta zrodlem przewagi
konkurencyjnej w segmencie b2c. Badanie na przykladzie sklepu internetowego. Funkcjonowanie systemu
zarzadzania jakoscia oraz systemu ochrony srodowiska w przedsiebiorstwie o branzy motoryzacyjnej na
przykladzie c.f.gomma poland. Pomoc publiczna dla malych i srednich przedsiebiorstw w prawie ue na
przykladzie prawa polskiego. Analiza wykorzystania srodkow krajowych oraz srodkow unijnych w realizacji
strategii rozwoju spoleczno-gospodarczego gminy krzepice. Duraj- agnieszka natasza. Red. - paradygmaty i
instrumenty kreowania wartosci przedsiebiorstwa . Wplyw promocji otwartych funduszy emerytalnych na
wybor klienta na podstawie axa ofe. praca licencjacka budzet gminy . Emisja akcji w finansowaniu rozwoju
spolki. Rzecznik generalny w trybunale sprawiedliwosci unii europejskiej. praca licencjacka budzet gminy .
Rola marketingu personalnego we wspolczesnym przedsiebiorstwie. Projakosciowa restrukturyzacja
zarzadzania w administracji publicznej na przykladzie starostwa powiatowego w tarnowie. Pedofiliakazirodztwo- pornografia - przestepstwa seksualne na szkode maloletniego.. Realizacja celow inwestycyjnych
w ramach planu rozwoju lokalnego mista radomsko w latach 2007-2010.. Problematyka wykorzystywania
zasad systemu produkcyjnego toyota w isd huta czestochowa. Program rewitalizacji i efekty jego realizacji w
miescie gogolin. Ograniczenia w przeprowadzaniu dowodu z zeznan swiadkow w postepowaniu cywilnym.
Proces podejmowania decyzji przez klientow instytucjonalnych na przykladzie sektora budownictwa.
Publicysci doby oswiecenia - stanislaw staszic i hugo kollataj. Ciborowski- robert. Red. - rola polski w polityce
unii europejskiej wobec krajow europy srodkowo-wschodniej : praca zbior. Ochrona najemcow mieszkan w
prawie francuskim. Pisanie prac magisterskich po angielsku. Wykorzystanie internetu w dzialalnosci
promocyjnej firm. Charakter prawny oswiadczen i zapewnien w polskim systemie prawnym. Spoleczna
odpowiedzialnosc przedsiebiorstw. Podatki jako instrument polityki fiskalnej - analiza na przykladzie polskiej
gospodarki okresu transformacji.. Fluktuacja personelu w firmie farmaceutycznej. Rozwoj turystyki
uzdrowiskowej na przykladzie uzdrowiska busko-zdroj oraz hotelu sloneczny zdroj medical spa& wellness..
Leasing i factoring jako zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw. Dzialalnosc reklamowa w polskiej
telewizji publicznej w swietle przepisow prawa. Prezydent stanow zjednoczonych. praca licencjacka budzet
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gminy . Przemoc w rodzinie jako przestepstwo znecania sie nad kobieta. Logistyka dystrybucji
przedsiebiorstw obslugujacych rolnictwo. Zjawisko narkomanii wsrod polskiej mlodziezy. Systemy
motywowania pracownikow w urzedzie miasta plock. Posrednika na rynku nieruchomosci jako podmiot
zmniejszajacy ryzyko transakcji na podstawie biura obrotu nieruchomosci panorama. Funkcjonowanie
europejskiego funduszu spolecznego w polsce.. Wykorzystanie sieci internet w dzialaniach public relations..
Swobodny przeplyw prawnikow na rynku wewnetrznym unii europejskiej. Postepowanie o uzgodnienie
tresci ksiegi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Prace licencjackie z pedagogiki. Zarzadzanie
magazynami specjalnymi na przykladzie zpm zagajewscy. praca licencjacka budzet gminy . Znaczenie
sprawozdan finansowych w zarzadzaniu bankiem na przykladzie banku spoldzielczego w namyslowie..
Uwarunkowania a stan rozwoju turystyki we wschodniej czesci lgd „kraina sw. Anny”. Przestepsto
znieslawienia i regulacja prawa do krytyki w polskim kodeksie karnym z 1997 r.. Referendarz sadowy jako
organ postepowania cywilnego. Efekty wlaczenia polski do wspolnej polityki handlowej unii europejskiej.
Zarzadzanie zespolami pracowniczymi w samodzielnym publicznym zakladzie opieki zdrowotnej w wieluniu.
Prawo cywilne. Ocena jakosci wyrobu na przykladzie mieszanki paszowej.. Marketing terytorialny – na
przykladzie miasta stolecznego warszawy. Inwestowanie na rynku finansowym. Derywaty. System
ubezpieczen emerytalnych w polsce.. Strategia promocji rekrutacji a popyt na uslugi edukacyjne
uniwersytetu opolskiego.. Legalne i nielegalne metody redukcji obciazenia podatkowego. Rozwoj gminy
gorzkowice z wykorzystaniem funduszy unijnych.. Analiza procesow restrukturyzacyjnych przedsiebiorstwa.
Sprzedaz internetowa w polsce w latach 2008-2018. Bankowosc internetowa jako zrodlo sprzedazy uslug
bankowych. Niepelnosprawnosc - wplyw mediow na ksztaltowanie postaw i swiadomosci spolecznej wobec
kulrtury osob niepelnosprawnych. Finansowanie i rozwoj infrastruktury edukacujnej w wojewodztwie
malopolskim ze srodkow zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego.. Zjawisko
nieuczciwej i zakazanej reklamy jako czyn nieuczciwej konkurencji. Podzial srodkow zgromadzonych na
rachunku w otwartym funduszu emerytalnym po smierci czlonka. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju
faktoringu w polsce. Prace licencjackie chomikuj. Zawieranie umow na odleglosc. Prawne aspekty
wspolpracy regionelnej panstw w azji na przykladzie organizacji wspolpracy gospodarczej i szangchajskiej
organizacji wspolpracy. Motywacja pracownikow poprzez zastosowanie bodzcowmaterialnych i
niematerialnych.. Dopuszczalnosc uchylania tajemnicy zawodowej w polskim postepowaniu karnym. Analiza
gospodarki finansowej gminy na podstawie gminy sieradz.. Prawne gwarancje swobodnego dostepu do
informacji o srodowisku w prawie wspolnoty europejskiej. Logistyczna obsluga klienta na podstawie firm
swiadczacych uslugi kurierskie. Stres w zawodzie nauczyciela. zrodla i sposoby radzenia sobie ze stresem.
Stosowanie i wykonywanie leczniczych srodkow zabezpieczajacych w ujeciu kodeksu karnego oraz kodeksu
karnego wykonawczego. Audytor wewnetrzny w jednostkach sektora publicznego: sojusznik- czy wrog?
Wizerunek audytora z roznych perspektyw.. Pamietniki jana chryzostoma paska jako zrodlo wiedzy o ustroju
rzeczpospolitej xvii wieku. Skutecznosc powszechnej licencji publicznej gnu w polskim prawie cywilnym.
Prace licencjackie przyklady. Negocjacje jako jedno z narzedzi rozwiazywania konfliktow w organizacji.
Readaptacja spoleczna skazanych po odbyciu kary pozbawienia wolnosci. Bankowosc inwestycyjna w polsce.
Czynniki wplywajace na naplyw bezposrednich inwestycji zagranicznych w wojewodztwie opolskim w latach
2005 - 2007.. Zarzadzanie czasem jako instrument ksztaltowania kultury organizacyjnej przedsiebiorstwa.
Zabojstwo pod wplywem silnego wzburzenia w polskim prawie karnym . Pisanie prac katowice. Hanfdominik. Red. - langues et construction européenne . Podmioty postepowania administracyjnego..
Funkcjonowanie sektora bankowego na rynku finansowym unii europejskiej. Problematyka zabojstw z
motywow seksualnych. Oskarzyciel prywatny. Wykorzystanie strategii narketingowej w budowaniu
wizerunku gminy skawina. Preferencje i potrzeby nabywcow mieszkan. Rola komisji europejskiej w
monitorowaniu przestrzegania przez panstwa czlonkowskie unii europejskiej postanowien paktu stabilnosci i
wzrostu. Rola stresu w motywacji pracownikow na przykladzie organizacji x. Sadownictwo konstytucyjne w
europie zachodniej.. Segmentacja rynku depozytowego w polityce banku.. Reklama zakazana przez prawo.
Biuletyn informacji publicznej.. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Atrakcje
turystyczne jury krakowsko - czestochowskiej. Zabojstwo pod wplywem silnego wzburzenia jako typ
uprzywilejowany zabojstwa. Granice penalizacji przestepstw seksualnych polegajacych na doprowadzeniu
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innej osoby do czynnosci seksualnej. Efektywnosc szkolen i stazy zawodowych jako aktywnej formy
zwalczania bezrobocia w powiecie strzeleckim.. Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci z wykorzystaniem
funduszy unii europejskiej (na przykladzie obszaru stowarzyszenia powiatow i gmin dorzecza bzury). praca
licencjacka budzet gminy . Niepoczytalnosc i poczytalnosc ograniczona jako przeslanka winy i
odpowiedzialnosci karnej oraz innych skutkowprawnokarnych na gruncie art. 31 kodeksu karnego. Ocena
techniczno – ekonomiczna rozwiazan stosowanych w rozliczaniu kosztow ogrzewania mieszkan w starym i
nowym budownictwie mieszkalnym. Praca inzynierska budownictwo. Pozycja konkurencyjna gieldy papierow
wartosciowych w warszawie s.a. na tle gield europy srodkowo-wschodniej. praca licencjacka budzet gminy .
Zasady i funkcjonowanie strazy granicznej po przystapieniu do konwencji schengen . Charakter prawny
terapeutycznych i nieterapeutycznych czynnosci lekarskich (prawno-karne problemy zwiazane z zabiegiem
chirurgicznej zmiany plci u transseksualistow. Zastosowanie narzedzi social media marketingu w
ksztaltowaniu wizerunku marki tp s.a.. Analiza efektywnosci funkcjonowania instytucji finansowo-kredytowej
na przykladzie skok stefczyka. Skarga passing off w systemie prawnym wielkiej brytanii a klauzula generalna
w art.3 u.z.n.k.. praca licencjacka budzet gminy . Skutecznosc zastosowania koncepcji nowego zarzadzania
publicznego w polskim samorzadzie terytorialnym. Prace magisterskie wzory. Wystapienie i przystapienie
wspolnika w spolkach osobowych-dopuszczalnosc- tryb- konsekwencje. Karnoprawna regulacja wybranych
form piractwa intelektualnego w polsce. Praca magisterska prawo. Franchising jako szczegolna forma
internacjonalizacji przedsiebiorstwa na przykladzie firmy dr irena eris oraz mail boxes etc.. Ocena kondycji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie kwiaciarskiego zakladu doswiadczalnego instytutu sadownictwa i
kwiaciarstwa - nowy dwor sp. Z o.o.. Marketing terytorialny jako narzedzie wzrostu konkurencyjnosci
jednostki samorzadu terytorialnego. Srodki ochrony prawnej w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego. praca licencjacka budzet gminy . Ustawa o podatku od towarow i uslug a vi dyrektywa ue.
Marketing sportowy- jako element promocji miasta ( na przykladzie lewina brzeskiego ).. Wykorzystanie
metod derekrutacji i outplacement’u w zarzadzaniu personelem. Tematy prac licencjackich ekonomia.
Rozwoj warszawskiej gieldy papierow wartosciowych. Proceduralne aspekty ochrony dobr kultury w prawie
unii europejskiej. Pisanie prezentacji maturalnych. Bankowosc elektroniczna - forma sprzedazy uslug
bankowych. Dziedziczenie ustawowe w prawie spadkowym. Prace magisterskie bankowosc. Kara laczna i i
wyrok laczny w swietle artykulu 89 kodeksu karnego. Systemy logistyczne zaopatrzenia i dystrybucji
przedsiebiorstwa produkcyjnego. Wplyw struktury i poziomu uzdolnien na ksztaltowanie kariery
zawodowej.. Analiza systemu motywowania w organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa z branzy
spozywczej z sierpca. Znaczenie systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie badan w przedsiebiorstwie
handlowo-spedycyjnym magnum spolka jawna jacek pasternak i andrzej rabczenko.. praca licencjacka budzet
gminy . Prace dyplomowe architektura. Pisanie prezentacji maturalnych. Pozycja ustrojowa ministra
sprawiedliwosci w polsce. Efekty zmiany polityki karnej wobec sprawcow prowadzenia pojazdow w stanie
nietrzezwym w okresie 2004-2009. Sprzedaz nieruchomosci skarbu panstwa i jednostek samorzadu
terytorialnego za bonifikata. Marketingowa obsluga klienta na przykladzie ptc sp. Z o.o.. Podstawy systemu
konstytucyjno-ustrojowego irlandii. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . praca
licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Praca licencjat. Czynniki decydujace o jakosci
elementow do przemyslu energetycznego.. Umowa licencyjna w prawie wlasnosci przemyslowej. Ocena
plynnosci finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie p.h.u. centrum budowlane sp.z o.o. Z siedziba w
opolu.. Projekt oceny okresowej pracownika. Piatek- zbigniew. Red. - administracja publiczna a
bezpieczenstwo panstwa : materialy z seminarium naukowego zorganizo. Miejsce gminy w
zdecentralizowanym systemie finansow publicznych. Wplyw wybranych przepisow polskiego prawa na jakosc
uslug turystycznych. Marketing wewnetrzny. praca licencjacka budzet gminy . Motywowanie pracownikow
na przykladzie urzedu gminy w wawrzenicach. Usprawnienia komunikacji miejskiej na przykladzie miasta
bialystok w latach 2000-2010. Doplaty obszarowe w powiecie klobuckim. Katalog kar za przestepstwa
skarbowe. Sektor uslug przewozow kolejowych w polsce po uzyskaniu czlonkostwa w unii europejskiej.
Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych w polsce. Szanse i bariery rozwoju malej
przedsiebiorczosci ( studium przypadku firmy polszlif). Czynniki efektywnosci ksztaltowania kultury
organizacyjnej na przykladzie firmy x. Pomoc postpenitencjarna swiadczona przez zaklad karny jako element
.

.
drogi do readaptacji spolecznej sprawcow przestepstw. Insider trading- obowiazki informacyjne eminentow i
zakaz manipulacji cena instrumentu finansowego - wybrane instrumenty prawnokarnej ochrony rynku
kapitalowego przed naduzyciami. Analiza kondycji finansowej miasta i gminy czestochowa. Zakaz
reformationis in peius w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym. Przyczyny wzrostu
nierownosci dochodowych w usa od polowy lat 70 xx wieku.. Reformy unii europejskiej ( ue) w traktacie z
lizbony. Dziedziczenie majatkowych praw autorskich. Ewidencja ksiegowa leasingu operacyjnego. Korybskitomasz. Tl. - ministerstwo ds. Biznesu- innowacji i umiejetnosci - dokument okolicznosciowy nr 4 : analiza.
Controlling logistyczny na przykladzie przedsiebiorstwa dystrybucyjno - logistycznego. Telepraca - nowe
wyzwanie dla managera zarzadzajacego zasobami ludzkimi. Satysfakcja z pracy pracownikow szpitala
uniwersyteckiego w krakowie. Analiza bezrobocia w powiecie ostroleckim w latach 2000-2007. Rogut- anna.
Red. - potencjal polskich msp w zakresie absorbowania korzysci integracyjnych . Rozwoj panstwowosci
pruskiej na tle ustroju i rzeszy niemieckiej- zwiazku niemieckiego oraz ii cesartstwa- xviii-xix w..
Ekonomiczno-spoleczne aspekty dzialalnosci kredytowej i depozytowej bankow na przykladzie kredyt banku
oddzial w ostrolece. Prace licencjackie po angielsku. System ubezpieczen spolecznych w polsce w swietle
innych rozwiazan europejskich.. Promocja produktow firmy mlecovita- a zachowanie konsumenckie.
Instytucje rozwodu i separacji w ustawodawstwie polskim. Jakosc powlok cynkowych nanoszonych metoda
ogniowa przy uwzglednieniu ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy w firmie zugil.s.a.. Rozwoj
spoleczno-gospodarczy miast wojewodztwa opolskiego w latach 1999-2004.. praca licencjacka budzet gminy
. Strona internetowa - jako wspolczesne narzedzie marketingowe - na przykladzie reklamy szkoly jezykowej..
Ocena kondycji finansowej grupy kapitalowej kghm polska miedz s. A. W latach 2002- 2006. Kompetencje
menedzera sukcesu. System zarzadzania srodowiskowego wedlug normy iso 14001 jako element dzialan
proekologicznych przedsiebiorstwa. Odpowiedzialnosc skarbu panstwa za naruszenia dobr osobistych osob
osadzonych w zakladach karnych – na tle wybranych orzeczen trybunalu konstytucyjnego- europejskiego
trybunalu praw czlowieka- sadu najwyzszego oraz sadow powszechnych. praca licencjacka budzet gminy .
Instytucja ulaskawienia w polskim systemie prawnym. Aspekty prawne reklamy w prasie drukowanej.
Postepowanie protestacyjno-odwolawcze w prawie zamowien publicznych. Ryzyko plynnosci w bankach
spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w skierniewicach. Klauzula arbitrazowa w prawie spolek.
Wplyw funduszy unijnych na gospodarke budzetowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
miasta czestochowy w latach 2002-2006. Analiza wplywu wybranych czynnikow ksztaltujacych srodowisko
pracy na bezpieczenstwo pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym - hucie szkla guadrian.. Finansowa ocena
efektywnosci funkcjonowania spolki elsan z o. O. W latach 2001-2004. Model wspolczesnej instytucji kultury
na przykladzie autorskiego projektu interduscyplinarnej galerii serca sztuki.. Przedmiotowe przeslanki
odpowiedzialnosci czlonkow zarzadu za zobowiazania spolki z o.o.na podstawie art.299 k.s.h.. System
motywowania pracownikow w wybranym przedsiebiorstwie branzy transportowej.. Uwarunkowania systemu
przeplywu towarow w branzy mleczarskiej.. praca licencjacka budzet gminy . Rola i miejsce agencji
marketingowej na rynku uslug promocji atl i btl- na przykladzie agencji great open house. Spolka z
ograniczona odpowiedzialnoscia jako forma prowadzenia dzialalnosci inwestycyjnej na ukrainie. Podkultura
wiezienna. Proceduralne aspekty rozwiazywania sporow zbiorowych w polsce. Opakowania produktow
niebezpiecznych w transporcie lotniczym. Promocja jako system komunikacjii przedsiebiorstwa z rynkiem.
Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego. Na przykladzie amica s.a.. Praca
licencjacka wstep. praca licencjacka budzet gminy . System motywacji pracownikow w przedsiebiorstwie
handlowo- uslugowym na przykladzie gama i kierunki jego doskonalenia. Sprawozdanie finansowe jako
zrodlo informacji o przedsiebiorstwie oraz podstawa do podejmowania decyzji.. Buzz marketing w
segmencie dobr luksusowych. Wplyw integracji polski z ue na sektor msp. Perspektywa rozwojowa
sezonowych osrodkow wypoczynkowych na tle tendencji sektora uslug turystycznych. Odpowiedzialnosc za
szkody osoby trzeciej wyrzadzone przez pracownika w polskim i niemieckim prawie pracy. Rozwoj reklamy
spolecznej w polsce. Ocena dzialalnosci firmy swiadczacej uslugi promocyjne. Marketing uslug turystycznych
w internecie - na podstawie serwisow uslug turystycznych. Wykorzystanie instrumentow marketingu - mix na
przykladzie powszechnej kasy oszczednosci banku polskiego s.a.. Automatyzacja procesu magazynowania na
przykladzie wybranej firmy. Rola sluzb specjalnych w zwalczaniu zjawiska terroryzmu. Prawne metody
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zapobiegania przestepczosci komputerowej w oparciu o analize prawodawstwa wybranych panstw i
organizacji miedzynarodowych. praca licencjacka budzet gminy . Projekt drewnianej konstrukcji nosnej
stropu praca inzynierska budownictwo. Zarzadzanie lancuchwem dostaw blach walcowanych na przykladzie
isd huta czestochowa sp.zo.o.. Dzieci jako ofiary wypadkow drogowych. Praca magisterska administracja.
Napisze prace licencjacka. Dziecko jako swiadek w polskim procesie karnym. Cisek- marek. Red. - globalizacja
a rozwoj regionow . Odpowiedzialnosc karna za dzialanie na szkode spolek kapitalowych.. Granice
dopuszczalnosci krytyki funkcjonariuszy publicznych.. Finansowe instrumenty wyrownywania dysproporcji
regionalnych i podnoszenia konkurencyjnosci regionow w polsce. Technologie agentowe w systemach
wyszukiwania informacji. Mit punitywnego systemu karania.. Marketing terytorialny na przykladzie gminy
poczesna. Wspolpraca europejska w sciganiu przestepczosci narkotykowej. Przygotowanie inwestycji w
procesie zamowien publicznych na przykladzie hali przemyslowej o konstrukcji stalowej. Praca inzynierska
budownictwo. praca licencjacka budzet gminy . Dowod z opinii bieglych psychiatrow w postepowaniu
karnym. Konstrukcja podzegania i pomocnictwa w k.k z 11.vii.1932 r. Oraz w pracach komisji kodyfikacyjnej
na tle kodeksow panstw zaborczych. praca licencjacka budzet gminy . Przysposobienie w polskim prawie
rodzinnym. Struktura wypalenia zawodowego a poziom satysfakcji i przywiazania do organizacji
pracownikow ochrony zdrowia. Ochrona wolnosci wyznania w swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu
praw czlowieka. Prace magisterskie z administracji. Polska regulacja instytucji squeeze out: prawo wiekszosci
- ochrona mniejszosci. Pisanie prac kielce. Marketing uslug na warszawskim rynku klubow rekreacji
ruchowej.. Wartosciowanie jako narzedzie ksztaltowania struktury wynagrodzen na przykladzie wybranego
urzedu skarbowego. Tematy prac magisterskich resocjalizacja. Rekrutacja i selekcja pracownikow na
przykladzie slaskiego zakladu przewozow regionalnych w katowicach. Unijne fundusze strukturalne na
obszarze powiatu ostroleckiego i ich znaczenie w rozwoju regionu. Projekt adaptacji budynku dawnego
spichlerza w dobiegniewie na cele uslugowe. Praca inzynierska budownictwo. Oprogramowanie
komputerowe jako przedmiot ochrony i obrotu prawnego. Gminy na rzezcz osob niepelnosprawnych na
przykladzie mops w krakowie.. Aktywnosc sportowa a rozwoj pracownika. Bank secrecy in swiss and polish
legal system. Jak pisac prace magisterska. Zarzadzanie projektami i innowacjami w organizacjach publicznych
i obywatelskich. Analiza zrodel finansowania wydatkow budzetu gminy kowiesy w latach 2007-2011.
Znaczenie komunikacji marketingowej w pozycjonowaniu marek piw - analiza i ocena na przykladzie dzialan
podejmowanych przez grupe zywiec i kompanie piwowarska. International tourism as a part of economic
turnover (examples of ireland and poland) (turystyka miedzynarodowa jako element obrotu gospodarczego.
Przyklad irlandii i polski). Supporting of workers on the example of the chosen public sector company.
Specyfikacja dochodow podatkowych w jednostce budzetowej na przykladzie gminy miedzno.. Motywacyjne
znaczenie dodatkow do placy zasadniczej w grupie mlodych pracownikow. Warunki oraz ocena rozwoju uslug
agroturystycznych w powiecie piotrkowskim. Funkcjonowanie banku komercyjnego na przykladzie banku
pekao s.a.. Srodki ochrony wierzyciela holdingowej spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia. Opodatkowanie
odplatnego zbycia nieruchomosci podatkiem dochodowym od osob fizycznych. praca licencjacka budzet
gminy . Dopuszczalnosc skargi indywidualnej do europejskiego trybunalu praw czlowieka ze szczegolnym
uwzglednieniem jurysdykcji temporalnej. Zeznania swiadka jako dowod w procesie karnym. Problemy
derekrutacji pracownikow w sytuacji restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie firmy x. Dobkowskijaroslaw. Red. - student i absolwent kierunku administracja na rynku pracy : praca zbiorowa . praca
licencjacka budzet gminy . Wina i strona podmiotowa w prawie konkurencji. Ewolucja instytucji rezydenta w
polsce po drugiej wojnie swiatowej.. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy .
Miedzynarodowa rola euro. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Analiza i ocena
kondycji finansowej spolki z udzialem skarbu panstwa na przykladzie zakladow chemicznych police s.a..
Zarzadzanie sluzbami mundurowymi w polsce na przykladzie policji . Strategia rozwoju gminy lubrza na lata
2012-2020. Analiza i ocena zintegrowanego systemu zarzadzania hotelem hogatex starlight - front office..
Analiza tarcz adaptacyjna metoda elementow skonczonych typu hp praca inzynierska budownictwo. Analiza i
ocena dzialalnosci kredytowej pko bp s.a. w segmencie klienta detalicznego. Kryminalistyczne aspekty
wypadkow w gornictwie. Dochody gospodarstw domowych rodzin rolniczych irlandii po jej wstapieniu do
unii europejskiej. Ochrona konieczna w przypadkach naruszenia dobr osobistych. praca licencjacka budzet
.
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gminy . praca licencjacka budzet gminy . Analiza komparatywna procedur minimalizacji ryzyka
kredytowego(na przykladzie ge money bank s.a. i pko bp s.a.. Evans- adrian. - assessing lawyers’ ethics : a
practitioners’ guide . Status cudzoziemca w polskim prawie administracyjnym. Sadowy zakaz prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej.. Dostep do informacji publicznej- a tajemnica przedsiebiorstwa . Funkscjonowanie
posrednika i biura posrednictwa w obrocie nieruchomosciami. Na przykladzie wojewodztwa
podkarpackiego.. Rekrutacja i selekcja oraz szkolenie pracownikow jako istotne elementy zarzadzania
zasobami ludzkimi. Rozwoj logistyki miejskiej- a reorganizacja transportu zbiorowego na przykladzie
miejskiego przedsiebiorstwa komunikacyjnego w lodzi. Analiza ekonomiczno - finansowa spolki galli poland
w latach 2002 - 2004. praca licencjacka budzet gminy . Senat rzadzacy oraz zgromadzenie reprezentantow
jako organy naczelne rzeczypospolitej krakowskiej. Ubezpieczenie mieszkaniowe jako podstawowy produkt
w ofercie ubezpieczen majatkowych pzu s.a.. Przemoc w rodzinie ze szczegolnym uwzglednieniem sytuacji
kobiet. Atmosfera w pracy jako jeden z glownych czynnikow motywujacych. Poziom i struktura uzdolnien
zawodowych w planowaniu kariery studentow. System zarzadzania jakoscia na przykladzie urzedu miasta w
tomaszowie mazowieckim.. Finansowanie partii politycznych w polsce na przykladzie platformy
obywatelskiej rp.. Kreowanie wizerunku przedsiebiorstwa poprzez public relations. Elastyczne systemy i
rozklady czasu pracy. Unia europejska jako forum wymiany doswiadczen i pomyslow zwiazanych z edukacja.
Wszczecie postepowania sadowoadministracyjnego. Analiza dystrybucji i jej kanalow na przykladzie huty
szkla.. Hsieh- tony - dawaj innym szczescie : sciezka pasji- zysku i celu . Analiza i ocena ryzyka zawodowego
w przedsiebiorstwie produkcyjnym fruktus.. praca licencjacka budzet gminy . Socjologiczne aspekty zakladow
pracy chronionej w zatrudnianiu osob niepelnosprawnych. Analiza celow strategicznych rozwoju lokalnego
na przykladzie planu rozwoju gminy klobuck. Nowoczesny marketing w zarzadzaniu marka na przykladzie
brandu happy kids. Odpowiedzialnosc czlowieka jako sprawcy wypadkow komunikacyjnych.. Logistyka praca
magisterska. Mik- cezary. Red. - miedzy wykladnia a tworzeniem prawa : refleksje na tle orzecznictwa
europejskiego trybunalu. Bancassurance jako nowe perspektywy rozwoju uslug ubezpieczeniowych ( na
przykladzie tuir warta s.a.). Wplyw nakladow inwestycyjnych na stope zatrudnienia w gospodarce krajowej.
Konkordat miedzy stolica apostolska a polska z 10.02.1925 r. Malicka- agnieszka (prawo). Oprac. - der einfluss
des gemeinschaftsrechts auf das recht der mitgliedstaaten der eu : tagungband zum w. Praca magisterska
psychologia. Wspoldzialanie prezydenta rp i rady ministrow w swietle konstytucji rp z 1997r..
Kryminalistyczne aspekty wypadkow w gornictwie. Metody promocji krakowskich teatrow na przykladzie
teatru bagatela i teatru im. J.slowackiego. Naduzycie zaufania jako przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu. Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci na przykladzie zakladu karnego w pinczowie. Spis
tresci pracy licencjackiej. Przeobrazenia obszarow wiejskich na przykladzie wsi kamionek.. Formy
finansowania inwestycji na przykladzie leasingu. System zarzadzania gospodarka magazynowa. Analiza
motywacji materialnej w przedsiebiorstwie uslugowym telekomunikacji polskiej s.a.. Zasada koncentracji
materialu procesowego w polskim procesie cywilnym. Wynagrodzenie wykonawcy w umowie o roboty
budowlane. Wspolpraca urzedu pracy z jednostkami samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
krzeszowice. Ocena kapitalu intelektualnego w przedsiebiorstwach na przykladzie wybranych podmiotow..
Cash pooling jako forma efektywnego zarzadzania majatkiem obrotowym w grupie kapitalowej. Znaczenie
patentu europejskiego dla gospodarki unii europejskiej w swietle strategii lizbonskiej.. Reprezentacja spolek
kapitalowych. Zarzadzanie strategiczne podstawa rozwoju gminy opoczno. praca licencjacka budzet gminy .
praca licencjacka budzet gminy . Instytucje finansowe w globalizujacej sie gospodarce. Kierunki prywatyzacji
przedsiebiorstw panstwowych. Pokrzywdzony w postepowaniu przygotowawczym. Olszynski- jozef. Red. nowe zjawiska w gospodarce niemiec i polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych . Prawo
intertemporalne. Ocena systemu wynagrodzen urzedu miasta w blachowni. Wolnosc slowa w polskiej
rzeczypospolitej ludowej oraz rzeczypospolitej polskiej. Narodowy bank polski w perspektywie czlonkostwa
w strefie euro. Reklama oraz jej wplyw na sprzedaz przy zastosowaniu coachingu. Prawo miedzynarodowe
publiczne. Mikrofinansowanie- ze szczegolnym uwzglednieniem mikrokredytow. Ochrona rodzicielstwa w
prawie pracy i zabezpieczenia spolecznego. Wartosc przedmiotu sporu w postepowaniu cywilnym.
Finansowa ocena efektywnosci funkcjonowania przedsiebiorstwa uslug technicznych intercor sp. Z o.o. W
latach 2002 - 2007.. Odpowiedzialnosc cywilna za szkody komunikacyjne.. Dostosowywanie polskiej
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bankowosci do standardow unii europejskiej. Tematy prac licencjackich administracja. praca licencjacka
budzet gminy . Swiadek incognito w aspekcie prawa oskarzonego do obrony. Analiza strategii marketingowej
na przykladzie philip morris polska s.a.. Zarzadzanie kompetencjami jako instrument rozwoju pracownikow.
praca licencjacka budzet gminy . Zagadnienie zmowy cenowej w legislaturze- egzekutywie i praktyce
urzedow kontroli. Ewolucja czy rewolucja?. praca licencjacka budzet gminy . Program lagodzenia kar w
polskim prawie ochrony konkurencji. Prawo do samoobrony w prawie miedzynarodowym na przykladzie
wojny w iraku. Postepowanie nakazowe w prawie karnym skarbowym i w prawie powszechnym. Analiza
wskaznikowa jako metoda oceny sytuacji ekonomicznej na przykladzie przedsiebiorstwa lsi s.a. w latach
2005-2007. Ocena efektywnosci eksploatacji maszyn i urzadzen hutniczych na dziale obrobki walcow w hucie
buczek sp.zo.o.. Finansowanie sektora rolnego w polsce po akcesji do unii europejskiej. Niezgodnosc oferty
ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.. Prawo handlowe. praca licencjacka budzet gminy . praca
licencjacka budzet gminy . Wplyw motywacji na zarzadzanie zespolami pracowniczymi na podstawie
przedsiebiorstwa x. Ustawa o podatku od towarow i uslug a vi dyrektywa ue. Polityka kulturalna republiki
chinskiej.. Zarzadzanie projektami kulturalnymi i ich wplyw na rozwoj regionalny malopolski na przykladzie
prajektow : szlak architektury drewnianej oraz malopolskich dni dziedzictwa kulturowego.. Najem lokalu
socjalnego.. praca licencjacka budzet gminy . Kredyt hipoteczny a rynek nieruchomosci. Zarzadzanie
finansami organizacji pozarzadowych na przykladzie fundacji poza horyzonty. Badania rynkowe i
marketingowe w internecie na przykladzie sklepu oleno.pl. Wykroczenia przeciwko porzadkowi i spokojowi
publicznemu w powiecie glubczyckim w latach 2005-2008. Pisanie prezentacji. Czyn ciagly i ciag przestepstw
w polskim prawie karnym.. Rozrachunki z pracownikami z tytulu wynagrodzen na przykladzie cz.p.b.p.
przemyslowka s.a.. Wizerunek kobiety w reklamie. Instrumenty karnoprawnej reakcji na przykladzie
leczniczych srodkow zabezpieczajacych. Kompetencje prezydenta rzeczypospolitej polskiej. Sponsoring
sportu jako narzedzie komunikacji marketingowej na przykladzie wyscigow formuly 1. Noga- marian (1946- ).
Red. - kraje rozwijajace sie azji poludniowo-wschodniej i ich wplyw na rozwoj gospodarczy polski . praca
licencjacka budzet gminy . Zarzadzanie rozliczeniem podatku od towarow i uslug w przedsiebiorstwie elhand
transformatory sp. Z o.o. W latach 2009-2011.. Globalizacja dzialalnosci sieci detalicznej na przykladzie
inditex. Gancarczyk- marta. - wsparcie publiczne dla msp : podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza .
Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadan publicznych. Modelowanie i prognozowanie
kursu dolara amerykanskiego w latach 1995-2011 z wykorzystaniem modelu autoregresyjnego.. Etapy
realizacji oraz finansowanie projektow csr na przykladzie konkursu grasz o staz. Bankowosc elektroniczna
jako nowa forma uslugi bankowej na przykladzie banku bzwbk s.a.. Mozliwosci doskonalenia struktury
organizacyjnej ( na przykladzie badan w powiatowym urzedzie pracy w nysie).. Protest na specyfikacje
istotnych warunkow zamowienia w orzecznictwie krajowej izby odwolwczej.. Powstawanie i wymiar
zobowiazan podatkowych. Pozycjonowanie stron internetowych i algorytmy rankingowania stosowane w
wyszukiwarkach. Systemy komputerowe wspierajace czlowieka - rozwiazania aktualne i kierunki rozwoju.
Srodki prawne w sadowym postepowaniu egzekucyjnym. Naduzywanie pozycji dominujacej poprzez
wykonywanie praw wlasnosci intelektualnej. Wizerunek powszechnego towarzystwa emerytalnego jako
zrodlo przewagi konkurencyjnej otwartego funduszu emerytalnego. Zarzadzanie projektem
wspolfinansowanym z funduszy unii europejskiej na przykladzie projektu oswiatowego dla powiatu
brzeskiego.. Rozwody jako racjonalne decyzje ekonomiczne na tle wahan koninktury. praca licencjacka
budzet gminy . Zakaz reklamy ukrytej w prawie polskim i unijnym. Kitowski- jerzy (1952- ). Red. - korzysci i
koszty wprowadzenia euro przez polske w swietle doswiadczen slowacji . Ochrona inwestora (akcjonariusza)
spolki akcyjnej w prawie ukrainskim na tle prawa polskiego. Kontrola operacyjna de lege lata i de lege
ferenda. Techniczna infrastruktura komunalna jako czynnik stymulujacy rozwoj gmin na przykladzie gminy
boleslawiec.. Bezpieczenstwo danych przetwarzanych w pakietach biurowych z zastosowaniem kryptografii.
Rola bazylejskiego komitetu nadzoru bankowego i jego wytycznych w nadzorze nad sektorem bankowym.
Inwestycje kapitalowe w kontekscie analizy portfelowej. Pisanie prezentacji. praca licencjacka budzet gminy .
praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Nowak- jacek. - asymetryczne relacje
banku i przedsiebiorstwa wobec zagrozenia upadloscia . Powstanie i rozwoj lewicy w czechoslowacji i
czechach (1918 - 2010). Personel pokladowy pasazerskich linii lotniczych. Doswiadczenie stewardesy.
.
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Finansowanie inwestycji komunalnych na przykladzie miasta i gminy kluczbork. Przestepczosc kobiet..
Obnizanie kosztow logistycznych na przykladach centrow logistycznych w polsce. Kyminalistyczny problem
kart kredytowych. Znaczenie marki w budowaniu pozycji rynkowej przedsiebiorstwa np. Krakowskich kin.
Wypalenie zawodowe a poczucie rownowagi miedzy praca zawodowa a zyciem osobistym pracownikow
urzedu skarbowego w dabrowie gorniczej.. Budzetowanie operacyjne w przedsiebiorstwie budowlanym.
Podatek dochodowy biezacy w ksiegach rachunkowych osob prawnych. Determinanty cen mieszkan w polsce
w latach 1998 - 2008.. praca licencjacka budzet gminy . Samowola budowlana.. Zarzadzanie ryzykiem
kredytowym ludnosci na przykladzie dzialalnosci banku spoldzielczego pa-co-banku v/o koluszki. Znaczenie
urzedu kontroli skarbowej w realizacji polityki podatkowej panstwa.. Wplyw reklamy telewizyjnej na
zachowania konsumentow. Kredyty preferencyjne w ofercie banku spoldzielczego w glownie i ich wplyw na
rozwoj rolnictwa. Zabojstwo eutanatyczne (eutanazja). Opodatkowanie przychodow z dzialalnosci
gospodarczej osiaganych przez osoby fizyczne w formie ryczaltu ewidencjonowanego i karty podatkowej.
Karty platnicze jako nowoczesna forma transakcji bezgotowkowych na podstawie oferty wybranych bankow..
Analiza dochodow i wydatkow jednostek budzetowych na przykladzie zakladu gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej w krynkachw latach 2012-2013. Znaczenie systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie
na podstawie badan empirycznych przeprowadzonych w przedsiebiorstwie petrochemia - blachownia spolka
akcyjna. Problem bezrobocia oraz nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy.. Wplyw szkolen na rozwoj
pracownikow w firmie konsultingowej. Znaczenie turystyki biznesowej na rynku turystycznym. Zagadnienia
prawno-ustrojowe podzialu i laczenia spolek prawa handlowego na tle wybranych regulacji prawnych.
Wybrane aspekty tworzenia i zarzadzania organizacja wirtualna. Problematyka administracyjnoprawnej
odpowiedzialnosci wyrownawczej na przykladzie odszkodowania za wywlaszczenie nieruchomosci.
Sporzadzanie sprawozdan finansowych grup kapitalowych wedlug wymogow ustawy o rachunkowosci i msr.
Prawo cywilne. Kolor w marketingu. Turystyka i mozliwosci jej rozwoju w gminach powiatu chrzanowskiego..
Finansowanie przedsiebiorstw innowacyjnych w ramach funduszy unijnych. Analiza porownawcza wybranych
spolek gieldowych w branzy spozywczej.. Bariery prawne wybranych dzialan marketingowych. Prawo do
prywatnosci pracownika w kontekscie ochrony danych osobowych. Telepraca jako jedna z nietypowych form
zatrudnienia. Fundusze unijne jako czynnik wspierajacy inwestycje gminy patnow. Teichmann- eufemia. Red.
- baltyckie i wschodnie pogranicze unii europejskiej : wybrane zagadnienia . Parametry geotechniczne wegla
brunantnego z okolic zieolnej gory praca inzynierska budownictwo. Zarzadzanie spoleczna
odpowiedzialnoscia biznesu w organizacji sektora piwowarskiego. Pisanie prac licencjackich forum.
Odpowiedzialnosc karna za wypadki sportowe.ryzyko sportowe w polskim prawie karnym. Prawidlowosci
rozwoju demograficznego polski w latach 1970-2009. Elementy systemu motywacyjnego oraz systemu
oceniania w przedsiebiorstwie. Podatek od gier na przykladzie gier na automatach oraz loterii promocyjnych
i fantowych. Wywiad srodowiskowy w polskim postepowaniu karnym. Zarzadzanie nieruchomosciami
komunalnymi na przykladzie gminy cekcyn. Dzialalnosc powiatowego urzedu pracy w zgierzu i jej wplyw na
rozwoj lokalny. Analiza ekonomiczno-finansowa zf altana pharma sp. Z o.o. W lyszkowicach. Jakosc uslug
gastronomicznych w ocenie uslugobiorcy (na przykladzie wybranej restauracji). Wplyw budowy oczyszczalni
sciekow na rozwoj gminy na przykladzie klobucka. praca licencjacka budzet gminy . Materialne i
pozamaterialne czynniki motywacyjne w pracy sprzedawcow. praca licencjacka budzet gminy . Dzialalnosc
kredytowa banku na przykladzie pko bp s.a.. Analiza dochodow i wydatkow gminy niegowa w latach 20032007. Legislacyjne wzorce cywilistyczne w polskim prawie administracyjnym. Kyminalistyczny problem kart
kredytowych. Guziejewska- beata. - zewnetrzne zrodla finansowania samorzadu terytorialnego : teoria a
praktyka . praca licencjacka budzet gminy . Polityka bilansowa a analiza finansowa w pracy bieglego
rewidenta na przykladzie spolki a z o.o.. Koszty i zrodla finansowania wychowania fizycznego na przykladzie
gimnazjum nr 2 im. Ks. Jerzego popieluszki we wloclawku. Naruszenia znakow towarowych- oznaczen
indywidualizujacych przedsiebiorce. Analiza mechanizmu rozstrzygania sporow na forum wto na przykladzie
wybranych sporow dotyczacych naruszen porozumienia w sprawie subsydiow i srodkow wyrownawczych.
Pomoc spoleczna i socjalna wobec bezrobocia. praca licencjacka budzet gminy . Public relations jako
narzedzie komunikacji w organizacji i jej otoczeniu. Metody ustalania cen transferowych w
przedsiebiorstwach powiazanych na przykladzie spolki hutchinson poland. praca licencjacka budzet gminy .
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Ocena efektywnosci programu przeciwdzialania bezrobociu mlodziezy na lokalnym rynku pracy (na
przykladzie powiatowego urzedu pracy w makowie mazowieckim). Satysfakcja klientow z uslug
swiadczonych przez kina (na przykladzie cinema city). praca licencjacka budzet gminy . Podstawy prawne
stosunkow gospodarczych konfederacji szwajcarskiej z unia europejska. Finansowanie rynku
mieszkaniowego. praca licencjacka budzet gminy . Motywacja jako element zarzadzania na przykladzie
zespolu szkol specjalnych nr 14 w krakowie. Problem jakosci pracy w urzedzie miejskim w lublincu. Style
kierowania i ich wplyw na komunikacje interpersonalna w przedsiebiorstwie na podstawie miejskiego
osrodka pomocy spolecznej i srodowiskowego domu samopomocy w lublincu.. Partie liberalne w polsce w
latach 1989-2007.. praca licencjacka budzet gminy . Narzedzia rachunkowosci zarzadczej w zarzadzaniu
kontraktami dlugoterminowymi na przykladzie przedsiebiorstwa alfa. Zarzadzanie jakoscia w starostwie
powiatowym w wieruszowie. Szablewski- andrzej t. - capital flows in the global economy . Wykorzystanie
koncepcji six sigma w bankowosci. Roszczenia przyslugujace z tytulu smierci osoby najblizszej. Procesy o
czary. System motywowania pracownikow na przykladzie salonu orange w sieradzu. praca licencjacka budzet
gminy . Znakowanie ekologiczne jako instrument sluzacy ograniczaniu negatywnego wplywu produktow na
srodowisko (na wybranych przykladach znakowania i etykietowania produktow). Wplyw procesow
logistycznych na dzialalnosc produkcyjna huty szkla.. Ogolne zasady ubezpieczenia wypadkowego w polsce
oraz w kra. Weryfikacja hipotezy efektywnosci informacyjnej na warszawskiej gieldzie papierow
wartosciowych. Oddzialywanie instrumentow narodowego banku polskiego na funkcjonowanie banku na
przykladzie wybranych bankow spoldzielczych w latach 2001-2009. Dzialalnosc gospodarcza firm
windykacyjnych. Prawnomiedzynarodowa ochrona inwestycji przed wywlaszczeniem - dwustronne traktaty
inwestycyjne. Promocja mlodych artystow sceny muzycznej w krakowie. Pochodne instrumenty finansowe a
wspolczynnik wyplacalnosci banku. Wycena nieruchomosci inwestycyjnych na potrzeby sprawozdan
finansowych. Zintegrowany system zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie produkcyjnym case new holland
polska sp. Z o.o. W plocku. Kredyt hipoteczny jako sposob finansowania potrzeb mieszkaniowych osob
fizycznych na przykladzie pko bank polski. praca licencjacka budzet gminy . Wykonywanie kary pozbawienia
wolnosci w systemie terapeutycznym wobec skazanych uzaleznionych od alkoholu-srodkow odurzajacych lub
psychotropowych. Prawnosrodowiskowe aspekty budowy autostrad. Analiza finansowa jako podstawa oceny
sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie analizy spolki telekomunikacja polska s.a.. Jak zaczac
prace licencjacka. Samouszkodzenie w warunkach izolacji wieziennej.. praca licencjacka budzet gminy .
Ksztaltowanie i zorganizowanie logistyki a wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstwa.. Zarzadzanie srodkami
finansowymi pochodzacymi z funduszy unijnych na przykladzie przedsiebiorstwa p.p.u.h. trak sp.j.. praca
licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Historia
wiktymologii. Kredyty mieszkaniowe dla ludnosci w latach 2000-2005. Fundusze unijne jako jedno ze zrodel
finansowania inwestycji samorzadowych na przykladzie gminy ropa.. Regulacje prawne dzialan
marketingowych i reklamowych w internecie. Spoleczno - ekonomiczne konsekwencje dla polski po
przystapieniu do strefy schengen.. Marèin- jozef - sytuacja ekonomiczna kosciola rzymskokatolickiego na
slowacji w swietle prawa kanonicznego i. Mobbing na tle innych niedozwolonych zachowan w miejscu pracy.
praca licencjacka budzet gminy . Instrumenty regulacji rynkow rolnych w polsce. Kowalik-banczyk- krystyna. problematyka ochrony praw podstawowych w unijnych postepowaniach w sprawach z zakresu ochrony k.
Ocena zasobow technologicznych przy produkcji torebek damskich.. Zarzadzanie instrumentami wsparcia dla
rolnictwa w polsce przez agencje restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. praca licencjacka budzet gminy .
Logistyka magazynowania w aspekcie optymalizacji przestrzeni skladowej obiektow magazynowych.
Zarzadzanie produkcja i jakoscia przewodow dla energetyki.. zrodla energii odnawialnej jako podstawowy
element ekologistyki. Dzialalnosc organizacji pozarzadowych na rzecz walki z bezrobociem. Ocena jakosci
uslug brukarskich na przykladzie firmy danak firma budowlana marciszewski zawadowscy spolka jawna.
Kredyty dla ludnosci w polskim sektorze bankowym. Nastepstwo prawne miedzy wspolnikami spolki cywilnej
a spolka handlowa powstajaca z przeksztalcenia spolki cywilnej. Proces logistyczny na przykladzie centrum
dystrybucji firmy onninen. Srodki odwolawcze w postepowaniu sadowoadministracyjnym.. Motywowanie
partnerow biznesowych na przykladzie lorenz snack-world. System motywacji pracownikow w
przedsiebiorstwie handlowo- uslugowym na przykladzie gama i kierunki jego doskonalenia. Budzet powiatu
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grodzkiego na przykladzie miasta lodzi w latach 2005-2010. Finansowe instrumenty wyrownywania
dysproporcji regionalnych i podnoszenia konkurencyjnosci regionow w polsce. praca licencjacka budzet
gminy . Bilans jako zrodlo oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstw (na przykladzie ppo przedsiebiorstwa
panstwowego w strzelcach opolskich).. Zagrozenie zdrowia przy produkcji fulerenow. praca licencjacka
budzet gminy . Sluzba cywilna w polsce.. Libertarianizm w polsce. Problem bezrobocia kobiet na przykladzie
powiatu kutnowskiego. Outplacement w praktyce na przykladzie dzialalnosci firmy konsultingowej. praca
licencjacka budzet gminy . Odpowiedzialnosc spadkobiercow za dlugi spadkowe. Przyczyny i skutki
najwiekszego kryzysu gospodarczego swiata (1929-1933).. Prace magisterskie przyklady. Rola sekurytyzacji w
finansowaniu dzialalnosci bankowej. Charakterystyka rynku uslug certyfikujacych w polsce. Wykonalnosc
orzeczen sadow zagranicznych i ugod sadowych na podstawie przepisow k.p.c. Oraz rozporzadzen pe i rady
(ue). Efektywny system ocen pracowniczych na przykladzie urzedu miasta krakowa.. Sprawozdania finansowe
jako podstawa do ograniczenia ryzyka finansowego i operacyjnego. Skarga konstytucyjna w wybranych
panstwach europy- austria- czechy- hiszpania- niemcy- polska. praca licencjacka budzet gminy . praca
licencjacka budzet gminy . Analiza i ocena form reklamy zewnetrznej w czestochowie. Dynamika rozwoju
turystyki przyjazdowej w zakopanem. Wplyw programow lojalnosciowych na wybrane aspekty zachowan
konsumentow na podstawie placowki handlowej.. Analiza bezrobocia i jego redukcji na terenie powiatu
czestochowskiego w latach 2006-2010. Antoniuk- a. - vademecum beneficjenta - dzialanie 2.3 spo wkp .
Efektywnosc szkolen dla bezrobotnych. Model wlasnosci intelektualnej gier komputerowych - wybrane
zagadnienia.. Metody powolywania przedsiebiorstw i przeslanki ich likwidacji. Ewolucja szczegolnego
porzadku ustawowego dziedziczenia gospodarstw rolnych w prawie polskim. Narzedzia i metody
kompleksowego zarzadzania jakoscia przyklad firmy delphi. Stosunki transatlantyckie - polski punkt widzenia.
Rozwoj turystyki industrialnej ze szczegolnym uwzglednieniem tyskich browarow ksiazecych. Wplyw gminy
na rozwoj lokalny na przykladzie gminy kleszczow. praca licencjacka budzet gminy . Zeznanie swiadkow jako
dowod w postepowaniu karnym. Specyfika uslug ubezpieczeniowych na przykladzie kasy rolniczego
ubezpieczenia spolecznego w opolu. Transakcje terminowe w zarzadzaniu ryzykiem stopy procentowej w
banku. Tematy na prace licencjacka. Zatrzymanie w polskim procesie karnym. Leasing samochodow
osobowych na rynku uslug leasingowych w polsce.. Gospodarka finansowa wojewodzkiej samorzadowej
osoby prawnej na przykladzie osrodkow ruchu drogowego w wojewodztwie lodzkim. Rozwoj e-logistyki a
wspolczesne uwarunkowania integracji procesow logistycznych.. Innowacyjnosc polskich przedsiebiorstw na
tle krajow unii europejskiej. Reforma bankowosci spoldzielczej w polsce. Przeciwdzialanie bezrobociu na
terenie powiatu raciborskiego w latach 2005-2010. Reklama jako instrument polityki rynkowej bankow
ukrainy.. Kierowanie jako proces zarzadzania zasobami ludzkimi. Zadania i funkcje pomocy spolecznej na
przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w proszkowie w latach 2006-2007.. Telefonia internetowa
jako alternatywa we wspolczesnej komunikacji. Szanse i bariery rozwoju przedsiebiorczosci na obszarach
wiejskich na przykladzie badan w gminie popielow.. Prace dyplomowe logistyka. Bak- henryk. Red. gospodarka polski w unii europejskiej w latach 2004-2006 : wybrane zagadnienia . Szanse i bariery rozwoju
malych i srednich przedsiebiorstw na obszarach wiejskich na podstawie badan przeprowadzonych w gminie
ujazd.. Zarzadzanie zespolami pracowniczymi. praca licencjacka budzet gminy . Prawo administracyjne.
Wycena zasobow i zrodel finansowania przy zmianie formy ewidencji.. Szkolenia personelu jako istotny
czynnik tworzenia sukcesu firmy mcdonalds. Ubezpieczenia na zycie zwiazane z ubezpieczeniowym
funduszem kapitalowym. Zakres obowiazku naprawienia szkody w umowie przewozu rzeczy. Kierunki
rozwoju bankowosci elektronicznej w polskim systemie bankowym. New directions in marketing viral
marketing and word of mouth marketing (nowe kierunki w rozwoju marketingu. Marketing szeptany i
wirusowy). Wplyw wybranych instrumentow wspolnej polityki rolnej na konkurencyjnosc polskich
gospodarstw rolnych. Analiza kredytu hipotecznego w ing banku slaskim s.a. jako formy finansowania
nieruchomosci. praca licencjacka budzet gminy . Ochrona patentowa programow komputerowych w swietle
prawa unii europejskiej. Reklama wprowadzajaca w blad jako czy nieuczciwej konkurencji w prawie polskim i
unii europejskiej. Rola funduszy unii europejskiej we wsparciu malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.
praca licencjacka budzet gminy . Outsourcing w dzialalnosci banku. Dzialalnosc kredytowa banku
komercyjnego na przykladzie ing banku slaskiego sa w latach 2006-2014. Rola kanalow dystybucyjnych w
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przedsiebiorstwie na przykladzie nowoczesnego zakladu produkcji ceramicznych materialow budowlanych
wienerberger - oddzial gnaszyn czestochowa.. Logistyka zaopatrzenia w przedsiebiorstwie branzy
cieplowniczej.. Strategie rozwoju przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy filter service sp. Z o.o.). praca
licencjacka budzet gminy . Przestepczosc zorganizowana w kazachstanie. Licencjat. praca licencjacka budzet
gminy . praca licencjacka budzet gminy . Zarzadzanie zmiana w przedsiebiorstwie na przykladzie
wydawnictwa prasowego x. Kupie prace magisterska. Kariera w wielkich korporacjach miedzynarodowych.
Niedozwolone postanowienia umowne w umowach bankowych. Dystrybucja wyrobow na rynki zagraniczne
na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego x sp. Z o.o.. Specyficzne cechy ewidencji srodkow trwalych..
Zarzadzanie ryzykiem kredytowym ludnosci na przykladzie dzialalnosci banku spoldzielczego pa-co-banku
v/o koluszki. Systemy podatkowe w polsce i na swiecie - analiza porownawcza. Inwentaryzacja wybranych
mostow na terenie gminy wojewodztwa lubuskiego praca inzynierska budownictwo. Prawo karne
komputerowe.. Wykorzystanie kontraktow futures na wig20 do zabezpieczenia portfela akcji na przykladzie
gieldy papierow wartosciowych w warszawie. Analiza funkcjonowania podatku dochodowego na przykladzie
przedsiebiorstwa mar-bud w latach 2006-2010. Mlodziez na rynku pracy w polsce w latach 2000-2005. praca
licencjacka budzet gminy . Reklama wprowadzajaca w blad jako czyn nieuczciwej konkurencji. Wykorzystanie
fotografii przez sluzby bezpieczenstwa w latach1950-1970. Motywacje i struktura zakupow i sprzedazy
detalicznej przez internet.. praca licencjacka budzet gminy . Etapy wdrazania zdalnego systemu nauczania na
przykladzie wirtualnego dziekanatu.. Rekrutacja- selekcja- empowerment w firmie boz-2- analiza odczuc
pracownikow.. Badanie efektywnosci rynku na podstawie wybranych strategii inwestycyjnych. Ustroj
konstytucyjny. Marka jako element przewagi konkurencyjnej firmy ubezpieczeniowej (na przykladzie pzu
s.a.). Optymalizacja podatkowa na przykladzie podatku dochodowego od osob prawnych. Marsz pamieci w
krakowie jako element promocji turystycznej i rewitalizacji krakowskiej dzielnicy podgorze.. praca licencjacka
budzet gminy . Znaczenie systemu motywacyjnego w organizacji na przykladzie towarzystw
ubezpieczeniowych w polsce. Studium przypadku: tuir warta s. A. I tunz warta s. A.. Analiza determinant
warunkujacych poziom jakosci wyrobow z tworzyw sztucznych. praca licencjacka budzet gminy . Zarzadzanie
przez jakosc w przemysle spozywczym na przykladzie zakladu produkcji cukierniczej chojecki w
skierniewicach. Koncepcja organizacyjna zagospodarowania obiektow przemyslowych i zabytkow
dziedzictwa techniki do celow turystycznych.. Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w kontekscie
akcesji polski do strefy euro. Czas pracy kierowcow - szczegolne rozwiazania. Kredytowanie gospodarstw
domowych w dzialalnosci banku pocztowego s.a.. Skarga o uchylenie wyroku sadu polubownego. praca
licencjacka budzet gminy . Rozkaz wojskowy w miedzynarodowym i polskim prawie karnym. Burzynski- jan. ryzyko w nowoczesnym swiecie : miedzy strukturalna determinacja a podmiotowa kreatywnosci. Fundusze
unijne- a branza hotelarska w bielsku-bialej i powiecie bielskim. Logistyczna obsluga klienta zrodlem
przewagi konkurencyjnej w segmencie b2c. Badanie na przykladzie sklepu internetowego. Analiza
bezrobocia w powiecie gizyckim w latach 2004-2008. Spersonalizowane witryny internetowe- szansa na
rozwoj internetu i e-biznesu. Polityka kredytowa banku komercyjnego na przykladzie banku ing bank slaski s.
A.. Bartosiewicz- adam. - efektywnosc prawa wspolnotowego w polsce na przykladzie vat . Etyczne i prawne
problemy (zagadnienia) transplantologii.. Dziedzictwo naturalne i kulturowe kopalni soli w bochni jako
szansa rozwoju lokalnego.. Strategia marketingowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy wojas s.a.. praca
licencjacka budzet gminy . Informacyjne aspekty polityki rachunkowosci na przykladzie spolki remont - tech.
Rola audytu wewnetrznego w jednostkach sektora finansow publicznych na przykladzie jednostki wojskowej.
Wplyw zaburzen komunikacji interpersonalnej na powstawanie konfliktu organizacyjnego w
przedsiebiorstwie x. Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnychw polsce w latach 1999-2004.
Zarzadzanie wynikiem finansowym banku spoldzielczego na przykladzie banku spoldzielczego w glownie..
Polska polityka regionalna po wstapieniu do unii europejskiej - wykorzystanie srodkow pomocowych.
Ochrona dobr osobistych w prawie prywatnym miedzynarodowym. Panstwowa straz pozarna jako formacja
powolana do ochrony przeciwpozarowej i bezpiecznstwa publicznego na terenie powiatu. Klaster jako
instrument rozwoju innowacyjnosci i przedsiebiorczosci gospodarki regionalnej na wybranych przykladach
wojewodztwa malopolskiego. Przeciwdzialanie mobbingowi w miejscu pracy na przykladzie wybranej
organizacji. Analiza systemow motywacyjnych na przykladzie banku lukas i firmy pawlik. Postepowanie
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karne. Pisanie prac informatyka. Ekonomiczne aspekty upadlosci przedsiebiorstw prowadzacej do likwidacji
majatku. Logistyka- public relations i przedsiebiorczosc w przedsiebiorstwie na przykladzie cemex polska sp.
Z o.o.. Problematyka protokolu polsko-brytyjskiego na tle karty praw podstawowych i praw podstawowych w
unii europejskiej. Morska i oceaniczna zegluga jachtowa w swietle norm prawa miedzynarodowego
publicznego. Instytucja kontratypu obrony koniecznej w polskim prawie karnym. Rola i funkcje motywowania
pracownikow w procesie zarzadzania organizacja. Rola sprawozdawczosci finansowej w funkcjonowaniu
urzedu miasta czestochowy.. Wymiana handlowa polski z krajami unii europejskiej przed i po akcesji.
Zarzadzanie plynnoscia finansowa w przedsiebiorstwach na przykladzie spolki vistula grour s.a.. Przeslanki
zwrotu wywlaszczonej nieruchomosci. Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie banku spoldzielczego w
otmuchowie.. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzezwosci lub pod wplywem srodka odurzajacego czyli
przestepstwo z art. 178a kodeksu karnego. praca licencjacka budzet gminy . Przedawnienia jako szczegolna
forma wygasania zobowiazan podatkowych. Dochody podstawowej jednostki samorzadu terytorialnego oraz
jej samodzielnosc w zakresie wladztwa i polityki podatkowej-na przykladzie gminy piatek.. Polityka
konkurencji ue na przykladzie branzy tekstylnej w okresie 2004-2005. Ocena kondycji finansowej spolki
gieldowej. zrodla finansowania zadan gminy. Konkurencyjnosc kredytow hipotecznych.. Zrownowazona karta
wynikow na przykladzie lokalnej rozglosni radiowej. Wybrane narzedzia e-logistyki jako czynnik efektywnego
ecr. Perechuda- kazimierz. - knowledge diffusion methods in a networking company : knowledge business
models . Analiza finansowa komendy wojewodzkiej policji w katowicach i jednostki jej podleglych w latach
2005-2009.. Rfid jako nowoczesny system automatycznej identyfikacji. Zarzadzanie magazynowaniem i
transportem w firmie transportowo - spedycyjnej spedimex sp. Z o.o.. praca licencjacka budzet gminy .
Gospodarcze znaczenie sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie powiatu suskiego. Rola i
zadania funduszu pracy w zwalczaniu bezrobocia i ograniczaniu jego skutkow w powiecieostroleckim w
latach 2003-2007. Najwyzsza izba kontroli w swietle konstytucji rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r.. Korzysci- ryzyko prawne i sposoby zabezpieczen rzeczowych kredytow konsorcjalnych- udzielanych
przez bankowe konsorcjum kredytowe. Praca magisterska zarzadzanie zasobami ludzkimi. Ocena wykonania
budzetu gminy przystajn. Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa na przykladzie firmy wawel w latach 20082012. Ksztaltowanie dzialan pr na przykladzie firmy z branzy telekomunikacyjnej. Umowy czlonka zarzadu
spolki kapitalowej ze spolka. Unijne interwencje strukturalne na obszarze powiatu ostroleckiego ze
szczegolnym uwzglednieniem gminy troszyn i ich znaczenie w rozwoju regionu. Prace magisterskie. Kaganadam. - funkcjonowanie wielkoobszarowych przedsiebiorstw rolnych a postep biologiczny . praca licencjacka
budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Zewnetrzne zrodla finansowania sektora mikro - malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce. Determinanty sukcesu przedsiebiorstwa na przykladzie firmy ospel s.a..
Wplyw kibicow na powodzenie wydarzenia sportowego na przykladzie projektu euro 2012. Fundusze
strukturalne dla malych i srednich przedsiebiorstw w ramach sektorowego programu operacyjnego wzrost
konkurencyjnosci przedsiebiorstw lata 2004-2006.. Rola samorzadu lokalnego we wprowadzaniu nowych
produktow turystycznych- na przykladzie geoparku.. Rola partycypacji spolecznej w ograniczaniu syndromu
nimby. Ocena jakosci uslug jednostki samorzadu terytorialnego. Tematy prac magisterskich resocjalizacja.
Wplyw reklamy na proces decyzyjny konsumenta. Wplyw nowej umowy kapitalowej na sektor bankowy w
polsce na przykladzie bre bank s.a.. Centra dystrybucji oraz ich funkcjonowanie. Zdanowicz- mieczyslawa.
Red. - partnerstwo wschodnie : wymiary realnej integracji . Wartosc informacyjna kosztow w ukladzie
rodzajowym na przykladzie przedsiebiorstwa x. Rola i znaczenie funduszy unii europejskiej dla rozwoju gminy
kadzidlo. Tematy prac magisterskich pedagogika. praca licencjacka budzet gminy . Wplyw funduszy unijnych
na rozwoj przedsiebiorstw na przykladzie wojewodztwa podlaskiego. Umorzenie postepowania w procesie
cywilnym przed sadem pierwszej instancji. Praca licencjacka pedagogika przedszkolna. Motywacja i jej
zastosowanie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa radiotel polska. Mechanizmy
uzyskania wsparcia malej firmy z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w wybranych dzialaniach
innowacyjnych. Darowizna - konstrukcja prawna. praca licencjacka budzet gminy . Zachowanie jednostki w
organizacji ( na podstawie makro cash and carry polska). Fluktuacja a szkolenia pracownicze. Pozyczki
spolecznosciowe jako nowe zrodlo finansowania wydatkow gospodarstw domowych. Inwestycje komunalne
na przykladzie gminy czarnozyly. Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z powodu ciezkiego
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naruszenia podstawowych obowiazkow pracowniczych. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka
budzet gminy . Naczelny sad administracyjny w latach 1980-1990.. Rola i zadania zarzadcy nieruchomosci na
podstawie spoldzielni mieszkaniowej zawiercie. Przepisywanie prac. Pisanie prac poznan. Wykorzystanie
dzialan marketingowych w budowaniu pozycji firmy artman na rynku. Ryzyko kredytowe i formy jego
zabezpieczen w rachunkowosci bankowej. Finansowa ocena dzialalnosci zakladow tworzyw sztucznych zts
zabkowice erg s.a. w latach 2001 - 2004. Konfliktowosc a nastawienie do innych osob na przykladzie
pracownikow telekomunikacji polskij s.a.. Likwidacja spolek kapitalowych. Organy kontroli panstwowej i
ochrony prawnej w konstytucji rp z 2 iv 1997 r.. Analiza jakosci uslug hotelarskich (na przykladzie krakowskich
hoteli cztero- i pieciogwiazdkowych). praca licencjacka budzet gminy . Morawski- witold (socjolog). Red. powiazania zewnetrzne : modernizacja polski . Prawo wlasciwe dla przelewu wierzytelnosci. Ocena
systemow motywowania pracownikow (na przykladzie firmy slg thomas international poland sp. Z o.o.).
Znaczenie kultury organizacyjnej w rowiazywaniu konfliktow w organizacji. Przyklad wybranej placowki
kulturalno - oswiatowej. Analiza i ocena form oraz metod reklamy produktow motoryzacyjnych. Analiza
porownawcza warunkow emisji reklam przez wybrane stacje telewizyjne. Rachunek zyskow i strat oraz
sprawozdanie wedlug segmentow w ocenie rentownosci przedsiebiorstwa. Ocena i doskonalenie
znormalizowanych systemow zarzadzania.. Rola systemow informatycznych wspomagajacych zarzadzanie
lancuchem dostaw w dzialalnosci przedsiebiorstw handlowych. praca licencjacka budzet gminy .
Postepowanie odwolawcze w swietle nowelizacji k.p.k. Z 2013r.. Opodatkowanie sekurytyzacji wierzytelnosci
bankowych. Rynek pozagieldowych instrumentow pochodnych w polsce. praca licencjacka budzet gminy .
Wybrane zagadnienia umowy leasingu ze szczegolnym uwzglednieniem sprzetu elektronicznego jako
przedmiotu umowy. Egzekucja przez zarzad przymusowy przeciwko dluznikowi prowadzacemu dzialalnosc
gospodarcza w formie przedsiebiorstwa. Internet jako medium komunikacji firmy z rynkiem docelowym.
Karnoprawna regulacja wybranych form piractwa intelektualnego w polsce. Zastosowanie systemu rfid w
procesie magazynowania w firmie acp pharma s.a.. Sprzeciw jako srodek zaskarzenia w postepowaniu
karnym. Zarzadzanie sluzbami porzadku publicznego. Kreowanie kapitalu intelektualnego w spolce z.p.c.
Skawa s.a.. Swiadczenie pracy w godzinach nadliczbowych przez pracownika zatrudnionego w niepelnym
wymiarze czasu pacy. Malecki- witold. Red. - globalizacja rynkow finansowych - implikacje dla polski : praca
zbiorowa . Praca operacyjna w trybie art. 19a ustawy o policji. Tucholska- anna. - powiat : miedzy
zbiorowoscia a wspolnota . Bron - aspekty prawne i kryminalistyczne. Polituka podatkowa w gminie
ploniawy-bramura. Istota wdrazania innowacji na rynku kosmetycznym na przykladzie kremow
przeciwzmarszczkowych w polsce.. Rola i organizacja stowarzyszen samorzadowych w prawie polskim na
przykladzie slaskiego zwiazku gmin i powiatow. Badania potrzeb pracownikow jako warunek doboru systemu
motywacyjnego do pracy w instytucjach prywatnych i publicznych. Transformacja wlasnosciowa w polsce.
Pisanie prac dyplomowych. Psychologiczne przyczyny ekonomicznych decyzji czlowieka. Zarzadzanie
innowacjami przyklad i praktyki visteon poland sa. Srodki trwale w prawie bilansowym i podatkowym na
przykladzie pafany s.a. pabianice. Rozwoj turystyki dzieci i mlodziezy - proces zarzadzania kadra
pedagogiczna.. Ubezpieczenie spoleczne ludnosci rolniczej na przykladzie placowki terenowej krus w
tomaszowie mazowieckim. Zorientowanie na klienta - porownanie dzialan marketingowych angencji
turystycznych w polsce i wielkiej brytanii. Analiza kosztow produkcji technologicznie czystej na przykladzie
przedzalni zawiercie s.a.. Dzialania urzedu miasta klobuck wspierajace przedsiebiorczosc regionalna na
przykladzie gminy klobuck. Prawo pracy. Obrona konieczna praca magisterska. Bezpieczenstwo w
bankowosci elektronicznej.. Kary i ich wykonywanie w muzulmanskim prawie karnym ze szczegolnym
uwzglednieniem kary smierci w arabii saudyjskiej. Znaczenie i zakres wykorzystania ulg i zwolnien w podatku
dochodowym od osob fizycznych oraz ich wplyw na wielkosc i strukture dochodow podatkowych budzetu
panstwa w latach 2004-2006.. Polskie konstytucje sejmowe od konca xv do polowy xvii wieku. Europejskie
postepowanie uproszczone. Funkcjonowanie oraz gospodarka finansowa jednostek budzetowych na
przykladzie zespolu szkol zawodowych nr 1 w skierniewicach. Ocena dzialalnosci ekonomiczno-finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie gospodarstwa nasienno-rolnego -- bovinas spolki z o.o. chodow.. Dozwolony
uzytek publiczny na przykladzie prawa przedruku. praca licencjacka budzet gminy . Analiza wybranych
produktow i uslug bankowych dla klientow indywidualnych na przykladzie pko bp sa. Placowe i pozaplacowe
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narzedzia motywowania na przykladzie badan w kuratorium oswiaty w opolu.. Forma aktu notarialnego przy
przeniesieniu wlasnosci nieruchomosci. Wybrane aspekty ulg w zaplacie podatku w ordynacji podatkowej
oraz w ustawach o podatkach dochodowych. Technologia wytwarzania wybranych elementow w branzy
metalowej na podstawie firmy multimetal.. Ustroj miasta krakowa na przelomie xix i xx wieku. Zarzadzanie
finansowe w przedsiebiorstwie na przykladzie zakladow chemicznych bochem sp. Z o.o.. praca licencjacka
budzet gminy . Ksztaltowanie wizerunku miasta oswiecim jako element strategii rozwoju.. Zarzadzanie
wspolpraca szkoly ze srodowiskiem lokalnym: opinie nauczycieli na temat wartosci wspolpracy dla edukacji
uczniow.. Tworzenie i rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw w formie spolek - corek. Slabe i silne strony
procesu. praca licencjacka budzet gminy . Spoleczenstwo informacyjne jako wyzwanie dla technologii
informacyjnych.. Prawo wlasciwe dla formy czynnosci prawnych. Kompleksowy system sterowania jakoscia.
Oznaczenie zaleznosci funkcyjnej miedzy wodoszczelnoscia betonu oznaczona dwiema metodami
doswiadczalnymi. Praca inzynierska budownictwo. Analiza rewaloryzacji kamienicy ... Praca inzynierska
budownictwo. Cannon- james - zarzadzanie talentami i planowanie sciezek karier . Rynek pracy wedlug plci
(bael 1992-2005). Prace magisterskie z ekonomii. Diagnoza procesu kontroli nfz w placowce medycznej..
Wdrazanie systemu haccp w malych i srednich przedsiebiorstwach na przykladzie piekarni gs sch w
bukowinie tatrzanskiej. Zasady finansowania gminy na przykladzie gminy i miasta kozieglowy. Zasady wyceny
bilansowej wedlug polskich i miedzynarodowych zasad rachunkowosci (na przykladzie wartosci
niematerialnych i prawnych w tvn s.a.). Wplyw systeu wynagrodzen na efektywnosc pracy na przykladzie
przedsiebiorstwa budowlanego remak. praca licencjacka budzet gminy . Wplyw stylow kierowania na
efektywnosc zespolu pracownikow w firmie x. Wplyw reklamy telewizyjnej na dzieci a wybory konsumenckie
ich rodzicow (na przykladzie uczniow szkoly podstawowej im. Jana pawla ii w bednarach i ich rodzicow).
Rozwoj bankowosci elektronicznej i internetowej w polsce. Manipulacja w motywowaniu i zarzadzaniu
zasobami ludzkimi. Praca magisterska o bezrobociu. Platje- joost - bodzce i koszty transakcyjne a zmiany
instytucjonalne oraz stan polskiej gospodarki w latach 19. Internet jako nowy instrument handlu i
marketingu. Wartosc poznawcza sprawozdania finansowego spolki gieldowej.. Konsekwencje prawne
smierci pracownika. Biuletyn informacji publicznej na tle ustawy o dostepie do informacji publicznej..
Strategie personalne z zakresu rekrutacji i doboru pracownikow na przykladzie przedsiebiorstw: elbest sp. Z
o.o. W rogowcu oraz kombinatu cementowo wapienniczego warta s.a. w dzialoszynie. Rydzak- waldemar. reputacja a dzialania informacyjne organizacji w sytuacjach kryzysowych i determinanty ich wybo.
Zarzadzanie podatkami i oplatami lokalnymi na przykladzie gminy lazy w latach 2008-2010. Odrebnosci
handlu i marketingu w internecie. Ocena oferty rynkowej i dzialan promocyjnych firmy orange w opinii jej
klientow. zrodla dochodow budzetowych gminy wierzchlas w latach 2004-2009. Funkcje systemu
informacyjnego na przykladzie urzedu poczty polskiej w sulmierzycach.. Pozostawanie w dyspozycji
pracodawcy jako istota pojecia czasu pracy. Procedura legislacyjna w radzie gminy . Doskonalenie procesu
produkcyjnego obuwia meskiego.. Marka jako element wizerunku firmy (na przykladzie firmy commercial
union). Kredytowanie klienta indywidualnego w banku ing.. Swobodny przeplyw prawnikow na rynku
wewnetrznym unii europejskiej. Ryzyka bankowe ii filaru nowej umowy kapitalowej. Analiza dzialalnosci
pozyczkowo-kredytowej spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej jaworzno. Gospodarka finansowa
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy szczercow w latach 2004-2006. Wybrane
zewnetrzne zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce. Zintegrowany system
zarzadzania na przykladzie firmy chemicznej dwory s.a.. praca licencjacka budzet gminy . Postepowanie
cywilne w sprawach z zakresu prawa autorskiego. Finansowanie oswiaty w jednostkach samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy miejsko-wiejskiej pajeczno oraz gminy miasto belchatow. Ochrona
prywatnosci na etapie doboru pracownikow. Odpowiedzialnosc konstytucyjna w swietle konstytucji rp z 2
kwietnia 1997 r.. Przeslanki i kierunki restrukturyzacji naprawczej w przedsiebiorstwie. Uklad pracy
magisterskiej. Koscik- bogdan. Red. - czlowiek a koncepcja zrownowazonego rozwoju . Determinanty jakosci
w przemysle odziezowym.. Wplyw rzecznika praw obywatelskich na tworzenie i respektowanie prawa w
postepowaniach sadowych.. Reklama wprowadzajaca w blad jako czy nieuczciwej konkurencji w prawie
polskim i unii europejskiej. Wykorzystanie sprawozdan finansowych do oceny funkcjonowania
przedsiebiorstwa (na przykladzie wawels.a.). Bibliografia praca magisterska. Proba oceny systemu
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magazynowania i obslugi zapasow (na przykladzie wybranego magazynu meblowego). Dziennikarska
tajemnica zawodowa a prawny obowiazek zawiadomienia o czynie zabronionym w prawie polskim.
Miedzynarodowe migracje polakow-aspekty spoleczne i ekonomiczne. Instalacje odsiarczania spalin a cena
energii w elektrowni belchatow s.a.. Analiza systemu zarzadzania podmiotami gospodarki mieszkaniowej.
Dzialalnosc promocyjna przedsiebiorstw na podstawie oceny wybranych kampanii reklamowych w polsce.
Konstrukcja prawna sumy komandytowej. Strategia marketingowa uslug bankowych na przykladzie banku
millenium. Socjalne aspekty zatrudnienia pracowniczego. Kara umowna jako instytucja prawa cywilnego.
Polozenie prawne kosciola katolickiego mariawitow w polsce.. Licencjat. Strona www jako narzedzie
realizacji marketingu internetowego firmy f.h.u. czardach. Ocena i analiza dochodow gminy przystajn w
latach 2001-2003. Analiza dochodow i wydatkow budzetowych miasta czestochowy w latach 2006-2010.
Praca licencjacka plan. Finansowanie badan naukowych w polsce ze szczegolnym uwzglednieniem funduszy
strukturalnych.. 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.. Wplyw reklamy
internetowej na zachowania nabywcze studentow uniwersytetu jagiellonskiego. Analiza logistycznych
przyczyn reklamacji i ich wplyw na poziom jakosci uslug na przykladzie sklepu internetowego moje bambino.
Analiza rozwoju polskiego systemu emerytalnego na tle wybranych panstw europejskich. Rynek pracy i
przeciwdzialanie bezrobociu w powiecie ostrowieckim. Rola analizy finansowej w pozyskiwaniu
zewnetrznych zrodel finansowania przez sektor msp. Marketing terytorialny w kreowaniu wizerunku gminy
na przykladzie gminy opatowek. Postepowanie nieprocesowe o rozwiazanie spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia przez sad rejestrowy. Wzorzec kariery zawodowej kobiet a satysfakcja z pracy i zycia
osobistego. Prawnokarna ochrona informacji w sferze elektronicznych sposobow ich przesylaniaprzetwarzania i gromadzenia. Analiza i ocena wplywu szkolenia pracownikow z zakresu obslugi klienta na
satysfakcje klienta na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa. Zarys strategii miedzynarodowej malych firm
na przykladzie ultex-pol sp. Z o.o.. Cyman- damian. - elektroniczne instrumenty platnicze a bezpieczenstwo
uczestnikow rynku finansowego . Prawo miedzynarodowe prywatne. Promocja jako proces komunikacji
marketingowej - studia przypadku instytucji niekomercyjnych dzialajacych w sferze kultury. Leasing jako
niekonwencjonalne zrodlo finansowania przedsiebiorstw.. praca licencjacka budzet gminy . Legitymacja
procesowa w postepowaniu administracyjnym.. Projekt systemu bezpieczenstwa zywnosci zgodnego z
norma iso 22000 na przykladzie gospodarstwa rybackiego przyborow. Analiza mozliwosci finansowania
zadan pozytku publicznego ze srodkow unii europejskiej w latach 2007 -2013. Wykorzystanie aplikacji
telefonii komorkowej w turystyce. Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy z powodu choroby.
Zaskarzalnosc uchwal zgromadzen wspolnikow spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia. Formy
przeciwdzialania bezrobociu w powiecie zawiercianskim. Krakowski unsound festival na tle dziejow muzyki
elektronicznej. Zastrzezenie wlasnosci rzeczy sprzedanej jako forma zabezpieczenia wierzytelnosci w polskoniemieckim obrocie towarowym. Pisanie prac zaliczeniowych. Mobbing - efekt zlej organizacji pracy i
nieumiejetnosci rozwiazywania sytuacji konfliktowych. Fundusze strukturalne unii europejskiej jako zrodlo
finansowania dzialalnosci gminy. praca licencjacka budzet gminy . Analiza dochodow i wydatkow gminy na
przykladzie gminy kedzierzyn - kozle w latach. Wybrane problemy bezrobocia w wojewodztwie opolskim w
latach 2004-2009. Kontrola i nadzor nad przedsiebiorstwami energetycznymi. Geneza i struktura kongresu
stanow zjednoczonych ameryki.. Mentoring jako element procesu adaptacji zawodowej. Zatrzymanie
karnoprocesowe. Zarzadzanie wyborem zawodu i wejsciem do zawodu nauczyciela.. Zarzadzanie kosztami
wynagrodzen na przykladzie zakladu pracy chronionej. Schemat pracy magisterskiej. Telewizja publiczna a
kultura.. praca licencjacka budzet gminy . Przejscie ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarow
wedlug konwencji wiedenskiej o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarow. Zasilki dla bezrobotnych i
swiadczenia przedemerytalne jako formy pasywnej polityki panstwa w lagodzeniu bezrobocia w polsce.
Tematy prac magisterskich bankowosc. Dzialalnosc europejskiego urzedu ds. Zwalczania naduzyc
finansowych w zwalczaniu naduzyc finansowych w unii europejskiej. Program wspierania innowacyjnosci
polskich przedsiebiorstw na przykladzie solaris bus & coach s.a.. Dyrektywy wymiaru kar - zagadnienia
wybrane. Administracyjno-prawne aspekty dzialalnosci organizacji pozytku publicznego. praca licencjacka
budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Analiza technologii stosowanych przy produkcji wozkow
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specjalnego przeznaczenia.. Zasady ogolne w postepowaniu egzekucyjnym w administracji.. Zalety i wady
prawnej regulacji referendum i konsultacji spolecznych w gminie. Materialno-prawne aspekty
odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych. praca licencjacka budzet gminy . Pisanie
prac magisterskich lodz. Reilly- peter a. - strategiczne zarzadzanie zasobami ludzkimi : rozwijanie potencjalu
organizacji dzieki funkcji. Analiza rynku nieruchomosci na przykladzie miasta nysa. Naruszenie i ochrona dobr
osobistych w swietle orzecznictwa. Gospodarka budzetowa gminy pleszew w latach 2004-2007. Transakcje
wewnatrzwspolnotowe w podatku od towarow i uslug.obowiazki podatnika.. Bezrobocie- jako wspolczesny
problem spoleczny i ekonomiczny oraz jego skutki na przykladzie polski. Miedzynarodowy fundusz
walutowy-jego programy ich wplyw na panstwa-beneficjentow. Porownanie samorzadu terytorialnego polski
i niemiec na poziomie gminy.. Projekt pracy magisterskiej. Ksztaltowanie konkurencyjnosci na rynku uslug
kurierskich w polsce w oparciu o analize firm: dhl oraz ups. Postepowanie prywatnoskargowe w polskim
procesie karnym. Szymanczak- jolanta. Red. - ustawa - prawo zamowien publicznych w praktyce samorzadow
terytorialnych : konferencja : war. Sadowe ustalenie ojcostwa w teorii i orzecznictwie. Polityka kredytowa
banku na przykladzie millennium bank sa. Akt administracyjny w materialnym prawie administracyjnym.
Ochrona przed nasladownictwem produktow na podstawie art.13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Wplyw kryzysu finansowego na sytuacja. Marketing na rynku nieruchomosci na przykladzie biur
nieruchomosci polonia oraz home broker. Praktyka uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy w panstwach
czlonkowskich unii europejskiej- na podstawie dyrektywy 2005/36 oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza
dentysty.. Czyny nieuczciwej konkurencji. Zarzadzanie auditami wewnetrznymi isd huta czestochowa.. praca
licencjacka budzet gminy . Alternatywny rynek inwestycji. Ocena efektywnosci ekonomicznej wojewodzkiego
specjalistycznego zespolu neuropsychiatrycznego na podstawie metodyki analizy finansowej.. Satysfakcja
klientow na rynku uslug bankowych na przykladzie alior banku. Wykorzystanie marketingu politycznego w
tworzeniu wizerunku lidera partii politycznej. praca licencjacka budzet gminy . Odpowiedzialnosc
miedzynarodowych korporacji za naruszenia miedzynarodowego prawa konfliktow zbrojnych. Analiza
motywacyjnej roli wynagrodzen w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy. Srodki
zabezpieczajace w kodeksie karnym z 1997 r. . praca licencjacka budzet gminy . Zastosowania koncepcji
rachunku kosztow dzialan/zarzadzania na podstawie dzialan na przykladzie firmy rex-bud sp. Z o.o.. Analiza
techniczno-ekonomiczna pokryc dachowych praca inzynierska budownictwo. Ocena dzialania i perspektyw
rozwoju lodzkiej gazowni. Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa w latach 2004-2007 na przykladzie
eco s.a. w opolu.. Bonapartyzm - rys ideologiczny. Wycena wartosci spolek gieldowych - wartosc rynkowa a
wartosc ksiegowa spolek. Wybor formy opodatkowania dochodu przez maly podmiot gospodarczy..
Finansowanie majatku trwalego (na przykladzie leasingu i kredytu). Europejskie centra logistyczne jako
element lancucha dostaw. Zakaz stosowania tortur oraz innego okrutnego- nieludzkiego lub ponizajacego
traktowania albo karania. Stosunek nauczycieli do uczniow oraz aktywnosc nauczycieli wspierajaca uczniow
jako warunki zarzadzania szkola wiejska i miejska.. Funkcje i rola kadry kierowniczej w firmach rodzinnych.
Ochrona dobr osobistych a wolnosc prasy. Egzekucja sadowa z wynagrodzenia za prace. Analiza oferty
edukacyjnej w krakowie z zakresu sztuk plastycznych.. Wykorzystanie srodkow unijnych w procesie
rewitalizacji na przykladzie lodzi. praca licencjacka budzet gminy . Zarzadzanie plynnoscia finansowa w
przedsiebiorstwach na przykladzie spolki vistula grour s.a.. Analiza czynnikow wplywajacych na dzialalnosc
biblioteki publicznej w czestochowie. Prawna regulacja dopuszczalnosci podzialu gospodarstwa rolnego przy
zniesieniu wspolwlasnosci i dziale spadku. Badanie ryzyka w dzialalnosci kredytowej na przykladzie banku
pko bp s.a.. Wplyw zjawiska agresji na zarzadzanie szkola.. Motywowanie pracownikow w organizacjach
publicznych na przykladzie urzedu stanu cywilnego w krakowie. Motywacyjna rola kierownika - zalozenia i ich
realizacja w praktyce. Ksztaltowanie procesow logistycznych na przykladzie firmy x. Pracownicy- jako glowny
element stanowiacy o potencjale firmy x - analiza procesow motywacyjnych. Proces wrogiego przejecia
spolki z pozycji spolki przejmujacej. Wspomaganie rozwoju przedsiebiorstw poprzez usprawnienie
wspolpracy z administracja publiczna w swietle badan empirycznych. praca licencjacka budzet gminy .
Kulesza- michal - polityka administracyjna i zarzadzanie publiczne . Uslugi bankomatowe w polsce.
Uwarunkowania pozyskiwania i redystrybucji funduszy publiczno-gminnych na przykladzie gminy siepraw i
niedzwiedz. Wynik finansowy brutto a dochod podatkowy na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej
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przodownik w tomaszowie mazowieckim. Budowanie przewagi konkurencyjnej produktu branzy budowlanej
na przykladzie firmy bess -pol. Marketing uslug turystycznych na przykladzie biura turystycznego orbis.
Analiza zabezpieczen kredytow samochodowych w latach 2004-2007 na przykladzie geting banku s.a..
Sponsoring w sporcie na przykladzie umowy sponsorskiej pzu w klubie azs olsztyn. Stosowanie kary
pozbawienia wolnosci w polsce. Analiza gospodarki budzetowej gminy mstow w latach 2006-2010.
Wynagrodzenia w polsce w wybranych branzach w latach 2005-2009. praca licencjacka budzet gminy .
Weresa- marzenna. Red. - procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiagniec naukowych i technologicznych
do biznesu . Wplyw reklam na podejmowane decyzje przez konsumentow na rynku dobr konsumpcyjnych.
Podatki majatkowe w systemie dochodow publicznych na przykladzie urzedu skarbowego w kutnie.
Bezinteresowny dar z siebie samego w zarzadzaniu. Postawy studentow krakowskich szkol wyzszych. praca
licencjacka budzet gminy . Kapital intelektualny jako element raportu biznesowego przedsiebiorstwa.
Swiadczenie zakladu ubezpieczen w umowie ubezpieczenia na zycie. Praktyka okresowych ocen
pracowniczych na przykladzie instytucji pomocy spolecznej. Analiza dzialalnosci kredytowej banku
spoldzielczego w klobucku w latach 2000-2004. Pozamaterialne czynniki motywacji pracownikow w realizacji
strategii tqm. Marketing jako czynnik rozwoju turystyki biznesowej na przykladzie wybranych miast polski.
praca licencjacka budzet gminy . Gospodarowanie zasobem nieruchomosci jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy klobuck. Katyn. Dzieje zbrodni popelnionej wiosna 1940 roku przez
wladze sowieckie.. Rekrutacja i selekcja pracownikow w alfa banku. praca licencjacka budzet gminy .
Uprzednie porozumienia cenowe. Polityka pieniezna banku centralnego w gospodarce rynkowej. Sytuacja
dziecka w rodzinie alkoholowej i jej wplyw na dorosle zycie. Realizacja zasady samodzielnosci we
wspolczesnym modelu polskiego samorzadu terytorialnego.. System zarzadzania jakoscia w
przedsiebiorstwie branzy spozywczej. Analiza finansowa spolki gieldowej (na przykladzie mikrosoftu).. praca
licencjacka budzet gminy . Pedagogika prace licencjackie. Dzialania panstwa na rzecz aktywizacji zawodowej
osob niepelnosprawnych na przykladzie spoldzielni inwalidow inmet w kedzierzynie - kozlu.. Leasing w
finansowaniu przedsiewziec inwestycyjnych podmiotow sektora msp. zrodla motywacji do pracy w ocenie
przedstawicieli roznych grup zawodowych na przykladzie firmy x. Reklama telewizyjna jako determinanta
decyzji nabywczych kobiet. Prace dyplomowe chomikuj. Zabojstwa i ich sprawcy. Sprawozdania finansowe w
ocenie kondycji przedsiebiorstwa. Sprzedaz przedsiebiorstwa handlowej spolki osobowej. Ekonomiczna
analiza przemian poziomu i struktury dochodow- wydatkow i oszczednosci gospodarstw rolnych w polsce w
latach 1993-2007 na tle pozostalych gospodarstw domowych.. Strategia rozwoju turystyki w powiecie
tomaszowskim wojewodztwa lodzkiego. Blanchard- kenneth h. - przywodztwo wyzszego stopnia : blanchard
o przywodztwie i tworzeniu efektywnych organizacji . Wplyw polityki dochodowej jednostki samorzadu
terytorialnego na ksztaltowanie wizerunku gminy. Przestepczosc nieletnich na terenie miasta i gminy
dobrodzien. Wybrane aspekty ochrony wlasnosci w orzecznictwie polskiego trybunalu konstytucyjnegoeuropejskiego trybunalu praw czlowieka i sadu najwyzszego stanow zjednoczonych. Koncepcja logistycznej
obslugi klienta w firmie ceramika.. Zarzadzanie kompetencjami a motywowanie pracownikow. Przeplyw
dowodow w transgranicznym postepowaniu karnym. System finansowy opieki zdrowotnej w polsce w latach
1999-2004. Zarzadzanie transportem samochodowym na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa pan-gaz
czestochowa s.a.. Informatyzacja administracji publicznej narzedziem budowania spoleczenstwa
informacyjnego na przykladzie powiatow malopolskich.. Sprawozdanie finansowe banku w swietle msr/mssf
na przykladzie banku pko bp s.a.. praca licencjacka budzet gminy . Programy lojalnosciowe jako uzyteczne
narzedzie marketingu partnerskiego stosowanego w branzy kosmetycznej. Zlota akcja skarbu panstwa- jako
szczegolne uprawnienie w swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu sprawiedliwosci i rozwiazan
zastosowanych w polskim rezimie prawnym. Wykorzystanie marketingu on-line w ujeciu teoretycznym i
praktycznym na przykladzie dzialan prowadzonych przez wybranych tanich przewoznikow. Rozwoj funkcji
logistycznych w regionie lodzkim. Formy finansowania instytucji kultury. Amortyzacja srodkow trwalych w
prawie bilansowym i prawie podatkowym. Pracy licencjackiej. Marketing relacji na rynku przemyslowym na
przykladzie firmy steelcase. Metody przesluchania swiadka. Rola i zadania zarzadcy nieruchomosci w
iwestycjach realizowanych przez wspolnote w mieszkanowa na wybranym przykladzie. Problematyka
kosztow uzyskania przychodow w kontekscie zagadnienia ciezaru dowodu w postepowaniu przed organami
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podatkowymi. Zasady obiegu i kontroli dowodow ksiegowych na przykladzie firmy zlomrex. Innowacyjnosc w
procesie internacjonalizacji msp. Znaczenie oceny dla zarzadzania uczeniem sie w szkole. Rola postaw
nauczycieli wobec problemu oceniania.. Tematy prac magisterskich ekonomia. Zasada bezposredniosci w
polskim procesie karnym. Zakaz reformationis in peius w polskim prawie procesowym xx wieku. Udzial
prokuratora w sadowo-lekarskiej sekcji zwlok -jaki jest-jaki byc powinien.. praca licencjacka budzet gminy .
Zasady prawa wyborczego do sejmu i senatu w kontekscie ich prawnokarnej ochrony w polsce poprzez
regulacje przestepstw wyborczych w rozdziale xxxi kodeksu karnego. Prace magisterskie warszawa. Pomoc
publiczna przedsiebiorcom.. Aplikacje i biblioteki programistyczne na licencji open source sluzace do
symulacji sieci neuronowych oraz porownanie ich wykorzystania w przykladowych problemach biznesowych.
praca licencjacka budzet gminy . Logistyka zaopatrzenia w handlu materialami budowlanymi. Wplyw reklamy
na ksztaltowanie sie poziomu sprzedazy. Zarzadzanie nieruchomoscia biurowa na przykladzie biurowego
centrum biznesu w lodzi. Ocena kondycji finansowej spolki gieldowej w teorii i w praktyce. praca licencjacka
budzet gminy . Wykorzystanie analizy technicznej na polskim rynku kapitalowym.. Seminarium v - zak.prawa
koscielnego i wyznaniowego. Analiza udzialu kosztow pracy w kosztach malych i srednich przedsiebiorstw.
Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie przetworstwa tworzyw sztucznych.. Doskonalenie systemu
zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy xyz. Miedzywydzialowa komunikacja interpersonalna na
przykladzie srednich przedsiebiorstw.. praca licencjacka budzet gminy . Klonowska- urszula. Red. - kraje
ameryki lacinskiej : argentyna- brazylia- kolumbia : rynki zagraniczne dla polskiego biz. Akt administracyjny w
swietle pogladow polskiej doktryny i orzecznictwa.. Polityka personalna w wybranej firmie branzy
cementowej. Ocena zdolnosci kredytowej osob fizycznych przy udzielaniu kredytu hipotecznego na
przykladzie banku slaskiego ing w latach 2007 - 2009. Pranie pieniedzy - proceder oraz przeciwdzialanie.
Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie am-pol sp. Z o.o.. Prasa lokalna jako pomost miedzy
spolecznoscia lemkow a polakami. Proba usprawnienia zakladania oraz prowadzenia ksiag wieczystych
poprzez ich elektronizacje.. Wyplacalnosc i rentownosc jako kryterium oceny sytuacji majatkowo kapitalowej przedsiebiorstwa. Dzialalnosc gospodarcza gminy. Rekrutacja i selekcja pracownikow na
przykladzie firmy delic-pol. Znaczenie wynagrodzen pracowniczych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w
placowce pogotowie opiekuncze. Formy aktywizacji zawodowej osob bezrobotnych po 50 roku zycia na
przykladzie dzialan powiatowego urzedu pracy w chrzanowie.. Utrata mocy wiazacej przez zgodna z prawem
decyzje administracyjna. Polityka rolna unii europejskiej w aspekcie srodkow unijnych na przykladzie agencji
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Roznice i podobienstwa w kosztach i zrodlach finansowania oswiaty
na przykladzie szkoly publicznej i niepublicznej. Zasady dzialania firmy transportu miedzynarodowego w
swietle dyrektyw unijnych. Komunikacja i przeplyw informacji jako element zzl na przykladzie spoldzielni
spolem pss jednosc w czestochowie. Pisanie prac magisterskich cennik. Pisanie prac gdansk. Ocena kondycji
finansowej spolem powszechnej spoldzielni spozywcow w turku w latach 2001-2003. Prace dyplomowe z
pedagogiki. E-rekrutacja i outsourcing w procesie pozyskiwania pracownikow. praca licencjacka budzet gminy
. Sliwinski- adam. - przestrzenne zroznicowanie ryzyka ubezpieczeniowego a efektywnosc ubezpieczen na
zycie : r. Dystrybucja jako element marketingu mix w przedsiebiorstwie sektora spozywczego.. Gotowe prace
zaliczeniowe. Szczepanski- marek stanislaw (1956- ). Red. - urzad pracy partnerem dla pracodawcow.. Ocena
gospodarki budzetowej powiatu radomskiego w latach 2004-2008. Polacy na rynku pracy unii europejskiej.
Skarga na przewleklosc postepowania cywilnego w ustawodawstwie krajowym. Zakaz wstepu na impreze
masowa - geneza- orzekanie i wykonywanie. Dozwolony uzytek prywatny utworow w internecie . Istota
zaopatrzenia i gospodarki materialowej na przykladzie fabryki sprzetu ratunkowego i lamp gorniczych faser
s.a. w tarnowskich gorach. Przejscie zakladu pracy na innego pracodawce. Kapital zakladowy spolki z
ograniczona odpowiedzialnoscia w prawie polskim i ukrainskim. Prawnomaterialne aspekty prawa do renty
rodzinnej z funduszu ubezpieczen spolecznych. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa
budowlanego --x s.a.. Unia europejska jako forum wymiany doswiadczen i pomyslow zwiazanych z edukacja.
praca licencjacka budzet gminy . Analiza standardow unii europejskiej na przykladzie p.h.u. maks sp. Z o. O..
Znaczenie centrow transferu technologii we wzroscie konkurencyjnosci przedsiebiorstw. Analiza
materialochlonnosci budownictwa tradycyjnego i systemowego praca inzynierska budownictwo. praca
licencjacka budzet gminy . Wybrane aspekty uczestnictwa polski w unii gospodarczej i walutowej.
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Wewnetrzna struktura organizacyjna sadow powszechnych.. Przeslanki zawiazania spolki akcyjnej.. Cieleckitadeusz. Red. - profilaktyka i resocjalizacja a przestepczosc nieletnich w polsce . Funduszowe finansowanie
polityki regionalnej. Analiza finansowa projektow inwestycyjnych w zakresie ochrony srodowiska w gminie
sosnicowice. Holding jako forma kooperacji przedsiebiorstw i koncentracji kapitalu. Struktury holdingowe w
aspekcie ekonomicznym i prawnym. Wplyw obrazow przemocy w srodkach masowego przekazu na
zachowania agresywne i przestepcze dzieci i mlodziezy. Trendy rozwojowe transportu w polsce i w unii
europejskiej. Cywilnoprawna ochrona sfery zycia prywatnego osob publicznych. Warunki kredytu
zabezpieczonego hipotecznie - miedzybankowa analiza porownawcza. Odpowiedzialnosc czlonkow organow
zarzadzajacych spolkami prawa handlowego na przykladzie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia i spolki
partnerskiej. Licencjacka praca. Prace licencjackie i magisterskie. Odpowiedzialnosc karna lekarza za
bezprawne umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym w trybie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
praca licencjacka budzet gminy . Ocena jakosci uslug bankowych na przykladzie deutsche bank. Przeslanki
skargi kasacyjnej w postepowniu sadowoadministracyjnym. Czynniki przewagi konkurencyjnej na przykladzie
alma market s.a.. Zarzadzanie kapitalem intelektualnym jako metoda konkurowania firm na rynku polskim
oraz sposob przyciagania inwestorow. Zarzadzanie jakoscia i produkcja krazkow aluminiowych na przykladzie
systemu produkcyjnego huty bedzin s.a. Komunikacja w przedsiebiorstwie sprzetu ochronnego maskpol s.a.
jako element sprawnego zarzadzania zasobami ludzkimi. praca licencjacka budzet gminy . Tracy- brian - a
teraz... Stworz wielka firme : 7 sposobow maksymalizacji zyskow na kazdym rynku . Wplyw kultury
organizacyjnej na efektywnosc dzialan firmy. Opracowanie diagnozy ergonomicznej dla sredniej wielkosci
przedsiebiorstwa wlokienniczego.. Diagnoza zarzadzania projektem szkoleniowym.. praca licencjacka budzet
gminy . Karty platnicze i ich znaczenie jako bezgtowkowych form rozliczen osob fizycznych (przyklad banku
pko bp s.a.). Znaczenie systemow motywacyjnych w skutecznym zarzadzaniu administracja publiczna..
Wplyw funduszy strukturalnych na rozwoj malej i sredniej przedsiebiorczosci.. Analiza dedykowanych
systemow rezerwacyjnych w hotelarstwie na przykladzie: hotel on-line i rosoha hotel.. Zarzadzanie sieciami
sprzedazy w nowoczesnej organizacji. Studium na przykladzie sieci banku internetowego. Wplyw zarzadzania
zasobami ludzkimi na efektywnosc realizacji projektu informatycznego. Polityka rozwoju lokalnego w swietle
wykonania strategii rozwoju gminy przykona. Analiza i ocena procesu komunikacji interpersonalnej na
przykladzie hurtowni saol sp. Z o.o. W zawierciu i sosnowcu. praca licencjacka budzet gminy . praca
licencjacka budzet gminy . Ewolucja systemu finansowania jednostki budzetowej na przykladzie komendy
miejskiej policji w lodzi. Prace licencjackie z zarzadzania. praca licencjacka budzet gminy . Rachunek kosztow
jako zrodlo informacji w przedsiebiorstwie produkcyjnym. Egzekucja przez zarzad przymusowy przeciwko
dluznikowi prowadzacemu dzialalnosc gospodarcza w formie przedsiebiorstwa. zrodla finansowania
podmiotow gospodarczych na przykladzie gospodarstwa rolnego. Outplacement funkcji personalnej w
procesie racjonalizacji zatrudnienia. Wplyw dochodow wlasnych i zrodel obcych na gospodarke finansowa
gminy janow w latach 2008-2010. Uwarunkowania motywacyjne pracy lekarzy zatrudnionych w publicznych
szpitalach. Bezwzgledne przyczyny odwolawcze w polskim procesie karnym. Sadownictwo administracyjne w
ii rzeczyposplitej. Wplyw polityki transporowej unii europejskiej na rozwoj miasta i regionu lodzkiego na
przykladzie budowy nowego centrum lodzi. Wykorzystanie narzedzi analizy finansowej do oceny plynnosci
comp rzeszow sa i prokom software sa. Tworzenie i funkcjonowanie niepublicznych zakladow opieki
zdrowotnej na przykladzie zakladu opiekunczo - leczniczego. Pisanie prac pedagogika. Zarzadzanie zasobami
mieszkaniowymi w spoldzielni mieszkaniowej strzecha w lublincu. Niegodnosc oraz wydziedziczenie jako
szczegolne przypadki utraty prawa do spadku. Wykorzystanie marketingu on-line w ujeciu teoretycznym i
praktycznym na przykladzie dzialan prowadzonych przez wybranych tanich przewoznikow. Znaczenie procesu
rekrutacji i selekcji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie badan przeprowadzonych w firmie
cuprod sp. Z o.o.. praca licencjacka budzet gminy . Eichstaedt- krzysztof. - rola sadu w postepowaniu
przygotowawczym a instytucja sedziego sledczego . Automatyzacja procesu wytwarzania cementu.
Obowiazek wspoldzialania wierzyciela przy wykonaniu zobowiazania przez dluznika. Kompresja baz danych a
bezpieczenstwo transmisji.. Opakowanie w strategii przedsiebiorstwa.. Uwarunkowania efektywnosci
realizacji funkcji personalnej we wspolczesnym przedsiebiorstwie. Wplyw obecnosci strefy przemyslowej na
rozwoj gminy na przykladzie miasta i gminy dobczyce. Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie
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firmy weglostal sp. Z o.o.. Deficyt budzetowy w polsce w latach 2005-2011. Stosunek pracy a uelastycznienie
w zatrudnieniu. Korzysci i zagrozenia zwiazane z wdrazaniem standardow globalgap w polsce. Optymalizacja
procesow w organizacji na przykladzie biura nieruchomosci. Budzetowanie w jednostkach handlowych na
przykladzie spolki marmat. Frackiewicz- ewa tl. - slownik pojec ekonomicznych. [cz. 1]-. Doplaty w spolce z
ograniczona odpowiedzialnoscia. Analiza finansowa jako metoda oceny kondycji przedsiebiorstwa na
przykladzie kghm polska miedz s.a.. System awansu pracownikow naukowo-dydaktycznych na przykladzie
uniwersytetu jagiellonskiego. Uznanie administracyjne. Granice swobody organow administracyjnych i
zakres jej kontroli w ramach uznania administracyjnego.. Zastosowanie metody assessment center jako
narzedzia selekcji personelu w kontekscie wspolczesnych uwarunkowan rynku pracy. Proces oceny
pracownikow w polskim przedsiebiorstwie turystycznym a amerykanskie techniki oceniania. Marketing
personalny. Typologia zakladow karnych w polsce. Organizacja transportu miejskiego na przykladzie
aleksandrowa lodzkiego. Pisanie prac wroclaw. Wplyw szkolen pracowniczych na proces adaptacji w miejscu
pracy na podstwie firmy gedeon richter marketing polska sp. Z o.o.. Reklama i promocja miasta lodzi na
przykladzie euro 2012. Instytucjonalny system zwalczania terroryzmu. Wrogie przejecia i srodki obrony przed
nimi. Powodztwo w postepowaniu uproszczonym. Krajowy system pomocy ofiarom przestepstw a
swiadomosc spoleczenstwa - na przykladzie stowarzyszenia -- godnosc i praca - centrum integracji spolecznej
w opolu. praca licencjacka budzet gminy . Koncepcja rozwoju i promocji miasta myszkowa.. Kompetencje
agentow sportowych. Ocena finansowa dochodow i wydatkow budzetowych gminy ostrowiec swietokrzyski
w latach 2005 - 2009. praca licencjacka budzet gminy . Analiza organizacji spoleczenstwa obywatelskiego.
praca licencjacka budzet gminy . Analiza ekonomiczno - finansowa spolki galli poland w latach 2002 - 2004.
Dzialalnosc innowacyjna w procesach logistyki magazynowania. Analiza ekonomiczna malych i srednich firm
na przykladzie firmytelpol.. Wplyw szkolen pracowniczych na przebieg karier zawodowych na przykladzie
leroy merlin.. Opodatkowanie dochodow polskich osob prawnych po przystapieniu polski do unii
europejskiej.. Wplyw innowacji na ewolucje modelu biznesowego w bankowosci detalicznej.. Likwidacja
spolek kapitalowych. Wykorzystanie kredytu bankowego w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego.
Studium przypadku. Marketing rynku nieruchomosci na przykladzie agencji nieruchomosci skzyneccy .
Podatek dochodowy jako zrodlo wplywow budzetowych w latach 2008-2010.. Wykorzystanie badan
dylatometrycznych w ocenie warunkow posadowienia fundamentow bezposrednich. Praca inzynierska
budownictwo. Reklama jako element ksztaltowania postaw konsumenckich wplywajacy na zakup uslug
turystycznych.. Zmiany skladu osobowego w spolkach osobowych. Prawo finansow publicznych. praca
licencjacka budzet gminy . Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia przez zaklad produkcyjno-handlowy de
facto.. Strategia rynkowa malej firmy na przykladzie versus & werset.. praca licencjacka budzet gminy .
Gospodarka finansowa w mikroprzedsiebiorstwie. Wykluczenie cyfrowe na opolszczyznie i jego skutki
spoleczno - ekonomiczne.. Przedsiebiorczosc oraz rynkowe reguly zarzadzania w instytucjach kultury - na
przykladzie muzeum historycznego miasta krakowa.. Jedrzejczyk- waldemar. - intuicja jako kompetencja
menedzerska w teorii i praktyce zarzadzania przedsiebiorstwem . praca licencjacka budzet gminy . Dowody
w postepowaniu podatkowym w swietle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa. Strategie
marketingowe w utrzymaniu pozycji lidera na rynku uslug bankowych na przykladzie pko bp s.a.. Wydatki
majatkowe samorzadu wojewodztwa slaskiego w zakresie edukacji w latach 2001 - 2005. Marketing szkol
publicznych w spoleczenstwie wiedzy. Promocja wartosci uczenia sie.. Zarzadzanie obrotem materialowym i
towarowym na przykladzie okregowej spoldzielni mielczarskiej w latach 2008-2010. Motywowanie
pracownikow do wyzszej wydajnosci pracy na przykladzie trw automotiv. Promocja uslug bankowych na
przykladzie ing bank slaski s.a.. Programy ochrony srodowiska naturalnego w powiecie belchatowskim. praca
licencjacka budzet gminy . Wplyw kultury narodowej chin i niemiec na zarzadzanie zasobami ludzkimi w
miedzynarodowych projektach realizowanych w koncernie siemens ag. Inwestycje hotelarskie w polsce z
udzialem kapitalu zagranicznego. Sekurytyzacja wierzytelnosci bankowych w swietle nowych polskich
regulacji. praca licencjacka budzet gminy . Rozpoznanie potrzeb klienta na przykladzie dzialalnosci zakladu
optycznego. Kontrakty budowlane w kontekscie zarzadzania przedsiewzieciem praca inzynierska
budownictwo. Pisanie prac licencjackich wroclaw. Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na
wybranych stanowiskach w przedsiebiorstwie przemyslu motoryzacyjnego.. Marketing sportowy w polsce i
.

.
na swiecie – wybrane aspekty na przykladzie pilki noznej mezczyzn. Podniesienie poziomu zycia ludnosci
poprzez realizacje projektow z zakresu infrastruktury spolecznej na przykladzie powiatu pajeczno. Ocena
szans i zagrozen zwiazanych z funkcjonowaniem biura turystycznego na terenie krakowa.. Analiza
komperatywna metod oceny ryzyka kredytowego na przykladzie banku pekao s.a.. Sprawozdawczosc i
kontrola budzetu gminy jako jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy i miasta pajeczno.
Wznowienie postepowania w procesie cywilnym ze szczegolnym uwzglednieniem jego podstaw. Rola
podatkow lokalnych jako zrodla dochodow na przykladzie gminy aleksandrow w latach 2005-2009. Proces
amortyzacji srodka trwalego. Zarzadzanie pomoca spoleczna w gminie tykocin w latach 2010- 2013. Plynnosc
finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiebiorstwa x w latach 2008-2010.. Programy unii
europejskiej w rozwoju sektora msp w polsce w latach 2007-2013 w ujeciu regionalnym. Analiza rozwoju
bankowosci elektronicznej na przykladzie banku pko bp sa. Miedzynarodowe standardy prawno-finansowe- a
ich wplyw na rozwoj polskiego sektora uslug bankowych. Modyfikacja zarzutow oraz opisu i kwalifikacji
prawnej czynu w toku przewodu sadowego. Stres organizacyjny w grupie policjantow patrolowo interwencyjnych i dochodzeniowo - sledczych na przykladzie komendy miejskiej policji w myslowicach.
Projekt wiezy kratowej o wysokosci 30 m praca inzynierska budownictwo. Uwarunkowania zmaian poziomu i
struktury bezrobocia na przykladzie powiatu oleskiego.. Ryzyko kredytowe w dzialalnosci banku na
przykladzie polbanku efg s.a. w latach 2008-2011. praca licencjacka budzet gminy . Zadania gminy w walce z
bezrobociem i instrumenty ich realizacji.. Zasady odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen i
ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego za szkody na osobie w komunikacji. Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej lekarza za blad w sztuce lekarskiej.. Dylematy wyboru formy opodatkowania
przez male przedsiebiorstwo.. Bezpieczenstwo imprez masowych.. Rozpowszechnianie wizerunku osob
powszechnie znanych. Srodki unijne a rozwoj na poziomie lokalnym na przykladzie miasta rybnik.. Zakaz
reformationis in peius w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym. Konopackamagdalena. - wielopoziomowa niesprawiedliwosc a sedzia albo zlota legenda o swietym jerzym opowie.
Pisanie prac magisterskich lodz. Promocje sprzedazy mebli - analiza i ocena na przykladzie konkretnych
punktow sprzedazy. Rola instytucji zarzadzajacych przeksztalceniami obszarow przemyslowych w rozwoju
lokalnym i regionalnym na przykladzie agencji rozwoju malopolski zachodniej s.a.. Refundacja lekow i jej
znaczenie dla apteki na przykladzie sieci aptek x. Ocena zdolnosci podwyzszenia kapitalu zakladowego na
przykladzie sp. Z o. O.. Ochrona prawna dzieci oraz dzieci objetych piecza zastepcza. Szkolenie i doskonalenie
kadry pracowniczej jako element rozwoju zasobow ludzkich na przykladzie mittal steel poland s.a.. Dojrzalosc
szkolna praca magisterska. Zarzadzanie produkcja i jakoscia zroznicowanych wyrobow z drewna.. Partnerstwo
publiczno-prywatne jako przyklad demonopolizacji administracji publicznej. zrodla finansowania inwestycji
komunalnych na przykladzie miasta i gminy piotrkow trybunalski. Proces zamawiania czesci zamiennych na
przykladzie hkl baumaschinen sp. Z o.o.. Odszkodowanie i zadoscuczynienie za zmarnowany urlop w prawie
unii europejskiej i polskim. Naduzycia w sprawozdawczosci finansowej przedsiebiorstw.. Ocena kondycji
finansowej przedsiebiorstwa bis multiserwis sp. Z o.o.. Kontrola jakosci edukacji. Rola dyrektorow szkol.
praca licencjacka budzet gminy . Unikanie podwojnego opodatkowania dochodow polakow z pracy za
granica. Wplyw poziomu i wzrostu gospodarczego na dzietnosc kobiet i wielkosc gospodarstw domowych.
Finanse publiczne i prawo finansowe. Z. Recepcja prawa rzymskiego w dawnej polsce.. Strategia rozwoju
instytucji kultury na przykladzie muzeum historii fotografii.. Przestepstwa przeciwko rodzinie w polskim
prawie karnym xx w.. Obsluga ruchu turystycznego w polskich portach lotniczych na przykladzie
miedzynarodowego portu lotniczego im. Jana pawla ii. praca licencjacka budzet gminy . Rola menadzera
sportu w koszykowce kobiet na przykladzie patrycji czepiec-golanskiej. Finansowanie polskiego rolnictwa z
europejskich funduszy rolniczych. Technologie obnizania natezenia halasu w rejonie drogowych przejsc dla
zwierzat praca inzynierska budownictwo. Zapobieganie przestepstwom przeciwko mieniu. Znaczenie
motywacji w rozwoju malych firm na podstawie wybranych przedsiebiorstw. Seminarium ii st. - prawo pracy i
ubezpieczen spolecznych. Projekt technologii i organizacji prac rozbiorkowych obiektu przemyslowego z
kominem. Praca inzynierska budownictwo. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa x w latach
2008-2013. Rozwoj gospodarczo-spoleczny gminy daleszyce na progu wejscia do wspolnoty europejskiej w
latach 2004-2006.. praca licencjacka budzet gminy . Rola kultury organizacyjnej w komunikacji z otoczeniem
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przedsiebiorstwa na przykladzie zwik. Determinanty jakosci podczas produkcji stolarki meblarskiej. Dylematy
definiowania decyzji administracyjnej. Wybrane problemy rozwoju gminy krakow.. Przyczyny i skutki migracji
zarobkowych na podstawie wybranej miejscowosci wojewodztwa opolskiego.. praca licencjacka budzet
gminy . Cywilnoprawna ochrona korespondencji. Napisanie pracy licencjackiej. Rozwoj bankowosci
elektronicznej w polsce na przykladzie banku rozwoju eksportu. Formy przeciwdzialania bezrobocia w
powiecie czestochowskim. Polozenie prawne swiadkow jehowy w polsce. Struktura i miejsce wydatkow
inwestycyjnych w wydatkach budzetowych gminy.. Droga polski do nato 1990-1999. Zroznicowanie procesow
rekrutacji i selekcji kandydatow do pracy na podstawie analizy firm prowadzacych dzialalnosc na terenie
miasta krakowa. Poziom dysocjacji a spiralny efekt nastepczy na przykladzie studentow wydzialu zarzadzania.
Samorzadowe kolegia odwolawcze.. praca licencjacka budzet gminy . Znaczenie zaufania podczas udzielania
informacji zwrotnej pomiedzy kierownikiem a czlonkami zespolu.. Perspektywy handlu detalicznego przez
internet. Wykorzystanie odnawialnych zrodel energii jako elementu lokalnej i regionalnej polityki na rzecz
zrownowazonego rozwoju w wojewodztwie opolskim.. Udzielanie kredytow jako jedna z czynnosci
bankowych sensu stricto - wybrane zagadnienia. Motywacja materialna i pozamaterialna pracownikow na
podstawie urzedu miasta czestochowy. Stosunki i rozliczenia majatkowe miedzy konkubentami w odniesieniu
do malzenskiego ustroju majatkowego. Wdrazanie i utrzymanie systemu haccp w piekarni m&m sosnowcy..
Rachunek kosztow dzialan jako narzedzie zarzadzania w firmie produkcyjnej. praca licencjacka budzet gminy .
Pojecie sadu w rozumieniu art. 267 traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej. Uprawnienia pracownikow
objetych zwolnieniami z przyczyn niedotyczacych pracownikow. Strategia ksztaltowania swiadomosci marki
w przedsiebiorstwie przemyslowym. Na przykladzie zak s.a.. Socjologia prace magisterskie. Kultura
organizacyjna biur posrednictwa w obrocie nieruchomosciami w czestochowie. Udzial wojska polskiego w
obronie westerplatte. praca licencjacka budzet gminy . Ksztaltowanie i wykorzystanie atrakcyjnosci
turystycznej w gospodarce lokalnej na przykladzie ziemi klodzkiej.. Zarzadzanie konfliktami jako cecha
kompetencji wspolczesnego menedzera. Szlak zabytkow techniki wojewodztwa slaskiego jako produkt
turystyczny. Rola produktow bankowych dla ludnosci w dzialalnosci bankow komercynych. Strategia
wprowadzania marki handlowej na rynek - analiza kampanii marketingowej ptc era gsm. Wojtaszczykkonstanty adam. Red. - integracja europejska : wstep . Ocena dzialalnosci depozytowo-kredytowej banku
pko bank polski s.a. w latach 2006 -2010. Reklama jako instrument komunikowania sie przedsiebiorstwa z
otoczeniem rynkowym na przykladzie grupy kapitalowej kolporter.. Banking system of the united states of
america. Problem of expending investment banks scope of activities and its consequences.. Banaszczaksoroka- urszula. - firmy inwestycyjne a bezpieczenstwo inwestora na rynku papierow wartosciowych w
polsce . Ekspansja produktowa firmy kaletniczej jan - pol bis na rynki miedzynarodowe.. Systemy podatkowe
w polsce i na swiecie - analiza porownawcza. praca licencjacka budzet gminy . Odpowiedzialnosc
odszkodowawcza z tytulu naruszenia zobowiazania niepienieznego w projektowanej regulacji nowego
kodeksu cywilnego i jej ocena w swietle polskiego i europejskiego prawa umow oraz kryteriow optymalnej
regulacji. praca licencjacka budzet gminy . Charakterystyka gruntow spoistych w zbaszyniu praca inzynierska
budownictwo. Inwestycje komunalne na przykladzie gminy czarnozyly. praca licencjacka budzet gminy .
Wykorzystywanie wsparcia europejskiego funduszu rozwoju obszarow wiejskich w polsce w latach 20072013. Rola opakowan w logistyce i logistyce odwrotnej na przykladzie polski i niemiec. Strategie rozwojowe
podejmowane przez firmy sektora farmaceutycznego. Gospodarka nieruchomosciami w rachunkowosci
gminy. Zarzadzanie marketingowe instytucjami niekomercyjnymi na podstawie wybranej szkoly
ponadgimnazjalnej. Gospodarka finansowa przedsiebiorstwa na podstawie spolki z o.o. Pgkim w antoniowie.
Prace magisterskie net. International conference on human rights - proceedings of the 8th international
conference on human rights : the rights to knowledga and in. Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w
systemach wczesnego ostrzegania. Instrumenty i mechanizmy finansowania ochrony srodowiska na
przykladzie gminy wola krzysztoporska. Zarzadzanie placowka oswiatowa stopnia podstawowego na
przykladzie szkoly wiejskiej. Ograniczenia w wykonywaniu prawa wlasnosci zwiazanego z nieruchomoscia
rolna w kontekscie ustaw „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” oraz „o ochronie gruntow
rolnych i lesnych”.. Uwarunkowania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie wojewodztwa
lodzkiego. Ogolny profil i rozwoj tanich linii lotniczych na przykladzie skyeurope airlines.. Anonimizacja
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swiadka. Zarzadzanie zasobami materialnymi i niematerialnymi w przedsiebiorstwie.. Kolizje praw autorskich
oraz praw do wzorow przemyslowych w swietle prawa polskiego oraz prawa unii europejskiej. Zasady
dzialania firmy transportu miedzynarodowego w swietle dyrektyw unijnych. Przejscie z podatkowej ksiegi
przychodow i rozchodow na ksiegi handlowe.. Rekrutacja- selekcja i szkolenia pracownikow jako czynnik
tworzenia sukcesu organizacji. praca licencjacka budzet gminy . Molestowanie seksualne jako element
mobbingu i przejaw patologii w zarzadzaniu zasobami ludzkimi. Postepowanie w sprawie o rozwod.
Sadowski- adam. Red. - fundusze europejskie a rozwoj gospodarczy : praca zbiorowa . Sozoekonomia
budownictwa praca inzynierska budownictwo. Zachowanie kierownika a motywacja pracownikow na
przykladzie firmy powszechna spoldzielnia spozywcow zorza w radomsku.. Demokreacja- nowoczesnosc i
prawa kobiet w krebu cywilizacji zachodniej i latynoamerykanskiej. praca licencjacka budzet gminy .
Stymulujaca rola funduszy strukturalnych w rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
wojewodztwa opolskiego.. Analiza instrumentow motywacji pozafinansowej w call center. Ocena systemu
zarzadzania jakoscia na przykladzie urzedu miasta kedzierzyn - kozle.. Leonowicz- anna. - kartogram jako
forma prezentacji zaleznosci zjawisk geograficznych . Zadowolenie z pracy osob zatrudnionych na
stanowiskach administracyjnych na przykladzie urzedu miasta w radomsku.. Wplyw przywilejow dla
zakladow pracy chronionej na wynik finansowy. Egzekucja sadowa ze statkow morskich. Poziom jakosci i
ocena funkcjonowania systemu produkcyjnego przy wytwarzaniu obuwia.. Internet jako nowe medium we
wspolczesnym public relations na przykladzie agencji mediow interaktywnych redhand.. Pisanie prac
magisterskich krakow. Gettoizacja przestrzeni miejskiej na przykladzie lodzi. Przestepstwo rozboju /art.280
k.k/. Wspolczesne proby wyjasnienia fenomenu zachowan kierowanych regula. Tworzenie strategii rozwoju
gminy na przykladzie gminy pawonkow.. Wdrazanie systemu bezpieczenstwa zdrowotnego zywnosci haccp z
mozliwoscia wdrozenia systemu iso 22000 na przykladzie badanego zakladu produkcyjnego. Usluga bankowa
i jej promocja na przykladzie lukas banku s.a.. Zarzadzanie logistyczne w gospodarowaniu infrastruktura
transportowa miasta skierniewice. Nowy produkt bankowy - karta platnicza. Zasady zwrotu kosztow procesu.
Zarzadzanie majatkiem obrotowym i jego wplyw na plynnosc finansowa przedsiebiorstwa. Zasada czynnego
udzialu strony w postepowaniu administracyjnym.. Warunki rozwoju handlu internetowego w branzy
komputerowej na przykladzie firm komputerowych z rynku lodzkiego. Sylwetka menedzera w percepcji
studentow oraz wybranych przedsiebiorstw. Naduzycia finansowe w systemie rachunkowosci
przedsiebiorstw.. Ochrona przed nasladownictwem produktu. Sposoby finansowania rynku nieruchomosci.
Naruszenia prawa miedzynarodowego w trakcie konfliktu w kongo w latach 1996 - 2002. Prace licencjackie
logistyka. Rodzaje kredytow i formy ich zabezpieczen stosowane w bankach komercyjnych na przykladzie
kredyt banku s. A.. Eksperyment medyczny - aspekty prawno-karne.. Pomoc spoleczna jako instytucja
zabezpieczenia spolecznego. Ochrona wierzycieli w polskim prawie karnym na podstawie przepisow art. 300302 kodeksu karnego. Szanse i mozliwosci malych i srednich przedsiebiorstw na jednolitym rynku
europejskim.. Stosowanie prawa wto w ue. Warda- jacek. - zasady planowania inwestycyjnego jako metoda
ewaluacji planow inwestycyjnych miast . praca licencjacka budzet gminy . Zakres odszkodowania w
ubezpieczeniu mienia. Analiza budzetu powiatu w suchej beskidzkiej w latach 2002-2004. Dzialania
promocyjne w internecie polskich przedsiebiorstw branzy motoryzacyjnej. Strategie marketingowe
stosowane przez male przedsiebiorstwo uslugowe (na przykladzie zakladu fotograficznego foto stodulska w
czestochowie). Praca magisterska podatki. Znaczenie dochodow wlasnych i obcych w ksztaltowaniu
samodzielnosci finansowej gminy.. Outsourcing - jako narzedzie zarzadzania firma. Rozdzielnosc versus
jednosc. O przeniesieniu wlasnosci rzeczy ruchomej. Analiza otoczenia pod katem konkurencyjnosci na
podstawie firmy husqvarna. Sekurytyzacja wierzytelnosci bankowych a kryzys subprime.. Strategia rozwoju
gminy korfantow.. Kowalski- andrzej. Red. - propozycje rozwiazan wpr 2013+ a konkurencyjnosc gospodarki
zywnosciowej i obszarow wiejs. Ksztaltowanie kultury organizacyjnej przez kierownika. Wykonywanie kary
pozbawienia wolnosci wobec osob mlodocianych. Wizerunek organizacji non-profit na przykladzie okregu
lodzkiego zwiazku harcerstwa rzeczypospolitej. System mrp i jego wykorzystanie we wspolczesnej logistyce.
Promocja jako element strategii marketingowej przedsiebiorstwa. praca licencjacka budzet gminy . Nadzor
korporacyjny w swietle stosowania dobrych praktyk w wybranych spolkach. Przeciwdzialanie bezrobociu na
przykladzie pup konskie. Wolontariat pracowniczy jako narzedzie integracji zespolow pracowniczych.
.
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Przebieg postepowania w sprawie o rozwod. Weryfikacja autentycznosci dokumentow tozsamosci. Bariery i
szanse powstawania i rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie mojego miasta sp. Zo.o w
pabianicach. Kredyty bankowe jako zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw. praca licencjacka
budzet gminy . Prawo karne jako instrument realizacji celow wladzy panstwowej w polskiej rzeczypospolitej
ludowej. Monitoring w miejscu pracy a ochrona godnosci i prywatnosci pracownika. Rola i znaczenie
determinanty zagranicznych migracji zarobkowych na przykladzie miejscowosi swiebie.. Analiza dzialalnosci
depozytowo - kredytowej banku pko bp s.a.. Patent na wynalazek biotechnologiczny. Prawo cywilne.
Umiejetnosc negocjacji- jako kompetencja wspolczesnego menadzera. Sprawnosc komunikacji w organizacji
jako wyznacznik pracy grupowej na przykladzie firmy uslugowej. Identyfikacja krytycznych punktow kontroli
w systemie produkcyjnym chleba. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Smythmichael a. - prison rape : law- media- and meaning . praca licencjacka budzet gminy . Logistyka transportu
drogowego. Ograniczenie swobodnego przeplywu pracownikow w ue w odniesieniu do zatrudnienia w
administracji publicznej. Analiza i ocena gospodarki magazynowej na przykladzie firmy x.. zrodla
finansowania zadan gminnych na przykladzie gminy klobuck w latach 2008-2010. Praca licencjacka o policji.
Zarzadzanie edukacja miedzykulturowa: nastawienia nauczycieli wobec edukacji miedzykulturowej a ich
zaangazowanie na jej rzecz.. Zadatek w stosunkach miedzy przedsiebiorcami. praca licencjacka budzet gminy
. praca licencjacka budzet gminy . Kontrola zewnetrzna i wewnetrzna instytucji publicznej kasy rolniczego
ubezpieczenia spolecznego. Korzysci i ograniczenia zastosowania systemu logistyki odwrotnej w
przedsiebiorstwie. Pisanie prac kontrolnych. praca licencjacka budzet gminy . Niedozwolone postanowienia
umowne w umowach bankowych. Polska i austriacka regulacja przejscia zakladu pracy lub jego czesci w
swietle prawa unii europejskiej. Zarzadzanie zasobami ludzkimi w administracji samorzadowej na przykladzie
urzedu gminy michalow. Zrodla wynagrodzen za prace.. Administrowanie informacjami niejawnymi i ich
ochrona. Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na przykladziwe getin noble bank w latach
2007-2011. Prawnopodatkowe aspekty transakcji wewnatrzwspolnotowych. praca licencjacka budzet gminy .
Wplyw systemu gospodarczego na ksztaltowanie sie nierownosci dochodowych- analiza porownawcza
szwecji i usa. Narzedzia implementacji metody tqm w sektorze bankowym. Hipoteka jako forma
zabezpieczenia wierzytelnosci kredytodawcy. Wspolczesny marketing przedsiebiorstw w polsce. praca
licencjacka budzet gminy . Przyklad pracy licencjackiej. Rola internetowej gieldy transportowej w dzialalnosci
malego przedsiebiorstwa transportowego.. Bank i jego dzialalnosc kredytowa na przykladzie pko bank polski
s.a. oddzial i w zdunskiej woli. Funkcjonowanie sieci sedal na rynku polskim. Analiza wizerunku firmy
kosmetycznej rossmann w opinii jej klientow.. Osobowe srodki dowodowe w postepowaniu cywilnym. praca
licencjacka budzet gminy . Polityka szkolen w organizacji. Zarzadzanie praca licencjacka. Zarzadzanie jakoscia
w przedsiebiorstwach produkcji maszyn spozywczych. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka
budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Sprawiedliwosc naprawcza.. Prawne- ekonomicznespoleczne i instytucjonalne czynniki kreujace pozycje i zachowania konsumentow. Pisma procesowe.
Programy lojalnosciowe jako forma promocji i element strategii marketingowej. Przestepstwo kradziezy z
wlamaniem w konskich i powiecie koneckim w latach 2001-2004. Gospodarowanie zasobem nieruchomosci
komunalnych na przykladzie gminy lask. Organizacja miedzynarodowych zawodow sportowych w zakopanem
oraz ich wplyw na infrastrukture turystyczna i sportowa miasta. Skarga o uchylenie wyroku sadu
polubownego. Wynagrodzenia zarzadow spolek jako efektywna forma motywacji. Analiza wykorzystania i
skutecznosc marketingu w uslugach ubezpieczeniowych (na przykladzie polskiego towarzystwa ubezpieczen
s.a. oddzial w ostrolece). Egzekucja z nieruchomosci. Marketing szeptany w tworzeniu wizerunku firmy rynku
uslug medycznych ( na przykladzie prywatnego gabinetu lekarskiego). Technologia i organizacja robot
wykonczeniowych w budownictwie mieszkaniowym praca inzynierska budownictwo. praca licencjacka
budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Dozwolony uzytek z nadan
programow radiowych i telewizyjnych. praca licencjacka budzet gminy . Miedzynarodowa analiza
porownawcza struktury rocznych raportow finansowych na przykladzie bankow polski- niemiec i stanow
zjednoczonych. Wdrazanie miedzynarodowych standardow rachunkowosci/miedzynarodowych standardow
sprawozdawczosci finansowej w praktyce polskiej na przykladzie wybranych standardow. Czempas- jan sklonnosc jednostek samorzadu terytorialnego do inwestowania : ujecie ilosciowe na przykl. Determinanty
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jakosci przy produkcji obreczy kolejowych.. Szczegolna ochrona trwalosci stosunku pracy pracownicy w ciazy..
System nadzoru kierownictwa w zintegrowanym systemie zarzadzania na przykladzie miejskiego
przedsiebiorstwa energetyki cieplnej s.a. w krakowie. praca licencjacka budzet gminy . Ocena plynnosci
finansowej przedsiebiorstwa opolgraf s.a. w latach 2006 - 2008.. Ocena realizacji strategii rozwoju gminy
rzasnia.. praca licencjacka budzet gminy . Przedsiebiorstwo w procesie umiedzynarodowiania - wejscie na
rynek zagraniczny.. Szczegolne postepowanie administracyjne w sprawie uzyskania dofinansowania w trybie
konkursowym w ramach regionalnego programu operacyjnego 2007-2013. praca licencjacka budzet gminy .
praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Funkcjonowanie systemu zarzadzania
bezpieczenstwem i higiena pracy na przykladzie dzialu remontowo-naprawczego duzego przedsiebiorstwa
transportu samochodowego.. Prawidlowosci rozwoju demograficznego polski w latach 1970-2009. Status
prawno-administracyjny watykanu. Bloom- robert h. - wewnetrzny atut : strategia- ktora wyzwoli ukryty
potencjal twojej firmy . Instrumenty instytucjonalne rozwoju lokalnego na przykladzie miasta bielsko-biala..
Przeglad i analiza centralnych systemow rezerwacji turystycznej. praca licencjacka budzet gminy . Prawo
poboru w spolce akcyjnej. Strategia marketingowa instytucji kultury na przykladzie szydlowieckiego centrum
kultury.. Pisanie prac licencjackich kielce. Postepowanie w sprawie zabezpieczenia spadku i sporzadzenia
spisu inwentarza. Zarzadzanie praca licencjacka. Rola organow samorzadu terytorialnego w rozwoju miasta
na przykladzie belchatowa. praca licencjacka budzet gminy . Wykorzystanie internetu w firmie stradom s.a..
Wyodrebnienie w systemie prawa normy statuujacej odpowiedzialnosc karna na tle porownawczej analizy
modeli odpowiedzialnosci prawnej. Analiza porownawcza wykorzystania srodkow unijnych w gminach
zarnowiec i golcza. Skarga passing off w systemie prawnym wielkiej brytanii a klauzula generalna w art.3
u.z.n.k.. Ocena narazenia pracownikow pkp plk s.a. zakladu linii kolejowych w czestochowie na dzialanie
stresu zawodowego. praca licencjacka budzet gminy . Wykorzystanie intranetu w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi. praca licencjacka budzet gminy . Wplyw akcesji do unii europejskiej na funkcjonowanie bankow
spoldzielczych w polsce (na przykladzie banku spoldzielczego ziemi piotrkowskiej w piotrkowie
trybunalskim). Metody i techniki merchanddisingu detalisty - analiza i ocena na przykladzie bawaria motors
sp. Z o.o.. Przestepczosc nieletnich dziewczat na terenie lodzi. Zasady organizacji pracy przez menedzerow w
opiniach pracownikow.. Bussey- cathy. - public relations : jak zdobyc rozglos bez duzych pieniedzy .
Odpowiedzialnosc nastepcow prawnych - spadkobiercow za zobowiazania podatkowe- na podstawie art 97 106 ordynacji podatkowej oraz na gruncie ustawy o podatku od spadkow i darowizn. Wykorzystanie
internetu w reklamie i promocji - analiza strony internetowej zespolu piesni i tanca slask. Laczenie sie spolek
osobowych poprzez zawiazanie spolki kapitalowej. Koszty wynagrodzen w rachunkowosci jednostki
budzetowej na przykladzie szkoly podstawowej. Konflikty interpersonalne i sposoby ich rozwiazywania. praca
licencjacka budzet gminy . Efekt contagion miedzy gpw a wybranymi rynkami swiatowymi od 21.07.2006 r.
Do 23.07.2008 r. Rola i znaczenie systemu informacyjnego warset na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie. Prawa pracownika w unii europejskiej. Zasada bezposredniosci w procedurach karnych
wybranych kantonow szwajcarskich oraz w przyszlym szwajcarskim kodeksie postepowania karnego.
Sezonowosc produkcji i sprzedazy a rentownosc przedsiebiorstwa na przykladzie kopalni odkrywkowych
surowcow drogowych s.a. w niemodlinie.. Wplyw reklamy kosmetykow na decyzje zakupowe kobiet.
Wykorzystywanie internetu w realizacji funkcji marketingowych firmy na przykladzie hotelscentral.com.
Nowe zadania z zakresu polityki spolecznej nalozone na gminy po przystapieniu polski do unii europejskiej..
Instytucja swiadka incognito w polskim procesie karnym. Zastaw na udziale w spolce z ograniczona
odpowiedzialnoscia. Zasady zatrudniania nauczycieli.. Reklama uchybiajaca godnosci czlowieka i
wykorzystujaca latwowiernosc dzieci. Budownictwo systemowe. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych
systemow wznoszenia scian praca inzynierska budownictwo. Technologie wznoszenia i mikroklimat
bioobiektow praca inzynierska budownictwo. Analiza roli i zadan posrednika w obrocie nieruchomosciami
mieszkaniowymi w czestochowie. praca licencjacka budzet gminy . Wplyw nowoczesnych technik zarzadzania
na organizacje imprez masowych o charakterze kulturalnym.. Guz- tadeusz (1959- ). Red. - czlowiek a
ekonomia . Marketing szeptany i wirusowy jako forma komunikacji marki z konsumentem. Zwrot
nadplaconego podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego i warunki jego ograniczenia w
orzecznictwie trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej oraz sadow polskich. Oferta ubezpieczenia
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majatkowego dla malych i srednich przedsiebiorstw. Kryzys walutowy i jego implikacje dla gospodarki na
przykladzie kryzysu w argentynie w latach 2001-2002. Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. - modelowanie
preferencji a ryzyko ’12 . Nepal jako miejsce docelowe w turystyce kwalifikowanej. Prace dyplomowe
logistyka. Oferta publiczna i wprowadzenie do obrotu publicznych certyfikatow inwestycyjnych.
Rachunkowosc zapasow w przedsiebiorstwie handlowym.. Kultura hip-hopowa jako towar. praca licencjacka
budzet gminy . Zarzadzanie produkcja i jakoscia przy wytwarzaniu lamp oswietleniowych.. Ustroj
konstytucyjny. Leasing jako forma finansowania inwestycji na przykladzie bre banku s.a.. Charakterystyka
zintegrowanego systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie h.m. helvetia meble- na podstawie
stosowanych norm jakosci: iso 9001: 2001- iso: 14001- iso: 18001. Wynagrodzenia jako jeden z czynnikow
motywacyjnych wobec mlodych pracownikow w branzy hi-tech na przykladzie firmy ericpol telecom sp.
Zo.o.. Zarzadzanie majatkiem obrotowym na przykladzie splot sp. Z o.o.. Uczestnictwo kobiet w wypadkach
drogowych. Gospodarka finansowa gminy na przykladzie gminy ogrodzieniec. Dzialalnosc innowacyjna w
procesach logistyki magazynowania. Zarzadzanie konfliktem jako sposob zarzadzania organizacja na
przykladzie banku spoldzielczego w ostrowcu swietokrzyskim. Tematy prac magisterskich pedagogika.
Wymog uzywania znaku towarowego w dzialalnosci gospodarczej. Rzeczywiste uzywanie znaku.. Europejski
rynek pracy: szansa czy zagrozeniem dla mlodych polakow?. Gospodarka finansowa gminy kochanowice na
tle wybranych gmin powiatu lublinieckiego. Marketing uslug finansowych na przykladzie banku zachodniego
wbk. Analiza dzialalnosci marketingowe firmy daimlerchrysler automotive polska sp. Z o.o.. Strategia
produktow na przykladzie przedsiebiorstwa viperprint sp z o.o.. Znaczenie promocji zdrowia w likwidacji
zagrozen zawodowych na oddzialach zabiegowych w lecznictwie stacjonarnym. praca licencjacka budzet
gminy . Maloletni na tle przestepstw przeciwko wolnosci seksualnej i obyczajnosci. Jakosc oferowanych uslug
w krakowskich zakladach gastronomicznych. System motywowania w procesie zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa -studium przypadku.. Wplyw kontraktu psychologicznego na
zaangazowanie w procesie pracy.. Finansowanie inwestycji gminnych na przykladzie gminy czarna.
Logistyczna obsluga klienta na przykladzie fibrax stomil spolka z o. O. W sanoku.. Analiza i ocena budzetu
gminy na przykladzie gminy poczesna w latach 2006-2009. Amortyzacja srodkow trwalych na przykladzie
domu pomocy spolecznej w czestochowie. Rozwoj turystyki medycznej w polsce. Plan pracy licencjackiej
wzor. Organizacja i funkcjonowanie centrow logistycznych.. Wplyw przywilejow dla zakladow pracy
chronionej na wynik finansowy. praca licencjacka budzet gminy . Formy przeciwdzialania bezrobociu w
polsce i wybranych krajach unii europejskiej. Kowalski- tadeusz. Red. - institutional change in the european
transition economies : the case of poland . Konfrontacja. Badania marketingowe eurorynku. Metody analizy
kosztow dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa x. Wplyw programu sapard na rozwoj
przedsiebiorczosci terenow wiejskich. Analiza dochodow podatkowych w budzecie panstwa za lata 2003 2006. Walory i atrakcje turystyczne ujscia gorlickiego. Analiza i ocena potencjalu turystycznego beskidu
slaskiego z punktu widzenia mozliwosci rozwoju zjazdowej turystyki narciarskiej. praca licencjacka budzet
gminy . Pracy licencjackiej. Wady prawne- a niezgodnosc towaru z umowa. Kompetencje pokolenia x- y- z..
Administracyjno-prawne zagadnienia zamowien publicznych.. Polski model sadownictwa administracyjnego.
Prawno-administracyjne aspekty organizacji mistrzostw europy w pilce noznej euro 2012. Innowacyjnosc w
przedsiebiorstwie oraz rozwiazania w zakresie kanalow dystrybucji na podstawie przedsiebiorstwa goliard..
Koncepcja strategii marketingowych (na przykladzie krakowskiego szpitala specjalistycznego im. Jana pawla
ii w krakowie). Dzialalnosc rady europy w dziedzinie sportu i zarzadzania bezpieczenstwem widzow na
arenach sportowych.. Czynniki okreslajace mozliwosci rozwoju rolnictwa ekologicznego w polsce. Analiza
wybranych modeli logistycznych w aspekcie obslugi klienta na przykladzie firmy parmalat. Przeciwdzialanie
bezrobociu w powiecie radomszczanskim z wykorzystaniem srodkow z europejskigo funduszu spolecznego.
Pojecie konsumenta w polskim prawie cywilnym. Zmiany organizacyjne zwiazane z wdrazaniem
zintegrowanego systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie delic-pol. Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie invenit sp. Z o.o. W latach 2000-2003. Sprostowanie- uzupelnienie i
wykladnia wyrokow. Usluga bankowa i jej promocja na przykladzie lukas banku s.a.. Organizmy
zmodyfikowane genetycznie w prawie unii europejskiej. Rentownosc przedsiebiorstwa branzy budowlanej na
przykladzie firmy wlodar.. Analiza dochodow i wydatkow budzetu gminy janow w latach 2001-2005 ze
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szczegolnym uwzglednieniem dzialalnosci inwestycyjnej. Wymienialnosc zlotego w transakcjach na rynku
bankowym. Lapownictwo w polskim prawie karnym. Odwolalnosc srodkow zaskarzenia w postepowaniu
cywilnym. Projekt termomodernizacji wybranego budynku praca inzynierska budownictwo. Rachunkowosc
transakcji zabezpieczajacych. Audit jako narzedzie doskonalenia procesow w budowaniu relacji z klientami na
przykladzie przedsiebiorstwa x. Warunki skutecznosci systemu motywacyjnego w organizacji. Wykorzystanie
analizy finansowej do oceny plynnosci przedsiebiorstwa lpp s.a.. praca licencjacka budzet gminy . praca
licencjacka budzet gminy . Zuk- mateusz. - relacja miedzy obywatelstwem unii europejskiej a swobodami
rynku wewnetrznego . Szopa- bogumila. - oszczednosci i rozpietosci dochodowe a dynamika gospodarcza :
interakcje na przykladzie pol. praca licencjacka budzet gminy . Pisanie prac magisterskich bialystok. Analiza
porownawcza struktury i dynamiki portfeli inwestycyjnych fio w polsce.. Porownawcza analiza struktury ofert
kredytowych bankow (na przykladzie krakowskiego banku spoldzielczego- kredyt banku i ing banku
slaskiego).. Koncepcja logistycznej obslugi klienta. praca licencjacka budzet gminy . Optymalizacja decyzji
inwestycyjnych w oparciu na wskaznikach analizy fundamentalnej i technicznej. Wypalenie zawodowe
pracownikow sektora bankowego. Borowski- jakub. - integracja monetarna : wyzwania dla polski . Status
pracownika przemieszczajacego sie w unii europejskiej w opracowaniu o orzeczenia europejskiego trybunalu
sprawiedliwosci. Szpital jako spolka kapitalowa.. Kontrowersje wokol decyzji komisji europejskiej w kwestii
dopuszczalnosci pomocy publicznej dla polskich stoczni. praca licencjacka budzet gminy . Gospodarka
finansowa gminy na przykladzie gminy ogrodzieniec. praca licencjacka budzet gminy . Polityka ochrony praw
konsumenta w unii europejskiej. Aktywne formy walki z bezrobociem wykorzystywane w powiecie kolskim.
Kontraktualistyczne uzasadnienie porzadku prawnego i jego podstawowe instytucje w doktrynie johna
rawlsa. Pelnomocnictwo procesowe. Czynnosci operacyjno-rozpoznawcze. Kara grzywny w kodeksie karnym
z 1997 roku. Ocena dzialalnosci policji w swietle opinii mieszkancow na przykladzie miasta czestochowy.
Bobiec- alicja. - samorzad terytorialny w polsce a sadowa kontrola administracji . Zarzadzanie organizacja na
przykladzie nop w zakresie zabezpieczania imprez masowych. Bankowosc elektroniczna i jej funkcjonowanie
na przykladzie mbanku. Przedsiebiorczosc na terenach wiejskich. Instrumenty wspomagajace jej rozwoj na
przykladzie gminy wola krzysztoporska. Procedura przetargowa w swietle prawa konkurencji. Wplyw
turystyki masowej na funkcjonownanie miasta na przykladzie krakowa. Reklama on - line. Koncepcja prawa u
bronislawa malinowskiego.. Funkcjonowanie zryczaltowanego podatku dochodowego od osob fizycznych za
lata 1999 - 2003 na przykladzie urzedu skarbowego x. Zasady prezentacji informacji w sprawozdaniu
finansowym wedlug polskiego i miedzynarodowego prawa bilansowego - analiza porownawcza. Fundusze
inwestycyjne na rynku kapitalowym w polskiej gospodarce. Zarzadzanie zasobami ludzkimi w biurach obrotu
nieruchomosciami. Oddzialywanie banku centralnego na banki komercyjne za pomoca operacji otwartego
rynku w polsce w latach 2001-2003. Rola sadu najwyzszego w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwosci..
Badanie jakosci uslug bankowych na przykladzie banku spoldzielczego oddzial w mykanowie. Wspolczesne
proby wyjasnienia fenomenu zachowan kierowanych regula. Praktyki religijne jako srodek oddzialywania
penitencjarnego na osadzonych. Teoria a rzeczywistosc na przykladzie zakladu karnego w nowym wisniczu.
praca licencjacka budzet gminy . Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy focus.
Atrakcyjnosc bankowosci elektronicznej w swietle badan ankietowych.. Motywowanie nauczycieli. Pisanie
prac za pieniadze. Lokaty strukturyzowane jako nowy instrument pozyskiwania depozytow przez banki w
polsce.. Motywacja pracownikow w organizacji (na przykladzie oddzialu banku pekao s.a. w nysie i oddzialu
powszechnej kasy oszczednosci bank polski s.a. w nysie).. Analiza dzialalnosci kredytowej na przykladzie
banku spoldzielczego w bialej w latach 2005-2009. Postrzeganie korzysci zintegrowanego systemu
zarzadzania na przykladzie abb sp. Z o.o.. Funkcjonowanie banku w obszarze bankowosci elektronicznej w
polsce. Technologia i organizacja produkcji wyrobow dziewiarskich na podstawie zakladu przemyslu
dziewiarskiego anka. praca licencjacka budzet gminy . Zarzadzanie elementami wektora wejscia w procesie
kalandrowania folii twardej z pcv. Ocena wplywu wydatkow budzetowych na funkcjonowanie gminy - analiza
porownawcza gminy grabica i gminy gomunice. Przepisywanie prac magisterskich. Zakres ujawnien
informacji o przeplywach pienieznych - wnioski z badania spolek gieldowych. Rozwoj firm deweloperskich na
wybranym przykladzie praca inzynierska budownictwo. Planowanie jako element zarzadzania gmina na
przykladzie urzedu miasta i gminy pilica. Postepowanie przed naczelnym sadem administracyjnym w
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sprawach przewleklosci postepowania sadowoadministracyjnego. Gwarancje i instrumenty ochrony praw
konsumenta jako strony umowy deweloperskiej. Procedury wydawania aktow stanu cywilnego. Prace
licencjackie pisanie. Wplyw organizacji pracy wlasnej kadry kierowniczej na powodzenie funkcjonowania
przedsiebiorstwa. Gotowa praca licencjacka. Polskie inwestycje bezposrednie za granica: glowne kierunki
inwestowania krajowych przedsiebiorstw.. Prace licencjackie tanio. Kreatywne myslenie a podejmowanie
decyzji przez menedzera. Zarzadzanie wizerunkiem w polityce w odniesieniu do mechanizmow
funkcjonowania marketingu politycznego.. Nowoczesne metody promocji mediow tradycyjnych na
przykladzie „gazety wyborczej”. Samodzielnosc finansowa jednostek samorzadu terytorialnego. praca
licencjacka budzet gminy . Prace licencjackie ekonomia. Integracja systemow zarzadzania jakoscia w aspekcie
zapewnienia jakosci zdrowotnej zywnosci na przykladzie wybranej firmy. Jakosc jako element profesjonalnej
obslugi klienta w zarzadzaniu sektorem uslug finansowych na przykladzie pko banku polskiego s.a.. Produkt
na przykladzie biura turystycznego orbis. Polskie rolnictwo w procesie integracji z unia europejska.. Elearning jako metoda pomocnicza w procesie ksztalcenia. Przykladowe dziedziny jego zastosowania.
Kierowanie personelem w sytuacji negatywnego nastroju. Michalski- tomasz (1968- ). Red. - selected aspects
of transformation in countries of central and central-eastern europe : a book d. Dowody w postepowaniu
podatkowym. Rola organizacji pozarzadowych w generowaniu kapitalu spolecznego na przykladzie
stowarzyszenia „saltrom salezjanski ruch troski o mlodziez”. praca licencjacka budzet gminy . Zdobywanie
przewagi konkurencyjnej - na przykladzie organizacji sektora spolecznego. Wplyw swiadczen pozaplacowych
na motywacje pracownikow na przykladzie firmy z branzy cukierniczej. Kredyty preferencyjne dla rolnictwa i
ich funkcjonowanie dofinansowywane przez agencje restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Wplyw
opodatkowania na dzialalnosc spolki z o.o. Na przykladzie nyskiej energetyki cieplnej w nysie.. praca
licencjacka budzet gminy . Wplyw dzialan podejmowanych przez powiatowy urzad pracy na ksztaltowanie sie
bezrobocia w powiecie ostroleckim. praca licencjacka budzet gminy . Sytuacja rynkowa sredniego
przedsiebiorstwa produkcyjnego z branzy chemiczno - budowlanej o zasiegu krajowym na przykladzie firmy
ferrokolor sp. Zo.o.. Systemy komunikowania sie jako instrument wplywajacy na precepcje zmian
organizacyjnych.. Tradycyjna analiza kosztow przedsiebiorstwa. praca licencjacka budzet gminy .
Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem na podstawie wybranych aspektow dzialalnosci
miedzynarodowej firmy polimex-mostostal s.a.. Budzet zadaniowy jako instrument zarzadzania finansami
gminy (na przykladzie gminy goleniow). Toth- a. G. - the oxford encyclopaedia of european community law..
praca licencjacka budzet gminy . Czystki etniczne. Proces motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie
(na przykladzie mpk lodz). Outsourcing jako metoda zarzadzania niepublicznym zakladem opieki zdrowotnej.
Kotler- philip - marketing strategiczny w opiece zdrowotnej . Rola pr w dzialalnosci polskich przedsiebiorstwanaliza i ocena na wybranym przykladzie.. Rola i znaczenie strategii marketingowej w dzialalnosci
przedsiebiorstwa na przykladzie polifarbu - lodz sp. Z o.o.. Zakazy dowodowe w polskiej procedurze karnej ze
szczegolnym uwzglednieniem tajemnicy dziennikarskiej. Ocena kondycji banku na przykladzie banku
komercyjnego x. Przestepstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzezwosci lub pod wplywem srodka
odurzajacego. Analiza stopnia wykorzystania internetu jako pomocy dydaktycznej w krakowskich szkolach..
Dominik- piotr - zasady i organizacja zywienia w turystyce . Temat pracy licencjackiej. Aktywne formy
przeciwdzialania bezrobociu . Orientacja marketingowa malych i srednich przedsiebiorstw. Szkolenia jako
skladnik zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miejskiego w ozorkowie. Seminarium ii st. prawo unii europejskiej. Kaminska- anna. Red. - flexicurity - miedzy elastycznoscia a bezpieczenstwem na
rynku pracy . Wplyw stresu organizacyjnego na pracownikow.. Pisanie prac magisterskich forum.
Przeobrazenia spoleczne i gospodarcze miasta i gminy zdzieszowice.. Rola ubezpieczen osobowych na
przykladzie zakladu ubezpieczen. Przemoc w rodzinie jako przestepstwo znecania sie nad kobieta. Rozwoj
rynkow kapitalowych w krajach grupy brics. Pedagogika prace magisterskie. Rola systemow informatycznych
we wspomaganiu procesow logistycznych przedsiebiorstwa produkcyjno-handlowego na przykladzie
przedsiebiorstwa goldegs. Zarzadzanie nieruchomoscia hotelowa. Studium przypadku hotel kacperski w
konstantynowie lodzkim. Wykorzystanie wizerunku zwierzat w dzialaniach promocyjnych. Faktoring jako
forma finansowania transakcji handlowych. Rozwoj kariery pracownikow pokolenia y. Strategia
marketingowa uslug bankowych na przykladzie banku millenium. Prywatyzacja przedsiebiorstwa
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panstwowego w oparciu o leasing pracowniczy. System ocen pracowniczych w firmie pamapol s.a.. Swoboda
przeplywu pracownikow w unii europejskiej ze szczegolnym uwzglednieniem sytuacji polakow. Status
prawny samorzadowego kolegium odwolawczego. Zasada rownego traktowania kobiet i mezczyzn w zakresie
wynagrodzenia. Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa wytworczego. Zrownowazona karta dokonan
jako instrument rachunkowosci zarzadczej na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego. Dom
maklerski jako animator rynku instrumentow pochodnych. Obrot powszechny nieruchomosciami rolnymi.
praca licencjacka budzet gminy . Ocena ekonomiczno-finansowa banku na przykladzie banku spoldzielczego
w koszecinie. Podstawowe czynniki skutecznego kierowania praca zespolowa. Wplyw kryzysu na koniunkture
gospodarcza slowacji w swietle badan ekonometrycznych. Analiza dzialalnosci kredytowej banku (na
przykladzie powszechnego banku kredytowego s.a. w warszawie). Dzialalnosc samorzadu terytorialnego w
zakresie pomocy spolecznej na przykladzie mops krakow.. Charakter prawny- istota i rodzaje obowiazku
alimentacyjnego w polskim prawie rodzinnym . Wycena przedsiebiorstwa - analiza przypadku na przykladzie
nieruchomosci multiblok s.a.. praca licencjacka budzet gminy . Procedura odwolawcza uregulowana w
ustawie prawo zamowien publicznych. Analiza wydatkow na oswiate- kulture i sport na przykladzie gminy
zelow w latach 2000-2008. praca licencjacka budzet gminy . Falszerstwa dziel sztuki w polsce na przelomie
xix i xx wieku. Zarzadzanie kosztami w przedsiebiorstwie na przykladzie bis multiserwis sp. Z o.o.. Organizacja
i zastosowanie wartosciowania stanowisk pracy w sluzbie cywilnej (na przykladzie urzedu skarbowego x).
Asertywnosc jako sposob zapobiegania konfliktom wmiejscu pracy. Przywracanie porzadku wewnetrznego
przez wojska unii w trakcie wojny secesyjnej. Pastisz i stereotypowe role zwiazane z plcia w internetowych
kampaniach reklamowych. praca licencjacka budzet gminy . System kontroli jakosci wyrobow obowiazujacy
w hucie czestochowa.. Analiza marketingowa srodkow do mebli tapicerowanych przy wprowadzaniu na rynki
zagraniczne. Zabezpieczenie wykonania zobowiazania podatkowego.. Münnich- monika. Red. - stanowienie i
stosowanie prawa podatkowego w polsce : optymalizacja podatkowa a obejscie prawa. Zastosowanie
systemu operacyjnego gnu/linux w malej firmie. Prawo karne komputerowe.. Problem sezonowosci w
turystyce na rynku europejskim na przykladzie hiszpanii. Powodztwo osoby trzeciej o zwolnienie zajetego
przedmiotu od egzekucji administracyjnej. Ocena kondycji finansowej spolki na przykladzie monnari trade
s.a.. Kultura organizacyjna przedsiebiorstwa jako zasob strategiczny (na przykladzie firmy). Budzet jako
element finansowego zarzadzania jednostkami samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy pajeczno.
Zarzadzanie gminami kozieglowy i konopiska w kontekscie realizacji budzetu w latach 2002-2004. Weresamarzenna. Red. - focus on education . Sytuacja prawna pracownika tymczasowego. Biznes plan jako
instrument wspomagajacy rozwoj przedsiebiorstwa. Plagiat w polskim prawie autorskim. Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy xsp. Z o. O.. Analiza form zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym na
przykladzie banku spoldzielczego w poczesnej.. Darmowe prace magisterskie. Praca magisterska chomikuj.
Praca licencjacka z administracji. Zarzadzanie produkcja wyrobow do budowy autostrad.. Spolecznoekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy na przykladzie gminy redziny. Ocena wplywu zmian w polityce
spolecznej na funkcjonowanie domu pomocy spolecznej prowadzonego przez zgromadzenie siostr
pielegniarek iii reguly sw. Franciszka w latach 2004-2008.. Zasady funkcjonowania i finansowania osrodka
pomocy spolecznej w gogolinie jako jednostki samorzadowej.. Sciezki kariery zawodowej w organizacjach
pozarzadowych na przykladzie wybranych krakowskich organizacji. Rynek produktow w zakresie
finansowania zakupu samochodow osobowych w polsce. Prawo podatkowe. Praca magisterska
administracja. Pisanie prac kontrolnych. Efekty zmian w polityce karnej na bezpieczenstwo w ruchu
drogowym w latach 1999 - 2008. Nakaz zaplaty w postepowaniu nakazowym. Prace magisterskie fizjoterapia.
Wylaczenia spod ochrony prawnoautorskiej - analiza art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Swoboda prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez przewoznikow lotniczych. Wybrane
narzedzia rachunkowosci zarzadczej na przykladzie firmy uslugowej - kino charlie w lodzi. Wplyw zmiany na
organizacje malej firmy. Wykorzystanie instrumentow pochodnych w transakcjach zabezpieczajacych polskich
przedsiebiorstw.. Dochody gospodarstw domowych rodzin rolniczych irlandii po jej wstapieniu do unii
europejskiej. Przestepstwo brania udzialu w bojce lub pobiciu (art.158 i art.159 k.k.). Wycena dla potrzeb
wywlaszczen. Etyczne aspekty kontaktu dzieci z reklama. Postepowanie w sprawach o ustalenie
bezskutecznosci uznania ojcostwa. Natychmiastowa wykonalnosc wyrokow w procesie cywilnym. Normy
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kolizyjne w polskim prawie lotniczym.. Funkcje glowne sadow konstytucyjnych a funkcje pozostale..
Marketing i sprzedaz bezposrednia na przykladzie firmy avon cosmetics polska sp. Z o.o.. Odpowiedzialnosc
cywilna spedytora. Male i srednie przedsiebiorstwa po wejsciu polski do uni europejskiej. Pisanie prac z
psychologii. Planowanie przestrzenne w gminie. Proces inwestycyjno-budowlany spalarni odpadow.
Przywodztwo organizacyjne w sporcie. Szkolenia jako narzedzie rozwoju kompetencji na przykladzie firmy
pliva krakow sa.. Zasada rownouprawnienia kobiet i mezczyzn i jej realizacja. Rekrutacja i selekcja
pracownikow w firmie sonion polska. Zmiana wizerunku kobiety w reklamie telewizyjnej (najnowsze
obserwacje). Dzialalnosc inwestycyjna jednostek samorzadu terytorialnego.. praca licencjacka budzet gminy .
Internet jako narzedzie realizacji sprzedazy.. Nadzor komisji nadzoru finansowego nad sektorem bankowym
w polsce. Metody zarzadzania projektem na przykladzie euro 2012.. praca licencjacka budzet gminy . Aspekty
prawne i rachunkowe fuzji i przejec. Prawo poboru w spolce akcyjnej. Baza prac licencjackich. Kreowanie
wizerunku miasta na przykladzie aleksandrowa lodzkiego. Wybrane formy wsparcia w zachowaniu
rownowagi miedzy praca a zyciem rodzinnym w opinii mlodych rodzicow. Specyfikacja dochodow
podatkowych w jednostce budzetowej na przykladzie gminy miedzno.. Korupcja w sporcie. Stosowanie
przepisow postepowania dowodowego do dysponentow informatycznych. Realizacja zadan pomocy
spolecznej oraz zrodla ich finansowania na przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej w ciasnej w
latach 2009-2010. Innowacje w dzialalnosci przedsiebiorstwa. Analiza na przykladzie firmy -- aparel.. Analiza
sytuacji finansowej przedsiebiorstwa pol-ital sp. Z o.o. W latach 2002-2006. Underwriting jako narzedzie
redukcji ryzyka w ubezpieczeniu na zycie na przykladzie firmy pzu zycie sa. Analiza procedur obslugi
reklamacji w przedsiebiorstwie linde gaz polska sp. Z o.o.. Kawecka-wyrzykowska- elzbieta. Red. - polityki
gospodarcze unii europejskiej . Mlodziez na rynku pracy (bael 1992-2005). Windykacja naleznosci w trybie
egzekucji administracyjnej na przykladzie wojewodzkiego inspektoratu inspekcji handlowej w opolu.. Praca
licencjacka ekonomia. Zarzadzanie jakoscia na przykladzie zakladu techniczno-budowlanego polbau sp. Z o.o
w opolu. Akty nadzoru nad dzialalnoscia samorzadu terytorialnego. Status prawny osob duchownych w
zakresie ubezpieczen spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Zastosowanie instrumentow promocji w
firmie uslugowej na przykladzie sieci restauracji sphinx.. Racjonalnosc gospodarowania srodkami trwalymi w
przedsiebiorstwie p.p.h. terlecki. Pisanie prac doktorskich. Sobczak- eugeniusz. - zrownowazony rozwoj
wybranych jednostek samorzadu terytorialnego w polsce . Znaczenie transportu kolejowego dla rozwoju
regionalnego wojewodztwa opolskiego. Elastyczny czas pracy jako tendencja rozwojowa prawa pracy. Biegly
w polskim procesie karnym. Budzet gminy zadzim jako instrument rozwoju lokalnego. Broker na rynku
ubezpieczeniowym w polsce. Ekonomiczno-spoleczne implikacje polityki gospodarczej w transformacji
systemowej polski. Wdrazanie systemow crm na przykladzie firmy sygnity. Umiejetnosc negocjacji- jako
kompetencja wspolczesnego menadzera. praca licencjacka budzet gminy . Konflikt prawa wylacznego ze
znaku towarowego z wierzytelnoscia wynikajaca z domeny internetowej. Analiza organizacji robot w
systemach docieplen budynkow praca inzynierska budownictwo. Weryfikacja rzetelnosci i trafnosci
teoretycznej „kwestionariusza do badan stresu organizacyjnego” c.l. Coopera i s.sloana dla grupy
pracownikow administracji publicznej – powiat tarnowski.. Zagrozenia zycia i zdrowia funkcjonariuszy
panstwowej strazy pozarnej na przykladzie kp psp w myszkowie. Warunkowe przedterminowe zwolnienie w
swietle prawa polskiego i standardow miedzynarodowych. Instytucja prezydenta rzeczypospolitej polskiej.
Notariusz w postepowaniu cywilnym. Unikanie podwojnego opodatkowania dochodow polakow z pracy za
granica. Handel ludzmi w aspekcie prawa miedzynarodowego publicznego. Praca magisterska logistyka.
Modele systemow gospodarczych i ich znaczenie-analiza na przykladzie wybranych krajow w latach 20012010. praca licencjacka budzet gminy . Realizacja zadan z zakresu pomocy spolecznej na przykladzie
swiadczen rodzinnych udzielanych przez gminny osrodek pomocy spolecznej w slomnikach.. Planowanie
finansowe malej firmy podstawa utrzymania sie na rynku.. System ocen okresowych pracownikow oparty na
kompetencjach na przykladzie banku pko bp s.a.. Handel elektroniczny jako sposob zagospodarowania
rynkow niszowych. Koszty wlasne produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa trw automotivw czestochowie..
praca licencjacka budzet gminy . Temat pracy licencjackiej zarzadzanie. Cywilnoprawna charakterystyka
klauzuli kompensacyjnej przewidzianej w ustawie o niektorych zabezpieczeniach finansowych. Male
przedsiebiorstwo w obliczu zmian zwiazanych z wejsciem polski do unii europejskiej. Skuteczne
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przywodztwo (na przykladzie jutrzenka holding s.a.).. Atrakcyjnosc turystyczna gminy zakopane. System
zarzadzania w spolce europejskiej. praca licencjacka budzet gminy . Ocena jakosci uslug oferowanych przez
poczte polska a zarzadzanie personelem.. Niezasadne udzielenie ponadlimitowego swiadczenia zdrowotnego
w ramach przymusu ustawowego. Niestandardowe formy komunikacji marketingowej na przykladzie
ambient media. Wynagradzanie pozafinansowe jako sposob motywowania pracownika do pracy. Tematy
prac magisterskich pedagogika. Ocena wykorzystania srodkow fianansowania unii europejskiej przez uczelnie
wyzsza na przykladzie politechniki czestochowskiej. Znaczenie motywacji w funkcjonowaniu urzedu gminy
maslowice. Wplyw cech produktu na zachowania konsumentow na rynku.. Analiza strumienia wartosci przy
produkcji klamki aluminiowej.. Zasada prawna do obrony w polskim procesie karnym. Wplyw kalwinizmu na
rozwoj kapitalizmu w europie na podstawie pogladow maxa webera i jana kalwina. Finansowanie jednostek
samorzadu terytorialnego srodkami unijnymi (na przykladzie gminy sokolniki). Ksztaltowanie wizerunku
hotelu na rynku podkarpackim. Zarzadzanie kapitalem obrotowym w przedsiebiorstwie. praca licencjacka
budzet gminy . Platnik jako podmiot czynow z zakresu podatkow w kodeksie karnym skarbowym.
Wspolczesne problemy i wyzwania w zarzadzaniu nieruchomoscia mieszkaniowa na przykladzie spoldzielni
mieszkaniowych. Wspolpraca organizacji iii sektora z samorzadem i organizacjami biznesowymi na
przykladzie towarzystwa przyjaciol lodzi. Praca w godzinach nadliczbowych pracownikow na stanowisku
kierowniczym.. Zagrozenia zycia i zdrowia funkcjonariuszy panstwowej strazy pozarnej na przykladzie kp psp
w myszkowie. Funkcje prawa pracy.. Eksperyment medyczny - aspekty prawno-karne.. Rola aliansow
strategicznych w internacjonalizacji firm rodzinnych. praca licencjacka budzet gminy . Logistyczna obsluga
klienta a kanaly dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego boc gazy. Wykorzystywanie
materialow operacyjnych w polskim postepowaniu karnym. Zakaz konkurencji w kodeksie pracy i prawie o
szkolnictwie wyzszym.. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa hoop s.a. w latach 2004-2006..
Tematy prac magisterskich ekonomia. Outsourcing logistyczny- jako zrodlo poprawy efektywnosci
funkcjonowania firmy- na przykladzie firmy app sp. Z o.o.. Zarzadzanie zespolami pracowniczymi na
przykladzie firmy uslugowej - prywatnej praktyki stomatologicznej. Postepowanie uproszczone jako rodzaj
postepowania szczegolnego. Management challenge: communication and job satisfaction. praca licencjacka
budzet gminy . Zanaczenie reklamy w komunikacji z konsumentem.. Aspekty prawne zarzadzania drogami
powiatowymi. Zastosowanie przepisow kodeksu cywilnego do odpowiedzialnosci materialnej pracownika.
praca licencjacka budzet gminy . Rola marki w walce konkurencyjnej na rynku. Polski rynek kart platniczych.
Znaczenie polityki regionalnej i spolecznej unii europejskiej w niwelowaniu dysproporcji
spolecznych.przyklad wojewodztwa lodzkiego. Zrodla dochodow miasta na prawach powiatu na przykladzie
miasta piotrkowa trybunlaskiego. Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow.. Rada
stanu w v-tej republice francuskiej. Zarzadzanie inwestycjami infrastruktury transportowej w zakresie
mozliwosci pozyskania srodkow z ue. praca licencjacka budzet gminy . Prawo konstytucyjne. Kapital globalny
a tendencje egalitarne i antyegalitarne.. Analiza rozwiazan materialowo-konstrukcyjnych obiektow
sportowych programu „orlik 2012”. Praca inzynierska budownictwo. Rola marketingu wewnetrznego w
organizacji na przykladzie pkp pkl sa.. Strefa euro w obliczu trwania swiatowego kryzysu finansowego. praca
licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Ocena procesu szkolen przez uczestnikow na
przykladzie organizacji sektora bankowego.. Rola kondycji finansowej w ocenie zdolnosci kredytowej
przedsiebiorstwa na przykladzie indesit company. Finansowanie sektora rolnego w polsce po akcesji do unii
europejskiej. Zarzadzanie produktem jako jeden z elementow marketingu mix na przykladzie cementowni
rudniki oddzialu przedsiebiorstw cemex polska sp z o.o.. Europejski trybunal praw czlowieka wobec
dyskryminacji mniejszosci seksualnych. Procesy decyzyjne w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie
krepel polska sp. Z o.o.. Ceny transferowe i podatki w obrocie miedzynarodowym aktywami i uslugami
niematerialnymi. Handel bronia i materialami wybuchowymi w prawie unii europejskiej. Sytuacja prawna
ludnosci polskiej na terenie generalnego gubernatorstwa. Szkolenie pracownikow w organizacji. Realizacjaetapy i modele na przykladzie starostwa powiatowego w pszczynie. Przewlaszczenie na zabezpieczenie ujecie
modelowe a praktyka. Zarzadzanie zmiana w procesie wprowadzenia produktu na rynek na przykladzie
fabryki pierscieni tlokowych prima s.a.. Pluralizm prawny oczami socjologa prawa. Podatki i oplaty
samorzadwe jako zrodla dochodow gminy. Zasady opodatkowania dochodow z nieujawnionych zrodel
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przychodow. Outsourcing logistyczny na przykladzie grupy ambra s.a.. Podsluch procesowy. Dozwolony
uzytek utworow w internecie. Bezposrednie inwestycje zagraniczne w powiecie radomszczanskim. Reklama
zakazana.. Dzialalnosc i strategia rozwoju gminy sokolniki. Logistyka produkcji szkla budowlanego na
przykladzie przedsiebiorstwa x. Wladze cywilne rp na emigracji w latach 1939-1945.. Etyczne problemy w
procesie negocjacji na przykladzie firmy x nalezacej do grupy kapitalowej. Funkcjonowanie przedsiebiorstwa
ubezpieczeniowego na przykladzie towarzystwa ubezpieczen i reasekuracji warta s. A.. Kino jako instytucja
kultury - perspektywy rozwoju na tle krajow europejskich.. praca licencjacka budzet gminy . Kalinowskitomasz bartosz. - innowacyjnosc przedsiebiorstw a systemy zarzadzania jakoscia . Klaus- peter. Red. - the
roots of logistics : a reader of classical contributions to the history and conceptual found. System zarzadzania
zasobami ludzkimi w organizacji. System zarzadzania jakoscia w sluzbie zdrowia na przykladzie centralnego
szpitala klinicznego uniwersytetu medycznego w lodzi. Programy lojalnosciowe jako instrument
konkurowania wielkopowierzchniowych sieci handlowych. Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy complex. Swiadczenia na rzecz pracownikow i ich ujecie w rachunkowosci na przykladzie sadu
rejonowego w rawie mazowieckiej. Zarzadzanie ryzykiem finansowym na podstawie case study allianz se.
Analiza dzialalnosci inwestycyjnej gminy zawiercie w latach 2006-2009. Gospodarka finansowa gminy.
System finansowy opieki zdrowotnej w polsce w latach 1999-2004. Polityka mieszkaniowa jako forma
interwencjonizmu publicznego na przykladzie krakowa.. Funkcje i podstawy tymczasowego aresztowania w
polskim postepowaniu karnym. Dzialalnosc organizacji non-profit- ze szczegolnym uwzglednieniem
dzialalnosci turystycznej- na przykladzie organizacji salezjanskich saltrom i salos w krakowie. Mlodziez na
rynku pracy.. Przyjecie i odrzucenie spadku. Wplyw sposobu doboru czlonkow zespolu na skutecznosc
osiagania celow. Umowa o karte platnicza. Prace dyplomowe tematy. praca licencjacka budzet gminy .
Uwarunkowiania adaptacji japonskich technik zarzadzania w polskich przedsiebiorstwach. Przykladowe prace
magisterskie z pedagogiki. Decyzja w postepowaniu administracyjnym.. Prace doktorskie. praca licencjacka
budzet gminy . Wyglad pracy licencjackiej. Gospodarka finansowa jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy kroczyce. Mieszkaniowy rachunek powierniczy jako srodek ochrony praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Agencje posrednictwa pracy - nowymi formami pozyskiwania
pracownikow. Aktywnosc marketingowa firmy ubezpieczeniowej na przykladzie alianz s.a. oddzial w
czestochowie. zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w ramach polityki spojnosci oraz
wspolnej polityki rolnej unii europejskiej . Pedagogika tematy prac licencjackich. Infrastruktura
komunikacyjna wojewodztwa lodzkiego jako czynnik rozwoj regionu. Przyczyny rozwoju bankowosci
elektronicznej. Transport i spedycja w systemie logistycznym na przykladzie miedzynarodowej firmy vasco
bohemia sp. Z o.o.. Postrzeganie jakosci przez polskich konsumentow w aspekcie kraju pochodzenia
produktu- badanie efektu made in na przykladzie wybranej grupy respondentow. Proces pozyskania kapitalu
poprzez publiczna emisje akcji na przykladzie spolki grupa kolastyna s.a.. Instytucja ulaskawienia w polskim
systemie prawnym. Zarzadzanie jakoscia i eksploatacja maszyn w przedsiebiorstwie tworzyw sztucznych..
Problematyka retroaktywnosci prawa w procesach zbrodniarzy nazistowskich oraz wybrane zagadnienia.
Instrumenty promocji w ksztaltowaniu zachowan klientow. praca licencjacka budzet gminy . Finansowanie
inwestycji rzeczowych w przedsiebiorstwach miedzynarodowych. Dzialalosc lokacyjna zakladow ubezpieczen
na przykladzie uniqa tu s.a.. Strategia produktow na przykladzie przedsiebiorstwa viperprint sp z o.o..
Staszczyk- artur. Red. - wymiar wschodni ue : wielowymiarowosc integrujacej sie europy . Przywrocenie
uchybionego terminu do dokonania czynnosci procesowej w postepowaniu cywilnym. Udzial czynnika
spolecznego w polskim procesie karnym. Davies- michael - joint ventures in poland : a legal guide .
Finansowe skutki unijnej polityki rolnej na przykladzie wojewodztwa opolskiego po 2004 roku.. praca
licencjacka budzet gminy . Pisanie prac licencjackich po angielsku. Pisanie prac licencjackich poznan. Czynniki
zwiekszajace zagrozenie bezrobociem kobiet na przykladzie katowic. Rozwiazanie umowy o prace bez
wypowiedzenia bez winy pracownika . Uregulowania prawne dotyczace bankowych uslug elektronicznych.
Rozwoj i organizacja enoturystyki w polsce. Polityka ochrony praw konsumenta w polsce na przykladzie
powiatu kutnowskiego. Postepowanie o ubezwlasnowolnienie. praca licencjacka budzet gminy .
Wykorzystanie symboliki w reklamie i znakach towarowych. Dozwolone ograniczenia swobod rynku
wewnetrznego w orzecznictwie trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej. Zaswiadczenie w postepowaniu
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administracyjnym.. Dochody budzetu panstwa w polsce i ich determinanty w latach 2005 - 2010. Euro waluta zjednoczonej europy i poglebiona integracja. Implikacje dla polski.. Zarzadzanie procesami
biznesowymi na przykladzie produktow firmy comarch.. Obowiazek alimentacyjny w polskim prawie
rodzinnym. Puncewicz- patrycja. Red. - torun : plan miasta : 1:20 000 . Instytucja swiadka koronnego a prawo
karne wykonawcze.. Przemoc doroslych dzieci wobec rodzicow. Swap kredytowy z rozliczeniem fizycznym:
umowa nazwana czy nienazwana?. Problemy wdrazania systemow informatycznych klasy erp (enterprise
resource planning) na wybranym przykladzie. Efekty dzialalnosci finansowej banku komercyjnego na
przykladzie banku pko bp s.a. w latach 2003-2005. Seminarium iir.sum.kat.prawa rolnego. Kultura szansa
rozwoju gminy ornontowice.. Katalog prac magisterskich. Lepieszko- borys. Red. - pozitivnoe pravo v
sovremennyh pravovyh sistemah : materialy meždunarodnoj nauènoj konferencii. Diagnoza i modelowanie
systemu zarzadzania wiedza na przykladzie organizacji mcdonalds. Portal do wymiany informacji handlowych
w zakresie obrotu paletami - www.epal.net.pl- jako nowoczesne narzedzie wspierajace rynek palet eur w
polsce. Logistyczna obsluga klienta w firmie transportowej. System penitencjarny ii rzeczypospolitej /19181939/. Ocena efektywnosci szkolen. Rozliczanie podatku vat w transakcjach krajowych i zagranicznych.. Placa
i jej wplyw na motywacje pracownika. Jarmolowicz- waclaw (1944- ). Red. - rynek pracy a koniunktura
gospodarcza . Public relations jako narzedzie komunikowania z konsumentem i element zarzadzania
przedsiebiorstwem. praca licencjacka budzet gminy . Menadzer kultury w organizacji pozarzadowej na
przykladzie dzialalnosci fundacji przyjaciele. Budzet powiatu bialostockiego jako instrument rozwoju
lokalnego . Organizacja pracy na przykladzie wybranych klinik. praca licencjacka budzet gminy . Zarzadzanie
aktywami i pasywami na przykladzie spolki z o.o.. Konspekt pracy magisterskiej. Analiza plynnosci i
rentownosci jako narzedzie zarzadzania przedsiebiorstwem na podstawie firmy wol-bar. Kreawonie
wizerunku przedsiebiorstwa sektora msp z wykorzystaniem informacyjnego portalu dziedzinowego..
Rachunek kosztow celu jako narzedzie realizacji strategii zorientowanej na wzrost wartosci przedsiebiorstwa.
Zabezpieczenie wykonania zobowiazan podatkowych w swietle przepisow ordynacji podatkowej. Customer
relationship management w lancuchu tworzenia wartosci.. Szczegolna ochrona trwalosci stosunku pracy
dzialaczy zwiazkowych. Przyklady prac magisterskich. Strategiczna karta wynikow w swietle doswiadczen
zagranicznych i polskich. Postepowanie o uchylenie lub zmiane ubezwlasnowolnienia. Wybrane prawne
aspekty reklamy w polsce.. Egzekucja sadowa przez sprzedaz przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego.
Plynnosc i rentownosc jako istotne kryterium w ocenie sytuacji finansowej spoldzielni mieszkaniowej tecza w
turku. Ryzyko w ocenie oplacalnosci inwestycji w akcje i obligacje na gieldzie papierow wartosciowych.
Relacje pomiedzy studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego a miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Kryzys w branzy motoryzacyjnej. Restrukturyzacja systemu
zarzadzania poczty polskiej. Rola menedzera - wlasciciela w procesie zarzadzania mala firma. Legalnosc
selektywnej eliminacji w swietle miedzynarodowego prawa humanitarnego. Pisanie prac maturalnych.
Outsourcing rachunkowosci w malych i srednich przedsiebiorstwach w polsce. Rola e-learningu w
zarzadzaniu nowoczesnym przedsiebiorstwem. Marka wizerunkiem firmy na przykladzie firmy storck.
Funkcjonowanie bankowosci hipotecznej w polsce. Upadek poludniowych zakladow przemyslu skorzanego
chelmek w chelmku a dzialania administracji gminnej (1990-2002).. Analiza wybranych aspektow
finansowania nieruchomosci mieszkaniowych przez banki komercyjne w polsce na przykladzie wybranych
ofert. praca licencjacka budzet gminy . Pomoc w pisaniu pracy. Zdolnosc kredytowa malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie banku spoldzielczego w gogolinie. Rola miedzynarodowego funduszu
walutowego w zmieniajacym sie srodowisku finansow miedzynarodowych. praca licencjacka budzet gminy .
Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia. Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie mieszko s.a..
Pisanie prac naukowych. Finansowanie budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne w polsce.
Publiczna subskrypcja akcji w spolce akcyjnej. Zdolnosc arbitrazowa w prawie polskim i francuskim. Wplyw
instytucji prawa francuskiego groupement d interet economigue przy regulacji europejskiego zgrupowania
interesow gospodarczych w prawie europejskim i polskim. Spoleczne zaangazowanie przedsiebiorstw liderow branzy finansowej. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . praca
licencjacka budzet gminy . Misja i wizja firmy jako droga do rynkowego sukcesu. Szkola jako organizacja
uczaca sie na przykladzie publicznej szkoly podstawowej ipublicznego gimnazjum w graczach. Outsourcing
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funkcji personalnych. Ceny transferowe jako sposob optymalizacji podatkowej grupy kapitalowej. Pozycja
kosciola adwentystow dnia siodmego w rzeczypospolitej. praca licencjacka budzet gminy . Kara laczna a
wyrok laczny.. Pisanie prezentacji. Zarzadzanie produkcja i jakoscia w masarni bieniek. Leasing w
rachunkowosci przedsiebiorstw na przykladzie spolki akcyjnej emex s.a.. Wplyw polityki pienieznej banku
centralnego na funkcjonowanie bankow komercyjnych. Komunikacja niewerbalna. Analiza dochodow
budzetowych w polsce z sektora turystyki w latach 1994-2010. Ulaskawienie w polskim procesie karnym.
Prawne i ksiegowe aspekty podzialu spolek. Badanie satysfakcji klientow jako kluczowy element
ksztaltowania filozofii tqm w sektorze hotelarskim w polsce. Wypalenie zawodowe nauczycieli. praca
licencjacka budzet gminy . Cannon- james - rozwoj i zmiana organizacji . Prawo pracownika do prywatnosci
w miejscu pracy. Pawlik- andrzej. Red. - master of business administration - kapital dla organizacji : praca
zbiorowa . Prawo zamowien publicznych w polskim systemie opieki zdrowotnej na przykladzie
wielospecjalistycznego szpitala samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej w nowej soli. Czyny
niedozwolone w polskim systemie zamowien publicznych. Polski rynek uslug pocztowych po wejsciu do unii
europejskiej. Motywacyjna funkcja planowania karier na przykladzie zolnierzy zawodowych. Ocena i
porownanie sytuacji majatkowej i finansowej spolek jutrzenka holding s.a. i zpc mieszko s.a. praca
licencjacka budzet gminy . Mezglewski- artur (1960- ). Red. - standardy bezstronnosci swiatopogladowej
wladz publicznych . Bezrobocie w powiecie ostroleckim - analiza zmian stanu i struktury w latach 2005-2008.
Specyfikacja umowy sprzedaz w handlu elektronicznym. Znaczenie -e-handlu w dzialalnosci dystrybucyjnej.
Motywacja i jej zastosowanie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa radiotel
polska. Znaczenie dochodow wlasnych i obcych w ksztaltowaniu samodzielnosci finansowej gminy..
Wykorzystanie analizy wskaznikowej dla oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy
kowalewski sp. Z o. O.. Przyspieszenie rozpoznania sprawy w postepowaniu w sprawach gospodarczych. Rola
kalkulacji kosztu jednostkowego w przedsiebiorstwie produkcyjnym w procesach decyzyjnych na przykladzie
przedsiebiorstwa. Praca licencjacka administracja. Ocena organizacji i funkcjonowania procesow
logistycznych na przykladzie przedsiebiorstwa mk trans. Technologia jako czynnik strategii rozwoju
przedsiebiorstwa przemyslowego.. praca licencjacka budzet gminy . Fundusze pozyczkowe i poreczen
kredytowych w stymulowaniu rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw. Mozliwosci rozwoju turysyki na
terenie gminy slomniki. Inicjatywa ludowa w sprawie referendum. Transport zwierzat ze szczegolnym
uwzglednieniem transportu drogowego. Finansowanie partii politycznych w kontekscie zasady pluralizmu
politycznego. Zarzadzanie ewidencja operacji gospodarczych w malych i srednich przedsiebiorstwach.
Prywatyzacja przedsiebiorstw panstwowych. Szkolnictwo ponadgimnazjalne na terenie powiatu klobuckiego
na przykladzie zespolu szkol nr 3.. Nosniki informacji oraz sieci teleinformatyczne z wykorzystaniem
technologii optycznych.. Inwestycje zagraniczne w polsce na przykladzie toyota motor company w
walbrzyskiej specjalnej strefie ekonomicznej.. Specyfika marketingu business to business. Ocena
bezpieczenstwa finansowego przedsiebiorstwa na podstawie rachunku przeplywow pienieznych.
Eksploatacja maszyn i urzadzen w przedsiebiorstwie budowy drog.. Postepowanie upominawcze.
Seminarium ii st. - postepowanie administracyjne i sadowoadministracyjne. praca licencjacka budzet gminy .
Odwolanie od decyzcji podatkowej i skarga do wojewodzkiego sadu administracyjnego. Akademickie biura
karier - bariery i szanse rozwoju. praca licencjacka budzet gminy . Zastosowanie systemu rfid w procesie
magazynowania w firmie acp pharma s.a.. Dzialalnosc kredytowa bankow. Optymalizacja modelu
funkcjonowania biura rachunkowego jedynka s.c. Dzialajacego na rynku opolskim.. praca licencjacka budzet
gminy . Niedozwolone postanowienia umowne w umowach z deweloperem. Referendum ogolnokrajowe
jako zasadnicza forma realizacji demokracji bezposredniej w polsce.. Analiza finansowa dochodow i
wydatkow budzetowych na przykladzie gminy klobuck. Modelowanie i prognozowanie kursu eur w latach
1999-2011 za pomoca wybranych modeli szeregow czasowych.. Zatrzymanie osoby jako srodek przymusu w
polskim prawie karnym. Sposoby finansowania dzialalnosci jednostek oswiatowych na przykladzie zespolu
szkol im- jana kochanowskiego w czestochowie. Prawo do informacji o procesie karnym w swietle jawnosci
zewnetrznej postepowania.. Zwolnienia pracownikow i zagadnienia outplacementu. Audyt wewnetrzny w
jednostce administracji publicznej na przykladzie izby celnej w lodzi. praca licencjacka budzet gminy .
Wykorzystanie e - commerce w msp handlowo - uslugowych na przykladzie firmy magabajt sp. Z o.o.. Rola
.
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kontaktu wzrokowego w negocjacjach. Teoria i praktyka autorytaryzmu w polsce miedzywojennej. Analiza
bilansu przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu wodociagow i kanalizacji wod-kan sp. Z o.o. W latach 20042007. Emisja akcji jako jedno ze zrodel finansowania przedsiebiorstwa.. Czynniki motywujace pracownikow
urzedow.. Analiza procesu zarzadzania i finansowych uwarunkowan inwestycji przeprowadzonej przez
wspolnote mieszkaniowa wreczyca. Wzajemne relacje prezydenta i wladzy sadowniczej na tle zasady
podzialu wladz. Marketing uslug na warszawskim rynku klubow rekreacji ruchowej.. Wolnosc wypowiedzi
prasowej a ochrona dobr osobistych. Internacjonalizacja dzialalnosci malej firmy (na przykladzie wpph subfra
w jarocinie). Wplyw marki na wartosc przedsiebiorstwa na przykladzie wybranych spolek z wgpw.
Amortyzacja podatkowa a amortyzacja bilansowa. Zarzadzanie przez jakosc w przemysle spozywczym na
przykladzie zakladu produkcji cukierniczej chojecki w skierniewicach. Kredyty ratalne jako zrodlo kreowania
popytu w gospodarce. Kowalewski- eugeniusz (prawnik). Red. - ubezpieczenia grupowe na zycie a prawo
zamowien publicznych . Dostosowanie planu kont do potrzeb pomiaru i zarzadzania rentownoscia w malym
przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie firmy abc. praca licencjacka budzet gminy . Znaczenie
podatku dochodowego od osob prawnych w strukturze dochodow budzetu panstwa.. Zarzadzanie jakoscia w
polskich przedsiebiorstwach (na przykladzie badan empirycznych prowadzonych w firmie konsalnet inowopol
sp. Z o.o.. Europejska polityka regionalna a podnoszenie konkurencyjnosci regionow. Fundusze kapitalu
zalazkowego jako narzedzie finansowania innowacyjnej przedsiebiorczosci.. Minimalizacja ryzyka
kredytowego w praktyce bankowej. Prace licencjackie tematy pedagogika. Administracyjnoprawny status
cudzoziemcow w polsce.. Projekt konstrukcji restauracji z barem przy trasie szybkiego ruchu praca
inzynierska budownictwo. Zniesienie wspolwlasnosci. Pisanie prac olsztyn. Rozwoj obszarow wiejskich oraz
rynkow rolnych w polsce w ramach wspolnej polityki rolnej unii europejskiej. praca licencjacka budzet gminy
. Postepowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa autorskiego. praca licencjacka budzet gminy . Rola
rachunkowosci zarzadczej w zarzadzaniu jakoscia. Procesy zwalniania pracownikow. Znaczenie systemu
motywacyjnego w zarzadzaniu zasobami ludzkimi ( na przykladzie komendy powiatowej panstwowej strazy
pozarnej w brzegu).. Praca licencjacka po angielsku. Wozniak- michal gabriel (1949- ). Red. - uwarunkowania
sprawnego dzialania w przedsiebiorstwie i regionie . Odpowiedzialnosc spolki dominujacej wobec spolki
zaleznej i jej wierzycieli. Strategia rozwoju przedsiebiorstwa internetowego (na przykladzie firmy google
inc.). Ksztaltowanie sie wyniku finansowego brutto i dochodu podatkowego na podstawie sp. Z o.o..
Motywowanie przez rozwoj pracownikow w pge gornictwo i energetyka konwencjonalna s.a. oddzial
elektrownia belchatow. Dzialania marketingowe przedsiebiorstwa uslugowego na przykladzie
przedsiebiorstwa masterlink express. Oceny pracownicze jako element motywowania pracownikow. Zwiazek
logistyki z marketingiem na przykladzie przedsiebiorstwa ab s.a.. Animacja spoleczno-kulturalna instytucji
kultury wsrod spolecznosci lokalnej na przykladzie gminnego osrodka kultury w gminie dobra. Unia
europejska wobec narkotykow i narkomanii. Niezdolnosc do zawarcia malzenstwa kanonicznego jako skutek
braku zdolnosci konsensualnej. Wplyw globalnego kryzysu finansowego lat 2007 - 2009 na dostepnosc
kredytu bankowego jako zrodla finansowania przedsiebiorstw. Analiza rozwoju innowacyjnych form
kooperacji na przykladzie klastrow wojewodztwa malopolskiego. praca licencjacka budzet gminy . Ocena
kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie s.p.h. armagor sp. Z o.o w latach 2004-2006.
Gospodarka komunalna jako czynnik podnoszenia jakosci zycia- na przzykladzie gminy tulowice.. Zasady
opodatkowania podatkiem od towarow i uslug w rolnictwie- lesnictwie i rybolowstwie. Sytuacje kryzysowe
jako zrodlo rozwoju firmy w swietle analizy przypadkow. Analiza wyksztalcenia wyzszego na poziom
bezrobocia na rynku za pomoca modelu taksonomii wroclawskiej.. Wplyw stylu kierowania na odczucie
stresu u pracownikow. Zgwalcenia w zakladach karnych. Strategia dystrybucji produktow na przykladzie firmy
jtm. praca licencjacka budzet gminy . Bieg przedawnienia. Reklama praca magisterska. Komputeryzacja
szkolnictwa a jakosc zarzadxzania szkola podstawowa- gimnazjum i szkola ponadgimnazjalna.. Badanie
satysfakcji i zadowolenia klientow w uslugach. Zubrzycki- janusz. - pkwiu a nowe stawki vat 2013 .
Zarzadzanie wizerunkiem w polityce w odniesieniu do mechanizmow funkcjonowania marketingu
politycznego.. praca licencjacka budzet gminy . Konkurencyjnosc przemyslu tekstylnego na zintegrowanym
rynku europejskim. Kontraktowa szkoda na renomie. Analiza zasad odpowiedzialnosci na gruncie systemu
common law- konwencji wiedenskiej o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarow oraz polskiego
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systemu prawnego. Zarzadzanie projektami na przykladzie budowy terminala regazyfikacyjnego skroplonego
gazu ziemnego w swinoujsciu. Ocena poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy wybranego zakladu
piekarniczego.. Wspolna polityka rolna - wplyw funduszy strukturalnych na rozwoj rolnictwa na podstawie
gminy kutno. Zarzadzanie kapitalem obrotowym na przykladzie firmy zipo. Kierowanie personelem w
instytucji edukacyjnej na przykladzie zespolu szkol technicznych i ogolnoksztalcacych im. S. Zeromskiego w
czestochowie.. praca licencjacka budzet gminy . Organizacja dystrybucji towarow w ramach sieci sklepow
wielopowierzchniowych. Leasing jako forma finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa. Rola i znaczenie
komunikacji w organizacji na przykladzie fabryki mebli gabi w piaskach. Skazanie bez rozprawy na podstawie
wniosku zlozonego w trybie art. 335 k.p.k.. praca licencjacka budzet gminy . Wybrane aspekty ochrony
wlasnosci w orzecznictwie polskiego trybunalu konstytucyjnego- europejskiego trybunalu praw czlowieka i
sadu najwyzszego stanow zjednoczonych. Zachowanie i wzmocnienie tozsamosci kulturowej oraz promocja
regionu w programach przeksztalcen miasta na terenie dzielnicy viii krakowa i osiedla tyniec. Koncepcja
rozbudowy sieci komputerowej dla lodr - implementacja sieci vpn. Zasady ustalania wyniku finansowego z
uwzglednieniem specyfiki rachunkowosci budzetowej. Funkcjonowanie i ewidencja podatku od towarow i
uslug - vat na przykladzie spolki meg w latach 2005-2007. Transport zwierzat ze szczegolnym
uwzglednieniem transportu drogowego. Prawo do posiadania broni palnej jako prawo podmiotowe. Rola
szkolen w procesie rozwoju zasobow ludzkich na przykladzie firmy handlowej. Kredyty w polskiej bankowosci
na przykladzie banku spoldzielczego w sieradzu. Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec
przestepcow seksualnych. Wplyw zagrozen naturalnych na ruch turystyczny na przykladzie tajlandii. Nosniki
informacji oraz sieci teleinformatyczne z wykorzystaniem technologii optycznych.. Stan wojenny w swietle
konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 1997 roku. Zmiany zachodzace na rynku nieruchomosci
mieszkaniowych we wroclawiu w latach 2005-2010. Poziom i struktura uzdolnien zawodowych w planowaniu
kariery studentow. Gorynia- marian (1956- ). Red. - wejscie polski do strefy euro a miedzynarodowa
konkurencyjnosc i internacjonalizacja polskic. Budzet gminy siewierz jako podstawowe narzedzie
ksztaltowania gminnej gospodarki finansowej. Ocena poziomu jakosci uslug i satysfakcji klienta.. Strategie
finansowe w polityce inwestycyjnej gminy.. Narzedzia reklamy internetowej. Naleznosci z tytulu dostaw i
uslug w polityce rachunkowosci na podstawie przedsiebiorstwa lotos s.a.. Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa na podstawie w. Kruk s.a.. Lokalna polityka rynku pracy na przykladzie powiatu
radomszczanskiego (1999-2005). Produkty sektora uslug bankowych dla malych i srednich przedsiebiorstw.
Analiza korzysci i kosztow pelnego przystapienia polski do unii gospodarczej i walutowej. Oferta w obrocie z
udzialem konsumenta i oferta w obrocie profesjonalnym.. Styl kierowania-a wielkosc i branza
przedsiebiorstwa. Kryzys rynku nieruchomosci w kontekscie zmian zachodzacych na rynku finansowym. praca
licencjacka budzet gminy . Wplyw wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia na kulture organizacyjna
przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu elektronicznego omega sp. Z.o.o.. praca licencjacka budzet gminy .
Prace dyplomowe. Stres w zawodzie nauczyciela. zrodla i sposoby radzenia sobie ze stresem.
Charakterystyka porownawcza szkoly masowej i specjalnej. Analiza wplywu czynnikow szkodliwych i
uciazliwych na bezpieczenstwo pracy w przedsiebiorstwie cf gomma poland.. Zarzadzanie gospodarka
magazynowa na przykladzie centrum dystrybucji nomi.. Przestepstwa przeciwko pokojowi w konwencjach
miedzynarodowych i w prawie polskim. System nagrod i kar jako system motywujacy pracownikow urzedu
gminy poczesna. Sagan- iwona - miedzy integracja a konkurencja : gdansko-gdynski obszar metropolitalny .
System zarzadzania jakoscia na przykladzie urzedu miasta w zorach. Pojecie wypadku przy pracy. praca
licencjacka budzet gminy . System motywacji pracownikow w procesie zarzadzania wspolczesnej organizacji
na przykladzie przedsiebiorstwa kesmet.. Reklama w przedsiebiorstwie. Wielkie kampanie reklamowe..
Prawne i moralne aspekty reklamy w demokratycznym panstwie (na przykladzie polski). Zaangazowanie
zespolow nauczycieli w ewaluacje wewnetrzna.. Nowoczesne powierzchnie magazynowe w wojewodztwie
mazowieckim. Outsorcing procesu rekrutacji. Logistyka procesow produkcji na przykladzie firmy womart..
Rola posrednika w obrocie nieruchomosciami na przykladzie biura nieruchomosciami globex group s.c.
Kancelaria majatkowa. Ugoda administracyjna instrumentem ochrony praw jednostki wobec dzialan
administracji.. Przewlaszczenie na zabezpieczenie i cesja wierzytelnosci na zabezpieczenie jako formy
zabezieczenia wierzytelnosci bankowych w polsce. Pomoc w pisaniu pracy licencjackiej. Kontrasygnata aktow
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urzedowych prezydenta rp na tle jego konstytucyjnych funkcji. Problem zatrudnienia skazanych a
ustawodawstwo. Technologia produkcji mebli kuchennych i badanie ich jakosci .. Polityka pieniezna unii
europejskiej - geneza i ewolucja. Proces rekrutacji i selekcji w jednostkach samorzadu terytorialnego na
przykladzie urzedu miasta w piotrkowie trybunalskim. Podatek od nieruchomosci jako zrodlo dochodow
wlasnych w gminie pajeczno w latach 2008-2010.. Jasinski- artur. - architektura w czasach terroryzmu :
miasto- przestrzen publiczna- budynek . Umowa deweloperska. Zastosowanie systemow informatycznych w
procesie zarzadzania malym przedsiebiorstwem na przykladzie zakladu produkcyjno-handlowego kasbut.
Outsourcing jako metoda obnizania kosztow w limar sp. Z o.o.. Europejska spolka akcyjna- jako unijny
podmiot transgraniczny. Dowody w ogolnym postepowaniu administracyjnym. Niemierzalne cechy
charakterow kierownikow. Wynik finansowy a plynnosc w ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstwa na
podstawie jednostki swiadczacej uslugi medyczne. Zasady zwrotu kosztow procesu. Zastaw finansowy.
Finansowanie zewnetrzne jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wreczyca wielka. Analiza
finansowa jako narzedzie w ocenie kondycji przedsiebiorstwa na przykladzie firmy opoczno s.a..
Administracyjnoprawne aspekty wprowadzenia stanu kleski zywiolowej na terytorium rzeczypospolitej
polskiej. Pelnomocnictwo procesowe. Rola ryzyka i zrodla informacji w procesie podejmowania decyzji
inwestycyjnych. Obywatelstwo unii europejskiej. Zarzadzanie produkcja i jakoscia przy wytwarzaniu
korpusow silnikow elektrycznych. Pomoc spoleczna praca licencjacka. praca licencjacka budzet gminy .
Znaczenie marketingu wewnetrznego w uslugach bankowych dla efektywnej obslugi klienta na przykladzie
banku pekao s.a. w radomsku. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Aktywnosc
zawodowa wspolczesnych kobiet. praca licencjacka budzet gminy . Pisanie prac licencjackich cennik.
Postepowanie przed prezesem urzedu ochrony konkurencji i konsumentow. praca licencjacka budzet gminy .
Postepowanie przyspieszone w polskiej procedurze karnej. Analiza otoczenia konkurencyjnego na
przykladzie spolki indykpol.. praca licencjacka budzet gminy . Marketing szeptany i social media narzedzia
wspolczesnego marketingu. Analiza strategiczno-finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie p.h.u. mazpol.
Ochrona wierzycieli spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia po nowelizacji kodeksu spolek handlowych
ustawa z dnia 23 pazdziernika 2008 r.. Skarga konstytucyjna w republice federalnej niemiec i w polsce.
Zarzadzanie podatkiem dochodowym od osob fizycznych w przedsiebiorstwie x na przelomie lat 2008-2010.
Metody wyceny spolek na rynku kapitalowym w kontekscie strategii zarzadzania wartoscia vbm na
przykladzie spolki budimex s.a. Zarzadzanie zespolami zadaniowymi w organizacjach pozarzadowych na
przykladzie hufca zhp radomsko. Odpowiedzialnosc cywilna zarzadcow laczacych sie spolek. Prawnokarne
aspekty przestepstwa pedofilii. Turystyka uzdrowiskowa szansa rozwoju miejscowosci turystycznej
margherita di savoia we wloszech.. Swobodny przeplyw sportowcow w prawie unii europejskiej. Motywacja i
ocena praconikow jako istotny element zarzadzania na przykladzie tp s.a.. Quo vadis- eutanazjo? „dobra
smierc” – zakaz kontra legalizacja.. Klauzule abuzywne w umowie o wycieczke turystyczna zawieranej w
obrocie jednostronnie profesjonalnym. praca licencjacka budzet gminy . Rachunkowosc bankowa na
przykladzie banku ing bank slaski s.a.. Rola kapitalu zagranicznego w rozwoju gospodarczym polski. Skup i
sprzedaz wierzytelnosci przez banki oraz instytucje finansowe.. Ewolucja uslug bankowych dla klientow
indywidualnych (na przykladzie pko bp s.a. i nordea bank polska s.a. w latach 1998-2007). praca licencjacka
budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Analiza wybranych produktow bankowych na przykladzie pko
banku polskiego oraz ing banku slaskiego. Natychmiastowa wykonalnosc wyroku. Ocena systemu
motywowania pracownikow w urzedzie gminy wreczyca wielka. Strategiczne zarzadzanie przedsiebiorstwem
na przykladzie z.p.victus. Zastosowanie koncepcji marketing mix w polskich klubach pilkarskich na
przykladzie wisly krakow. praca licencjacka budzet gminy . Znaczenie marketingu w firmie swiadczacej uslugi
wymiany kulturalnej au-pair english first sp. Z o.o.. Umowy leasingu w prawie bilansowym i podatkowym.
Kalkulacja kosztow a decyzje cenowe na przykladzie przedsiebiorstwa x. Bankowy kredyt inwestycyjny jako
zrodlo finansowania przedsiebiorstwa.. Projekt przesla mostku drewnianego w parku nad zadana przeszkoda.
O szerokosci pomostu 3-00 m. Praca inzynierska budownictwo. Zachowania i preferencje konsumentow na
podstawie badan wlasnych.. Pomoc w pisaniu prac magisterskich. Autorskie prawa osobiste tworcy utworu
architektonicznego. Finansowanie i realizacja projektow wspolpracy miedzynarodowej. Rezydencja
podatkowa osob fizycznych.prawo krajowe i umowy miedzynarodowe o unikaniu podwojnego
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opodatkowania. Tematy prac magisterskich administracja. Zarzadzanie relacjami z dostawcami jako metoda
optymalizacji lancucha dostaw. Zachowanie agresywne nieletnich przestepcow. Strategia rozwoju
przedsiebiorstwa rodzinnego (na przykladzie firmy antpol). Sadownictwo administracyjne w drugiej
rzeczpospolitej. praca licencjacka budzet gminy . Mozliwosc wykorzystania funduszy w finansowaniu
dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw. Zarzadzanie majatkiem obrotowym na przykladzie firmy
colorado.. Szanse i bariery rozwoju msp. Strategia realizowania kariery zawodowej w preferencjach mlodej
generacji pracownikow. Zarzadzanie organizacjami pozarzadowymi na przykladzie towarzystwa sztuk
pieknych w krakowie. Kredyty hipoteczne dla osob fizycznych na przykladzie banku pko bp s.a.. Ustroj
republiki weimarskiej - geneza- rozwoj i upadek. praca licencjacka budzet gminy . Leasing jako alternatywny
sposob finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw.. Polska transformacja gospodarcza. Pomoc
postpenitencjarna.. Analiza efektywnosci ekonomicznej inwestycji (na przykl.budowy stacji
elektroenergetycznej). Nalecz- andrzej. - uznanie administracyjne a reglamentacja dzialalnosci gospodarczej
. Zakaz konkurencji w kodeksie pracy. Finansowanie spolki akcyjnej w formie obligacji. Ocena sytuacji
finansowej przedsiebiorstwa na wybranym przykladzie. Technologia informacyjno-komunikacyjna jako
narzedzie rozwoju wirtualnych lancuchow dostaw. Optymalizacja lancucha dostaw w przemysle
papierniczym na przykladzie przedsiebiorstwa jack-pol w olawie.. Porozumienia ograniczajace konkurencje.
Warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolnosci. Pisma procesowe w postepowaniu
cywilnym. Rynek funduszy inwestycyjnych w polsce na podstawie pioneer pekao tfi s.a.. Projekt stalowego
masztu praca inzynierska budownictwo. Wybrzeze morza czerwonego w ofertach biur podrozy. Leasing
nieruchomosci a inne metody finansowania nieruchomosci.. Pisanie prac dyplomowych cennik. Zasada
ostroznosci jako podstawa ograniczen w swobodnym przeplywie towarow. Euro- doswiadczenia z
funkcjonowania unii europejskiej znaczenie unii walutowej dla polski.. Samobojstwo w aspekcie prawnym i
kryminologicznym. Rozwoj gminnych inwestycji drogowych w gminach wiejskich w latach 2008-2010 na
wybranych przykladach. Rynek nieruchomosci mieszkaniowych w polsce w latach 2006-2010.. Struktura
dochodow i wydatkow powiatu wielunskiego za lata 2004-2006. Problematyka przestepczosci powrotnej na
gruncie prawa karnego w polsce.. Zarzadzanie bezpieczenstwem w szkole na przykladzie publicznego
gimnazjum nr 2 we wloszczowie.. Rola obiektow unesco w budowaniu atrakcyjnosci destynacji turystycznej
na przykladzie grecji. Zasady ogolne w polskim postepowaniu podatkowym. praca licencjacka budzet gminy .
Otoczenie sprzyjajace rozwojowi przedsiebiorstw w integrujacej sie europie. Rozwiazania logistyczne na
rynku oponiarskim na przykladzie przedsiebiorstwa motor marcin lenarciak . Analiza i ocena efektynego
wykorzystania srodkow trwalych w przedsiebiorstwie komunikacji samochodowej s.a. w czestochowie.
Amortyzacja srodkow trwalych jako element strategii ksztaltowania wyniku finansowego. Zadania
regionalnych izb obrachunkowych. Marketingowe i logistyczne aspekty dystrybucji produktow w
funkcjonowaniu przedsiebiorstwa branzy chemii budowlanej. Gospodarka finansowa samorzadowych
jednostek budzetowych. Prace magisterskie stosunki miedzynarodowe. Wozniak- michal gabriel (1949- ).
Red. - nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spojnosci spoleczno-ekonomicz.
Zarzadzaniu relacjami z klientem crm. Rozwoj rolnictwa regionu czestochowskiego po wejsciu do unii
europejskiej.. Kredyt bankowy jako jedno ze zrodel finansowania dzialalnosci mikroprzedsiebiorstw w
polsce.. Lednický- vaclav (1941- ). Red. - przedsiebiorczosc w warunkach unii europejskiej = podnikání v
podmínkách evropské unie . Obrot nieruchomosciami a organizacja euro 2012 w polsce. Ocena i analiza roli
motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie blachotrapez sp. Z o.o. Oraz jej wplyw na wyniki sprzedazy.
Dzialalnosc miejskiego osrodka sportu i rekreacji w czestochowie w latach 2003-2009.. Status
administracyjno-prawny osob niepelnosprawnych w polsce.. praca licencjacka budzet gminy . Uprawnienia
konsumenta w zakresie niezgodnosci towaru z umowa na wybranych przykladach. Rola rachunkowosci w
gospodarowaniu srodkami trwalymi na przykladzie przedsiebiorstwa akwedukt sp.j. w latach 2006-2009.
Zakaz wykorzystywania seksualnego dzieci w prawodawstwie unii europejskiej. Legislacja i praktyka..
Pozyskiwanie srodkow unijnych na finansowanie zadan gminy burzenin. Tematy prac magisterskich
resocjalizacja. Analiza plynnosci finansowej i rentownosci hts polska. Ocena dzialalnosci inwestycyjnej gminy
herby w latach 2007 -2009. Model podatkowego postepowania owolawczego.. Fundusze strukturalne jako
zrodlo finansowania inwestycji na przykladzie zakladow przetworstwa miesnego henryk kania s.a. w
.
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pszczynie. Analiza modeli logistycznych w aspekcie organizacji transportu na podstawie badanych
przedsiebiorstw. Przestepstwo zabojstwa dokonane w rodzinie.. Kosztorys ofertowy a rzeczywista wartosc
robot budowlanych praca inzynierska budownictwo. Swiadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego
rolnikow na przykladzie oddzialu regionalnego krus w czestochowie. Przedsiebiorczosc i jej specyfika na
terenach wiejskich na przykladzie gminy dlugosiodlo. Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami. Dochody i
wydatki gminy izbicko w latach 2007-2009. Partnerstwo wschodnie w kontescie wspolnej polityki
zagranicznej i bezpieczenstwa unii europejskiej. Operacyjne koszty dzialalnosci na przykladzie
przedsiebiorstwa delta s.a. Przestepstwa popelniane przy uzyciu broni palnej. Ksztaltowanie sie lojalnosci
nabywcow na przykladzie wybranych dobr i uslug. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet
gminy . praca licencjacka budzet gminy . Charakterystyka budzetu gminy zabkowice slaskie w latach 20092011. praca licencjacka budzet gminy . Logistyka w strategii rozwoju miasta glowna. Dowody w
postepowaniu administracyjnym. praca licencjacka budzet gminy . Miejsce i rola malych i srednich
przedsiebiorstw w gospodarce polskiej w latach 2003-2008. Monitoring sieci internetowej jako system
informatyczny wspomagajacy dzialanie i rozwoj firmy oferujacej uslugi internetowe. Rozwoj zasobow
ludzkich na przykladzie urzedu miasta namyslow.. Zaopatrzenie jako zrodlo ryzyka dla ciaglosci procesow w
lancuchu dostaw na przykladzie wybranych studiow przypadkow. Leasing jako forma finansowania inwestycji
w dzialalnosci gospodarczej. Employer branding w korelacji z oczekiwaniami pokolenia y. Na przykladzie
badan studentow uniwersytetu jagiellonskiego i akademii gorniczo hutniczej. Pancer-cybulska- ewa. transport lotniczy a regionalne rynki pracy w polsce = the impact of air transport on regional l. Pisanie pracy.
Charakter prawny umow opcyjnych. Umowa rachunku bankowego w prawie polskim. Kreowanie wizerunku
instytucji finansowej za pomoca instrumentow marketingu - mix na przykladzie skok im. F. Stefczyka.
Restrukturyzacja i perspektywy rozwoju kopaln wegla brunatnego w polsce na przykladzie kopalni wegla
brunatnego belchatow s.a.. Sciganie na wniosek dowodcy wojskowego. praca licencjacka budzet gminy .
Ocena kondycji finansowej wybranej spolki gieldowej branzy turystycznej a globalny kryzys.. Bankowosc
prywatna w obsludze gospodarstw domowych.. Skarga na uchwale organu jednostek samorzadu
terytorialnego.. praca licencjacka budzet gminy . Mobbing jako przyklad patologii w miejscu pracy.
Ciborowski- robert. Red. - rola polski w polityce unii europejskiej wobec krajow europy srodkowowschodniej : praca zbior. Najem- dzierzawa i uzyczenie jako prawne formy gospodarowania
nieruchomosciami gminy. Hass-symotiuk- maria (1941- ). Red. - wzorcowy plan kont a rachunkowosc
finansowa i zarzadcza podmiotow leczniczych . Efektywnosc gospodarowania srodkami trwalymi w
przedsiebiorstwie branzy rolno-spozywczej w latach 2007-2011.. Organizacja nauczania jezykow obcych w
szkolach podstawowych i gimnazjach za terenie powiatu proszowickiego.. Organizacja systemu
rachunkowosci a gospodarka finansowa w jednostkach sektora finansow publicznych na przykladzie urzedu
miasta czestochowy. Podejmowanie i prowadzenie dzialalnosci gospodarczej. Gaciarz- barbara. - samorzad a
rozwoj : instytucje- obywatele- podmiotowosc . praca licencjacka budzet gminy . Dabrowska- barbara
jolanta. - turystyka miedzynarodowa w globalnej gospodarce . Ustroj panstwa radzieckiego w okresie
dwudziestolecia miedzywojennego. Niewaznosc a nieistnienie uchwal organow spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia. praca licencjacka budzet gminy . Markowski- tadeusz (1949- ). Red. - poprawa jakosci i
efektywnosci planowania i zarzadzania rozwojem w administracji publicznej :. Badania kryteriow udzielania
pomocy spolecznej na przykladzie gminy wloszczowa. Wplyw kultury organizacji na motywacje pracownikow
krakowskiego biura festiwalowego. Marketing partnerski firmy farmaceutycznej x. Wylaczenie prawa poboru
akcji w zwyklym podwyzszeniu kapitalu zakladowego w spolce akcyjnej. Struktura wynagrodzenia
instrumentem motywowania kadr. praca licencjacka budzet gminy . Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia
zgodnego z norma iso 9001 w przedsiebiorstwach turystycznych. Terroryzm a bezpieczenstwo
miedzynarodowe. Porownanie ustawy o rachunkowosci i miedzynarodowych standardow rachunkowosci wplyw na sprawozdania finansowe. Logistyczne systemy transportu morskiego na przykladzie
przedsiebiorstwa dsv air&sea. Funkcjonowanie funduszy pozyczkowych i poreczeniowych wspierajacych
sektor msp na przykladzie instytucji dzialajacych w wojewodztwie lodzkim. Instrumenty finansowania
przedsiewziec innowacyjnych w polsce. Zarzadzanie instytucja pomocy spolecznej na przykladzie domu
pomocy spolecznej w lublincu. Praca magisterska licencjacka. Ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej
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spolki amica wronki s.a. w latach 2001 - 2005. praca licencjacka budzet gminy . Obligacje korporacyjne w
finansowaniu przedsiebiorstwa. praca licencjacka budzet gminy . Przesluchanie bieglych- specjalistow oraz
tlumacza i kuratora. Znaczenie czynnikow motywacji pozafinansowej w systemie motywacji pracownikow.
Opodatkowanie nieujawnionych dochodow. Ocena efektywnosci reklamy na przykladzie firmy plus gsm.
Naruszewicz- sylwia. - informatyzacja procedur celnych . Bankowosc hipoteczna w polsce. Problemy
srodowiska rzeczoznawcow majatkowych w opinii czlonkow lodzkich stowarzyszen zawodowych. Rola
szkolen w rozwoju kompetencji pracowniczych na przykladzie herz armatura i systemy grzewcze sp.z o.o..
Sluzebnosci gruntowe. Nadzor nad polskim rynkiem ubezpieczen gospodarczych na tle rozwiazan unijnych.
Analiza systemu dystrybucji i dzialan logistycznych firmy bmd polska. Zapis windykacyjny. Sprawiedliwy
handel znany na calym swiecie jako fair trade. Przymus leczenia a ochrona praw i wolnosci gwarantowanych
konstytucyjnie- zagadnienia wybrane.. Finansowanie terroryzmu. Zarzadzanie dzialalnoscia badawczorozwojowa na przykladzie przedsiebiorstwa kanita.. Pozaplacowe czynniki motywacyjne stosowane w
przedsiebiiorstwach miedzynarodowych na przykladzie us pharmacia oraz przedsiebiorstwa x. Srodki
ochrony prawenj w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. Przychody jako kategoria
finansowa rachunkowosci oraz podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osob prawnych.
Wdrozenie i funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarzadzania jakoscia- srodowiskiem- bezpieczenstwem
i higiena pracy w firmie ib sp. Z.o.o. W nowym targu. Sieci typu peer-to-peer - wykorzystywanie przez
studentow wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego. Niedobor snu a zmeczenie chroniczne w grupie
zawodowej pracownikow biurowych. praca licencjacka budzet gminy . Zarzadzanie projektami unijnymi w
realizacji strategii rozwoju lokalnego na przykladzie gminy kozienice w okresie programowania 2004 -2006
oraz w latach 2007 - 2010. praca licencjacka budzet gminy . Uwarunkowania przedsiebiorczosci w polsce.
Sposoby pozyskiwania zasobow finansowych na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej. Opodatkowanie
akcyza energii elektrycznej w polsce na tle regulacji unii europejskiej. Wplyw reklamy kosmetykow na
decyzje zakupowe kobiet. praca licencjacka budzet gminy . System ochrony konkurencji w polsce na tle
unijnej polityki konkurencji.. Przedsiewziecia innowacyjne w budownictwie. Technika silosowa w dystrybucji
suchych mieszanek budowlanych jako instrument zarzadzania logistycznego- na przykladzie wybranych
przedsiebiorstw rynku materialow budowlanych. Komunikowanie sie w zarzadzaniu przedsiebiorstwem (na
podstawie badan empirycznych przeprowadzonych w firmie get consulting sp. Z o.o. W opolu).. Analiza
wyniku finansowego i podatkowego w mago sp. Z o. O.. Ocena dzialalnosci otwartych funduszy
emerytalnych. Marketing-mix w tworzeniu wizerunku marki na przykladzie vichy i la roche-posay. Diagnoza
kondycji ekonomiczno - finansowej gminy pabianice w latach 2004 - 2006. Analiza procesow transportowych
na przykladzie przedsiebiorstwa transportowego mti - studzianki s.c.. Metody podejscia dochodowego w
wycenie przedsiebiorstw. Projektowanie strategii przedsiebiorstwa. Specyficzne determinanty stresu
zawodowego wsrod pracownikow jednostki ratowniczo-gasniczej panstwowej strazy pozarnej.. Motywacja
praca licencjacka. Indywidualne style reagowania na konflikt pracownikow na przykladzie wydzialu
organizacyhno- prawnego urzedu miata tarnowa. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w postepowaniu
cywilnym. zrodla finansowania zadan jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy przeciszow.
Zadania gmin w obszarze edukacji oraz zrodla ich finansowania na przykladzie gminy pysznica w latach 20062010. Analiza doboru zrodel finansowania przedsiebiorstwa. Zasady gospodarowania nieruchomosciami
skarbu panstwa. Analiza efektywnosci systemow logistycznych w przedsiebiorstwie produkcyjnym x.. Basajv. D. - deržavnij ustrij i politièna sistema ukraini : navèal’nij posibnik . Rola coachingu w zarzadzaniu
personelem. Zarzadzanie obiektem sportowym na przykladzie stadionu pepsi arena w warszawie.
Zachowanie tozsamosci czynu w procesie karnym - na styku zasad procesowych. praca licencjacka budzet
gminy . Zarzadzanie kapitalem w przedsiebiorstwie w celu poprawy plynnosci finansowej.. Dzialalnosc
inwestycyjna w rachunkowosci jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy przyrow w latach
2004-2006. praca licencjacka budzet gminy . Status ustrojowy- organizacja i kompetencje nik . Analiza
determinant jakosciowych procesu produkcji preform. Dualistyczny mechanizm naprawienia szkody w
procesie karnym. Finansowanie i rozwoj infrastruktury edukacujnej w wojewodztwie malopolskim ze
srodkow zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego.. Becker- gary stanley nieoczywistosci : ekonomiczna teoria wszystkiego . Wplyw materialnych i niematerialnych narzedzi
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motywowania na motywacje pracownikow na przykladzie firmy comex sp. Z o.o.. Temat pracy licencjackiej.
Modyfikacja niemieckiego systemu gospodarczego po ii wojnie swiatowej. Bezpieczenstwo pracy a kultura
organizacji w zarzadzaniu produkcja i uslugami na przykladzie wybranego urzedu skarbowego. Wydatki
budzetu gminy na przykladzie gminy opoczno w latach 2005-2009. praca licencjacka budzet gminy . zrodla
finansowania zadan jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy przeciszow. Dudzik- slawomir.
Red. - prawo unii europejskiej a prawo konstytucyjne panstw czlonkowskich . praca licencjacka budzet gminy
. Poziom integracji systemow informatycznych w najwiekszych przedsiebiorstwach przetworstwa
przemyslowego w polsce.. Ryzyko kredytowe w kredytowaniu potrzeb klientow indywidualnych w
dzialalnosci banku powszechna kasa oszczednosci w ostrolece. Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych
na przykladzie i oddzialu banku pekao s.a. w piotrkowie trybunalskim. Wplyw materialnych i niematerialnych
narzedzi motywacji na zachowania pracownikow firmy mcdonalds w kargal lesie. Socjologia prace
magisterskie. Zarzadzanie i wladanie majatkiem przedsiebiorstwa przeznaczonym na realizacje zadan
publicznej opieki zdrowotnej na przykladzie samodzielnego publicznego szpitala chorob pluc w siewierzu..
Leasing praca licencjacka. praca licencjacka budzet gminy . Oaza podatkowa jako zrodlo optymalizacji
podatkowej . Proces przeksztalcania prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci na przykladzie
gminy czestochowa. Strategia rozwoju malej firmy na przykladzie uslug transportowych. Gospodarowanie
nieruchomosciami skarbu panstwa na przykladzie agencji nieruchomosci rolnych.. Strategia rozwoju banku
spoldzielczego w staszowie. Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie pbk ostroleka sp. Z o.o.. Zakaz dokonywania czynnosci prawnych z samym soba przez
pelnomocnika. Monitoring pozycji witryn firmowych w wyszukiwarkach internetowych przy uzyciu systemu
agentowego web ranker. Pisanie prac magisterskich krakow. praca licencjacka budzet gminy . Pedagogika
tematy prac licencjackich. Srodki trwale i wartosci niematerialne i prawne w ustawie o rachunkowosci oraz
miedzynarodowych standardach sprawozdawczosci finansowej. Targi jako narzedzie promocji. praca
licencjacka budzet gminy . Kontrola zewnetrzna i wewnetrzna instytucji publicznej kasy rolniczego
ubezpieczenia spolecznego. Ograniczenia swobody kontraktowej w umowach licencji patentowych w swietle
wspolnotowego i polskiego prawa konkurencji. Kierowanie personelem w instytucji spolecznej na
przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych oddzial w czestochowie. Specyfika produktu bankowego
determinujaca sprzedaz osobista w banku na przykladzie esbanku banku spoldzielczego w radomsku..
System federalny w niemczech. Zlozonosc procesu zarzadzania ryzykiem walutowym rozpatrywana na
przykladzie polskiego przedsiebiorstwa. Regulacje prawne- przeksztalcenia wlasnosciowe oraz planowane
zmiany w rolnictwie na przykladzie sektora cukrowniczego w polsce w latach 1989-2005. Kultura
organizacyjna a poziom zaangazowania pracownikow. Jurydyzacja zycia spolecznego w obliczu globalizacji.
Ocena jakosci produkcji wentylatorow fabryki wentylatorow ownet w olkuszu. Rudymentarne zagadnienia
prawa fundacyjnego w polsce w swietle mozliwosci ukonstytuowania fundacji prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza. Historia- ustawodawstwo- orzecznictwo- analiza prawnoporownawcza.. Rozwoj firmy i jej
pracownicy w dobie globalizacji - globalne nadzieje i lokalne obawy. praca licencjacka budzet gminy . Bacaladam. Red. - orzecznictwo ets a polska ustawa o vat 2012 . praca licencjacka budzet gminy . Jakosc uslug
oferowana przez niepubliczne zaklady opieki zdrowotnej w polsce.. Poznan. Sluzba cywilna w polsce.. Wplyw
motywacji na efektywnosc pracy na przykladzie gminnej spoldzielni samopomoc chlopska w porebie. praca
licencjacka budzet gminy . Bakowska- katarzyna - kraje azji : korea poludniowa- malezja- wietnam : rynki
zagraniczne dla polskiego biznesu . praca licencjacka budzet gminy . Dobor oraz motywacja pracownikow na
przykladzie banku pekao s.a. oddzial w lodzi. Skutecznosc promocji wojewodztwa podkarpackiego w swietle
przeprowadzonych badan empirycznych. Wykorzystanie internetu w zarzadzaniu przedsiebiorstwem. Ocena
sytuacji przedsiebiorstwa narzedziami analizy finansowej: teoria i zastosowanie praktyczne.. Realizacja
inwestycji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Reklama porownawcza i reklama wprowadzajaca w
blad w prawie polskim. Proba analizy prawnoporownawczej instytucji swiadka koronnego w polsce i we
wloszech. Aspekty procesowe. Znaczenie zasad budzetowych w budzecie ogolnym unii europejskiej.
Logistyka praca magisterska. Znaczenie systemu zarzadzania bhp dla poprawy bezpieczenstwa pracy na
przykladzie walcowni blach grubych isd huty czestochowa sp.zo.o.. Analiza dochodow i wydatkow gminy lipie
w latach 2005-2009. J.w.construction holding s.a. jako developer na lodzkim rynku mieszkaniowym. Raklama
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marki na tle prawa wlasnosci intelektualnej. Bezrobocie praca magisterska. Rola dyplomacji w promocji
kultury na przykladzie programu ambasador - polityka kulturalna pieciu kontynentow. Prac licencjackich.
Czynniki rozwoju malych firm produkcyjno-handlowo-uslugowych (na przykladzie firmy abc macisz).
Finansowanie i marketing malych przedsiebiorstw na przykladzie pphu olbut. Zamowienia publiczne jako
instrument realizacji inwestycji miejskich. Analiza finansowa spolki lentex s.a. jako skuteczne narzedzie
wspomagajace proces zarzadzania przedsiebiorstwem i podejmowania decyzji. Koszty i zrodla finansowania
opieki zdrowotnej na przykladzie niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej profilaktyka medyczna w kutnie.
Roszczenie o spelnienie swiadczenia w naturze (zarys konstrukcji). Metody negocjacji biznesowych. Specyfika
negocjacji w e-commerce. Sozoekonomia budownictwa praca inzynierska budownictwo. Controlling
fonansowy i jego wplyw na wyniki przedsiebiorstwa na przykladzie dzialalnosci firmy famak s.a..
Podstawowe dzialalnosci bankow spoldzielczych w polsce do wymagan wynikajacych z nowej umowy
kapitalowej.. Odwolalnosc decyzji administracyjnych na podstawie przepisow szczegolnych. System
motywowania pracownikow jako czynnik wplywajacy na funkcjonowanie organizacji publicznej..
Wynagrodzenie nalezne od korzystajacego w przypadku rozwiazania umowy leasingu. Analiza systemu
motywacji pracownikow na przykladzie firmy handlowej. Postepowanie nieprocesowe o rozwiazanie spolki z
ograniczona odpowiedzialnoscia przez sad rejestrowy. Zawieranie umow droga elektroniczna w obrocie
profesjonalnym. Pozycja prawna kosciola zielonoswiatkowego w polsce. Plan marketingowy jako element
strategii przedsiebiorstwa.. Analiza systemu motywacji pozaplacowej na przykladzie firmy loreal.. Tematy
prac magisterskich rachunkowosc. Praca licencjacka rachunkowosc. Zarzadzanie instytucja pomocy
spolecznej na przykladzie domu pomocy spolecznej w lublincu. Ocena efektywnosci funkcjonowania grupy
kapitalowej bre banku s.a. w latach 2007-2011. Zachowania inwestorow gieldowych oraz ich strategie
inwestycyjne w dobie kryzysu gospodarczego na swiecie. Klosinski- kazimierz albin (1940- ). Red. - uslugi w
gospodarce swiatowej . Zastosowanie sieci komercyjnych w przedsiebiorstwie.. Wysokosc zadoscuczynienia
za szkode niemajatkowa. Outplacement droga do bezbolesnej restrukturyzacji zatrudnienia. Analiza
dochodow i wydatkkow gminy redziny w latach 2006-2009. Kryta plywalnia – 25 m. Praca inzynierska
budownictwo. Funkcjonowanie rynkow kapitalowych w krajach arabskich-na przykladzie krajow rejonu
zatoki perskiej. Rola funduszy unii europejskiej w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.
Rola srodkow zewnetrznych w realizacji inwestycji publicznych w gminie klobuck w okresie 2002-2005.
Krytyka pluralizmu wartosci isaiaha berlina. Prawne implikacje humanistycznej utopii. Kierunki prywatyzacji
przedsiebiorstw panstwowych. Logistyka na rynku polskim na przykladzie grupy schenker. Analiza
wykorzystania sieci internet na przykladzie firmy arj group spolka z o.o.. Motywowanie pracownikow w
instytucji publicznej.. Rzecznik praw obywatelskich. Analiza struktury wynagrodzen pracownikow
samorzadowych na przykladzie gminy buczek w latach 2006-2009. Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa na
przykladzie spolki mieszko s. A. W latach 2008-2010. Sytuacja polakow na unijnym rynku pracy w wybranych
krajach europejskich w latach 2000-2006. praca licencjacka budzet gminy . Analiza funkcjonowania
zakladowego systemu zarzadzania w oparciu o wymagania norm iso 9001:2000 oraz iso 14001:2004 w firmie
pabianickie zaklady graficzne spolka akcyjna. Kanaly dystrybucji w branzy ubezpieczeniowej. praca
licencjacka budzet gminy . Wolnosc jednostki w mysli politycznej johna stuarta milla. Pomoc wzajemna w
sprawach karnych pomiedzy panstwami unii europejskiej. praca licencjacka budzet gminy . Organy
kadlubowe w spolkach kapitalowych. Rekrutacja i selekcja pracownikow w szkolnictwie na przykladzie
zespolu szkol im. Stanislawa reymonta w przyrowie. Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny zdolnosci
kontynuacji dzialania spolki indykpol.. praca licencjacka budzet gminy . Instytucja prezydenta w v republice
francuskiej. Pojecie przedsiebiorcy w prawie polskim oraz w prawie wspolnotowym. Analiza dochodow i
wydatkow budzetu gminy goszczanow w latach 2006-2008. Patent na leki. Ksztaltowanie jakosci uslugi i
zadowolenia klienta na przykladzie restauracji paprazzi w lodzi. System motywowania w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem na przykladzie malej firmy.. praca licencjacka budzet gminy . Innowacyjne zmiany w
administracji publicznej w dobie spoleczenstwa informacyjnego. Niedozwolone postanowienia umowne w
umowach z deweloperem. praca licencjacka budzet gminy . Instrumenty prawno-organizacyjne sluzace
minimalizowaniu ryzyka osobowego pracodawcy na etapie poprzedzajacym nawiazanie stosunku pracy.
Wplyw tworzenia grup producentow rolnych na rozwoj infrastruktury technicznej obszarow wiejskich..
.
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Dzialalnosc agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Ochrona praw podstawowych w unii
europejskiej. Ograniczenie dowodu z zeznan swiadkow ze wzgledu na osobe w procesie cywilnym.
Zarzadzanie zasobami ludzkimi w sytuacji fuzji w przedsiebiorstwie branzy energetycznej. Strategia
marketingowa przedsiebiorstwa eastman kodak na polskim rynku.. Realizacja zasady zanieczyszczajacy placi
w prawie unii europejskiej. Wykorzystanie metody foresight w realizacji euro 2012. Analiza porownawcza
kredytu hipotecznego na przykladzie wybranych bankow komercyjnych w latach 2007-2011. Warunki
podjecia aktywnosci handlowej na rynku federacji rosyjskiej na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.
Rola instytucji samorzadowych w przeciwdzialaniu zjawisku bezrobocia w powiecie pajeczanskim na
przykladzie powiatowego urzedu pracy. Podstawy wznowienia postepowania sadowego w polskiej
procedurze karnej. Wykorzystanie funduszy stukturalnych przez gmine bedlno w latach 2004-2006 oraz
perspektywa na lata 2007-2013. Administracja terenowa w prl.. Efektywnosc narzedzi marketingu
politycznego na przykladzie wyborow samorzadowych. Urlop wychowawczy. Dzialalnosc marketingowa w
zakresie handlu drewnem w lasach panstwowych z uwzglednieniem nadlesnictwa strzelce opolskie.. praca
licencjacka budzet gminy . Restrukturyzacja gornictwa wegla kamiennego w polsce w kontekscie akcesji do
unii europejskiej. Naruszenie praw autorskich w internecie oraz ich cywilnoprawna ochrona. Analiza
funkcjonowania systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy pn-en iso 9001:2001 na podstawie firmy
ceramika tubadzin ii sp. Z o.o. W ozorkowie. praca licencjacka budzet gminy . Zarzadzanie uslugami
transportowymi i spedycyjnymi na rynku krajowym oraz miedzynarodowym na przykladzie firmy wincanton.
Przykladowe prace mgr. Ocena plynnosci finansowej firmy. Gospodarowanie nieruchomosciami
komunalnymi na przykladzie gminy gomunice w latach 2008-2011.. Budowanie konkurencyjnosci
przedsiebiorstwa w wybranych aspektach marketingu i logistyki. Analiza wynagrodzen. Praca licencjacka z
pedagogiki. Ewolucja kapitalu zakladowego jako instytucji ochrony wierzycieli w spolkach kapitalowych..
praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Analiza efektywnosci i plynnosci
newconnect- alternatywnego rynku inwestycyjnego gieldy papierow wartosciowych w warszawie.. System
remontow urzadzen stosowanyw isd huta czestochowa sp.zo.o.. Wybrane instytucje przygotowania
inwestycji drogowych. praca licencjacka budzet gminy . Egzekucja przez sprzedaz gospodarstwa rolnego.
Bibliografia praca magisterska. praca licencjacka budzet gminy . Utrata wartosci aktywow w swietle
polskiego prawa bilansowego i miedzynarodowych standardow rachunkowosci. Kreowanie wizerunku
przedsiebiorstwa poprzez wewnetrzne public relations na przykladzie browaru zywiec s. A.. Konsekwencje
nierzetelnosci i wadliwosci ksiag podatkowych.. Nietypowe formy zatrudnienia - pomiedzy elastycznym
rynkiem pracy a bezpieczenstwem socjalnym. Zjawisko bancassurance jako przyklad uniwersalizacji
dzialalnosci banku. Tortury jako metoda sledcza.. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet
gminy . Polska regulacja dostepu do informacji publicznej. Analiza krytyczna wybranej problematyki.
Promocja macierzynstwa oraz ochrona rodzicielstwa w swietle przepisow kodeksu pracy. Prawo cytatu w
swietle przepisow prawa autorskiego. Zarzadzanie kapitalem intelektualnym we wspolczesnej organizacji.
praca licencjacka budzet gminy . Sprawnosc komunikacji w grupie jako wyznacznik interakcji pracowniczych
na przykladzie firmy x.. Zasady prowadzenia dzialalnosci handlowej na e-rynku. Pamiec fleszowa a efekty
nastepcze dotyczace osoby jana pawla ii. Wplyw dotacji unijnych na rozwoj malych i srednich
przedsiebiorstw w powiecie ostroleckim. Dzialalnosc kazimierza gorskiego (1921 - 2006) w zakresie rozwoju
polskiej pilki noznej. Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci
mieszkaniowych.porownanie oferty bankow bz wbk- ing i pko bp. Dzialania podnoszace jakosc uslug w
administracji publicznej na przykladzie urzedu miasta i gminy szczuczyn. Budowanie przewagi konkurencyjnej
produktu branzy budowlanej na przykladzie firmy bess -pol. Analiza i poprawa warunkow pracy w zakladach
dziewiarskich w aspekcie modelowania przyjaznego srodowiska.. Wybrane zagadnienia prawnokarnej
ochrony danych osobowych. Praca komparatystyka systemow kontroli przestrzegania norm prawa pracy.
praca licencjacka budzet gminy . Prawne formy zabezpieczenia kredytow i windykacja naleznosci bankowych
na przykladzie banku pekao s.a.. Mosliwosci finansowania sektora malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce. Polityka zatrudnienia wspolczesnych organizacji w oczach kandydatow do pracy. Sprzedaz osobista w
przedsiebiorstwie branzy wykonczeniowej na przykladzie firmy drewno sp. J. Grupa fachowiec. Szkolenia
wprowadzajace narzedziem adaptacji pracowniczej. Metody pozafinansowego motywowania pracownikow.
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Analiza zmian poziomu oraz struktury bezrobocia i metod jego ograniczania na podstawie gminy murow..
Polityka monetarna stanow zjednoczonych jako jedna z przyczyn kryzysu finansowego 2007-2009. praca
licencjacka budzet gminy . Rola miedzynarodowych instytucji publicznych w europejskim kryzysie zadluzenia
- na przykladzie grecji. Administracyjnoprawna charakterystyka koncesji w prawie lotniczym. Pisanie prac
krakow. Wplyw bezposrednich inwestycji zagranicznych na rozwoj specjalnych stref ekonomicznych w
chinskiej republice ludowej. Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na przykladzie wybranej spoldzielni
mieszkaniowej. Ocena kondycji finansowej zakladu energetycznego czestochowa s.a. i porownanie jej ze
spolkami grupy konsolidacyjnej k - 5. Dochody podstawowej jednostki samorzadu terytorialnego oraz jej
samodzielnosc w zakresie wladztwa i polityki podatkowej-na przykladzie gminy piatek.. praca licencjacka
budzet gminy . Ocena funkcjonowania systemow obslugi sprzedazy w firmie hur-pol. Strategia rozwoju
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy weglostal sp. Z o.o.. Nowy porzadek prawny w telekomunikacji zmiany w ustawodawstwie krajowym w swietle przystapienia polski do unii europejskiej. Oczekiwania
aksjologiczne wobec biurokracji a zarzadzanie w sektorze publicznym. Ocena jakosci uslug swiadczonych
przez towarzystwo ubezpieczen i reasekuracji warta s.a. na przykladzie regionu w czestochowie..
Odpowiedzialnosc porzadkowa i dyscyplinarna pracownikow. Pisanie prac lublin. Wplyw podatku vat na
plynnosc finansowa przedsiebiorstwa handlowego dom. Satysfakcja uslugobiorcow obowiazujacego
ubezpieczenia komunikacyjnego z uslug swiadczonych przez wybranych ubezpieczycieli. zrodla finansowania
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy korfantow.. Nieuczciwe praktyki na rynku
bankowych kredytow konsumenckich. Wykorzystanie wizerunku znanych postaci w przekazach reklamowych
bankow. Wybrane zagadnienia logistyki dystrybucji przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa x.
Strategia rozwoju banku spoldzielczego w staszowie. Ocena zaleznosci miedzy wskaznikami finansowymi a
gieldowa wartoscia spolek cersanit s.a. i agora s.a.. Prawo do prywatnosci a karalne uzyskiwanie informacji.
Wybrane zagadnienia. Panstwo opiekuncze wobec problemu starzenia sie spoleczenstwa. Analiza zjawiska na
przykladzie finlandii.. Tworzenie wlasnego portfela inwestycyjno-oszczednosciowego w oparciu o produkty
multibanku. Reklama produktu leczniczego. Bankowy fundusz gwarancyjny jako instytucja gwarantujaca
depozyty w polskim systemie prawnym. praca licencjacka budzet gminy . Podatek dochodowy od osob
fizycznych w latach 2000 - 2003. Zabieg przerywania ciazy w swietle uregulowan prawnych. Kierowanie
szkola podstawowa w opatowie. Wspolpraca miast przygranicznych w realizacji zadan komunalnych..
Innowacyjnosc w rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa
nowum. Polecenie. Osoby prawne kosciola katolickiego w stosunkach cywilnoprawnych.. Kontakt skazanego
ze swiatem zewnetrznym poprzez zatrudnienie. Ocena dochodow budzetowych samorzadu lokalnego na
przykladzie gminy biala.. Uzasadniona watpliwosc co do poczytalnosci oskarzonego w kontekscie obrony
obligatoryjnej. Taktyka prowadzenia dzialan poscigowych. Dojrzalosc polskich przedsiebiorstw handlowych w
stosowaniu rozwiazan electronic commerce. Fundusze europejskie jako specyficzna forma finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw. Kwestia narodowosci slaskiej na slasku cieszynskim. Senat rzadzacy oraz
zgromadzenie reprezentantow jako organy naczelne rzeczypospolitej krakowskiej. Zasada samostanowienia
narodow na przykladzie katalonii i kraju baskow. Leasing w rachunkowosci przedsiebiorstw na przykladzie
spolki akcyjnej emex s.a.. Instytucja zawieszenia wykonania kary w polskim prawie karnym. Dzieci jako ofiary
wypadkow drogowych. Samoistne oddzialywanie wejscia w zycie konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 2
kwietnia 1997 roku na obowiazywanie ustaw wczesniejszych. Skutecznosc i efektywnosc systemu zarzadzania
jakoscia wedlug normy iso 9001 na przykladzie starostwa powiatowego w suchej beskidzkiej.. Analiza
technologiczno-ekonomiczna modernizacji zasobow mieszkaniowych z prefabrykatow wielkowymiarowych
praca inzynierska budownictwo. Uruchomienie i rozwoj malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy solidbud.. Bezpieczenstwo narodowe polski w obliczu agresji hitlerowskiej. Bezpieczenstwo danych
przetwarzanych w pakietach biurowych z zastosowaniem kryptografii. Stres i wypalenie zawodowe
ratownikow medycznych.. Zarzadzanie systemem ochrony srodowiska na przykladzie gminy klomnice.
Przestrzenny uklad kratownicowy sceny widowiskowej praca inzynierska budownictwo. Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w nowoczesnym przedsiebiorstwie. Programy lojalnosciowe jako uzyteczne narzedzie
marketingu partnerskiego stosowanego w branzy kosmetycznej. Zakaz reformations in peius w
postepowaniu administracyjnym.. Wplyw zewnetrznych zrodel finansowania przedsiebiorstwa na wynik
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finansowy. Srodki karne na gruncie kodeksu karnego. Studium operacyjne jako instrument zarzadzania
rozwojem na przykladzie pojezierza drawskiego.. Metody przesluchania podejrzanego. Pozytywne aspekty
konfliktow interpersonalnych w organizacji. Instrumenty motywowania pracownikow sluzby cywilnej na
przykladzie urzedu skarbowego w sieradzu. Wplyw promocji w polskich markach odziezowych na ich wyniki
finansowe. Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki
kghm polska miedz s.a. w latach 2008-2010. Maciejewska- alina. Red. - gospodarka przestrzenna w swietle
wymagan strategii zrownowazonego rozwoju = (spatial manage. praca licencjacka budzet gminy . Marketing
apteczny na przykladzie apteki „farmacja +. Szkolenia z punktu widzenia pracownikow na przykladzie firmy x
w pabianicach. Praca licencjacka z administracji. Orenstein- mitchell alexander. - prywatyzacja emerytur :
transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia spolecznego . Prace dyplomowe pedagogika.
Rola due diligence w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych (na przykladzie fuzji i przejec). Tytuly prac
magisterskich. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w postepowaniu cywilnym. Mcafee- andrew. - firma
2.0 : sukces dzieki nowym narzedziom internetowym . Podatek dochodowy od osob fizycznych w wielkiej
brytanii i w polsce. Analiza porownawcza.. praca licencjacka budzet gminy . Nowacki- roman. Red. - miedzy
historia a przyszloscia turystyki . Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci w ofercie banku
zachodniego wbk s.a. w dabrowie gorniczej. Rola motywacyjna stylow kierowania w procesie kierowania
zespolami pracowniczymi w sluzbie zdrowia. praca licencjacka budzet gminy . Dysfunkcje w procesie
zarzadzania zasobami ludzkimi. Formy rozliczania dochodu osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza w polsce. Realizacja projektow inwestycyjnych w jednostkach samorzadu terytoaialnego.
Studium przypadku - gmina niepolomice.. The role of outsourcing services in the optimalisation of
international business value chain. Infosys – the case study. Prowokacja policyjna jako prosta czynnosc
operacyjno-rozpoznawcza . Srodki zapobiegania i zwalczania przestepczosci nieletnich. Zarzadzanie
programami profilaktycznymi w szkolach.. praca licencjacka budzet gminy . Wlasna dzialalnosc gospodarcza
gminy.. Ocena zmian rozwoju spoleczno gospodarczego gmin miejsko-wiejskich wojewodztwa opolskiego w
latach 2003-2005. Wybrane administracyjnoprawne zagadnienia z zakresu sluzby cywilnej. Wartosc i
znaczenie marki w polityce przedsiebiorstwa z przykladowym pomiarem wartosci marki metoda interbrand.
Wartosc przedmiotu sporu w postepowaniu cywilnym. Psychoterror w miejscu pracy - wplyw mobbingu i
molestowania moralnego na osobowosc pracownika. Praca magisterska licencjacka. praca licencjacka budzet
gminy . Ochrona programow komputerow i ich systemow digital rights management w swietle prawa
autorskiego. Warunki techniczno-organizacyjne zastosowania kodow kreskowych w automatycznej
identyfikacji produktow. Reklama internetowa jako narzedzie do promowania wizerunku firmy. Gotowe
prace zaliczeniowe. Marketingowe zarzadzanie w przedsiebiorstwie produkcyjnym na rynku dobr
przemyslowych. praca licencjacka budzet gminy . Znaczenie internetu w zarzadzaniu wspolczesnym
przedsiebiorstwem. Promocja w strategii marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy marsel sp. Z
o.o.. praca licencjacka budzet gminy . Legalnosc selektywnej eliminacji w swietle miedzynarodowego prawa
humanitarnego. Wplyw reklamy na podejmowanie decyzji dotyczacych zakupu produktow na przykladzie
grupy studentow wydzialu zarzadzania politechniki czestochowskiej. Wykorzystanie franczyzy w strategii
rozwoju sieci stacji paliw na przykladzie polskiego koncernu naftowego orlen s.a.. Zarzadzanie uslugami
posprzdaznymi firmy cnh polska sp z o.o. W plocku. Strategia rozwoju na przykladzie gminy skoroszyce..
Zasady sporzadzania skonsolidowanych sprawozdan finansowych w regulacjach polskich i msr. Analiza
porownawcza. Pisanie prac bydgoszcz. Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy.. Ocena sytuacji
finansowej gminy na przykladzie gminy burzenin. Finansowa ocena efektywnosci funkcjonowania spolki z
ograniczona odpowiedzialnoscia aga w opolu w latach 2002-2004. Wdrasanie systemu ocen pracowniczych
metoda 360 stopni na przykladzie urzedu miasta w brzesku.. Zespolowy projekt programistyczny. Ewolucja
szczegolnego porzadku ustawowego dziedziczenia gospodarstw rolnych w prawie polskim. Koszty swiadczen
medycznych w przychodni lekarskiej. praca licencjacka budzet gminy . Finansowa ocena funkcjonowania
zakladu przemyslu bawelnianego frotex s.a. w latach 2000-2003. Gotowe prace dyplomowe. Dach- zofia
(1940- ). Red. - panstwo a rynek we wspolczesnej gospodarce : wybrane problemy . Micherda- bronislaw
(1945- ). Red. - prawo bilansowe a prawo podatkowe . Koncepcja organizacji uczacej sie. Studium przypadku
inicjatywy lodz europejska stolica kultury 2016.. Wykorzystanie systemu rfid w gospodarce magazynowej.
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Wplyw funduszy unijnych na rozwoj rolnictwa w wojewodztwie podlaskim. Wykorzystania infrastruktury
sluzby zdrowia na podstawie gminy zawiercie. .
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