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Wspieranie malej i sredniej przedsiebiorczosci po przystapieniu polski do unii europejskiej. Funkcjonowanie
gospodarki odpadami komunalnymi na przykladzie miasta kedzierzyna-kozla. Unieszkodliwianie odpadow
przez ich skladowanie jako przedmiot prawnej problematyki gospodarowania odpadami (ze szczegolnym
uwzglednieniem dyrektywy 1999/31 w sprwie skladowania odpadow oraz ustawy o odpadach). praca
licencjacka budzet gminy . Procedura --niebieskie karty w powiecie glubczyckim w latach 2006-2009.
Rekrutacja i selekcja pracownikow w sektorze publicznym (na przykladzie urzedow miasta oswiecim).
Macromedia flash- jako technologia tworzenia witryn internetowych i budowania wizerunku firmy.. Wplyw
konkurencyjnosci i innowacyjnosci przedsiebiorstw na decyzje o podejmowaniu przez polskich
przedsiebiorcow zagraniczych inwestycji bezposrednich. Wplyw przystapienia polski do unii europejskiej na
poziom inwestycji zagranicznych w polsce.. praca licencjacka budzet gminy . Analiza ekonomiczna
niepublicznego zakladu analiz medycznych. Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie przetworstwa tworzyw
sztucznych.. Marketing relacji na rynku b2b na przykladzie firmy euro polska. Funkcjonowanie nietypowych
spolek na przykladzie spolki wodnej w swietle zasady swobody dzialalnosci gospodarczej. Ksztaltowanie
struktury kapitalu w przedsiebiorstwie. Ksztaltowanie sie ustroju konstytucyjnego wspolczesnego iraku.. Plan
pracy dyplomowej. Projekt osiedlowego samoobslugowego sklepu spozywczego praca inzynierska
budownictwo. Przestepstwa przeciwko mieniu z uzyciem przemocy. Wdrazanie informatycznych systemow
zarzadzania na przykladzie systemu qrezus. Dzialalnosc bakow hipotecznych w polsce.. Gospodarka zapasami
w przedsiebiorstwie produkcyjnym. Aspekt efektywnosci w oparciu o zastosowanie systemu kanban.
Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia. praca licencjacka budzet gminy . Rola funduszy unijnych w
funkcjonowaniu jednostek samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy myslenice).. Karty platnicze jako
forma rozliczen pienieznych w ofercie banku ing bank slaski. Rozwoj przedsiebiorstwa a fundusz unijny sektorowy program operacyjny - wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstw. Fuzje i przejecia jako metoda
pozyskiwania i transferu wiedzy - analiza przypadkow.. Ocena dystrybucji wyrobow w przedsiebiorstwie alfa
w latach 2005-2009. Prawo do swiadczen z ubezpieczenia wypadkowego. Jakosc produktow bankowosci
elektronicznej na przykladzie doswiadczen pa-co-banku w pabianicach. Wplyw panstwa na gospodarke.
Analiza polityki fiskalnej. Kryzysy walutowe lat 90-tych: przyczyny i konsekwencje.. Konkurencyjnosc
panstwowych gospodarstw rolnych przeksztalconych w prywatne przedsiebiorstwa w swietle czlonkowstwa
polski w unii europejskiej. Rola dyrektora w szkole. Wplyw inwestycji wladz lokalnych na rozwoj gminy rozan.
Wykorzystanie rachunku kosztow w zarzadzaniu spoldzielnia mieszkaniowa na przykladzie sm im. J.
Slowackiego. Wplyw dzialania powiatowego urzedu pracy w zawierciu na polityke rynku pracy w powiecie
zawiercianskim. Zarzadzanie projektami europejskimi wspolfinansowanymi z funduszy pomocowych na
przykladzie gmin nowa brzeznica- ladzice i popow. Sposob reakcji panstwa wobec popelniania przestepstw
zwiazanych z narkomania . Sekurytyzacja naleznosci hipotecznych. praca licencjacka budzet gminy . Marka w
dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa telekomunikacja polska s.a.. Wplyw funduszy unijnych w
rozwoj infrastruktury technicznej w gminie lacko. Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na przykladzie
spoldzielni mieszkaniowej przodownik. Szanse i bariery rozwoju firm transportowych na przykladzie malej
jednostki gospodarczej trans-row.. Pisanie pracy dyplomowej. Logistyka zaopatrzenia w przedsiebiorstwie
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zpb. Ewolucja precedensu na przykladzie podejscia europejskiego trybunalu praw czlowieka do
transseksualizmu. Przeksztalcanie spolki komandytowo-akcyjnej w spolke akcyjna. Zmiana tresci stosunku
sluzbowego . Analiza warunkow kredytowania nieruchomosci mieszkaniowych w miescie katowice.
Dyskryminacja w organizacji. Analiza dopuszczalnosci usilowania podzegania. Motywowanie pracownikow w
przedsiebiorstwie na przykladzie gorazdze cement s.a.. Tematy prac licencjackich z rachunkowosci. praca
licencjacka budzet gminy . Dzialania marketingowe stosowane w krakowskich teatrach na przykladzie teatru
kto. Lancuch dostaw na przykladzie isd huty czestochowa sp.zo.o.. Finansowanie inwestycji rzeczowych w
przedsiebiorstwach miedzynarodowych. Odpowiedzialnosc przewoznika z tytulu miedzynarodowego
przewozu towarow wedlug konwencji cm. Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci w swietle europejskich
regul wieziennych z 2006r.. Wplyw modelu wspoldzialania w zespole na powstawanie efektu synergii..
Zarzadzanie relacjami z dostawcami jako metoda optymalizacji lancucha dostaw. Zqarzadzanie zasobami
ludzkimi w przedsiebiorstwie call center inter galactica- oddzial w opolu.. Leasing jako alternatywne zrodlo
finansowania w jednostce gospodarczej. Sytuacja prawna tymczasowo aresztowanego. praca licencjacka
budzet gminy . Polska szkola jako organizacja uczaca sie na przykladzie wybranych gimnazjow wojewodztwa
malopolskiego.. Barcik- a.. Pod kier. - tendencje w zarzadzaniu organizacjami przyszlosci : praca zbiorowa .
Rekrutacja i selekcja jako elementy procesu kadrowego na przykladzie jednostki wojskowej. Marketing
partnerski oraz jego znaczenie w dzialalnosci przedsiebiorstwa. Oswiadczenie woli skladane przez internetze szczegolnym uwzglednieniem oferty.. Naczelny sad administracyjny jako sad drugiej instancji. Krajowe i
miedzynarodowe aspekty regulacji rachunkowosci rolnej. praca licencjacka budzet gminy . Analiza i ocena
kultury organizacyjnej w klubie sportowym na przykladzie towarzystwa sportowego wisla krakow. Ocena
efektywnosci leasingu jako formy finansowania inwestycji rzeczowych. Analiza kredytu hipotecznego na
podstawie dzialalnosci ing banku slaskiego s.a.. Kierunki zmian dzialan marketingowych na polskim rynku
farmaceutycznym – wieloplaszczyznowa analiza na wybranych przykladach. Przyklad pracy magisterskiej.
Rola szkolenia w motywowaniu pracownikow na przykladzie firmy mielczarek ze zdunskiej woli. praca
licencjacka budzet gminy . Mobbing jako przejaw patologii w relacjach interpersonalnych na przykladzie
organizacji x1- x2- x3. Wplyw rodzaju finansowania na plynnosc mikro--malych i srednich przedsiebiorstw.
Wplyw kontroli wewnetrznej i audytu na rozwoj firmy na przykladzie banku polska kasa opieki spolka
akcyjna. Analiza szkolen jako narzedzi motywacji na przykladzie sluzby wieziennej. Planowanie - rekrutacja i
selekcja pracownikow jako element polityki personalnej. Zastosowanie analizy wskaznikowej w ocenie
kondycji finansowej przedsiebiorstwa.. Mozliwosci wykorzystania fortow twierdzy krakow do celow
turystycznych. Ocena szans rozwojowych wybranych przedsiebiorstw branzy cukierniczej. Organizacja
prokuratury w polsce. praca licencjacka budzet gminy . Unikanie odpowiedzialnosci karnej. Efektywnosc
wykorzystania instrumentow motywujacych pracownikow na przykladzie firmy inditex. Starzynska- waclawa.
Red. - macroeconomic and regional aspects of the european integration . Zastosowanie elementow
promocji mix w polskich klubach pilkarskich na przykladzie lecha poznan.. praca licencjacka budzet gminy .
praca licencjacka budzet gminy . Ulaskawienie w polskim postepowaniu karnym. Ocena dzialalnosci
kredytowej banku spoldzielczego w gidlach w latach 2002-2006. Znaczenie deficytu budzetowego w
funkcjonowaniu jednostki samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy lodz w latach 2000-2004). Ocena
jakosci produktow miesnych. Glowa panstwa w polskich ustawach zasadniczych xx wieku.. Komunikacja jako
element kultury organizacyjnej na przykladzie firmy konsalnet inowopol sp. Z o.o.. Prace magisterskie. Ocena
procesow restrukturyzacji grupy pkp s.a.. Rodzaje dzialalnosci reglamentowanej prowadzonej przez
organizacje pozarzadowe. Standaryzacja jako determinanta efektywnosci procesu sprzedazy.. Aktualnosc
zasady akcesoryjnosci praw zastawniczych. Rozwoj sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce na
przykladzie sektora budowlanego w gliwicach.. Promocja polskiej edukacji wyzszej za granica na przykladzie
uniwersytetu jagiellonskiego. zrodla finasowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce. Skarga o
stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia - charakterystyka instytucji.. Zakaz
wykonywania zawodu- zajmowania stanowiska lub prowadzenia dzialalnosci gospodarczej jako forma reakcji
na przestepstwo. Ocena zdolnosci przedsiebiorstwa do kontynuowania dzialalnosci na przykladzie
przedsiebiorstwa wielobranzowego elpro w wygnanowie. Zbieg egzekucji administracyjnej i sadowej. Pisanie
prac szczecin. Wypadki nadzwyczajne w jednostkach penitencjarnych. Efektywnosc stylow kierowania na
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podstawie firmy x. Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa poprzez analize lancucha wartosci
na podstawie firmy eko-region sp. Z o.o.. Zarzadzanie regionalnym programem operacyjnym na przykladzie
regionalnego programu operacyjnego wojewodztwa slaskiego. Konkurencyjnosc elektronicznych uslug
bankowych. Rola fuzji i przejec w rozwoju przedsiebiorstw (na przykladzie korporacji sabre holdings). praca
licencjacka budzet gminy . Budzet gminy na przykladzie gminy bielsk w latach 2007 - 2011. Wlasciwosc sadu
z delegacji. Internet jako narzedzie realizacji sprzedazy.. Bankowy kredyt konsumencki. Percepcja reklam analiza i ocena na przykladzie konkretnej grupy respondentow. Ocena dzialalnosci inwestycyjnej gminy
olesno w latach 2007-2009 w oparciu o jej strategie rozwoju. Wplyw stylu kierowania na poziom satysfakcji
podwladnego na przykladzie urzedu gminy w starczy i w poczesnej. Klauzule generalne i zwroty nieostre w
prawie administracyjnym. Partnerstwo publiczno- prywatne jako forma wspolpracy miedzysektorowej w
polsce. zrodla finansowania budzetowego gminy na podstawie gminy baruchowo. Praca licencjacka wzor.
Audyt energetycny i analiza zalecen termomodernizacyjnych dla przykladowego domu jednorodzinnego
praca inzynierska budownictwo. Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu praca magisterska. Miejsce gminy w
zdecentralizowanym systemie finansow publicznych. Analiza i ocena plynnosci finansowej przedsiebiorstwa
partner sp. Zo.o. W latach 2002-2004. Baseny opolszczyzny jako obiekty rekreacji.. Rola turystyki w
aktywizacji spoleczno-gospodarczej obszarow wiejskich na przykladzie gminy rudziniec. Ocena zmian
struktury dochodow w gminach miejsko-wiejskich. Rekrutacja i selekcja jako podstawa procesu
gospodarowania potancjalem ludzkim (na przykladzie masterlink sp. Z o.o.). Rola domow kultury w
tworzeniu zycia kulturalnego dzielnic na przykladzie nowohuckiego centrum kultury. Ocena i analiza systemu
zarzadzania jakoscia na przykladzie przedsiebiorstwa szewos s.a.. Ocena i zarzadzanie ryzykiem
ubezpieczeniowym a skladka ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu autocasco. Struktura administracyjna i
podzial kompetencji komisji europejskiej.. Pisanie prac magisterskich. Formy i metody pomocy rodzinie w
miejskim osrodku pomocy spolecznej w radomsku. Kowalski- andrzej. Red. - propozycje rozwiazan wpr 2013+
a konkurencyjnosc gospodarki zywnosciowej i obszarow wiejs. Bariery w komunikowaniu sie w procesie
dydaktycznym na przykladzie wydzialu zarzadzania ul. Ocena sytuacji finansowej kredyt banku s.a. w latach
2006-2010. Zasada dyspozycyjnosci we wlasciwym postepowaniu egzekucyjnym. Zakres kontroli
sprawowanej przez sady administracyjne. Branding narodowy: jak zrobic kraj konkurencyjnym na rynku
turystycznym. Rola operatora logistycznego w outsourcingu uslug logistycznych na przykladzie firmy
spedimex. praca licencjacka budzet gminy . Trendy w logistyce dystrybucji w aspekcie bankowosci
elektronicznej. Studium przypadku. Motywowanie przez wynagradzanie.. Ceny transferowe w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem wielonarodowym. Historia sil zbrojnych. Polityka i kultura europy. Wylaczenia grupowe
dla porozumien transferu technologii w unii europejskiej. praca licencjacka budzet gminy . Handel i uslugi
przez internet w firmie krakinform sp. Z o.o.. Bartoszek- adam. Red. - aktywizacja edukacyjna i zawodowa
mieszkancow a jakosc zycia w miastach peryferyjnych . Zastosowanie analizy finansowej w zarzadzaniu
spolka akcyjna na przykladzie techmex s.a.. Public relations jako instrument zarzadzania miastem na
przykladzie radomska. Ewolucja wspolnoty polityki rolnej unii europejskeij - konsekwencje dla wsi i rolnictwa
w polsce. Cechy i charakterystyka instytucjonalnego procesu zakupu i sprzedazy na przykladzie firmy
cementownia chelm. Motywacja pracownikow (na przykladzie herbapolu-lublin sa w lublinie). Blachnioparzych- anna. - kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi . Wozniak- leszek - staze narzedziem
intensyfikacji wspolpracy nauki i przemyslu : wplyw wspolpracy przemys. Wplyw procesow logistycznych na
dzialalnosc produkcyjna huty szkla.. Pojecie samowoli budowlanej i jej uzdrowienie w polskim prawie
administracyjnym. Zakopane jako produkt unijny. praca licencjacka budzet gminy . Instytucje
parlamentaryzmu angielskiego na przestrzeni xvii w - 1832 r.. Odpowiedzialnosc karna osob o zaburzeniach
psychopatycznych. Ocena zagrozen na wybranych stanowiskach pracy jako niezbedny element wdrozenia
systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy na przykladzie kuzni palysz. Ocena perspektyw
rozwoju infrastruktury gminy kamienica polska w ramach funduszy strukturalnych ue. Przykladowe prace
mgr. Elementy systemu motywacyjnego oraz systemu oceniania w przedsiebiorstwie. Wplyw wybranych
instrumentow wspolnej polityki rolnej na inwestycje w gospodarstwach rolnych na podlasiu. praca
licencjacka budzet gminy . Dotacje na finansowanie dzialalnosci gospodarczej realizowanej przez powiatowy
urzad pracy w zywcu. Prawne aspekty rozpoczecia i zakonczenia dzialalnosci spolki z ograniczona
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odpowiedzialnoscia. Hazard on-line w ue: rynek wewnetrzny a uprawnienia dyskrecjonalne panstw
czlonkowskich. Pisanie prac wspolpraca. Wplyw projektow europejskich na spoleczno-gospodarczy rozwoj
gminy klomnice. Warunki skutecznego zarzadzania jednostkami organizacyjnymi samorzadu terytorialnego..
Funkcjonowanie ratownictwa gorskiego na przykladzie beskidzkiej grupy gopr na tle doswoadczen
zagranicznych. Charakterystyka szkolen pracownikow na przykladzie przedzalni zawiercie s.a.. Nowe
podejscie do zamowien publicznych. Zmiany na polskim rynku pracy po wstapieniu polski do unii
europejskiej na przykladzie miasta lodzi. Zarzadzanie jakoscia w cf gomma polska na podstawie produkcji
przewodow hamulcowych. praca licencjacka budzet gminy . Znaczenie inwestycji w rozwoju gospodarczym
powiatu lublinieckiego.. Analiza struktury bezrobocia i sposoby jego ograniczania w wojewodztwie lodzkim
w latach 2002-2006. Motywowanie jako element procesu zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
urzedu kontroli skarbowej w opolu. Rola kapitalu w zarzadzaniu przedsiebiorstwem budowlanym dan- future
sp. Z o.o.. Kwestia odtworzenia panstwowosci polskiej w okresie i wojny swiatowej oraz utrzymania
suwerennosci ii rzeczpospolitej w dobie miedzywojnia na tle wydarzen na scenie miedzynarodowej.. Rozwoj
sieci desilva w polsce. praca licencjacka budzet gminy . Gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi na
przykladzie gminy olsztyn w latach 2005-2009. Borowska- paula a. - prawo administracyjne : cwiczenia .
Wplyw funduszy strukturalnych unii europejskiej na zmiany sytuacji na rynku pracy w polsce w dobie kryzysu
gospodarczego na przykladzie powiatu kutnowskiego. Rozwoj rynku doradztwa finansowego w polsce na
przykladzie pdm sp. Z o.o.. Prace dyplomowe. Wplyw kryzysu gospodarczego na rynek ubezpieczen na zycie
w polsce. praca licencjacka budzet gminy . Naduzycia finansowe w systemie rachunkowosci przedsiebiorstw..
Motywacja placowa i pozaplacowa pracownikow sieci supermarketow na przykladzie firmy x. Wprowadzenie
nowego produktu na rynek na przykladzie mercedesa klasy - e przez przedsiebiorstwo daimler ag - mercedes
benz.. Zmiany w polskim systemie ubezpieczen emerytalnych i ich wplyw na wysokosc emerytur.
Wykorzystanie wielowymiarowej analizy porownawczej (wap) do oceny rozwoju spoleczno - ekonomicznego
na swiecie.. Patologie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi. Przepisywanie prac. Zazalenie w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.. Podstawy reformy systemu finansow publicznych w polsce. Rekrutacja i
motywacja jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na podstawie firmy x. praca
licencjacka budzet gminy . Cykl zycia organizacji na przykladzie fundacji mimo wszystko. Zasady i tryb zwrotu
wywlaszczonych nieruchomosci w swietle ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami.
Logistyka w procesach zaopatrzenia materialowego (na przykladzie bot kwb belchatow s.a.). Habekpatrycja. - spoleczna odpowiedzialnosc a zarzadzanie jakoscia . Ochrona funkcjonariusza publicznego w
panstwie obywatelskim. Powstanie i rozwoj miedzynarodowego komitetu olimpijskiego. Aplikacja infokred 3
- przyklad sysytemu informatycznego wspomagajacego podejmowanie decyzji kredytowych. Analiza
marketingowa dzialan promocyjnych na przykladzie firmy z branzy budowlanej. Motywowanie pracownikow
w miejskim osrodku pomocy spolecznej w czestochowie. praca licencjacka budzet gminy . Kreowanie
wizerunku miasta jako element promocji na przykladzie miasta krakowa. Przybicie w postepowaniu
egzekucyjnym. Dzialalnosc pfron a dofinansowanie wynagrodzen pracownikow w zakladach pracy chronionej
na przykladzie konsalnet-inowopol sp. Z o.o. Zaklad pracy chronionej. Wplyw imprez sportowych na rozwoj
zakopanego. Controlling jako system wspomagania zarzadzania. Odrebnosci postepowania uproszczonego.
Innowacyjne metody motywacji pracownikow zrodlem konkurencyjnosci malych i srednich przedsiebiorstw..
Zastosowanie technologii agentowej w poprawie pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstwa. Analiza
ekonomiczna i finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa bot kwb belchatow s.a. w latach
2004-2006. Ekspatriacja w przedsiebiorstwach miedzynarodowych oraz globalnych.. Analiza i ocena
standingu finansowego firmy na podstawie sprawozdan finansowych. Analiza i ocena strategii zarzadzania
zasobami ludzkimi w krakowskim przedsiebiorstwie hotelarsko - turystycznym sp. Z o.o.. Zaradca jako
uczestnik rynku nieruchomosci. System zarzadzania jakoscia w kopalni wegla brunatnego kwb belchatow.
Analiza i ocena budzetu gminy na przykladzie gminy poczesna w latach 2006-2009. Wykonywanie kary
pozbawienia wolnosci wobec sprawcow przestepstw seksualnych. Wplyw banku centralnego na polityke
gospodarcza w polsce. Fundusze venture capital jako zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw
w polsce.. Optymalizacja procesu produkcyjnego mebli.. Przestepstwa przeciwko pokojowi w konwencjach
miedzynarodowych i w prawie polskim. Zurawska- joanna. - kreatywnosc i komunikacja a innowacje w
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malych i srednich przedsiebiorstwach w wojewodztwi. Azyl terytorialny i azyl dyplomatyczny w prawie
miedzynarodowym. Kapital zakladowy w spolce z ograniczona odpowiedzilnoscia - istota prawna i
organizacyjna. Prawo czlowieka do zycia. Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy nutricia
polska.. Prace magisterskie wroclaw. Minimalne standardy ochrony praw skazanego. Mozliwosci rozwoju
turysyki na terenie gminy slomniki. Wspolpraca organizacji pozarzadowych z jednostkami penitencjarnymi w
polsce na przykladzie aresztu sledczego krakow podgorze.. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka
budzet gminy . Pisanie pracy inzynierskiej. Instytucje demokracji bezposredniej w systemie konstytucyjnym
polski. praca licencjacka budzet gminy . Prywatyzacja sektora elektroenergetycznego a polityka energetyczna
kraju. Systemy motywacyjne w bankach. Egzekucja z wynagrodzenia za prace. Rekrutacja i doskonalenie jako
element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy drukpol. Kredyt jako produkt bankowy. Karac czy
leczyc - proba ujecia zjawiska pedofilii. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy .
praca licencjacka budzet gminy . Posrednika na rynku nieruchomosci jako podmiot zmniejszajacy ryzyko
transakcji na podstawie biura obrotu nieruchomosci panorama. praca licencjacka budzet gminy . praca
licencjacka budzet gminy . E-rp- jako narzedzie przyszlosci.. Podatek od towarow i uslug jako podatek od
wartosci dodanej.. Rola organizacji pozarzadowych w rozwoju lokalnym na podstawie nadwislanskiej grupy
dzialania e.o. cenoma. Analiza i ocena dzialalnosci kredytowej ing banku slaskiego w latach 2004-2008. Prace
licencjackie filologia angielska. Wplyw funduszy unijnych na rozwoj rolnictwa w wojewodztwie podlaskim.
Music production in windows environment. Znaczenie polityki regionalnej i spolecznej unii europejskiej w
niwelowaniu dysproporcji spolecznych.przyklad wojewodztwa lodzkiego. Wplyw szkolen pracowniczych w
procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie oddzialu telekomunikacji polskiej. Znaczenie
sprawozdan finansowych w zarzadzaniu bankiem na przykladzie banku spoldzielczego w namyslowie..
Pancer-cybulska- ewa. Red. - polityka spojnosci w okresie 2014-2020 a rozwoj regionow europy . praca
licencjacka budzet gminy . Kryteria i mierniki bankowej oceny zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa x s.a..
Motywacyjna rola systemu szkolen pracowniczych na przykladzie organizacji x.. Rynek ubezpieczen
komunikacyjnych w polsce. Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec skazanych matek.. Krolestwo
norwegii - misja nordycka i miejsce w strukturach europejskiego obszaru gospodarczego (eog). Budzet gminy
biala na tle finansow publicznych. Zarzadzanie relacjami z klientami we wspolczesnej organizacji z
wykorzystaniem koncepcji crm. praca licencjacka budzet gminy . Prawo do informacji. praca licencjacka
budzet gminy . Obsluga klienta firmy transportowej przy pomocy narzedzi internetowych na przykladzie
korporacji ups. Godecki- zbigniew. Red. - etyka a podatki i doradztwo podatkowe . Determinaty wyboru
produktu na przykladzie wybranej branzy monopolowej. Funkcjonowanie jednostek samorzadu
terytorialnego w unii europejskiej na przykladzie miasta i gminy prudnik.. praca licencjacka budzet gminy .
Dostosowania systemu ubezpieczen spolecznych w polsce do wymogow unii europejskiej. Wynagradzanie
finansowe jako element systemu motywowania pracownikow. Przygotowanie rolisenii hotelu logos do
wprowadzienia dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej oraz systemu haccp.. Planowanie przestrzenne na
przykladzie gminy redziny. Zasady prawa zagospodarowania przestrzennego na przykladzie gminy gdow.
Marketing terytorialny jako model profesjonalizmu zarzadzania w administracji publicznej.. Ocena strategii
rozwoju turystyki gminy wlodowice. Wybrane zagadnienia prawnokarnej problematyki transplantologii
lekarskiej.. Wplyw marketingu na rozwoj rynku prasowego w warunkach globalnych zmian informacyjnych
na przykladzie ruch s.a.. Kurzepa- boleslaw. - ustawa o wyrobach budowlanych . praca licencjacka budzet
gminy . Ubezpieczenia spoleczne rolnikow na przykladzie kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego
rolnikow placowki terenowej w koniecpolu.. Ocena funkcjonowania doradztwa ubezpieczeniowego jako
kluczowego ogniwa bezposredniej dzialalnosci sprzedazowej towarzystwa ubezpieczeniowego pzu s.a..
Analiza zadluzenia a rozwoj gminy na przykladzie gmin poczesna i konopiska. Europejskie fundusze spoleczne
- geneza- ewolucja- znaczenie. Prawo do integralnosci w utworach audiowizualnych. Zarzadzanie studencka
instytucja kultury na przykladzie centrum kultury rotunda.. Zielinski- tadeusz j. (1966- ). Red. - prawo i religia
. Aktywnosc innowacyjna przedsiebiorstw w polsce w latach 2006-2009. Analiza sprawozdan finansowych na
podstawie firmy oto s.a.. Opakowania zbiorcze w logistyce na podstawie przedsiebiorstw x.. Miejsce
zamieszkania a sytuacja mlodziezy na rynku pracy. praca licencjacka budzet gminy . Wplyw innowacji
technologicznych na zmiane oblicza sektora bankowego.. Motywowanie w zarzadzaniu zasobai ludzkimi na
.
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przykladzie firmy otmet zbyt sp. Z o.o. W krapkowicach.. praca licencjacka budzet gminy . Dozor
elektroniczny w polsce. Sprzedam prace magisterska. Fuzje w sektorze bankowym na przykladzie bankow
bph i pbk. Motywacja jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie logistycznym.
Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie - ujecie teoretyczne. Cywilnoprawna ochrona
korespondencji. Negatywne reakcje konsumentow na wybrane formy promocji.. Nowa umowa kapitalowa wdrozenie w polsce. Finansowe determinanty rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
firmy x. Ulaskawienie w polskim procesie karnym. praca licencjacka budzet gminy . Ustroj miasta krakowa na
przelomie xix i xx wieku. Systemy informatyczne w dzialalnosci bankow detalicznych na przykladzie wbk s.a..
Wprowadzanie systemu haccp i kontroli jakosci w sektorze gastronomicznym. Prawna instytucjonalizacja
homoseksualnych zwiazkow partnerskich w polsce. Integracja jako narzedzie w budowie zespolu w
przedsiebiorstwie wielokulturowym. Matusik- grzegorz. - wlasnosc urzadzen przesylowych a prawa do
gruntu . Zastosowanie internetu w promocji hotelu na przykladzie hotelu europejskiego w krakowie..
Restrukturyzacja przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow chemicznych rudniki s.a.. Zarzadzanie rozwojem
zawodowym nauczycieli.. Ogolna charakterystyka podatku vat.. Male i srednie przedsiebiorstwa w
gospodarce rynkowej w polsce i w niemczech. praca licencjacka budzet gminy . Determinanty rozwoju
indywidualnego mlodziezy akademickiej w dobie jednoczacej sie europy. Chsrakterystyka i koncepcje
wykorzystania walorow turystycznych gminy sejny. Rozwoj panstwowosci pruskiej na tle ustroju i rzeszy
niemieckiej- zwiazku niemieckiego oraz ii cesartstwa- xviii-xix w.. Analiza preferencji potencjalnych
nabywcow nieruchomosci mieszkaniowych w lodzi. Projekt mozliwosci technicznej modernizacji istniejacego
budynku mieszkalnego w zakresie wykorzystania energii slonecznej do przygotowania cieplej wody praca
inzynierska budownictwo. Klauzule abuzywne w umowie o kredyt konsumencki.. Rekrutacja- selekcja i
szkolenia a rozwoj organizacji na przykladzie firmy. Uprawnienia konsumenta w zakresie niezgodnosci
towaru z umowa na wybranych przykladach. Zasoby mieszkaniowe w polsce w latach 1999-2009 na
przykladzie miasta czestochowy. Budzetowanie zadaniowe w gminach ze szczegolnym uwzglednieniem
przedsiewziec inwestycyjnych (na przykladzie gminy zelechlinek). Produkt jako element marketingowej
dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego ewab. unia gospodarcza i
walutowa - wyzwanie dla polski. Znaczenie marki i logo. Badanie dotyczace wprowadzenia nowego
produktu. praca licencjacka budzet gminy . Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej spolki
orbis s. A.. Zarzadzanie szkola mistrzostwa sportowego. Postawy nauczycieli i trenerow wobec uczniow a
uczniowskie plany zyciowe.. Funkcjonowanie pomocy i opieki spolecznej na przykladzie gminy dzialoszyn.
praca licencjacka budzet gminy . Kara umowna w polskim prawie cywilnym. Pomiar satysfakcji pracownikow
w zarzadzaniu zasobami ludzkimi. Akcja jako instrument wysokiego ryzyka na rynku kapitalowym - analiza
problemu na przykladzie walorow wybranych spolek notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie. Public relations w administracji publicznej na przykladzie urzedu miasta lodzi. Kobiety
zabojczynie. Dzialalnosc reklamowa w polskiej telewizji publicznej w swietle przepisow prawa. Rola
zwiazkow wyznaniowych w modelu wykonywania kary pozbawienia wolnosci. Zastosowanie modelowania
ekonometrycznego w wycenie nieruchomosci mieszkalnych. Prace magisterskie pisanie. Daszkiewicz- marek.
- jednostki badawczo-rozwojowe jako zrodlo innowacyjnosci w gospodarce i pomoc dla malych i. Prace
inzynierskie. Project finance jako metoda finansowania inwestycji. praca licencjacka budzet gminy .
Zatrudnianie i wynagradzanie pracownikow samorzadowych na przykladzie urzedu miasta krakowa..
Przeciwdzialanie bezrobociu na regionalnym rynku pracy. Studium przypadku wojewodztwa lodzkiego.
Bazylea iii - regulacje pokryzysowe w systemie bankowym i finansowym. Ewolucja prawa ochrony
konsumenta w unii europejskiej na podstawie instytucji timesharingu. Menedzer u progu xxi wieku.
Konstrukcje rzeczowych zabezpieczen wierzytelnosci kredytowych oraz ich wplyw na sytuacje prawna bankuwysokosc ryzyka kredytowego i wymogi kapitalowe- ze szczegolnym uwzglednieniem postanowien
standardow bazylejskich - basel ii ( nowa umowa kapitalowa ) . Formy opodatkowania sektora malych i
srednich przedsiebiorstw. praca licencjacka budzet gminy . Analiza finansowa firm na przykladzie fabryki farb
i lakierow sniezka s.a.. Samoocena urzedu miasta kozienice za pomoca metody caf. Zwolnienie od kosztow
sadowych z mocy prawa. Zintegrowany system zarzadzania jako podstawa dzialalnosci przedsiebiorstwa na
przykladzie stora enso poland s.a.. praca licencjacka budzet gminy . Przesluchanie podejrzanego w ujeciu
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karnym i kryminalistycznym. Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w polsce w latach 20062010.. praca licencjacka budzet gminy . Ocena wykorzystania funduszy europejskich na przykladzie gminy
lask i powiatu laskiego. praca licencjacka budzet gminy . Procesy fuzji przedsiebiorstw na przykladzie vistula
group s.a.. Ocena systemu informatycznego wspomagajacego gospodarke narzedziowa na przykladzie
energoserwis s.a.. Praca magisterska zarzadzanie. Transgraniczne polaczenia spolek kapitalowych w swietle
przepisow prawa europejskiego i prawa polskiego. Wartosc poznawcza sprawozdania finansowego spolki
gieldowej.. Zastosowanie systemu rfid w procesie magazynowania w firmie acp pharma s.a.. Reklama w
internecie.. Parlament europejski jako element struktury instytucjonalnej unii europejskiej. Swiadczenia
majatkowe wynikajace z zawarcia umowy o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy
(klauzuli konkurencyjnej). Koszty uzyskania przychodow w swietle przepisow podatkowych i orzecznictwa
naczelnego sadu administracyjnego-wybrane zagadnienia. Grupa rekonstrukcji historycznych jako przyklad
organizacji non-profit. Realizacja zadan z zakresu pomocy spolecznej w gminach iwanowice i trzyciaz.. System
motywacji pracownikow w przedsiebiorstwie handlowo- uslugowym na przykladzie gama i kierunki jego
doskonalenia. Wynagrodzenie jako element motywacji w szpitalu powiatowym w zawierciu. Prawo do
laczenia rodzin w unii europejskiej. Zarzadzanie podatkiem dochodowym od osob fizycznych w
przedsiebiorstwie x na przelomie lat 2008-2010. Proba budowy efektywnego portfela akcji notowanych na
gieldzie papierow wartosciowych w warszawie. E-learning narzedziem szkolenia pracownikow. Gospodarka
finansowa samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kolno.. Podatki i oplaty zwiazane z
nieruchomosciami jako zrodlo dochodow gminy klomnice.. Zabojstwo w wyniku motywacji zaslugujacej na
szczegolne potepienie w polskim prawie karnym w swietle rozwiazan prawnokarnych w wybranych krajach..
Reforma zrodel prawa w traktacie lizbonskim. Instytucja odroczonego podatku dochodowego od osob
prawnych w przedsiebiorstwie.. Praca magisterska politologia. Posrednik na rynku nieruchomosci w
czestochowie - charakterystyka zawodu. Odpowiedzialnosc dluznika za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowiazania. Wybrane zagadnienia. Wplyw sejmu na dzialalnosc samorzadu terytorialnego..
praca licencjacka budzet gminy . Unia walutowa.procedura i konsekwencje wprowadzenia euro w krajach ue.
praca licencjacka budzet gminy . Strategia wdrazania zintegrowanego systemu informatycznego w
przedsiebiorstwie x. Czynniki konkurencyjnosci gospodarki polskiej w latach 2004-2012. Rola komunikacji w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem na podstawie petrochemii blachownia s.a.. Nowoczesne formy platnicze w
krajach unii europejskiej. Podstawy orzekania o warunkowym przedterminowym zwolnieniu. Problematyka
prawna zamknietych funduszy inwestycyjnych. Wybrane aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie urzedu miejskiego w poddebicach. Regulacja srodkow trwalych w polskim prawie bilansowym i
podatkowym.. Przeglad i analiza centralnych systemow rezerwacji turystycznej. Klosinski- kazimierz albin
(1940- ). Red. - stany zjednoczone : obrona hegemonii w xxi wieku . Funkcjonowanie policji kryminalnej na
przykladzie wydzialu kryminalnego komendy wojewodzkiej policji w bialymstoku. Oszustwa
ubezpieczeniowe na terenie bialegostoku w latach 2010 - 2012 - problematyka kryminalistyczna. Analiza
sprawozdawczosci finansowej w przedsiebiorstwie x. Ochrona trwalosci stosunku pracy ze wzgledu na
pelnione funkcje. Wykorzystanie badan marketingowych do oceny przebiegu procesu rekrutacyjnego z
uwzglednieniem zasady antydyskryminacyjnej ze wzgledu na plec. Praca licencjacka pomoc. Interaktywne i
tradycyjne sposoby badania satysfakcji pracownikow. praca licencjacka budzet gminy . Zarzadzadzanie
produkcja i jakoscia w przedsiebiorstwie wytwarzajacym cement na przykladzie cementowni warta..
Logistyka dystrybucji i zaopatrzenia na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa. Istota transportu
samochodowego i kolejowego na przykladzie zakladu transportu isd huty czestochowa.. Marketing
polityczny na przykladzie wyborow prezydenckich w stanach zjednoczonych. Rozwiazania ustrojowe
konstytucji 3 maja 1791 na tle schedy odziedziczonej po i rzeczypospolitej.. Prawa kobiet w krajach arabskich
- analiza teoretyczna i wnioski praktyczne.. Systemy motywacyjne w firmie bac-pol s.a. w dobie kryzysu w
branzy fmcg. Wybrane procedury zarzadzania wielooddzialowym bankiem komercyjnym na przykladzie pko
bp s.a.. Miasto przyjazne inwestorom - wspolpraca miasta z inwestorami na przykladzie lodzi. Analiza
wplywu wydatkow na rozwoj infrastruktury drogowej na przykladzie miasta sosnowiec w latach 2007-2010.
Analiza ekonomiczno-finansowa na przykladzie firmy polfa-kutno s.a.. Marketing i etyka na rynku
farmaceutycznym w polsce. Istota jednostki budzetowej w finansach publicznych na przykladzie miejskiego
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osrodka pomocy spolecznej. Dochody gminy praca magisterska. praca licencjacka budzet gminy . Wyglad
pracy magisterskiej. Rola rekrutacji i selekcji kandydatow do pracy w realizacji funkcji personalnej w
instytucjach publicznych (na przykladzie urzedu miasta belchatowa). Pisanie pracy licencjackiej cena.
Dostosowanie w polsce do polityki energetycznej unii europejskiej w kontekscie realizacji strategii lisbonskiej
na przykladzie miasta gostynina. Kontrole zewnetrzne i wewnetrzne w instytucjach publicznych i
samorzadowych na przykladzie starostwa powiatowego w czestochowie. Niektore ograniczenia w swobodzie
przeplywu towarow o skutku rownowaznym do ograniczen ilosciowych w swobodzie przeplywu towarow.
Struktura wypalenia zawodowego a poziom satysfakcji i przywiazania do organizacji pracownikow ochrony
zdrowia. Tajemnica przedsiebiorstwa i jej ochrona na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Polityka regionalna unii europejskiej na przykladzie gminy baranowo. Partnerstwo publicznoprywatne jako sposob realizacji zadan publicznych.. Praca licencjacka filologia angielska. praca licencjacka
budzet gminy . Technologiczne i ekologiczne przyklady rozwiazan problemow logistyki miejskiej. Budzet a
wieloletnie inwestycje na przykladzie gminy skawina w latach 1999-2003.. Zaluski- wojciech. - the limits of
naturalism : a game-theoretic critique of justice as mutual advantage . praca licencjacka budzet gminy .
Zasady pomiaru i prezentacji przychodow w swietle polskich i miedzynarodowych regulacji rachunkowosci.
praca licencjacka budzet gminy . Wykorzystanie analizy technicznej przy podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych na rynku kontraktow terminowych notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie.. Zwalczanie czynow nieuczciwej konkurencji.. Krol- henryk (zarzadzanie). Red. - zarzadzanie
kapitalem ludzkim a konkurencyjnosc malych i srednich przedsiebiorstw . Ocena dzialalnosci marketingowej
klubu sportowego azs czestochowa.. Pedagogika tematy prac licencjackich. Konflikt czamski w swietle prawa
miedzynarodowego. Wydatki na reklame a podatki dochodowe i podatek od towarow i uslug. Ocena sytuacji
finansowej przedsiebiorstwa - analiza na przykladzie przedsiebiorstwa polsad w latach 2008-2010. Rozwoj
bankowosci wirtualnej w polsce. Polsko-francuskie stosunki gospodarcze - polska jako jeden z wazniejszych
partnerow handlowych francji w europie srodkowo-wschodniej. Rola motywacji w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy agro-targ s.a.. Zintegrowana komunikacja marketingowa w
oparciu o opracowanie mix-u promocyjnego. Motywacyjna funkcja systemu wynagrodzen w elektrowni
belchatow (oddzial w polskiej grupie energetycznej gornictwa i energetyki konwencjonalnej s.a.). Zemigalamarcin. - spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstwa : budowanie zdrowej- efektywnej organizacji .
Walory turystyczne gorczanskiego parku narodowego. Skutecznosc procesu motywacyjnego w organizacji na
przykladzie forever living products poland.. praca licencjacka budzet gminy . Praca magisterska prawo.
Analiza wykorzystania srodkow unijnych w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju
regionalnego woj. Mazowieckiego w latach 2004-2006. Prawo ochrony zdrowia w unii europejskiej.
Machnicka- agnieszka a. - przedkontraktowe porozumienia : umowa o negocjacje i list intencyjny : studium
prawnoporownawcz. Prawne aspekty sekurytyzacji wierzytelnosci- ze szczegolnym uwzglednieniem
sekurytyzacji wierzytelnosci bankowych. Bezrobocie w powiecie ostroleckim w latach 2004-2007 - przyczyny i
sposoby przeciwdzialania. Rachunek kosztow dzialan logistycznych jako nowoczesne narzedzie zarzadzania w
przedsiebiorstwie transportowym. Zarzadzanie ryzykiem operacyjnym bankow zgodnie z wymogami ii
bazylejskiej umowy kapitalowej (na przykladzie banku spoldzielczego rzemiosla w krakowie). Quality
management on the basis of the novol firm. Czynniki wplywajace na tresc decyzji podejmowanych w ramach
restrukturyzacji personalnej dotyczacych funkcjonowania zwolnionychi wciaz zatrudnionych w organizacji
pracownikow.. praca licencjacka budzet gminy . Reklama w internecie jako metoda pozyskiwania klientow na
rynku uslug bankowych na przykladzie pko bp s.a. oraz mbanku. Postepowanie w sprawach ze skarg na
uchwaly i zarzadzenia. Kuleszynski- zdobyslaw. Red. - wlasnosc intelektualna zrodlem kapitalu przedsiebiorcy
: kompendium wiedzy . Skutecznosc dochodzenia naleznosci zus (na przykladzie wybranego inspektoratu).
Analiza porownawcza kosztow pracy w polsce na tle unii europejskiej. Wynagrodzenie godziwe jako
kategoria prawa pracy. Wniosek o zobowiazanie sprawcy przestepstwa do naprawienia szkody (art.46 k.k.
Oraz 49 a k.p.k.). Produkt turystyczny i jego procja na przykladzie miasta niepolomice. Informatyzacja
zarzadzania.. Wybrane problemy firm rodzinnych na przykladzie firmy dro-kol. Wykorzystanie analizy
ekonomicznej do oceny zagrozenia bankructwem (na przykladzie przedsiebiorstwa inzynieryjnoprojektowego binz sp z o.o.. Wybrane instytucje czesci ogolnej rosyjskiego kodeksu karnego z 1996 roku.
.
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Nadzor nad samorzadem terytorialnym w iii rzeczypospolitej.. Srodki trwale w polskim prawie bilansowym i
miedzynarodowych standardach sprawozdawczosci finansowej. Umowne ograniczenie odpowiedzialnosci
dluznika za zobowiazania umowne. Rekrutacja i selekcja pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi- na
przykladzie bielskich zakladow obuwia befado. Dysfunkcje i patologie w sferze zarzadzania zasobami
ludzkimi. Naruszanie praw pracowniczych. Procesowa i pozaprocesowa kontrola i utrwalanie rozmow.
Specyfikacja doboru narzedzi w ramach rekrutacji do projektu unijnego- wspolfinansowanego z
europejskiego funduszu spolecznego. Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie komunalnym na
przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji spolka z o.o. W tarnowskich gorach. praca licencjacka
budzet gminy . Fakty i mity o karcie praw podstawowych. Quo vadis europo?. Kredyty dla osob fizycznych na
przykladzie banku spoldzielczego w namyslowie. Baza prac licencjackich. Aktywne formy lagodzenia skutkow
bezrobocia w powiecie klobuckim. Finansowa ocena efektywnosci funkcjonowania spolki elsan z o. O. W
latach 2001-2004. Ochrona informacji niejawnych w sytemach teleinformatycznych. Analiza i ocena ryzyka
zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym luminex.. praca
licencjacka budzet gminy . Seryjny zabojca - agresywne zachowanie uwarunkowane motywacha na tle
seksualnym. Motywacja w kierowaniu personelem w firmie confapol. Zarzadzanie zasobami ludzkimi na
przykladzie gminy skawina. Fundusze inwestycyjne na podstawie oferty kredyt banku s.a.. praca licencjacka
budzet gminy . Zakaz reformations in peius w postepowaniu administracyjnym.. Strategia rozwoju
przedsiebiorstwa na przykladzie bdp spolki doradztwa podatkowego. Ocena satysfakcji klientow w urzedzie z
wdrozonym systemem zarzadzania jakoscia na przykladzie urzedu miasta czestochowa. Projekt hali
magazynowej o konstrukcji drewnianej. Praca inzynierska budownictwo. Finansowanie malych i srednich
przedsiebiorstw. Style kierowania jako instrument ksztaltowania zaangazowania pracownikow w organizacji
pozarzadowej. Stan i mozliwosci rozwoju turystyki konnej na opolszczyznie.. Sadownictwo administracyjne w
polsce.. Problemy budowania innowacyjnej gospodarki w polsce.. Srodki egzekucyjne obowiazkow o
charakterze niepienieznym.. Uwarunkowania i skutki mobbingu na przykladzie zalogi marketu x. Budzet
gminy. Oferty na roboty budowlane oraz kredytowanie inwestora i wykonawcy praca inzynierska
budownictwo. Organizacyjno-finansowe aspekty rozwoju banku spoldzielczego na przykladzie banku
spoldzielczego w mykanowie. Centra logistyczne w belgii. Lokalne grupy dzialania jako specyficzna forma
wspolpracy samorzadow na przykladzie stowarzyszenia lokalna grupa dzialania zascianek mazowsza.
Badanie zdolnosci kredytowej klientow korporacyjnych jako element oceny ich wiarygodnosci na przykladzie
nordea bank polska s.a.. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Podatki i oplaty
jako zrodlo finansowania jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy poraj. praca licencjacka
budzet gminy . Funkcja ochronna prawa pracy a nawiazanie i rozwiazanie umownego stosunku pracy. Praca
na stanowiskach marketingowych - analiza i ocena na przykladzie pioma - odlewnia sp. Z o.o. Analiza
zagrozen i krytycznych punktow kontroli w przedsiebiorstwie wytwarzajacym wyroby ze szkla.. Hipoteka
przymusowa i zastaw skarbowy jako formy zabezpieczenia wykonania zobowiazan podatkowych. Egzekucja z
nieruchomosci w sadowym postepowaniu egzekucyjnym. Analiza bezrobocia w powiecie czestochowskim w
latach 2007-2014. Motywacyjna rola systemow wynagrodzen pracowniczych. Restrukturyzacja ekonomiczno
finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie huty czestochowa s.a.. Znajomosc prawa wsrod uczniow szkol
ponadgimnazjalnych w kontekscie fikcji powszechnej znajomosci prawa. Wplyw reklamy telewizyjnej na
zachowanie nabywcze studentow na rynku napojow gazowanych. Egzekucja obowiazku wydania
nieruchomosci- statku albo oproznienia lokalu lub pomieszczenia. Administracja centralna w drugiej
rzeczypospolitej.. Bankowosc hipoteczna w polsce. Charakterystyka tworzenia i dzialania banku
hipotecznego oraz wplyw rynku nieruchomosci na jego kondycje.. Logistyka projektu budowlanego na
przykladzie budowy sieci cieplnej w krakowie przez firme warmetech i. Pisanie pracy dyplomowej. Ocena
realizacji zadania platnosci bezposrednie do gruntow rolnych przez biuro powiatowe arimr w pajecznie w
latach 2004-2006.. Wspomaganie procesow magazynowych przez system informatyczny klasy wms.
Organizacyjno - finansowe aspekty zarzadzania w gminie makow. Prace licencjackie przyklady. Analiza
plynnosci finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie grupy kapitalowej lpp s.a. w latach 2011-2013.
Fundusze publiczne w walce z bezrobociem na lokalnych rynkach pracy. Wplyw wykorzystania srodkow z unii
europejskiej przez jednostke samorzadu terytorialnego na rozwoj gminy.. Zarzadzanie jakoscia w hotelu na
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przykladzie hotelu sheraton w krakowie. The use of mobile marketing to promote a product or service.
Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w prawie unii europejskiej. Konarzewska- anna. - krolestwo
danii- krolestwo szwecji i zjednoczone krolestwo wielkiej brytanii i irlandii pol. praca licencjacka budzet
gminy . praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Regulacje rachunkowosci we francji
i w polsce - analiza porownawcza. Promocja jako element komunikacji marketingowej przedsiebiorstwa..
Wplyw sloganu na wizerunek marki. Koncepcja pracy licencjackiej. Wlasciwosc rzeczowa sadu w procesie.
Ocena dzialalnosci marketingowej klubu sportowego azs czestochowa.. Prace licencjackie administracja.
Logistyczna obsluga klienta w aspekcie personalnym na wybranych przykladach. Czynniki i warunki
uruchamiania dzialalnosci gospodarczej. Zarzadzanie logistyczne w procesach obslugi klienta (na przykladzie
wybranych firm). Analiza wykorzystania przedakcesyjnych funduszy unijnych w polsce na przykladzie gminy
niepolomice. Podmioty na prawach strony w postepowaniu administracyjnym.. Materialno-procesowe
aspekty uznania sprawcy czynu zabronionego za osobe niepoczytalna. Leasing jako alternatywna forma
finansowania przedsiebiorstwa.. Praca magisterska o bezrobociu. praca licencjacka budzet gminy .
Funkcjonowanie jednostek samorzadu terytorialnego w unii europejskiej na przykladzie miasta i gminy
prudnik.. Bendza- wlodzimierz. - regulacja koscielnych spraw majatkowych na przykladzie kosciola
prawoslawnego w polsce . Zasady pisania prac dyplomowych. Wplyw sekurytyzacji na kryzys finansowy
2007-2009. Zarzadzanie lancuchem dostaw. Ochrona konsumenta w obrocie elektronicznym. Rozliczenie
inwestycji pn. Polsko - czeskie centrum szkolenia rycerstwa - budowa sredniowiecznego grodu drewnianegoprzy udziale srodkow europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach inicjatywy wspolnotowej
interreg iii a czechy - polska- na przykladzie gminy byczyna.. praca licencjacka budzet gminy .
Restrukturyzacja systemu zarzadzania poczty polskiej. Kontrakty menedzerskie w spolkach kapitalowych.
Odpowiedzialnosc inwestora na podstawie art. 647(1) kodeksu cywilnego. Motywowanie pracownikow –
teoria i praktyka. praca licencjacka budzet gminy . Prace inzynierskie pisanie. Rola agencji nieruchomosci
rolnych w ksztaltowaniu ustroju rolnego polski. Zaufanie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie turystycznym. Pierwsza strona pracy licencjackiej. praca licencjacka budzet gminy . Rola
dyplomacji w promocji kultury na przykladzie programu ambasador - polityka kulturalna pieciu kontynentow.
Analiza finansowa na przykladzie dzialalnosci wawel s.a.. Baginska- ewa - odpowiedzialnosc deliktowa w
razie niepewnosci zwiazku przyczynowego : studium prawnoporown. Analiza cyklu zycia organizacji
pozarzadowej na przykladzie stowarzszenia oyama karate. Organizacja i zarzadzanie zielenia miejska na
przykladzie krakowa.. Sadomski- jacek. - konflikt zasad - ochrona dobr osobistych a wolnosc prasy .
Tworzenie instrumentow partycypacji spolecznej w procesie planowania przestrzennego na przykladzie
lokalnych programow rewitalizacji krakowa - instrumentalizacja modelu partycypacji. praca licencjacka
budzet gminy . Problemy polskich przedsiebiorstw w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych unii europejskiej.
Analiza efektow kalendarzowych na rynku akcji w arabii saudyjskiej. Pisanie prac semestralnych. praca
licencjacka budzet gminy . Tworzenie i wykorzystywanie dochodow wlasnych przez jednostki oswiatowe na
przykladzie wybranych szkol (podstawowych i gimnazjalnych).. Analiza dzialalnosci kredytowej banku
spoldzielczego w chelmie w latach 2002-2004. Efektywnosc komunikacji interpersonalnej w jednostce
samorzadowej na przykladzie urzedu miejskiego w nowogardzie. Prezydent stanow zjednoczonych na tle
systemu hamulcow i rownowaznikow. Turystyka praca licencjacka. Ubezpieczenie od nastepstw
nieszczesliwych wypadkow w malych i srednich przedsiebiorstwach w polsce w latach 1997-2005.. Praca
licencjacka administracja. Analiza efektywnosci funkcjonowania produktow w bankowosci hipotecznej na
przykladzie banku pko bp s.a.. Warehouse managment system - narzedzie wspomagajace logistyczne
zarzadzanie zapasami na przykladzie polskiego koncernu naftowego orlen s.a.. praca licencjacka budzet
gminy . praca licencjacka budzet gminy . Prace magisterskie z administracji. Transport lotniczy - zarzadzaniemarketing oraz jego wplyw na turystyke.. praca licencjacka budzet gminy . Wspolczesne metody komunikacji
jako element budowania lojalnosci klienta. System ecrm jako nowoczesne narzedzie budowania
dlugookresowej komunikacji z klientem logistycznym. Aspekty prawne oraz organizacyjne funkcjonowania
specjalnych stref ekonomicznych w polsce. Wplyw kultury organizacyjnej na motywacje. Marketing uslug na
przykladzie zeork s.a.. Wplyw prezydenta na kompetencje i zasady dzialania kongresu usa. Osobiste
uprawnienia akcjonariuszy w spolce akcyjnej. Zarzadzanie kosztami w przedsiebiorstwie gorazdze beton sp. Z
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o. O. W latach 2006 - 2008.. Pozaprocesowa kontrola i utrwalanie rozmow. Polityka antyinflacyjna banku
centralnego na przykladzie narodowego banku polskiego w latach 2000-2011. Mandat parlamentarny.
Certyfikacja jakosci ksztalcenia ponadgimnazjalnego w powiecie klobuckim. Ochrona prawa wlasnosci w unii
europejskiej a polityka zwalczania terroryzmu. praca licencjacka budzet gminy . Leasing praca licencjacka.
Manipulowanie cenami transferowymi w korporacjach ponadnarodowych. Podpis elektroniczny konstrukcja- istota prawna i zastosowanie w administracji publicznej. Analiza determinant jakosciowych
procesu produkcji preform. Przykladowe prace licencjackie. Kierowanie personelem w instytucji edukacyjnej
na przykladzie zespolu szkol technicznych i ogolnoksztalcacych im. S. Zeromskiego w czestochowie.. praca
licencjacka budzet gminy . Skala sektora informacyjnego w gospodarce polski w latach 1997-2010. Sytuacja
prawna energetycznego sektora przesylowego - zagadanienia wybrane. praca licencjacka budzet gminy .
Zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikow sieci web zwiazane z ekspansja uslug i produktow google.
Praca licencjacka. Metody analizy sprawozdania finansowego przedsiebiorstwa - studium przypadku.
Zarzadzanie wrazeniem i perswazyjna komunikacja niewerbalna na przykladzie anglojezycznych reklam i
wypowiedzi publicznych. Praca licencjacka plan. Wartosc dowodowa czynnosci operacyjno-rozpoznawczych .
Analiza budzetu gminy na przykladzie urzedu gminy gomunice w latach 2007-2012.. Odpowiedzialnosc
czlonkow zarzadu za naruszenie zakazu konkurencji w spolkach kapitalowych. Zagadnienie konfliktu
interesow w polskich i amerykanskich etykach prawniczych. Ewidencja kosztow w ksiegach rachunkowych
banku na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie. Zarzadzanie plynnoscia firmy jako
element zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie bomi s.a.. praca licencjacka budzet gminy . Pisanie
pracy magisterskiej. Odmowa wszczecia postepowania przygotowawczego. Analiza procesu wytwarzania
cementu w oparciu o zasady czystszej produkcji. Wyrok w postepowaniu apelacyjnym. Finansowanie
nieruchomosci komercyjnych za pomoca kredytu w banku hipotecznym. Przeciwdzialanie bezrobociu w
regionie na przykladzie wojewodzkiego urzedu pracy w krakowie. Marketing sportowy w polsce i na swiecie
– wybrane aspekty na przykladzie pilki noznej mezczyzn. Strategia informatyzacji i jej realizacja na
przykladzie przedsiebiorstwa masterlink express sp. Z o.o.. Determinanty rozwoju malej firmy na rynku
tekstylnym na przykladzie boruta soft. Prace licencjackie z rachunkowosci. Przestepstwa komputerowe.
Analiza ekonomiczno - finansowa zpue s.a. w latach 2008 -2010. Kredytowanie malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie banku bgz s.a. odzial operacyjny w kutnie. Etyka dziennikarska. System
zarzadzania jakoscia oraz jego znaczenie dla funkcjonowania organizacji. praca licencjacka budzet gminy .
Rola proglamow phare w rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw. Problem przestepczosci wsrod
nieletnich i metody jej zwalczania. Dyjakowska- marzena. - crimen laesae maiestatis : a study of roman law
influences in old poland . Analiza finansowa przedsiebiorstwa jako element analizy ekonomicznej. Uznanie
powodztwa. Ocena mozliwosci zbudowania etyki prawniczej w oparciu o zalozenia etyki maxa schellera.
Zlota akcja skarbu panstwa a swobody rynku wewnetrznego unii europejskiej.. Ustroj miasta krakowa na
przelomie xix i xx wieku. praca licencjacka budzet gminy . Wplyw rewitalzacji obszarow kryzysowych miasta
na jego rozwoj spoleczno - gospodarczy na przykladzie kedzierzyna - kozla.. Znaczenie rekrutacji i selekcji
personelu w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie badan w urzedzie skarbowym w
strzelcach opolskich).. Analiza dzialalnosci kredytowej banku millenium s. A. W polsce w latach 2005 -2009.
Prezydent stanow zjednoczonych na tle systemu hamulcow i rownowaznikow. Organizacyjne aspekty
finansowania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w polsce. Sklad sadu i konsekwencje naruszenia w
tym zakresie. Metody wdrazania- zakres wykorzystania oraz charakterystyka wnioskodawcow i
beneficjentow programow regionalnych phare w sektorze msp na terenie malopolski. praca licencjacka
budzet gminy . Wplyw ulg w pit na dochody budzetu panstwa na przykladzie urzedu skarbowego w
pulawach. Stosunki majatkowe miedzy malzonkami. Pisanie prac magisterskich bialystok. Skica- tomasz. samorzady a rozwoj przedsiebiorczosci : instrumenty wspierania przedsiebiorczosci przez sa. Rola i znaczenie
komunikacji w organizacji w odniesieniu do motywacji pracowniczej. Micherda- bronislaw (1945- ). Red. prawo bilansowe a prawo podatkowe . praca licencjacka budzet gminy . Dobor personelu.. Lean
manufacturing jako filozofia zarzadzania na przykladzie przedsiebiorstwa z kapitalem zagranicznym. Istota i
charakter prawny umowy o arbitraz. Rola sportu w profilaktyce przestepczosci nieletnich. Leasing jako forma
uslugi dla przedsiebiorstw. Turystyka praca licencjacka. Efektywne zarzadzanie zespolami pracowniczymi na
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przykladzie wybranego przedsiebiorstwa spedycyjno-logistycznego.. Hybrydowe partnerstwo publiczno prywatne. Dzialalnosc spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej na rynku uslug finansowych w polsce..
Dodatki mieszkaniowe a lodzkie enklawy biedy. Analiza dzialalnosci kredytowej ing banku slaskiego s.a. w
latach 2004-2008. Projekt nasypu drogowego wzmocnionego geosyntetykami praca inzynierska
budownictwo. Informatyczne wspomaganie zarzadzania praca narzedziowni na przykladzie systemu etablica. Szkolenia jako element rozwoju zawodowego poracownikow. Ochrona autorskich praw majatkowych.
Identyfikacja czynnikow odpowiadajacych za jakosc blach grubych.. Strategia rozwoji gminy na przykladzie
gminy cieszkow.. zrodla motywacji do pracy nauczycieli zatrudnionych w szkolach publicznych. praca
licencjacka budzet gminy . Motywowanie pracownika jako warunek funkcjonowania nowoczesnej firmy.
praca licencjacka budzet gminy . Tozsamosc a wizerunek marki handlowej produktu - analiza wybranych
marek handlowych. Kara umowna jako instytucja odszkodowawcza. Badanie mozliwosci finansowania
inwestycji przez gmine lipie. Fundusze unijne jako zrodlo finansowania rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie wojewodztwa malopolskiego.. praca licencjacka budzet gminy . praca
licencjacka budzet gminy . Inteligentne sieci teleinformatyczne w przedsiebiorstwach produkcyjnych..
Ekonomiczny wymiar rozwoju agroturystyki w wojewodztwie dolnoslaskim.. Instytucja zakazu reformationis
in peius w postepowaniu administracyjnym. zrodla finansowania inwestycji z zakresu ochrony srodowiska w
wojewodztwie lodzkim. Logistyka miejska jako czynnik ograniczajacy kongestie na przykladzie miasta lodzi.
Wartosc zamowienia publicznego – zasady ustalania i jego znaczenie.. Praca magisterska spis tresci.
Logistyka na rynku polskim na przykladzie firmy grupa casino. Migracje zarobkowe polakow na wyspy
brytyjskie po 1 maja 2004. Godlewska- hanna (1960- ). Red. - atrakcyjnosc inwestycyjna a przedsiebiorczosc
regionalna w polsce . Postepowanie wyjasniajace w ogolnym postepowaniu administracyjnym. Niezdolnosc
do zawarcia malzenstwa kanonicznego jako skutek braku zdolnosci konsensualnej. praca licencjacka budzet
gminy . Badania typu tajemniczy klient w sklepach i punktach uslugowych centrum handlowo-rozyrwkowego
galeria jurajska. Koszty wynagrodzen w jednostach oswiatowych miasta sosnowiec w latach 2006 - 2010.
Dobro dziecka jako negatywna przeslanka rozwodowa. Systemy informatyczne w instytucjach finansowych na
przykladzie jednostki bankowy fundusz leasingowy s.a.. Udoskonalenie procesu logistycznego na przykladzie
brytyjskiego oddzialu swiatowego koncernu nyk logistics.. Zarzadzanie finansami w ochronie zdrowia na
podstawie zakladu opieki zdrowotnej ministerstwa spraw wewnetrznych i administracji w opolu w latach
2006-2008.. Rozwoj transportu publicznego na terenie wojewodztwa opolskiego.. Gotowe prace
inzynierskie. Funkcjonowanie i skutki podatku dochodowego od osob prawnych. Wiciak- krzysztof. - cele
sledztwa finansowego a system odzyskiwania mienia . Rola pokrzywdzonego w postepowaniu
przygotowawczym. Metody osuszania murow – analiza techniczno- ekonomiczna praca inzynierska
budownictwo. Detektyw.teoria a praktyka. Finansowanie inwestycji developerskich w polsce i w anglii.
System okresowych ocen pracowniczych we wspolczesnej organizacji. Analiza produktu na przykladzie
przedsiebiortwa produkcyjnego kora. Wycena przedsiebiorstwa na przykladzie spolki gieldowej artman s.a..
Rozwoj i modernizacja transportu w kontekscie organizacji euro 2012 w polsce. Marketing niskobudzetowy
na rynku uslug na przykladzie firmy notus. Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia wedlug modelu efqm
na przykladzie instytutu odlewnictwa w krakowie. Prace licencjackie administracja. Kryteria oceny i ranking
uslug wybranych bankow internetowych. Dzialalnosc bankow hipotecznych w polsce w latach 2007-2010.
Polityka panstwa na rynku pracy w polsce w latach 2004-2008. Technologia produkcji opakowan tekturowych
i badanie ich jakosci.. Licencjat prace. Rola- zadania i funkcjonowanie kontroli podatkowej i kontroli
skarbowej w polsce. Analiza wybranych modeli w aspekcie obslugi klienta na przykladzie przedsiebiorstwa
lego company. Gawronski- krzysztof. Red. - szkola a organ prowadzacy . Funkcjonowanie systemu
zarzadzania jakoscia zgodnego z norma iso 9001:2001 w komendzie powiatowej policji w klodzku.. Analiza
rozmiarow bezrobocia oraz metod przeciwdzilania bezrobociu w powiecie opolskim i miescie opole w latach
2000-2010. Analiza lokalnego rynku pracy i metod przeciwdzialania bezrobociu. praca licencjacka budzet
gminy . praca licencjacka budzet gminy . Polityka wewnetrzna jozefa stalina. Wspolczesne rozwiazania
konstrukcyjne w zakresie scian w obiektach przemyslowych praca inzynierska budownictwo. Poskrobkobazyli. Red. - sustainable development versus knowledge-based economy = zrownowazony rozwoj a
gospodarka opa. Ocena dzialan promocyjnych przedsiebiorstwa neo-spiro. Pozycja prawna malego podatnika
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w swietle ustawy o podatku od towarow i uslug.. Strategia rozwoju przedsiebiorstwa logistycznego (na
przykladzie firmy db schenker). Przywlaszczenie nieruchomosci na zabezpieczenie. praca licencjacka budzet
gminy . Zwyczajne srodki prawne w kodeksie postepowania administracyjnego. Pelnomocnictwo procesowe
w postepowaniu cywilnym. Obejscie prawa przez pracodawce poprzez zawieranie umow cywilnoprawnych.
System motywacyjny w firmie airline accounting center sp. Z o.o.. Ustawowa wspolnosc majatkowa
malzenska a spolka z o.o.. Pisanie prac krakow. praca licencjacka budzet gminy . Dzwigala- aneta. Oprac. zakopane : plan miasta i okolice . Finansowanie dzialalnosci jednostki samorzadu terytorialnego. Analiza na
przykladzie gminy witonia w latach 2006-2009. Lis- stanislaw (1940- ). Red. - gospodarka polski na poczatku
xxi wieku : innowacyjnosc i konkurencyjnosc . Prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w polsce - wybrane
zagadnienia. Nowoczesne centrum logistyczne jako podstawowe ogniwo lancucha logistycznego (na
przykladzie fm logistic sp. Z o.o.). Sposoby oswietlania obiektow mostowych praca inzynierska budownictwo.
Prywatnosc sieci komputerowych - hakerzy. Identyfikacja uzytkownika systemu komputerowego. Kierowanie
szkola podstawowa w opatowie. Obsluga klienta jako czynnik determinujacy budowanie relacji partnerskich
na wybranych przykladach. Rola kalkulacji kosztu jednostkowego w przedsiebiorstwie produkcyjnym w
procesach decyzyjnych na przykladzie przedsiebiorstwa. Zarzadzanie bezpieczenstwem zywnosci w
restauracjach na przykladzie mcdonald’s polska sp. Z o.o.. Przemiany w strukturze dochodowej i wydatkowej
gminy aleksandrow lodzki w latach 2004-2011 na tle procesow rozwoju przestrzennego. Rola podsytemu
logistyki transportu przewozu materialow niebezpiecznych na przykladzie firmy transportowej x.. praca
licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Sytuacja kobiet na rynku pracy w polsce na tle
krajow unii europejskiej. Koncesja w dzialalnosci nadawczej. Wspolczesne proby wyjasnienia fenomenu
zachowan kierowanych regula. Znaczenie komunikowania sie w motywowaniu pracownikow i ksztaltowaniu
postaw pracowniczych. praca licencjacka budzet gminy . Wzor pracy licencjackiej z pedagogiki. Ulgi i
odliczenia w podatku dochodowym od osob fizycznych nie prowadzacych dzialalnosci gospodarczej..
Zarzadzanie konfliktem ze szczegolnym uwzglednieniem mobbingu na przykladzie sklepow komfort sa.
Strategia rozwoju miedzynarodowej firmy konsultingowej (na przykladzie consulenti al quadrato). Praca
magisterska chomikuj. Ceny nowosci rynkowych na podstawie wybranych dobr konsumpcyjnych.. Prawo
europejskie. praca licencjacka budzet gminy . Pomoc spoleczna praca magisterska. Sponsoring jako
instrument marketingu wspierajacy organizowanie imprez kulturalnych. Wykorzystanie funduszy unijnych dla
potrzeb aktywizacji zawodowej ludnosci wiejskiej na przykladzie gminy wola krzysztoporska. Marketing i
komunikacja marketingowa uslug pogrzebowych w polsce. Na styku dwoch odpowiedzialnosci. Prawa
gwarantowane lekarzowi w postepowaniu w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej. Zagadnienia
wybrane.. Postepowanie nakazowe w sprawach o wykroczenia. Znieslawienie przed funkcjonariuszem
publicznym. Kobiety pracujace w zawodach meskich. Koncepcja pracy licencjackiej. Instrumenty marketingu
terytorialnego w zarzadzaniu rozwojem gminy zabierzow. Ambasadorzy turystki konferencyjnej na
przykladzie krakowa i uniwersytetu jagiellonskiego. Licencje creative commons w polskim systemie
prawnym. Mozliwosci finansowania inwestycji gminnych ze srodkow pomocowych z unii europejskiej na
przykladzie gminy kluki w powiecie belchatowskim. Analiza jakosci uslug hotelarskich ( na przykladzie hotelu
radisson sas w krakowie). Ksztaltowanie pozytywnego wizerunku jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie. Wplyw gminy na wydajnosc dochodow podatkowych ( na przykladzie gminy kietrz ).. Bendzawlodzimierz. - regulacja koscielnych spraw majatkowych na przykladzie kosciola prawoslawnego w polsce .
Analiza zmian rentownosci polskich spolek gieldowych w okresie kryzysu ekonomicznego. Dobor
pracownikow w procesie selekcji i rekrutacji a prawidlowe funkcjonowanie zespolow.. Wplyw pozytywnego i
negatywnego motywowania na efektywnosc pracownikow na podstawie wybranych salonow obuwniczych.
Nesterowicz- miroslaw (1942- ). Red. - odpowiedzialnosc biur podrozy a ochrona klientow w prawie polskim i
unii europejskiej . Motywowanie pracownikow w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
ppup poczta polska - oddzial i w piotrkowie tryb. Projekt pracy magisterskiej. Proba oceny wrazliwosci
polskiej gospodarki na kryzys walutowy ze szczegolnym uwzglednieniem perspektywy wstapienia zlotego do
erm ii. Dzialalnosc polityczna margaret thatcher. Produkt lokalny wsi.. Ksztalcenie a wymogi rynku pracy na
przykladzie zespolu szkol ponadgimnazjalnych w zelechowie. praca licencjacka budzet gminy . Doskonalenie
systemu eksploatacji maszyn do obrobki wiorowej w aspekcie bezpieczenstwa pracy.. Administracyjno.
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prawna pozycja dziecka w swietle akt stanu cywilnego. System ubezpieczenia spolecznego osob
prowadzacych pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza w polsce. Ujecie kapitalow mniejszosci w
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. Instrumenty bankowosci elektronicznej w obsludze osob
fizycznych. Anthony- scott d. - przez innowacje do wzrostu : jak wprowadzic innowacje przelomowa .
Efektywnosc procesow rekrutacji i selekcji pracownikow na przykladzie firmy x. Zasady zamowien
publicznych . Rola marki w procesie zakupu piwa przez studentow.. Rola analizy ekonomicznej w ocenie
przedsiebiorstwa (na przykladzie przedsiebiorstwa sonel s.a.). Specyfika programow lojalnosciowych na
rynku b2c w sektorze bankowym. Renty strukturalne w rolnictwie. Kredyty preferencyjne dla gospodarstw
rolnych na przykladzie banku spoldzielczego towarzystwa oszednosciowo-pozyczkowego pa-co-bank oddzialu
w pabianicach.. Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy fabryka okien majewski sp.
Z o.o.. Konstrukcja prawna akredytywy dokumentowej w miedzynarodowym prawie handlowym. Wplyw
strategii podatkowych na efektywne zarzadzanie przedsiebiorstwem. Planowanie kariery zawodowej
uczniow z klas o roznym profilu ksztalcenia - zastosowanie teorii johna hollanda.. Dystrybucja dobr
szybkozbywalnych na przykladzie firmy x.. Gorniak- agnieszka. Oprac. - proekologiczne zachowania
malopolskich przedsiebiorstw : raport z badania . Prace magisterskie stosunki miedzynarodowe.
Charakterystyka szkolen pracownikow na przykladzie przedzalni zawiercie s.a.. Logistyka w sektorze malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie branzy uslug przeprowadzkowych. Prawne aspekty
odpowiedzialnosci autora projektu budowlanego za wady obiektow budowlanych.. zrodla finansowania
organizacji pozarzadowych na przykladzie stowarzyszenia domu pomocy spolecznej ecce homo im. Sw.brata
alberta. Praca licencjacka kosmetologia. Ryzyko kredytodawcy na obszarze finansowania rynku
nieruchomosci mieszkaniowych. Rekrutacja i selekcja w wybranej firmie logistycznej. Projekt kladki dla
pieszych nad droga szybkiego ruchu praca inzynierska budownictwo. Gotowe prace magisterskie. Fundusze
strukturalne w procesach aktywizacji zawodowej osob niepelnosprawnych. Zarzadzanie ryzykiem jako
metoda oddzialywania na sprawnosc podmiotow sektora publicznego. Obowiazek szkolny i obowiazek nauki
we wspolczesnym ustawodawstwie polskim. Odpowiedzialnosc za zobowiazania spolki partnerskiej.
Samowola budowlana w prawie budowlanym. Znaczenie promocji w rozwoju uslug kultury. Zagrozenia
losowe w polsce jako element ryzyka ubezpieczeniowego.. Rozwoj europejskiej wspolpracy policyjnej w unii
europejskiej. Doswiadczenia polski po akcesji do ue. Analiza funkcjonowania zintegrowanego systemu
zarzadzania jakoscia w aspekcie doskonalenia na przykladzie firmy corning cable systems sp. Z o.o.. Wzory
prac magisterskich. Badanie skutecznosci udzielanej pomocy na przykladzie osrodka pomocy dziecku i
rodzinie w bedzinie. Karczewski- leszek. Red. - etyka biznesu i spoleczna odpowiedzialnosc organizacji jako
wyzwanie xxi wieku . Obowiazywanie ratyfikowanych umow miedzynarodowych w polskim porzadku
prawnym.. Prawne i pozaprawne podstawy orzekania przez sad polubowny w arbitrazu handlowym. Wplyw
maksymalnych dyrektyw konsumenckich na funkcjonowanie skodyfikowanych systemow prawa cywilnego.
praca licencjacka budzet gminy . Analiza porownawcza dochodow budzetowych gmin na przykladzie gminy
ostrow wielkopolski i gminy sieroszewice. praca licencjacka budzet gminy . System zarzadzania jakoscia jako
nowoczesne narzedzie doskonalenia pracy urzedu marszalkowskiego wojewodztwa malopolskiego..
Wybrane aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy --eco-cieplo. Dzialania marketingowe
miasta i gminy na przykladzie miasta chojnice. Realizacja prawa do zabezpieczenia spolecznego w swietle
konstytucji rp. Rola powiatowego centrum pomocy rodzinie w realizacji zadan z zakresu pomocy spolecznej
w powiecie pajeczanskim. praca licencjacka budzet gminy . Kultura zydowska w polsce: losy- pamiecwspolczesne formy obecnosci. Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie slaskiego zakladu
przewozow regionalnych w katowicach. Stosowanie umow cywilno-prawnych w miejsce zatrudnienia
prawniczego.. praca licencjacka budzet gminy . Zdolnosc kredytowa malych i srednich firm na przykladzie
przedsiebiorstwa makroll. Outsourcing jako forma restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie dalkii lodz
s.a.. Wplyw negocjacji pracownikow dzialu zakupow na tworzenie wartosci dodanej na przykladzie firmy
mota-engil polska s.a.. Upadek podstawy prawnej przysporzenia. Rola posrednika jako doradcy na rynku
nieruchomosci komercyjnych na przykladzie biura nieruchomosci x. Controlling a rachunkowosc zarzadcza w
kontekscie zastosowania w przedsiebiorstwach w polsce. praca licencjacka budzet gminy . Benchmarking w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem . Wynik finansowy w ujeciu podatkowym i bilansowym- w swietle regulacji
.
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prawnych. Analiza porownawcza wplywu amortyzacji na wynik finansowy jednostki na przykladzie jednostki
samorzadu terytorialnego i spoldzielni handlowo-produkcyjnej. Rola jednostek pomocniczych w dzialalnosci
samorzadu terytorialnego na przykladzie wybranych osiedli dzielnicy lodz-widzew. Warunki funkcjonowania i
rozwoju przedsiebiorstw rodzinnych na przykladzie firmy rodzinnej wenus kontra mars w rozanie. Inwestycje
w gminie konopiska realizowane z wykorzystaniem funduszy unijnych w latach 2005-2010. Determinanty
sytuacji ekonomicznej przedsiebiorstwa - analiza na podstawie dzialalnosci przedsiebiorstwa budomex w
latach 2008-2010. Uprawnienia autokontrolne w postepowaniu administracyjnym i
sadowoadministracyjnym. Thackara- john - na grzbiecie fali : o projektowaniu w zlozonym swiecie .
Zarzadzanie ryzykiem kredytowym (na przykladzie krakowskiej spoldzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej). Sankcje w prawie administracyjnym. Przyklady prac magisterskich. Wartosciowanie i ocena
efektow pracy- jako podstawa polityki placowej w jednostkach sluzby zdrowia na przykladzie wojewodzkiego
szpitala specjalistycznego im. Wl. Bieganskiego. Ocena pracownicza sluzby cywilnej na przykladzie komendy
wojewodzkiej policji w lodzi. Aktywny obywatel. Przejawy wspolczesnego spoleczenstwa obywatelskiego na
przykladzie miasta glubczyce.. Wplyw administracji publicznej na akcjonariat bankowych spolek akcyjnych.
Straz gminna jako formacja powolana do ochrony bezpieczenstwa i porzadku publicznego. Rola kierownikow
w zarzadzaniu organizacja. Koncepcja zabezpieczenia scianki szczelnej jazu stopnia wodnego wloclawek.
Praca inzynierska budownictwo. System mrp i jego wykorzystanie we wspolczesnej logistyce.
Uwarunkowania zachowan ludzi w organizacji. Systemy informatyczne w ewidencji gruntow- budynkow i
lokali w placowkach samorzadu terytorialnego. Studium oceny.. Zastosowanie innowacji w zakresie
zarzadzania w firmach budowlanych na przykladzie firmy pbht edmund les. Postrzeganie jakosci uslug
bankowych na przykladzie banku polska kasa opieki s.a.. Leasing pracowniczy jako elastyczne ksztaltowanie
wielkosci i struktury zatrudnienia. Koordynacja systemow zabezpieczenia spolecznego w prawie unijnym.
praca licencjacka budzet gminy . Zarzadzanie wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi.. E-commerce
a zarzadzanie projektem informatycznym. Orgaznizacja wewnetrzna sejmu rp. Dzialalnosc ekonomicznofinansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki cywilnej mokadi. Zasady wyceny wedlug msr i polskiej
ustawy o rachunkowosci. Analiza budzetu gminy koszecin w latach 2003-2005. Pisanie prac doktorskich.
Zarzadzanie wiedza w organizacji. Podatek od towarow i uslug w polskich i unijnych regulucjach
podatkowych. Maly swiadek koronny. Karty platnicze praca licencjacka. Hipoteczny kredyt mieszkaniowy w
polsce na przykladzie banku pko bp. Prounijna wykladnia w dzialaniu organow administracji publicznej..
Odpowiedzialnosc z tytulu popelnienia plagiatu na uczelniach wyzszych . Realizacja polityki kadrowej firmy
poprzez szkolenia pracownikow na przykladzie conoco phillips.. Postepowanie z wyborem niezgodnym w
hucie.. Pisanie prac cennik. Funkcjonowanie podatku od towarow i uslug na przestrzeni lat 2004-2009.. Prace
magisterskie z turystyki. Kultura jako produkt turystyczny na przykladzie turcji. Infrastruktura drogowa a
rozwoj regionalny. Ogledziny zwlok i miejsca ich znalezienia w przypadku smierci samobojczej przez
powieszenie. Instrumenty rynku finansowego zabezpieczajace przed ryzykiem walutowym. Zmiana systemu
zamowien publicznych po wejsciu polski do unii europejskiej i jej wplyw na przedsiebiorstwa gospodarujace
na rynku na przykladzie euro-gaz technika grzewcza i gazowa sp. Z o.o.. Wykorzystanie wspolczynnika tpm i
pamco w autoryzowanej stacji obslugi.. Zapis na sad polubowny. praca licencjacka budzet gminy .
Organizacje samorzadu gospodarczego branzy hotelrskiej w malopolsce. Internet w promowaniu turystyki
wspinaczkowej. Przyklad obszarow wspinaczkowych na jurze krakowsko-czestochowskiej. Analiza technicznoekonomiczna pokryc dachowych praca inzynierska budownictwo. Amortyzacja jako zrodlo finansowania
inwestycji odtworzeniowych na przykladzie zakladow koksowniczych zdzieszowice sp. Z o.o.. Ocena kondycji
finansowej pkn orlen s.a. w latach 2002-2007. Systemy informatyczne w zarzadzaniu kryzysowym..
Porozumienie administracyjne jako forma dzialania administracji publicznej.. Elektroniczne instrumenty
platnicze.. Wplyw reformy systemu ubezpieczen spolecznych na rynki finansowe w polsce. Pomiar i ocena
plynnosci finansowej na przykladzie wolczanka s.a.. Maly swiadek koronny. Herbst- krzysztof. - ruchy
nieformalne a kierunki rozwoju ekonomii spolecznej : rekomendacje dla polityk publicznych. Prawo
konstytucyjne. Podstawowe obowiazki pracownicze.. Licencje creative commons w polskim systemie
prawnym. Marketing internetowy w mediach spolecznosciowych na przykladzie facebook’a z
uwzglednieniem polski. Pronobis- michal. - polska w strefie euro . Ocena wskaznikowa kondycji finansowej
.
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samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy osjakow w latach 2005-2009. Zwiazek srodkow masowego
przekazu z przystepczoscia- poziomem strachu spolecznego i punitywnoscia spoleczenstwa polskiego.
Zarzadzanie dystrybucja przedsiebiorstwa uslugowo - handlowego na rynku artykulow biurowych i
papierniczych na przykladzie firmy papirus. Srodki ochrony prawnej tejemnicy przedsiebiorstwa. Strategie
marketingu - mix firmy na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego modny pan. Zarzadzanie logistyczne a
tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa.. praca licencjacka budzet gminy . Analiza rachunku
kosztow na podstawie przedsiebiorstwa w latach 2006-2009. Specjalne strefy ekonomiczne w polsce ze
szczegolnym uwzglednieniem lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. Pociecha- jozef (1947- ). Red. - a
comparative analysis of the socio-economic consequences of transition processes in central and. Rynek
funduszy inwestycyjnych w polsce w latach 1999 - 2009.. Konkurencyjnosc kredytow hipotecznych.. Analiza
systemow zapewnienia jakosci- higieny i bezpieczenstwa zdrowotnego produktow mleczarskich. Analiza i
ocena systemu zarzadzania jakoscia i systemu bezpieczenstwa i higieny pracy na przykladzie abb. Analiza
porownawcza efektywnosci wykorzystania kapitalow obcych w finansowaniu dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw. praca licencjacka budzet gminy . Zarzadzanie plynnoscia finansowa w przedsiebiorstwie na
przykladzie wybranych spolek gieldowych. System przekazywania skladek z zakladu ubezpieczen spolecznych
do otwartych funduszy emerytalnych w polsce w latach 1999-2005. Rola ekologistyki w gospodarce
europejskiej.. praca licencjacka budzet gminy . Cyfrowe systemy zarzadzania prawami wylacznymi odjetymi
ochrona prawnoautorska. Proba wywazenia interesow uprawnionych i uzytkownikow.. praca licencjacka
budzet gminy . Konkurencyjnosc drobnego handlu detalicznego w aspekcie ekspansji sieci
miedzynarodowych. Ocena dzialalnosci spolek z udzialem miasta lodzi- jako podmiotow realizujacych
ustawowe zadania samorzadu gminnego. Prawo konsumenta do informacji ze szczegolnym uwzglednieniem
polskiego prawa prywatnego. Organy ochrony granic ii rzeczpospolitej.. praca licencjacka budzet gminy .
Analiza strategiczna rozwoju miasta myszkowa. Specyficzne cechy przyplywow pienieznych w analizie
przedsiebiorstwa branzy budowalnej.. Porownanie network marketingu na przykladach oriflame poland i fm
group polska. Ochrona prywatnosci na etapie doboru pracownikow. Rozwoj klastrow i parkow
technologicznych w regionie lodzkim. praca licencjacka budzet gminy . Swiadczenia na rzecz pracownikow i
ich ujecie w rachunkowosci na przykladzie sadu rejonowego w rawie mazowieckiej. Marketing organizacji
widowiska sportowego na przykladzie wkret-met- domex azs czestochowa. Bezrobocie i formy jego
zwalczania na przykladzie miasta kalisza i powiatu kaliskiego w latach 2004-2006. Analiza zatrudnienia i plac
na przykladzie wybranej firmy -- zommer.. Ryzyko w reorganizacji- na przykladzie prywatyzacji dalkia-lodz
s.a.. Dobor pracownikow do dzialu handlowego (na przykladzie firmy bona spolka z o.o.). Leasing w
krajowych i miedzynarodowych regulacjach sprawozdawczosci finansowej. Strategia rozwoju badanego
przedsiebiorstwa.. Reklama jako narzedzie kampanii spolecznej. Analiza srodowiska pracy i zagrozen
wystepujacych przy produkcji wyrobow metalowych na przykladzie firmy p.h.u. metalart.. Agencje
posrednictwa pracy - nowymi formami pozyskiwania pracownikow. Zarzadzanie szkolnym schroniskiem
mlodziezowym na przykladzie ssm podlasie w bialymstoku. Przejscie ryzyka przypadkowej utraty lub
uszkodzenia towarow wedlug konwencji wiedenskiej o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarow.
Kontrola zarzadcza w jednostce budzetowej na przykladzie centrum ksztalcenia praktycznego. Produkt jako
czynnik wplywajacy na zachowania konsumenta.. Psychologiczne i behawioralne aspekty reklamy
wplywajace na decyzje zakupowe konsumentow.. Mozliwosci stosowania planow strategicznych w dziedzinie
rozwoju samorzadu terytorialnego w powiecie klobuckim. Innowacje w wykorzystaniu opakowan w
dzialaniach marketingowych na przykladzie przedsiebiorstwa x. Doskonalenie procesow sprzedazy poprzez
stosowanie technik marketingu elektronicznego. Znaczenie i wykorzystanie polityki promocji w dzialaniach
polimex-mostostal s.a.. Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej
zwloki w postepowaniu cywilnym. Analiza plynnosci finansowej spolki polskie gornictwo naftowe i
gazownicze s.a. w latach 2002-2005. Zarzadzanie bezpieczenstwem mieszkancow w gminie skoczow i
myslenice. praca licencjacka budzet gminy . Charakterystyka systemu szkolen i ocena wybranych szkolen w
carrefour polska sp. Z o.o.. Wplyw otoczenia na powodzenie organizacji- na podstawie badan
przeprowadzonych w przedsiebiorstwie cuprod sp. Z o. O.. Kredyty konsumpcyjne w strategii bankow
uniwersalnych.. Rola miedzynarodowego funduszu walutowego w zmieniajacym sie srodowisku finansow
.
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miedzynarodowych. Podmioty w postepowaniu sadowoadministracyjnym.. Organizacja transportu
miejskiego na przykladzie miasta sieradz. Instrumenty prawne sluzace realizacji zasad prawa ochrony
srodowiska (na przykladzie prawa gmo). Prawo do integralnosci utworu na gruncie polskiej ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Rola promocji w procesie kreowania pozytywnego wizerunku szkol badanie promocji w szkolach. Rola i znaczenie programow odnowy wsi w wielofunkcyjnym rozwoju
obszarow wiejskich wojewodztwa opolskiego.. Postepowanie w sprawach z zakresu stosunkow miedzy
rodzicami a dziecmi w przedmiocie wladzy rodzicielskiej. Wybrane aspekty zarzadzania w zakladach opieki
zdrowotnej. Metodyka oceny zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa na przykladzie banku pekao s.a.. Status
deputowanego w polsce na tle wybranych panstw europejskich. Przyczyny rozwiazania umowy o prace bez
wypowiedzenia z winy pracownika. Charakterystyka wybranego zintegrowanego systemu zarzadzania
jakoscia na przykladzie cementowni malogoszcz. Analiza strategiczna dzialalnosci firmy na przykladzie lds
s.a.. Inwentaryzacja wybranych mostow na terenie gminy wojewodztwa lubuskiego praca inzynierska
budownictwo. Zdanowicz- mieczyslawa. Red. - partnerstwo wschodnie : wymiary realnej integracji . Koszty
obslugi projektow realizowanych przy udziale srodkow unii europejskiej oraz ze zrodla ich finansowania na
przykladzie budzetu samorzadu wojewodztwa lodzkiego. Wplyw lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej na
rozwoj miasta kutna. Rekrutacja i selekcja – analiza zastosowanych metod i narzedzi. Ocena zrodel
finansowania zadan msp w latach 2005-2009. Srodki przymusu bezposredniego stosowane przez
funkcjonariuszy sluzby wieziennej . Czlonkostwo w unii europejskiej a aktywnosc gospodarcza i obywatelska ;
- czlonkostwo w unii europejskiej a aktywnosc gospodarcza i obywatelska . Analiza i ocena budzetu gminy na
przykladzie gminy poczesna w latach 2006-2009. praca licencjacka budzet gminy . Analiza dochodow i
wydatkow budzetowych gminy siewierz w latach 2006-2010. Zarzadzanie ryzykiem jako metoda
oddzialywania na sprawnosc podmiotow sektora publicznego. Zalozenia palacowo-parkowe wojewodztwa
slaskiego jako produkty turystyczne. Libertarianizm w polsce. Postepowanie karne. Rozwoj ubezpieczen
gospodarczych a sektor msp. Wycena kapitalu intelektualnego dla wybranych spolek notowanych na gieldzie
papierow wartosciowych w warszawie przy uzyciu metody vaic tm. Wykorzystanie serwisu
spolecznosciowego do celow promocyjnych. Wplyw reklam na podejmowanie decyzji konsumenta..
Uwarunkowania zalozenia dzialalnosci gospodarczej w branzy kosmetykow naturalnych w wojewodztwie
warmijsko-mazurskim.. Rozwoj oferty produktowej bankow w polsce i w kazachstanie. Ocena kondycji
finansowej na przykladzie zakladow azotowych w tarnowie-moscicach s.a. w latach 2008-2010. Lapownictwo
czynne. Marketing mix w instytucjach kultury w warszawie. Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa
carlsberg okocim s.a.. Pozyskiwanie srodkow na realizacje inwestycji w gminach na przykladzie gminy
ogrodzieniec w latach 2003-2005. Praca na stanowiskach kierowniczych w marketingu - analiza i ocena na
przykladzie ibss biomed s.a. krakow. Efektywnosc zarzadzania w niepublicznym zakladzie opieki zdrowotnej
na przykladzie eskulap sp.z o.o.. Proby integracji europejskiej w dwudziestoleciu miedzywojennym..
Kalinowski- tomasz bartosz. - innowacyjnosc przedsiebiorstw a systemy zarzadzania jakoscia . Rozwoj rynku
kapitalowego na podstawie rynku akcji. Motywacyjna funkcja wynagrodzen we wspolczesnych
przedsiebiorstwach. praca licencjacka budzet gminy . Sadownictwo administracyjne w ii rzeczyposplitej.
Realizacja planow u agentow ubezpieczeniowych a komunikacja. Analiza finansowa jako podstawa oceny
sytuacji finansowej przedsiebiorstwa.. Promocja produktu na przykladzie przedsiebiorstwa budowlanego hart line studio. Przywlaszczenie nieruchomosci na zabezpieczenie. Dzialalnosc i funkcjonowanie miejskogminnego osrodka pomocy spolecznej w zarkach. Ocena wdrazania zintegrowanego programu operacyjnego
rozwoju regionalnego (zporr) 2004-2006 w polsce. Ocena dzialalnosci instytucji wspierajacych rozwoj
innowacyjnosci w polsce - przyklad fundacja rozwoju regionu proregio.. Interwencja humanitarna.. Unia
europejska wobec lamania praw czlowieka w chinach w kontekscie organizacji igrzysk olimpijskich w pekinie
w 2008 roku.. praca licencjacka budzet gminy . Bancassurance w polsce.. Kredyt hipoteczny w dzialalnosci
getin banku s.a.. Sprawozdanie finansowe – efekt kreatywnej czy agresywnej polityki rachunkowosci.
Doswiadczenia z utrzymywania i doskonalenia haccp w przetworstwie wedliniarskim. Wplyw motywowania
na zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie organizacji sportowej. Czynniki wplywajace na wynik
finansowy przedsiebiorstwa. Weryfikacja rzetelnosci i trafnosci teoretycznej “kwestionariusza do badan
stresu organizacyjnego” c. L. Coopera i s. Sloana dla grupy zawodowej pielegniarek.. Analiza systemu
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czlowiek - obiekt techniczny - otoczenie ze szczegolnym uwzglednieniem aspektow ergonomicznych w
przedsiebiorstwie produkcyjnym tedrive poland ul. Kaliska 72 praszka.. Zabezpieczenie kapitalowe
gospodarstw domowych przedsiebiorcow rodzinnych za pomoca produktow unit-linked. Unijna polityka
ochrony srodowiska jako przejaw wspolpracy transgranicznej. Rozwoj rynku kapitalowego na podstawie
rynku akcji. Praca magisterska outsourcing. Controlling operacyjny jako narzedzie eliminowania waskich
gardel w przedsiebiorstwie logistycznym. praca licencjacka budzet gminy . Pojecie i charakter prawny umowy
franchisingu. Ocena wplywu opodatkowania podatku dochodowego od osob prawnych na wynik finansowy
przedsiebiorstwa x w latach 2006-2008. Umowne prawo odstapienia. Motywacja i jej wplyw na skutecznosc
zarzadzania przedsiebiorstwem (na przykladzie eko w brzegu). praca licencjacka budzet gminy . Uzupelnienie
orzeczenia sadowego w procesie. Polityka ochrony srodowiska w unii europejskiej efekty czlonkowstwa
polski w unii europejskiej w dziedzinie ochrony wod na przykladzie grupowej oczyszczalni sciekow w kutnie..
Zarzadzanie podatkiem dochodowym w malym i srednim przedsiebiorstwie na przykladzie firmy cristal.
Wplyw infastruktury technicznej na rozwoj regionu lodzkiego. Organizacje pozarzadowe. zrodla finansowania
fundacji. Czy tzw. Sady odmiejscowione to przyklad populizmu penalnego?. Analiza plynnosci finansowej i
rentownosci hts polska. Wynik finansowy banku komercyjnego. Dozwolony uzytek prywatny - reprografia.
Prawnokarna ochrona czci a wolnosc wypowiedzi. Wplyw kryzysu 2008 roku na funkcjonowanie unii
europejskiej. Prawne podstawy funkcjonowania inspekcji transportu drogowego w polsce. Planowanie jako
element zarzadzania gmina na przykladzie urzedu miasta i gminy pilica. praca licencjacka budzet gminy .
Przestepstwo nielegalnego posiadania- wytwarzania lub udostepniania broni albo amunicji /art.263 k.k./.
praca licencjacka budzet gminy . Reforma zrodel prawa w traktacie lizbonskim. Ocena wplywu ryzyka
bankowego na rentownosc banku x w strzelcach opolskich.. Charakterystyka szkolen pracownikow na
przykladzie przedzalni zawiercie s.a.. Centra logistyczne i ich rola w kanale dystrybucji na przykladzie firmy x.
Wstepna kontrola oskarzenia. Rentownosc polskich przedsiebiorstw przed i po wejsciu do unii europejskiej.
praca licencjacka budzet gminy . Logistyka jako koncepcja zarzadzania rozwojem przedsiebiorstwa.
Conditionalities for accustoming integrated system of quality management in the dairy industry.. Promocja
kultury teatrow i karaimow w polsce przez ich wlasne instytucje. praca licencjacka budzet gminy .
Finansowanie zadan gminy ze srodkow unii europejskiej na przykladzie gminy gomunice w latach 2003-2007.
Analiza wydatkow budzetowych na przykladzie powiatu ostroleckiego w latach 2005-2009. Pomoc w pisaniu
prac magisterskich. Zatrudnianie mlodocianych. Pisanie prac wroclaw. Segmentowa prezentacja
zdywersyfikowanej przedmiotowo dzialalnosci gospodarczej w sprawozdawczosci finansowej. Rola
planowania strategicznego w rozwoju jst na przykladzie gminy suprasl. Wplyw rozwoju logistyki na
doskonalenie zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie przedsiebiorstw w polsce i krajach zachodnich..
praca licencjacka budzet gminy . Motywowanie jako funkcja zarzadzania na przykladzie cementowni warta
s.a. w trebaczewie. Rola komunikacji niewerbalnej w kierowaniu zespolem pracowniczym na przykladzie
przedsiebiorstwa x. Jawnosc zasada - tajemnica wyjatkiem. Problemy prawnej regulacji dostepu do
informacji publicznej w swietle orzecznictwa administracyjnego. Rola zintegrowanego systemu ochrony w
logistyce magazynowej. Zarzadzanie jakoscia w urzedach marszalkowskich na przykladzie urzedu
marszalkowskiego wojewodztwa slaskiego i malopolskiego. Zarzadzanie ryzykiem gospodarczym a wzrost
wartosci przedsiebiorstwa. Karpiuk- miroslaw. - zadania i kompetencje zespolonej administracji rzadowej w
sferze bezpieczenstwa narodowego rze. Wplyw funduszy strukturalnych na rozwoj wojewodztwa
podkarpackiego. praca licencjacka budzet gminy . Przeksztalcenia spoldzielczosci po 1989 r. (na przykladzie
gs ostrowek). Wplyw bezrobocia i walki z bezrobociem na sytuacje na rynku pracy na przykladzie powiatu
zgierskiego. Ocena efektywnosci szkolen pracownikow. Analiza roli i funkcji szkolen w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi w przedsiebiorstwie produkcyjnym. Prawnomiedzynarodowa pozycja konsula honorowego.
Unikanie opodatkowania w orzecznictwie sadow polskich. Odpowiedzialnosc z tytulu popelnienia plagiatu na
uczelniach wyzszych . Narodowy fundusz zdrowia w systemie finansowania publicznej ochrony zdrowia.
Prace dyplomowe przyklady. Uwarunkowania systemu przeplywu towarow w branzy mleczarskiej.. Migracje
zarobkowe polakow na wyspy brytyjskie po 1 maja 2004. Formy zabezpieczenia dzialalnosci kredytowej
banku na przykladzie banku spoldzielczego w grybowie w latach 2000-2004. Kultura organizacyjna jako
instrument zarzadzania. Systemy motywacyjne nowoczesnej organizacji na przykladzie firmy branzy
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telekomunikacyjnej. Strategia marketingowa w urzedzie statystycznym w krakowie. Zarzadzanie produkcja na
wybranym przedsiebiorstwie.. Proces urbanizacji wsi na przykladzie gminy grabow nad prosna.. Program
komputerowy - nielegalne uzyskanie i ochrona prawnoautorska. Karta platnicza elektroniczny instrument
platniczy. Przewlaszczenie na zabezpieczenie i cesja wierzytelnosci na zabezpieczenie jako formy
zabezieczenia wierzytelnosci bankowych w polsce. Naduzycia w sporcie. Prawo do sadu jako konstytucyjna
gwarancja ochrony wolnosci i praw czlowieka. Akcesoryjnosc hipoteki. Czas popelnienia przestepstwa.
Wplyw wspolczesnej polityki kulturalnej irlandii na zycie kulturalne kraju w roku 2009- z uwzglednieniem
kultury polskiej. Przyklad artpolonii.. Lean manufacturing w kreowaniu efektywnego funkcjonowania
przedsiebiorstwa produkcyjnego. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Recepcja
mediacji w sprawach nieletnich. Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym. Firmy ubezpieczeniowe jako
inwestorzy instytucjonalni na rynku nieruchomosci. Restrukturyzacja sluzby zdrowia i jej spolecznoekonomiczne skutki. Wspomaganie systemu zarzadzania przychodnia przyszpitalna z wykorzystaniem
technologii informatycznych. Prace licencjackie. Analiza kosztow eksploatacji zasobow spoldzielni
mieszkaniowej i wspolnot mieszkaniowych. Tworzenie strategii rozwoju gminy na przykladzie gminy
pawonkow.. Fsadni- marika. Red. - creating innovative working arrangements : through the support of public
employment services for. Przyczyna odwolawcza w postaci razacej niesprawiedliwosci. Kwestie ogolne i
problemy interpretacyjne.. Podatek vat i jego wplyw na gospodarke finansowa przedsiebiorstwa..
Bezkapitalowa spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia prawa niemieckiego. Praca licencjacka marketing.
Zarzadzanie kryzysem w dzialalnosci organizacji. System szkolen pracowniczych na przykladzie urzedu
skarbowego w pabianicach.. Znaczenie ocen pracowniczych dla ksztaltowania postaw i zachowan
pracowniczych na przykladzie firmy x.. Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami. Koncepcja wdrozenia iso9000 w przedsiebiorstwie na podstawie firmy ferax-iril sp. Z o.o.. Podmioty na prawach strony w
postepowaniu administracyjnym.. Internet jako medium budowania swiadomosci marki. Zasady i formy
pomocy publicznej w sprawach mieszkaniowych. Bankowosc elektroniczna na przykladzie wybranych
bankow. Umowa spolki jako czynnosc podlegajaca opodatkowaniu podatkiem od czynnosci
cywilnoprawnych. praca licencjacka budzet gminy . Analiza systemu ocen pracowniczych na podstawie
przedsiebiorstwa x. Metody i sposoby rekrutacji i selekcji pracownikow - analiza przypadkow. Bala- pawel konstytucyjne prawo do nauki a polski system oswiaty . praca licencjacka budzet gminy . Technologia
wytwarzania i badanie jakosci narzedzi chirurgicznych.. Problemy zarzadzania ludzmi w przedsiebiorstwie
miedzynarodowym. praca licencjacka budzet gminy . Prace magisterskie prawo. Prace magisterskie.
Nowoczesne produkty bankowe na przykladzie banku pko bp s.a. oddzial w rawie mazowieckiej. Tematy prac
licencjackich pedagogika. Sektor transportu w polsce oraz jego rozwoj zwiazany z integracja z unia
europejska. Seminarium prawo rolne. Dydaktyczny aspekt gier symulacyjnych na przykladzie gry cashflow.
Budzet panstwa - glowne dochody. Promocja w branzy drzewnej na przykladzie phu konar. System
motywowania pozaplacowego pracownikow na przykladzie firmy kromiss-bis sp. Z o.o.. Charakterystyka
podatkow i oplat lokalnych w gminie czestochowa.. Analiza kondycji finansowej jednostki ochrony zdrowia na
przykladzie spzoz w radziejowie. Gospodarka budzetowa gminy przedborz. Efektywnosc funkcjonowania
przedsiebiorstw komunalnych a aspekcie rozwoju zrownowazonego na przykladzie mvv energia ag. Strategia
rozwoju firmy himmel i papesch opole sp. Z o.o.. Wykorzystanie serwisow internetowych do celow
promocyjnych. Gornicze zwiazki zawodowe w okresie transformacji ustrojowej. Marketing turystyczny. Rola
publicznego posrednictwa pracy jako metody rekrutacji pracownikow w opiniach posrednikow pracy
zatrudnionych w powiatowym urzedzie pracy w czestochowie. Podatek dochodowy od osob fizycznych w
spolce jawnej. Doskonalenie wdrozonego systemu zarzadzania jakoscia iso 9001:2000 na przykladzie vds
spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia. Finansowanie rynku mieszkaniowego w polsce. Czyny nieuczciwej
konkurencji w internecie. Status prezydenta rosji pod rzadami borysa jelcyna i wladimira putina. Zarzadzanie
produkcja i jakoscia w przemysle budowlanym.. Pisanie prac licencjackich lodz. Region lodzki jako beneficjent
srodkow unijnych - mozliwosci i szanse rozwojowe. praca licencjacka budzet gminy . Kontakty skazanych ze
swiatem zewnetrznym jako srodek integracji ze spoleczenstwem. Wplyw reklamy na podstawy i decyzje
konsumentow. Instytucje i instrumenty wspomagajace przemiany strukturalne wsi i rolnictwa w polsce (na
przykladzie powiatu pajeczanskiego). Analiza i ocena bezpieczenstwa pracy oraz ryzyka zawodowego na
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wybranych stanowiskach zakladu wlokienniczego.. Analiza techniczno – ekonomiczna realizacji wybranych
elementow budynku. Praca inzynierska budownictwo. Zintegrowana komunikacja marketingowa w oparciu o
opracowanie mix-u promocyjnego. Prawo konstytucyjne. Metody skladowania i kompletacji towarow i ich
wplyw na usprawnienie obrotu towarowego w magazynach. Opodatkowanie spolek osobowych prawa
handlowego podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych. Aplikacja dla menedzerow branzy finansowej.
Marketing wewnetrzny. Dzialalnosc kredytowa- dynamika oraz konkurencyjnosc firmy zagiel s.a.. Dojrzalosc
szkolna praca magisterska. Specyfika sladu pamieciowego w ekspertyzie poligraficznej. Aspekty prawnetechniczne i praktyczne zastosowania podpisu elektronicznego.. Postepowanie karne. Muzulmanska kultura
przedsiebiorczosci. Rentownosc jako kryterium oceny pozycji finansowej przedsiebiorstwa. Promocja jako
instrument marketingu terytorialnego na przykladzie gminy strykow. Psychologiczne i spoleczne aspekty
kierowania zespolem pracowniczym. Analiza korzysci wynikajacych z wdrazania systemow informatycznych
w transporcie samochodowym. Rozwoj i perspektywy outsourcingu strategicznego it na przykladzie firm
comarch i redroot. Analiza dzialalnosci serwisowo-uslugowej pod katem zabezpieczen ergonomicznych i
bezpieczenstwa pracy. Definicja sukcesu w projektach artystycznych na przykladzie projektow orkiestry
sinfonietta cracovia. Szanse i zagrozenia rozwoju e-bankingu w polsce w swietle wlasnych badan
marketingowych. Prognoza rozwoju turystyki kwalifikowanej w bieszczadach.. Postawy konsumentow w
stosunku do wspolczesnej reklamy. Podejmowanie etycznych decyzji w biznesie.. Prace licencjacka.
Standardy obslugi klienta bankowego na przykladzie invest banku.. praca licencjacka budzet gminy .
Kawecka-wyrzykowska- elzbieta. Red. - polityki gospodarcze unii europejskiej . Kredyt inwestycyjny w
finansowaniu dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstw. Pojecie utworu w prawie autorskim. Zasada prawdy
w postepowaniu cywilnym. Weryfikacja wadliwej decyzji w postepowaniu administracyjnym.. Zapewnienie
jakosci w procesie produkcji wyrobow metalowych.. Mozliwosci wykorzystania fortow twierdzy krakow do
celow turystycznych. Organizacja dystrybucji sprzedazy na przykladzie firmy x.. Budzet jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy kobiele wielkie. Zrownowazona karta wynikow a zarzadzanie
strategiczne organizacja. Zatrudnienie skazanych pozbawionych wolnosci w zakladach karnych w cieszynie i
wadowicach. Zemigala- marcin. - spoleczna odpowiedzialnosc biznesu w swietle analiz bibliometrycznych i
opinii pracownikow. Wplyw funduszy strukturalnych na wprowadzenie zarzadzania logistycznego w
przedsiebiorstwie. Analiza sprawozdan budzetowych na przykladzie gminy konopiska w okresie 2007/2009.
Grosse- tomasz grzegorz. - wladza monetarna w stosunkach transatlantyckich : studium relacji polityki
gospodarczej i geopo. Dzialania promocyjne sektora bankowego w internecie - na przykladzie mbanku. Banki
spoldzielcze w rozwoju obszarow wiejskich. Pozyskiwanie srodkow z unii europejskiej jako determinata
rozwoju gminy kleszczow. Strumienie wartosci przy produkcji zaworow bezpieczenstwa. Fuzje koncernow
samochodowych prowadzace do konsolidacji branzy samochodow osobowych. praca licencjacka budzet
gminy . Zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego i protekcjonistycznego w orzecznictwie trybunalu
sprawiedliwosci wspolnot europejskich. Podatek od towarow i uslug w transakcjach
wewnatrzwspolnotowych i zagranicznych. Problematyka ochrony srodowiska w kontekscie planowania
przestrzennego na szczeblu gminy. Zarzadzanie wybranymi podsystemami logistycznymi w przedsiebiorstwie
mleczarskim.. Wplyw kosztow oswiaty na sytuacje finansowa gminy herby w latach 2008-2010. Finansowa
ocena efektywnosci funkcjonowania spolki elsan z o. O. W latach 2001-2004. Oferta kredytowa dla osob
fizycznych na przykladzie aig banku.. Franchising w polskim sektorze bankowym.. Postepowanie mediacyjne
a wymiar kary. Opodatkowanie podatkowych grup kapitalowych w polsce i w unii europejskiej. Dzialalnosc
inwestycyjna jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miasta ozorkowa. Tematy prace
licencjackie. Stosunek sluzbowy funkcjonariusza policji na tle innych stosunkow regulujacych zatrudnienie w
strukturach publicznych. Outsourcing praca magisterska. Komunikacja nieformalna sluzb mundurowych na
przykladzie for internetowych.. Dzialania marketingowe banku na przykladzie banku spoldzielczego w
krasnosielcu. Pisanie pracy maturalnej. Instytucja prezydenta w konstytucjach polski w latach 1921-2006..
System zarzadzania jakoscia na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.. Strategia rozwojowa gminy
zychlin i jego finansowanie. Rola analizy rachunku przeplywow pienieznych w zarzadzaniu firma. Prace
licencjackie. Zarzadzanie dlugiem publicznym w polsce. Marketing wirusowy jako element kampanii
reklamowych przeprowadzanych w internecie. Zapobieganie i zwalczanie przestepczosci stadionowej. praca
.

.
licencjacka budzet gminy . Strategia rozwoju firmy vds z ograniczona odpowiedzialnoscia. Dyskusja w pracy
magisterskiej. Koszty pracy w gospodarce polskiej na tle wybranych krajow unii europejskiej. Rozwoj sektora
malych i srednich przedsiebiorstw na terenie gminy kocmyrzow - luborzyca. Wplyw specjalnych stref
ekonomicznych na rozwoj terenu na przykladzie krakowskiego parku technologicznego. Leonowicz- anna. kartogram jako forma prezentacji zaleznosci zjawisk geograficznych . Analiza technicznych uwarunkowan w
zarzadzaniu bezpieczenstwem pracy.. Fisher- roger - dochodzac do tak : negocjowanie bez poddawania sie .
Pisanie prac magisterskich. Wybrane uwarunkowania finansowania dzialalnosci gospodarczej kredytem
bankowym na przykladzie mitpol sp. Z o.o. W lodzi. Strategia rozwoju jako narzedzie budowania przewag
konkurencyjnych. Motywowanie pracownikow produkcyjnych w przedsiebiorstwie. Wplyw koncepcji
spolecznej odpowiedzialnosci biznesu na dzialania marketingowe na podstawie hotelu radisson blu w
krakowie. Finansowanie inwestycji komunalnych w gminie kleszczow. praca licencjacka budzet gminy . praca
licencjacka budzet gminy . Przestepstwo zgwalcenia w polskim prawie karnym.. Potencjal technicznoorganizacyjny jako obszar wdrazania innowacji w warunkach przedsiebiorstwa przemyslowego.. Ocena
efektywnosci programu przeciwdzialania bezrobociu mlodziezy na lokalnym rynku pracy (na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w makowie mazowieckim). Antyromskie wydarzenia w mlawie. Aspekty prawnekryminologiczne i kryminalistyczne. praca licencjacka budzet gminy . Nastawienie do innych osob a
komunikatywnosc w przedsiebiorstwie. Pozycja ustrojowa prezydenta stanow zjednoczonych ameryki
polnocnej.. praca licencjacka budzet gminy . Waligorski- michal - dzialalnosc gospodarcza w ujeciu prawa
administracyjnego . Osoba prawna jako uczestnik obrotu prawnego - wybrane aspekty.. Grzegorczykwojciech - funkcjonalnosc stron internetowych bankow a zachowania nabywcow na rynku uslug bankowych .
Pietrzykowski- maciej. - polska na drodze do reformowanej strefy euro . Znieslawienie w polskim prawie
karnym. Prostytucja - zagadnienia prawne i spoleczne.. praca licencjacka budzet gminy . Eksperyment
medyczny w swietle prawa karnego. Systemy informatyczne w zarzadzaniu logistyka na przykladzie trw
polska sp. Z o.o.. Analiza wybranych aspektow finansowania nieruchomosci mieszkaniowych przez banki
komercyjne w polsce na przykladzie wybranych ofert. Analiza dochodow jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie urzedu miasta czestochowy. praca licencjacka budzet gminy . Rola
miedzynarodowego funduszu walutowego w zmieniajacym sie srodowisku finansow miedzynarodowych.
Promocja jako instrument budowy wizerunku miasta na przykladzie miasta czestochowy. Praca licencjacka
pedagogika przedszkolna. Rekrutacja i selekcja praca magisterska. Prawa i obowiazki osob skazanych
odbywajacych kare pozbawienia wolnosci w polskich jednostkach penitencjarnych wynikajace z kodeksu
karnego wykonawczego. praca licencjacka budzet gminy . Motywowanie przez rozwoj pracownikow w pge
gornictwo i energetyka konwencjonalna s.a. oddzial elektrownia belchatow. Facility management na gruncie
zarzadzania nieruchomosciami. Kryzysy gospodarcze xx i xxi wieku na swiecie i w polsce. Rozwiazywanie
indywidualnych sporow ze stosunku pracy. Wycena nieruchomosci.. Cala-wacinkiewicz- ewelina. Red. poland in the european context : selected legal- economic and political aspects . praca licencjacka budzet
gminy . Rola podatku rolnego w budzecie gminy na przykladzie gminy rozprza. Planowanie finansowe malej
firmy podstawa utrzymania sie na rynku.. Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki
wawel sa w latach 2007-2011. Siemieniuk- nina. Red. - systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji
gospodarczych . Projekt kampanii promocyjnej miasta na przykladzie piotrkowa trybunalskiego. Wady
oswiadczen woli skladanych elektronicznie ze szczegolnym uwzglednieniem bledu. Ochrona informacji
niejawnych w jednostkach samorzadu terytorialnego. Zagadnienie zmowy cenowej w legislaturzeegzekutywie i praktyce urzedow kontroli. Ewolucja czy rewolucja?. Euro - wspolna waluta w europie..
Rozwiazywanie konfliktow za pomoca technik negocjacyjnych na przykladzie urzedu skarbowego lodz polesie. Partnerstwo publiczno-prywatne w polsce. Atrakcyjnosc rynku ubezpieczen turystycznych w polsce
na przykladzie produktow tuir warta s. A.. Rola publik relations w ksztaltowaniu wizerunku radia zet.
Promocja miasta praca magisterska. Swoboda przeplywu pracownikow po wejsciu polski do unii
europejskiej. Ewolucja roli bankow centralnych we wspolczesnym swiecie (na przykladzie systemu rezerwy
federalnej).. Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie instytucji panstwowej. Analiza wplywow i
wydatkow budzetowych gminy kobiele wielkie w latach 2002-2006. Miejsce zamieszkania a sytuacja
mlodziezy na rynku pracy. Wplyw dochodow wlasnych i zrodel obcych na gospodarke finansowa gminy
.
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wlodowice w latach 2006 -2009. Skutki procesow globalizacji na podhalu.. Bariery w zatrudnianiu kobiet w
policji. Sila konkurencyjnosci linii lotniczych skyeurope na polskim i europejskim rynku przewozow
pasazerskich. Dyskusja w pracy magisterskiej. System kompleksowego zarzadzania jakoscia na przykladzie
samodzielnego zespolu publicznych zakladow lecznictwa otwartego warszawa - wola.. praca licencjacka
budzet gminy . Konstytucyjna pozycja sadu najwyzszego stanow zjednoczonych ameryki polnocnej.. Efekty
marketingowe wdrazania strategii dystrybucji detalicznej na przykladzie curver poland sp. Z o.o.. Instytucje
kultury wobec dziedzictwa kulturowego ziem zachodnich i polnocnych polski na tle stosunkow polskoniemieckich. Wplywy podatkowe jako glowne zrodlo dochodow wlasnych samorzadu gminnego. System
motywowania jako kluczowy czynnik ksztaltowania kapitalu ludzkiego. Zarzadzanie remontami w
spoldzielniach i wspolnotach mieszkaniowych w krakowie na tle stanu mieszkalnictwa. Wyrokowanie i
rodzaje wyrokow w procesie karnym. Powolanie do dziedziczenia gospodarstw rolnych. Dochody i wydatki
gminy na przykladzie gminy gogolin.. Ocena wplywu elementow zintegrowanego systemu zarzadzania na
efektywnosc dzialania przedsiebiorstwa.. Porozumienia ograniczajace konkurencje na przykladzie osob
wykonujacych zawody regulowane. Orzecznictwo prezesa urzedu ochrony konkurencji i konsumentow.
Pozycja prawna kosciola rzymskokatolickiego w iii rp . Rekrutacja i selekcja pracownikow jako element
strategii rozwoju kapitalu ludzkiego (na przykladzie firmy ubezpieczeniowej inter polska s.a.). Fundusze
venture capital w polsce i na swiecie w warunkach kryzysu gospodarczego. praca licencjacka budzet gminy .
Kontrowersyjna reklama jako szczegolne narzedzie promocji. Ocena atrakcyjnosci segmentow rynku metody i kryteria. Praca licencjacka tematy. Regulacja prawna ochrony pracy kobiet. Marketingowe strategie
zarzadzania na przykladzie przedsiebiorstwa zugil s.a. Oddzialywanie na zmysly i emocje w reklamie. Stan
kleski zywiolowej w konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 1997r. Urlop wypoczynkowy. Znaczenie podatkow
dochodowych w polityce fiskalnej. Kredyt bankowy jako zrodlo finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw. Pisanie prezentacji maturalnych. Zamki gotyckie jako produkt turystyczny wojewodztwa
pomorskiego i warminsko-mazurskiego. Przestepstwa rozpowszechniania faszyzmu. Prawo panstw do
samoobrony w swietle artykulu 51 karty narodow zjednoczonych i kontrowersje wokol tego zagadnienia. Ius
contrahendi unii europejskiej. Zmiany organizacyjne zwiazane z wdrazaniem zintegrowanego systemu
zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie delic-pol. Prace licencjackie zarzadzanie. Rola wydzialu gezodezjikartografii- katastru i gospodarki nieruchomosciami starostwa powiatowego w zawierciu w kontekscie
inwentaryzacji powykonawczej budynku mieszkalnego. Wplyw sektora turystycznego na rozwoj spolecznogospodarczy w unii europejskiej. Internetowa strategia marketingowa (na przykladzie virtual market s.c.).
Pomoc przy pisaniu pracy licencjackiej. Porownanie regulacji przesluchania swiadka w procedurze karnejcywilnej i administracyjnej. Systemy motywacyji na przykladzie firmy fideltronik imel sp. Z o.o.. Czas pracy
lekarza w prawie krajowym oraz wspolnotowym ze szczegolnym uwzglednieniem problematyki dyzuru
medycznego. Rola sprzedazy osobistej jako kluczowego elementu promocyjnego mix uslugi
ubezpieczeniowej na przykladzie sopockiego towarzystwa ubezpieczeniowego ergo hestia s.a.. Projekt
przeksztalcenia spolki pkp cargo s.a. w operatora logistycznego. Szopa- bogumila. - oszczednosci i rozpietosci
dochodowe a dynamika gospodarcza : interakcje na przykladzie pol. Rfid jako alternatywa kodow
kreskowych. Administracja centralna w drugiej rzeczypospolitej.. Rola kierownictwa w motywowaniu
pracownikow na przykladzie firmy uslugowej. Bunikowski- dawid - podstawowe kontrowersje dotyczace
ingerencji prawa w sfere moralnosci . Problematyka procesowa przeszukania. Rola zakladu ubezpieczen
spolecznych w nowym systemie emerytalnym. Fraser- james curtis - forensic science : a very short
introduction . Development and competiveness enhancement strategy in touristic market basing on
example of holiday resort ewa in ustronie morskie. Inteligentny dom. Postepowanie nieprocesowe w
sprawach dotyczacych separacji. Fundusze pomocowe dla malych i srednich przedsiebiorstw.. Ocena
zasobow niematerialnych przy urzadzeniach dozoru technicznego w bot elektrowni belchatow s.a..
Dzialalnosc depozytowa bankow komercyjnych i ryzyko z nia zwiazane na przykladzie banku pekao s.a. ii
oddzial w lowiczu. Doskonalenie jakosci uslug medycznych. Zarzadzanie sprzedaza w firmie dystrybucyjnej
(analiza przypadku). Byrka-kita- katarzyna. - metody szacowania kosztu kapitalu wlasnego : teoria a praktyka
. Komputerowe wspomaganie procesu podejmowania decyzji kredytowych na przykladzie systemu ekip w
banku x. Zakaz uzycia sily w prawie miedzynarodowym. Opodatkowanie przychodow z dzialalnosci
.
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gospodarczej podatkiem dochodowym od osob fizycznych.. Prawnokarne aspekty transplantacji. System
oceny pracowniczej na przykladzie firmy promod polska sp. Z o.o.. Rozwoj uslug e-administracji jako warunek
budowania spoleczenstwa informacyjnego w polsce. Ryzyko w umowach leasingowych - istota- znaczeniezarzadzanie. Europejska spolka akcyjna jako instrument realizacji zasady swobody przedsiebiorczosci.
Kulturowe profile organizacji w swiadomosci studentow wloskich i polskich. Rola logistyki w procesie
gospodarowania stalymi odpadami komunalnymi w wojewodztwie slaskim.. Organizacje zbiorowego
zarzadzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi a konsolidacja cywilnoprawnej ochrony praw
autorskich. Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w gminie lubien kujawski. Marketing
malej firmy a dzialania konkurencji na przykladzie firmy krystel. Odpowiedzialnosc za produkt niebezpieczny
w swietle przepisow k.c.. Rola analizy wskaznikowej w procesie podejmowania decyzji w przedsiebiorstwie
debica s.a.. Analiza efektywnosci kredytu bankowgo i leasingu jako zrodel finansowania dzialalnosci
gospodarczej przedsiebiorstw na przykladzie exact systems sp. Z o.o.. Ocena funkcjonowania
przedsiebiorstwa pkp energetyka spolka z o.o. Z analiza dzialalnosci ekologicznej. Analiza funkcjonowania ulg
i odliczen w podatku dochodowym od osob fizycznych w latach 2000-2003 na przykladzie urzedu skarbowego
x. Problematyka prawna oplat adiacenckich. Okresowa ocena pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa
state street s.a. w krakowie. Przedsiebiorczosc oraz rynkowe reguly zarzadzania w instytucjach kultury - na
przykladzie muzeum historycznego miasta krakowa.. Organizacyjne oraz indywidualne przyczyny i skutki
konfliktow w miejscu pracy. praca licencjacka budzet gminy . Uznanie orzeczen sadow zagranicznych na
podstawie przepisow kodeksu postepowania cywilnego. Kultura ludowa we wspolczesnej polsce: zmierzch
form tradycyjnych i ksztaltowanie sie form nowych. Ocena kondycji finansowej spolki gieldowej. Prawo do
strajku.. Dostep podejrzanego do akt w postepowaniu aresztowym a zasada rzetelnego procesu. Regulacje
prawne w polsce oraz w niemczech. zrodla wartosci firmy. Nieetyczne zachowania w organizacji.
Przygotowanie przestepstwa w polskim prawie karnym. Praca licencjat. Wykorzystanie systemu crm na
przykladzie wybranej jednostki. Racje tworzenia kwalifikowanych typow zabojstw - rozwazania w swietle
zaostrzonej sankcji karnej. Systemy motywacji pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie
urzedu miejskiego w blachowni. Sposoby zakonczenia postepowania kasacyjnego. Zarzadzanie ryzykiem na
przykladzie banku spoldzielczego ziemi lowickiej w lowiczu.. Przywodztwo w organizacji-budowanie pozycji
lidera na przykladzie sieci sklepow detalicznych. Formy i instrumenty finansowania i wspierania sektora
rolnego w polsce. Rozwoj spoleczno-gospodarczy wojewodztwa swietokrzyskiego w okresie 2000-2005..
Integracja rynkow kapitalowych na swiecie. praca licencjacka budzet gminy . Zarzadzanie nieruchomosciami
komunalnymi na przykladzie gminy cekcyn. Postrzeganie jakosci w sektorze uslug telekomunikacyjnych na
przykladzie firmy polkomtel s.a.. Udoskonalenie procesu logistycznego na przykladzie brytyjskiego oddzialu
swiatowego koncernu nyk logistics.. Analiza dochodow i wydatkow jednostek samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy klobuck w latach 2006-2010. Analiza odpowiedzialnosci materialnej pracownikow za
mienie powierzone. Skutki prawne zakonczenia postepowania upadlosciowego w trybie upadlosci
likwidacyjnej. praca licencjacka budzet gminy . Zarzadzanie marketingowe w dzialalnosci niskokosztowych
linii lotniczych. Sponsoring w szkolach publicznych na przykladzie zespolu szkol lacznosci w lodzi. Polityka
miasta sieradz w zakresie podatku od nieruchomosci w latach 2008-2010. Wplyw stresu na zachowania
pracownicze. Centra logistyczne i ich rola w kanale dystrybucji na przykladzie firmy x. Wplyw infrastruktury
transportowej dla funkcjonowania obiektu port lodz. Analiza efektywnosci oceny okresowej czlonkow
korpusu sluzby cywilnej w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu skarbowego.
Adaptacja spoleczno-zawodowa nowych pracownikow. Znaczenie podatkow lokalnych w ogolnych
dochodach gminy na przykladzie gminy pawonkow. Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolnosci w
aspekcie materialnoprawnym i wykonawczym.. Charakterystyka produktu warta vip i analiza sprzedazy
ubezpieczenia w makroregionie. Rejestry dzialalnosc gospodarczej- a informatyzacja. Wykorzystanie emocji
w przekazach reklamowych. Skrzypek- elzbieta (ekonomia). Red. - jakosc zasobow niematerialnych a
doskonalenie organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia. Czas popelnienia przestepstwa. praca
licencjacka budzet gminy . Bezposrednie inwestycje zagraniczne w polsce w perspektywie przystapienia do
unii europejskiej. Umiejetnosci pracownikow w zakresie rozwiazywania sytuacji konfliktowych w realacji z
petentem jako element zarzadzania personelem na przykladzie wybranego urzedu gminy. Marka na rynku
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uslug ubezpieczeniowych na przykladzie uniqa towarzystwo ubezpieczen s.a.. Wplyw nowej bazylejskiej
umowy kapitalowej na sprawowanie nadzoru bankowego w polsce. Analiza potencjalu i pozycji strategicznej
krakowa na rynku turystycznym.. Ambroziak- lukasz. - the eu - taiwan fta - what does it mean for poland? .
Budownictwo systemowe. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemow wznoszenia scian praca
inzynierska budownictwo. Zastosowanie techniki wplywu spolecznego w pozyskiwaniu klientow
indywidualnych. Sytuacja kobiet na rynku pracy w polsce. Zeznania swiadka jako dowod w procesie karnym.
Zawieszenie postepowania administracyjnego i sadowoadministracyjnego.. Identyfikacja punktow
krytycznych w procesie nanoszenia powlok elektrolitycznych.. Prace magisterskie przyklady. Analiza
porownawcza wybranych obszarow opieki socjalnej polski i irlandii w swietle polskiego wkladu do
miedzynarodowego funduszu walutowego.. Pisanie prac informatyka. Rola funduszu dotacji inwestycyjnych
w rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw. Ocena plynnosci finansowej przedsiebiorstwa x w latach 20052009. praca licencjacka budzet gminy . Zapasy w polityce rachunkowosci w przedsiebiorstwie
wielobranzowym na przykladzie spolem pss w czestochowie. Kontrola podatkowa jako narzedzie skutecznej
polityki fiskalnej. Aspekty logistyczne procesow dystrybucyjnych na przykladzie zakladu gazowego w
krakowie.. Porownanie przestepstw politycznych wystepujacych w polsce i w anglii miedzy xvi a xviii
wiekiem. Ocena poziomu i struktury wplywow podatkowych gminy wreczyca wielka w latach 2007-2011.
Rola instrumentow komunikacji marketingowej w ksztaltowaniu potrzeb i stylu zycia konsumentow (na
przykladzie product placement). Polityka rachunkowosci instytucji kultury na przykladzie jednostek
podleglych gminie przedborz.. Wady oswiadczenia woli towarzyszace zawarciu malzenstwa. Charakterystyka
stresu organizacyjnego w firmie otis sp. Z o.o. Oddzial krakow. Rola szkolen w podwyzszaniu kompetencji
pracownikow (na przykladzie banku pekao s.a.).. Zorientowanie na klienta - porownanie dzialan
marketingowych angencji turystycznych w polsce i wielkiej brytanii. Analiza finansowa na przykladzie spolki
gieldowej mostostal warszawa s.a.. Motywowanie placowe i pozaplacowe pracownikow- casus firmy tenet
management sp. Z o.o.. Bezprzewodowe sieci komputerowe w organizacji. Podatnosc generacji „y” na seks
jako czynnik skutecznosci przekazu reklamowego na podstawie badan wlasnych. Pozyskiwanie informacji o
nieruchomosciach dla potrzeb obrotu nieruchomosciami. Zarzadzanie projektami zajmujacymi sie
problemami bezrobocia na przykladzie wojewodzkiego urzedu pracy w krakowie. Budzet w stymulowaniu
rozwoju spoleczno-gospodarczego gminy. Obrona konieczna.. Prace magisterskie wzory. Motywacja i ocena
pracownika jako element kierowania zespolem na przykladzie przedsiebiorstwa x. praca licencjacka budzet
gminy . Sprawozdawczosc i kontrola budzetu gminy jako jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy i miasta pajeczno. Uslugi reklamowe w dzialalnosci gazet - analiza i ocena na przykladzie konkretnego
wydawnictwa.. Leasing jako forma pozyskiwania kapitalu przedsiebiorstw w polsce w latach 2004-2010.
Funkcja motywacji w procesie zarzadzania. Sytuacja rodziny w obliczu problemu alkoholizmu i zwiazanej z
nim przemocy. Wladze samorzadu dabrowy gorniczej wobec problemu bezrobocia w latach 2000 - 2003.
Motywowanie i wynagradzanie w firmie rodzinnej - casus firmy elektrical. Wykorzystanie analizy
wskaznikowej w ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa --agra-h.
Rekrutacja-selekcja i adaptacja pracownikow - w poszukiwaniu skutecznych sposobow pozyskiwania i
wprowadzania pracownikow. Sektor msp we wspolczesnej gospodarce polski - szanse i zagrozenia rozwoju.
Planowanie scenariuszowe jako metoda wspomagajaca wybor strategii przedsiebiorstwa. Formy walki z
bezrobociem w skierniewicach. Sytuacja polakow na unijnym rynku pracy w wybranych krajach europejskich
w latach 2000-2006. Polityka finansowa w rozwoju infrastruktury w gminie paradyz w latach 2001-2005.
Motywacja jako jeden z elementow zarzadzania na przykladzie firmy mm ceramika sp. Z o.o.. Wojewodzki
sad administracyjny w polsce w xx i xxi wieku. Pisanie prac informatyka. Remont i modernizacja wybranego
obiektu budowlanego –studium przypadku. Praca inzynierska budownictwo. Niedziolka- pawel. - fundusze
hedgingowe a stabilnosc finansowa . Ochrona konsumentow w prawie prywatnym miedzynarodowym.
Ogolnopolska konferencja naukowa pt. zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka - zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka : materialy na ogolnopolska konferencje naukowa. praca licencjacka budzet gminy . Analiza
sprawnosci zarzadzania windykacja na przykladzie przedsiebiorstwa energetycznego. Szkolenie - jak je
prowadzic i jakich bledow nie popelniac. Weresa- marzenna. Red. - transfer wiedzy z nauki do biznesu :
doswiadczenia regionu mazowsze . Analiza kredytu obrotowego - przypadek miejskich sieci cieplnych w
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zdunskiej woli. praca licencjacka budzet gminy . Strategia dzialania przedsiebiorstwa na przykladzie
przedsiebiorstwa gracja.. Przedsiebiorca zagraniczny. Poczatki pracy zawodowej absolwentow panstwowej
wyzszej szkoly teatralnej im. Ludwika solskiego w krakowie na przykladzie rocznikow 1989-2000. Dzialalnosc
finansowa spoldzielni mieszkaniowej (na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej im. J. Slowackiego w
piotrkowie trybunalskim). Rynek pracy i problem bezrobocia na przykladzie powiatu opolskiego w latach
2000-2006. Uwarunkowania rozwoju turystryki srebnej gory w wojewodztwie dolnoslaskim. Developer jako
uczestnik procesu rewitalizacji. Zabojstwo kwalifikowane - art.148 paragraf 2 i 3 k.k. Rozwoj bankowosci
prywatnej w polsce w latach 1993-2007. Rozwoj prawa uzytkowania wieczystego w okresie polwiecza
istnienia instytucji w polsce. Pomoc malym i srednim przedsiebiorstwom ze srodkow zagranicznychpublicznych i prywatnych. Strategy implementation process with the use of balanced scorecard. Faculty of
management- university of lodz case. Leasing i kredyt bankowy - jako alternatywne formy finansowania
przedsiebiorstwa. Instrumenty promocji lokalnego produktu turystycznego na przykladzie gminy skala.. praca
licencjacka budzet gminy . Gieldy uniwersalne i specjalistyczne na globalnym rynku finansowym. Zgwalcenie
kwalifikowane aspekt kryminologiczny i kryminalistyczny. Prace licencjackie z zarzadzania. Migracja
zawodowa pielegniarek w wybranych placowkach sluzby zdrowia woj. Lodzkiego po przystapieniu polski do
unii europejskiej. Analiza poziomu i struktury finansowego zasilania miasta czestochowy w latach 2007-2011.
Bezpieczenstwo procesow przeplywu materialow niebezpiecznych. Promowanie i wspieranie
przedsiebiorczosci wsrod studentow uniwersytetu jagiellonskiego- jako cel istnienia akademickiego
inkubatora przedsiebiorczosci uj.. Problemy funkcjonowania malych i srednich przedsiebiorstw sektora
budowlanego w wojewodztwie opolskim.. Podatki samorzadowe w dochodach budzetowych gminy miejskiej
i wiejskiej (na przykladzie gminy sulejow oraz gminy aleksandrow). Pomoc w pisaniu prac licencjackich.
Wplyw kultury organizacyjnej na efektywnosc dzialan firmy. Ekonomiczne koncepcje wyjasniania podejscia
do przestepczosci. Digitalizacja postepowania administracyjnego. Analiza finansowa i ekonomiczna
przedsiebiorstwa srubex s.a.. Zwiazek pomiedzy efektywnoscia operacyjna a finansowa w polskim sektorze
bankowym.. Kara pozbawienia wolnosci w polskim prawie karnym. Wplyw kryzysu na upadlosc
przedsiebiorstw na przykladzie krosno s.a.. Prace magisterska. Ksztaltowanie kultury organizacyjnej poprzez
koncepcje business excellence na przykladzie tnt express worldwide (poland) sp. Z o.o.. Specjalne strefy
ekonomiczne na przykladzie stref w polsce i w chinach. Prace naukowe. Ekonomiczne uwarunkowania
wykorzystania funduszy unijnych przez szkoly gimnazjalne na terenie miasta opola.. Konsumenckie
uprawnienie do odstapienia od umowy o swiadczenie uslug finansowych na odleglosc w prawie polskim i
niemieckim. praca licencjacka budzet gminy . Produkt w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy agropharm s.a.. Polityka personalna w instytucji samorzadowej na przykladzie miejskiego
osrodka pomocy spolecznej w zawierciu. Tereny komunalne na lodzkim rynku nieruchomosci. Sprzedam
prace licencjacka. Kryminologiczne aspekty naduzywania alkoholu przez kobiety. praca licencjacka budzet
gminy . praca licencjacka budzet gminy . Status prawny katolickiego duszpasterstwa wojskowego w polsce po
1989 roku. Uprawnienia ojca w prawie polskim i miedzynarodowym. Zarzadzanie plynnoscia finansowa na
przykladzie lpp sa i vistula & wolczanka sa. Rola przedsiebiorczosci w kreowaniu wizerunku przedsiebiorstwa
na rynku na przykladzie firmy trax. Kredyty dla ludnosci w bankach komercyjnych i skok-ach. Analiza
wplywow i wydatkow gminy na przykladzie gminy paradyz. praca licencjacka budzet gminy . Promocja
krakowa w unii europejskiej.. Procesy globalizacji gospodarczej a interesy narodowe polski.. Obciazenia
podatkowe osob prawnych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza. System zapobiegania przestepczosci w
wojewodztwie opolskim w latach 2005-2010. praca licencjacka budzet gminy . Kredyt hipoteczny jako zrodlo
finansowania inwestycji mieszkaniowych. praca licencjacka budzet gminy . Wspolczesne modele
rozwiazywania sporow przez prawo. Fundusze unijne w procesie doksztalcania bezrobotnych.. Rola polityki
cenowej w strategii marketingowej na przykladzie biura podrozy globtrans.. Znaczenie systemu ubezpieczen
spolecznych na przykladzie kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego w opolu.. Realizacja zamowien w
systemie miedzynarodowym na podstawie natural sp. J.. Samorzad terytorialny praca licencjacka. Prawo
niejednolite terytorialnie a prawo prywatne miedzynarodowe. Ocena pozycji finansowej przedsiebiorstwa i
jego wartosci na podstawie pss spolem w turku. Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku pko bp. Funkcja
logistyki dystrybucji w przedsiebiorstwie. Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument pomocy publicznej
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na przykladzie krakowskiego parku technologicznego. Opakowania ekologiczne.. Zarzadzanie publicznymi
nieruchomosciami komercyjnymi na przykladzie dzialalnosci miejskiego osrodka sportu i rekreacji w
czestochowie. Ochrona uchodzcow w swietle unijnego prawa azylowego. Kreowanie silnej marki regionu.
Przyklad: wojewodztwo podkarpackie;. Zeznania swiadka jako dowod w postepowaniu administracyjnym.
Spowodowanie wypadku komunikacyjnego (art177kk). Analiza systemu motywacyjnego w aspekcie kultury
organizacyjnej na przykladzie przedsiebiorstwa x. Sytuacja majatkowo - kapitalowa spolki natural limited sp.
Z o. O.. zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w kontekscie procesu integracji polski z ue.
Rola menadzera w motywowaniu pracownikow na przykladzie malego- sredniego i duzego przedsiebiorstwa.
Zakaz konkurencji w prawie pracy a pracowniczy obowiazek ochrony poufnosci. Wybrane aspekty wyceny i
ewidencji srodkow trwalych do obrony w dniu 30 pazdziernika 2012 roku.. Promocja czytelnictwa a franczyza
na przykladzie instytutu ksiazki i wybranych klubo-ksiegarni. Planowanie i wykonanie budzetu gminy
kleszczow w latach 2003-2005. praca licencjacka budzet gminy . Dzialalnosc depozytowo-kredytowa banku
komercyjnego (na podstawie banku pko bp s.a.). Pisanie prac licencjackich szczecin. praca licencjacka budzet
gminy . Zarzadzanie rozwojem lokalnym na przykladzie gminy kalwaria zebrzydowska. Turystyczno rekreacyjne aspekty :ogolnej strategii zrownowazonego rozwoju dabrowy gorniczej do roku 2006. Jak sie
pisze prace licencjacka. Procedura zakladania spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia oraz prowadzenia jej
ksiag rachunkowych. Licencja gnu general public license w swietle polskiego prawa. Opodatkowanie
przekszatalcen spolek w prawie europejskim na gruncie podatkow bezposrednich. Identyfikacja problemow
produkcyjnych w przedsiebiorstwie produkujacym osprzet dla gornictwa.. Rekrutacja a szkolenie kadr- jako
element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie agencji nieruchomosci. Statyczna i dynamiczna
analiza plynnosci finansowej na przykladzie spolek z branzy odziezowej lpp s.a. i redan s.a.. Analiza
funkcjonowania rady nordyckiej oraz nordyckiej rady ministrow jako nietypowego forum wspolpracy panstwze szczegolnym uwzglednieniem sposobu podejmowania uchwal oraz mocy wiazacej aktow wydawanych
przez rade nordycka.. praca licencjacka budzet gminy . Ochrona interesow malzonko wobec ochrony
interesow wierzyciela w swietle majatkowego prawa malzenskiego po nowelizacji z dn. 17 czerwca 2004 r..
Znaczenie podatku dochodowego od osob prawnych w strukturze dochodow budzetu panstwa.. Zarzadzanie
procesami logistycznymi na podstawie dzialalnosci przedsiebiorstwa x. Analiza zrodel finansowania
jednostek budzetowych na przykladzie przedszkola nr 3 w skierniewicach. Digitalizacja dzwieku oraz
nowoczesne projekty produkcji muzycznej wspierane dedykowanymi rozwiazaniami ict-portale
komunikacyjne. Analiza ryzyka kredytowego banku na podstawie banku spoldzielczego w krzepicach w latach
2006 -2010. Wplyw zmian organizacyjnych na rozwoj przedsiebiorstwa miedzynarodowego. Rola promocji w
dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie polkomtel s.a.. Zniewolony umysl.
Psychologiczne koncepcje totalitaryzmu.. praca licencjacka budzet gminy . Ksztaltowanie sie ustroju
konstytucyjnego wspolczesnego iraku.. Europejskie prawo administracyjne. Pisanie prac licencjackich opole.
praca licencjacka budzet gminy . Uwarunkowania konkurencyjnosci malych przedsiebiorstw na podstawie
lokali gastronomicznych.. praca licencjacka budzet gminy . Wdrozenie i efektywnosc funkcjonowania systemu
crm w malym przedsiebiorstwie na podstawie firmy naima. Zarzadzanie bezpieczenstwem publicznym
miasta radomska. Sekurytyzacja jako jedna z przyczyn kryzysu finansowego w latach 2007 - 2009. Zarzadzanie
jakoscia i produkcja rur miedzianych i mosieznych.. Praca magisterska z administracji. Racjonalnosc decyzji na
przykladzie analiz ekonomiczno-finansowych spolki x. Wzrost gospodarczy a bezrobocie na przykladzie
regionu czestochowskiego w latach 1999-2008.. Bernaciak- arnold. - programowanie ochrony srodowiska w
gminie czyli jak skutecznie zaplanowac i wdrozyc gminny p. Ubezpieczenie ryzyka utraty pracy jako forma
zabezpieczenia kredytow hipotecznych. praca licencjacka budzet gminy . Zarzadzanie kosztami wynagrodzen
na przykladzie spolki g.b. garaze. Instytucja swiadka koronnego w polsce . praca licencjacka budzet gminy .
Ocena systemow motywowania i wynagradzania w przedsiebiorstwie x. Ocenianie kadr w malej firmie.
Robotyka w budownictwie praca inzynierska budownictwo. Strategia marketingowa malej firmy. Skutecznosc
systemu identyfikacji radiowej w procesach logistycznych. Pisanie prac cennik. Zarzadzanie produkcja w
oddziale terenowym tvp s.a. w krakowie na przykladzie cyklicznej audycji telewizyjnej pt. Podgladacze.
System gwarantowania depozytow bankowych w unii europejskiej i w polsce. Rola i znaczenie centrum
logistycznego na przykladzie mszczonowa. Promocja kultury polskiej za granica na przykladzie stacji polskiej
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akademii nauk w rzymie. Baza prac licencjackich. Polityka oswiatowa organu prowadzacego placowki
oswiatowe na przykladzie gminy skawina. Amortyzacja srodkow trwalych na przykladzie firmy transportowej.
Multimedia i ich wykorzystanie w firmie arka-druk. Transport towarowy w zintegrowanej europie.
Kryminalistyczne aspekty przestepstwa sprowadzenia pozaru- ze szczegolnym uwzglednieniem podpalenia.
praca licencjacka budzet gminy . Handel elektroniczny jako sposob zagospodarowania rynkow niszowych.
Marketing niszowy w dzialalnosci przedsiebiorstwa. Znaczenie drogi ekspresowej s8 dla regionu lodzkiego.
praca licencjacka budzet gminy . Republika rzymska jako doskonaly ustroj mieszany i idea republiki w polskiej
mysli politycznej xvi wieku.. Opakowania zbiorcze w logistyce na podstawie przedsiebiorstw x.. praca
licencjacka budzet gminy . Rola reklamy w pozyskiwaniu nabywcow. Uznanie dziecka.. praca licencjacka
budzet gminy . Analiza rynku spolecznej odpowiedzialnosci biznesu w polsce ze szczegolnym
uwzglednieniem organizacji pozarzadowych. Zlece napisanie pracy magisterskiej. Metodyka
minimalizowania ryzyka kredytowego wobec gospodarstw domowych na przykladzie banku millennium z
siedziba w warszawie w latach 2005-2008. Wplyw dzialalnosci kredytowej na wynik finansowy banku. Rola
samooceny w doskonaleniu systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie urzedu miasta bielsko-biala w
swietle kryteriow polskiej nagrody jakosci. Samodzielnosc finansowa jednostek samorzadu terytorialnego na
przykladzie gmin powiatu poddebickiego wlatach 1999-2005. Wykorzystanie europejskiego funduszu
spolecznego w polsce na przykladzie programu operacyjnego kapital ludzki. Wozniak- beata. - bezrobocie
rownowagi i nierownowagi a polityka panstwa wobec rynku pracy . praca licencjacka budzet gminy . Pozycja
przedsiebiorcy w postepowaniach przed prezesem urzedu ochrony konkurencji i konsumentow i komisja
europejska w sprawach praktyk ograniczajacych konkurencje. Gotowe prace. Analiza finansowa otwartych
funduszy inwestycyjnych. praca licencjacka budzet gminy . Przedsiebiorstwo jako podmiot gospodarujacy i
obiekt wyceny. Odpowiedzialnosc panstw za dzialania w cyberprzestrzeni zagrazajace miedzynarodowemu
pokojowi i bezpieczenstwu. Mlodziez na rynku pracy w powiecie belchatowskim. Due diligence w procesach
fuzji i przejec przedsiebiorstw. Skutki gospodarcze przystapienia do swiatowej organizacji handlu dla ukrainy..
Rachunkowosc jednostki systemu oswiaty na przykladzie biblioteki pedagogicznej. Formy opodatkowania
dzialalnosci gospodarczej w podatku dochodowych od osob fizycznych. praca licencjacka budzet gminy .
Przemiany struktury bezrobocia w powiecie strzeleckim w latach 2005-2010. Analiza dzialan marketingowych
na lokalnym rynku agencji reklamowych na przykladzie firmy index. Szczegolna ochrona trwalosci stosunku
pracy ze wzgledu na funkcje pelniona w instytucji partycypacyjnej.. Pisanie prac krakow. Finanse lokalne na
podstawie gminy brojce. Budzet gminy jako instrument stymulowania rozwoju gminy gorzkowice w latach
2006- 2010. Motywacja jako element zarzadzania na przykladzie zespolu szkol specjalnych nr 14 w krakowie.
Zarzadzanie czasem pracy kierowcow w przedsiebiorstwie komunikacji samochodowej czestochowa s.a..
Przestepstwo oszustwa a rozwoj technologiczny. Koszty i zrodla finansowania podmiotow oswiatowych na
przykladzie przedszkola miejskiego nr 235 w lodzi. Integracja europejska a wymiar chrzescijanski - wybrane
aspekty. Analiza dzialan samochodowej marki hyundai na polskim rynku motoryzacyjnym. praca licencjacka
budzet gminy . Nabycie prawa wlasnosci przez zasiedzenie. Odpowiedzialnosc dyscyplinarna czlonkow
korpusu sluzby cywilnej i mianowanych urzednikow panstwowych. Rola ubezpieczenia spolecznego w
zarzadzaniu jednostka gospodarcza. System motywacyjny firmy dgt sp. Z o.o.. Handel elektroniczny a
ochrona konsumenta. praca licencjacka budzet gminy . Ocena stabilnosci skladu chemicznego i wlasnosci
mechanicznych stali przeznaczonej na szyne kolejowa s 49.. Aspekty podatkowe zakladania oraz
finansowania spolki z o.o.. Dzialalnosc marketingowa przedsiebiorstwa w internecie. Finansowanie
dzialalnosci gminy (na przykladzie gminy piotrkow trybunalski). Kuchnia regionalna i produkt tradycyjny jako
popularny produkt turystyczny.. System rad narodowych. praca licencjacka budzet gminy . Efekt dnia
tygodnia na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie. Bezposrednie inwestycje zagraniczne w sektorze
motoryzacyjnym w polsce.. Komputery kwantowe - bit a qubit. Rewolucja informatyczna.. Realizacja celow
spolecznych przez organizacje pozytku publicznego na przykladzie stowarzyszenia dzieci- mlodziezy i osob
niepelnosprawnych gminy tarnow opolski.. Merchandising - mix jako narzedzie oddzialywania na satysfakcje
i lojalnosc klientow. Zwalczanie piractwa morskiego i terroryzmu morskiego w swietle prawa
miedzynarodowego. Dochody gmin z tytulu subwencji ogolnej. Charakterystyka porownawcza czynnikow
ksztaltujacych cykl zycia produktu na rynku na podstawie sp. Z o.o. -- systema polska oraz sp. Z o.o. -- ferax.
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iril. Nowak- izabela. - podrecznik dobrych praktyk z zakresu wspolpracy szkol zawodowych i pracodawcow .
Bezrobocie i krajowy rynek pracy a integracja polski z unia europejska.. Procesy kierowania ludzmi w
organizacji z uwzglednieniem praktyk stosowanych przez spoldzielnie mieszkaniowa. Wykonywanie kary
ograniczenia wolnosci.. Przepisywanie prac. Odsetki za opoznienie od swiadczen pienieznych w obrocie
gospodarczym. Mozliwosci wdrozenia koncepcji kompleksowego zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie
produkcyjnym.. Funkcjonowanie oraz gospodarka finansowa jednostek budzetowych na przykladzie zespolu
szkol zawodowych nr 1 w skierniewicach. Ubezpieczenie spoleczne ludnosci rolniczej na przykladzie placowki
terenowej krus w tomaszowie mazowieckim. Analiza funkcjonowania kart platniczych na przykladzie banku
pko bo s.a. w latach 2007-2011. Analiza systemu zarzadzania jakoscia w firmie uslugowej na przykladzie
banku pekao s.a.. Badanie kondycji finansowej przedsiebiorstw przy wykorzystaniu metod taksonomicznych
na przykladzie spolek branzy transportowo- spedycyjno-logistycznej. Programy pomocowe dla
nowopowstajacych przedsiebiorstw na przykladzie powiatowego urzedu pracy w belchatowie. Analiza
porownawcza systemow podatkow bezposrednich czterech wybranych krajow unii europejskiej oraz stanow
zjednoczonych. Pisanie prac licencjackich forum. Sponsoring w szkolach publicznych na przykladzie zespolu
szkol lacznosci w lodzi. Produkcja szyny tramwajowej w swietle obowiazujacych norm. Warunki rozwoju
malych i srednich przedsiebiorstw na poziomie lokalnym.. Naduzywanie pozycji dominujacej (czyny
nieuczciwej konkurencji) w stosunku do swoich klientow w wykonaniu umow bankowych. praca licencjacka
budzet gminy . Amortyzacja srodkow trwalych w polityce rachunkowosci przedsiebiorstwa chemet s.a. w
latach 2006 - 2008. Reklama internetowa jako narzedzie promocji i pozyskiwania klientow w sieci (na
przykladzie firmy sklepy komfort s.a.). Obszary aktywnosci gospodarczej w wojewodztwie opolskim..
Marketing w mediach spolecznosciowych na przykladzie facebooka. Operacje arbitrazowe na rynku
finansowym.. Model sadowej kontroli administracji w bulgarii. Praca magisterska pedagogika przedszkolna.
Realizacja zasady dwuinstancyjnosci w postepowaniu sadowoadministracyjnym. Hipoteka laczna. Koszty
uzyskania przychodow w podatku dochodowym od osob prawnych. Przeprowadzenie dowodu z zeznan
swiadkow w procesie cywilnym. Determinanty kosztow pracy na podstawie przedsiebiorstwa polimer sp. Z o.
O. Zaklad pracy chronionej w lublincu.. Polityka pieniezna narodowego banku polskiego a inflacja w latach
2000-2007. Analiza strumieni technologii przy wytwarzaniu elementow drewnianych w przemysle
meblarskim.. Ewolucja struktury dochodow wlasnych gmin w latach 2005-2009. Dystrybucja w firmach
kurierskich na przykladzie siodemka sa. Amortyzacja srodkow trwalych w ujeciu bilansowym i podatkowym
na przykladzie skladu budowlanego x. Prowadzenie malego przedsiebiorstwa w sektorze e-commerce..
Znaczenie pomocy z funduszy przedakcesyjnych na przykladzie programu sapard dzalanie 1. Zarzadzanie
nieruchomosciami komunalnymi w gminie starcza w latach 2009-2011.. Mlodziez- kobiety- niepelnosprawni
na rynku pracy w polsce w latach 2000-2004. Ksztaltowanie struktury i efektywnosc kanalow dystrybucji..
Zarzadzanie jakoscia w cementowni rudniki.. Formy zjawiskowe dokonania przetepstw w polskim prawie
karnym. Ksztaltowanie sie atrakcyjnosci leasingu jako formy finansowania dzialalnosci gospodarczej na
przykladzie wybranych firm leasingowych w latach 2006-2008. Ksztaltowanie prawa glosu przez wspolnikow
spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia. Rola instytucji finansowych w procesie dystrybucji. Proces
wdrazania strategii rozwoju na przykladzie gminy komprachcice.. Etyczne aspekty reklamy. Analiza
gospodarki finansowej gminy kroczyce w latach 2003-2004. Ograniczenia swobody kontraktowej w umowach
licencji patentowych w swietle wspolnotowego i polskiego prawa konkurencji. Egzekucja z papierow
wartosciowych. Badanie zadowolenia studentow z uslug edukacyjnych wydzialu zarzadzania politechniki
czestochowskiej - analiza i ocena na wybranej grupie studentow.. Ulaskawienie w polskim procesie karnym.
Rozwoj przedsiebiorczosci w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie gminy dzialoszyn w
latach 2009 - 2011.. praca licencjacka budzet gminy . Instrumenty tworzenia przewagi konkurencyjnej na
przykladzie firmy city channel s.a.. Atrakcje turystyczne jury krakowsko - czestochowskiej. Motywacja
pracownikow spoldzielni spolem pss jednosc w czestochowie.. Stres- wypalenie zawodowe i zaangazowanie
w pracy nauczyciela. Systemy wczesnego ostrzegania przed upadloscia. Gwarancje sprawiedliwego procesu
w sadownictwie polubownym. Zarzadzanie i organizacja dzialalnosci gminy i miasta kozieglowy. Swoboda
przeplywu pracownikow w unii europejskiej. praca licencjacka budzet gminy . Zarzadzanie ryzykiem
kredytowym w bankach komercyjnych. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy .
.
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Koszty transportu i ich minimalizacja na wybranych przykladach. Psychologia a obecny kryzys ekonomiczny.
Proces oceniania pracownikow na przykladzie zakladu lakiernictwa i blacharstwa samochodowego marian i
waldemar bonczek. Praca licencjat. Ocena bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ryzyka zawodowego na
wybranych stanowiskach na przykladzie sredniej wielkosci przedsiebiorstwa produkujacego osprzet
elektroinstalacyjny.. Wsparcie dzialan w ramach unii europejskiej w obszarze pomocy spolecznej na
przykladzie gminy babiak. Podatkowe konsekwencje zbycia zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa. Sad jako
organ w dochodzeniu roszczen alimentacyjnych przez osobe uprawniona do alimentow od dluznika
alimentacyjnego przebywajacego za granica. praca licencjacka budzet gminy . Okazanie osob aspekty
kryminalistyczne i prawne. Rownosc plci w zarzadzaniu. Statut spolki akcyjnej zarzadzanej metoda
projektowa. Spis tresci pracy licencjackiej. praca licencjacka budzet gminy . Stefanski- ryszard andrzej. Red. ius novum . Zarzadzanie strategiczne oraz analiza finansowa spolki na przykladzie zakladow lentex s.a..
Proces pozyskania kapitalu poprzez publiczna emisje akcji na przykladzie spolki grupa kolastyna s.a.. praca
licencjacka budzet gminy . Wolnosc- zrzeszenia w prawie polskim. Status prawny podejrzanego. Dyscyplina
finansow publicznych w jednostkach samorzadu terytorialnego. praca licencjacka budzet gminy . Szanse i
oczekiwania studentow zarzadzania na rynku pracy. zrodla finansowania organizacji pozarzadowych
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza. praca licencjacka budzet gminy . Biegly w polskim procesie karnym.
Pisanie prac dyplomowych. Zakres i przeslanki odpowidzialnosci karnoskarbowej w rozumieniu art. 9
paragraf 3 k.k.s.. Reklama na rynku przetworow owocowo-warzywnych na przykladzie firmy bracia urbanek.
Przestepczosc zorganizowana w aspekcie transgranicznym. Reklama farmaceutyczna.. Reklama jako
instrument marketingu mix w dzialalnosci firmy na przykladzie firmy ikwarik. Interpretacje przepisow prawa
podatkowego w sprawach indywidualnych. Zastosowanie marketingu mix na przykladzie przedsiebiorstwa
handlowo - uslugowego bo - mag. Wykorzystanie srodkow pomocowych unii europejskiej w gminie
krosniewice w latach 2005-2010. Rola systemow motywacyjnych w podnoszeniu efektywnosci i kompetencji
pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa fortum i urzedu miejskiego w ostrowie wielkopolskim.
Partycypacja zalogi w procesie wprowadzania zmian organizacyjnych. Na podstawie wybranych firm.
Znaczenie marki w ksztaltowaniu lojalnosci nabywcow. Henicz- joanna. - podstawy prawne dzialalnosci
agentow ubezpieczeniowych oraz ich rola w dystrybucji ubezpiecze. Uraz mechaniczny powstaly na skutek
dzialania noza. Zarzadzanie kryzysowe w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta.
Przestepstwa popelniane na szkode taksowkarzy. Zarzadzanie zasobami ludzkimi w powiecie grodzkim.
Uwarunkowania rozwoju dzialalnosci msp na przykladzie firmy elkom-gaz. Ekonomiczne podejscie jednostek
samorzadu terytorialnego- jako instrument efektywnego rozwoju na przykladzie gminy rozan w latach 20042007. Zarzadzanie prywatna instytucja kultury na przykladzie studia teatru- muzyki i tanca elzbiety armatys..
Multi level marketing a biznes tradycyjny. Rekrutacja i selekcja w organizacjach pozarzadowych. Analiza
dzialalnosci depozytowej banku spoldzilczego ziemi wielunskiej w latach 2006 - 2010. Pisanie prac
licencjackich krakow. Granice wolnosci slowa a prawo karne. praca licencjacka budzet gminy . Miasto na
prawach powiatu na przykladzie miasta czestochowa. Swoboda przeplywu pracownikow w unii europejskiej i
jej implikacje dla polakow. Rola funduszy unijnych w funkcjonowaniu jednostek samorzadu terytorialnego
(na przykladzie gminy myslenice).. Zasady udzielania i wykorzystywania kredytu konsumpcyjnego. praca
licencjacka budzet gminy . Podmiotowo - przedmiotowe oraz systemowe ograniczenia ideii sprawiedliwosci
naprawczej. Zastosowanie metody e-learning w korporacjach. Przyczyny- skala i ekonomiczne skutki piractwa
audiowizualnego w polsce.. Analiza budzetu gminy na przykladzie gminy miejskiej konin i gminy wiejskiej
stare miasto w latach 2002-2006. Kultura korporacyjna firmy motorola jako jeden z czynnikow jej
miedzynarodowego sukcesu. Aktywny obywatel. Przejawy wspolczesnego spoleczenstwa obywatelskiego na
przykladzie miasta glubczyce.. Jakosc obslugi klienta na przykladzie cinema city wolnosc w czestochowie.
Przewoz rzeczy niebezpiecznych. Analiza rynku motocyklowego w polsce. Skierska-pieta- katarzyna. komercjalizacja rezultatow prac badawczych a rozwoj gospodarki : dobre praktyki . Dokument jako srodek
dowodowy w postepowaniu cywilnym. Leasing operacyjny jako forma finansowania przedsiebiorstwa na
podstawie firmy --invado sp. Z o.o.. Instytucja prezydenta rp w swietle ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia
1935 roku. Polityka szkolen w organizacji. Najwyzsza izba kontroli - kontrola czy nadzor ze szczegolnym
uwzglednieniem postepowania kontrolnego nad jednostkami samorzadu terytorialnego. Zarzadzanie
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lokalnym rynkiem pracy na przykladzie powiatu radomszczanskiego. Wynagrodzenie pracownika jako koszt
ponoszony przez przedsiebiorstwo w zwiazku z przepisami kodeksu pracy. Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki
vat 2010 . praca licencjacka budzet gminy . Perspektywy integracji miast gorlitz i zgorzelca w swietle
projektow wladz miejskich i opinii mieszkancow. Budzetowanie operacyjne jako narzedzie rachunkowosci
zarzadczej na przykladzie zf nycomed pharma sp. Z o.o.. Status wrakow w prawie miedzynarodowym.
Stosunki federacji rosyjskiej z unia europejska. Wspolna polityka handlowa unii europejskiej a miejsce polski
w tej polityce. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Prawo do odprawy
pienieznej w przypadku rozwiazania stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow.
Wykorzystanie sprawozdan finansowych w ocenie sytuacji finansowej opolskiego centrum rehabilitacji w
korfantowie za lata 2004-2008.. praca licencjacka budzet gminy . Mozliwosci podjecia pracy w krajach unii
europejskiej na przykladzie wielkiej brytanii. Ochrona gruntow rolnych i lesnych. Polityka regionalna unii
europejskiej- jej wplyw na rozwoj regionu gminy lelis. Ocena jakosci obslugi klienta w wybranym banku
elektronicznym.. Spoleczenstwo informacyjne a biznes elektroniczny. Zasady zarzadzania spolka
komandytowo-akcyjna. Jak napisac prace licencjacka. Analiza porownawcza uslug bankowosci elektronicznej
na podstawie trzech wyselekcjonowanych bankow w latach 2008-2012.. Dzialalnosc gospodarcza osob
fizycznych w polsce - uwarunkowania prawno-podatkowe a system rachunkowosci. Ryzyko banku w
finansowaniu budownictwa mieszkaniowego (na przykladzie pko bank polski s.a.). Efekty ekonomiczne
rozwoju gospodarstw agroturystycznych w wojewodztwie kujawsko - pomorskim.. Powrot do umorzonego
postepowania przygotowawczego. Diagnoza kultury organizacyjnej w jednostce oswiatowej na przykladzie
szkoly podstawowej. Zagadnienie -- wazenia wartosci w koncepcjach h.l.a. harta i j. Finnisa. Efektywnosc
komunikacji interpersonalnej na plaszczyznie kierownik-podwladny. Doskonalenie jakosci uslug medycznych.
Zarzadzanie konfliktem ze szczegolnym uwzglednieniem mobbingu na przykladzie sklepow komfort sa. Prace
magisterskie licencjackie. praca licencjacka budzet gminy . Rola kuratorow sadowych w polskim wymiarze
sprawiedliwosci . Zastosowanie baz danych w placowce opiekunczo-wychowawczej- domu dziecka.
Postepowanie w sprawach celnych jako szczegolne postepowanie administracyjne. Wypadki drogowe w
polsce ich przyczyny i skutki - analiza ekonometryczna.. Formy obrony pozwanego w procesie cywilnym.
Etiologia samobojstw z uwzglednieniem statystyk zgonow w powiecie brzeskim w latach 2009-2011.
Identyfikacja czynnikow jakosciowo tworczych w procesie przetworstwa tworzyw sztucznych.. Motywowanie
wolontariusza. Anonimizacja swiadka. Wypadki drogowe na przykladzie powiatu brzeskiego w latach 2007 2010. Proba oceny dzialalnosci inwestycyjnej w obszarze infrastruktury technicznej i spolecznej
przeprowadzonej przez organy samorzadu terytorialnego gminy ozimek w latach 2008-2010. Ocena
dzialalnosci slaskiego oddzialu agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w zakresie rozdysponownia
srodkow z funduszy strukturalnych w latach 2004-2006. Stawicka- malgorzata. Red. - integracja a
konkurencyjnosc przedsiebiorstw w ue : wybrane zagadnienia . Bartkowiak- piotr. Red. - wzrost
zrownowazony a procesy restrukturyzacji . Analiza produktu na przykladzie przedsiebiortwa produkcyjnego
kora. Dlug publiczny w polsce i wybranych krajach unii europejskiej. Rola i mechanizmy oddzialywania
reklamy. Prawo do urlopu wypoczynkowego.. Pisanie pracy dyplomowej. Finansowanie msp w ramach ue.
Kierunki wydatkow z budzetu gminy na oswiate na przykladzie gminy paradyz. Charakterystka bankowosci
spoldzielczej i komercyjnej.. Analiza polis ubezpieczeniowych na przykladzie towarzystwa
ubezpieczeniowego commercial union.. Manipulacje podatkiem od wartosci dodanej na przykladzie
transakcji wewnatrzwspolnotowych. Stosowanie kary pozbawienia wolnosci wobec mlodocianych. Polityka
finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa energetyki cieplnej sp. Z o.o. W belchatowie.
Postepowanie nakazowe w sprawach o wykroczenia. Powody wydziedziczenia w prawie rzymskim i w
prawach panstw zachowku w europie. System obslugi klientow w towarzystwie ubezpieczeniowym na
przykladzie powszechnego zakladu ubezpieczen s.a.. Analiza zmian na rynku nieruchomosci mieszkaniowych
w wojewodztwie slaskim ze szczegolnym uwzglednieniem miasta katowice. Tematy prac magisterskich. Tresc
ukladu zbiorowego pracy . Wplyw wspolpracy transgranicznej na rozwoj branzy turystycznej na przykladzie
euroregionu sprewa-nysa-bobr. Swobodna ocena dowodow w polskim procesie cywilnym.. Restrukturyzacja
przedsiebiorstw i jej wplyw na konkurencyjnosc na przykladzie pkp. praca licencjacka budzet gminy . Ocena
budzetu gminy przystajn w latach 2008-2010.. Problematyka powrotu do przestepstwa na gruncie kodeksu
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karnego oraz kodeksu karnego skarbowego. Wplyw doskonalenia marketingu na wyniki ekonomiczne i
zadowolenie klienta na przykladzie przedsiebiorstwa darymex. Bezrobocie mlodych ludzi w powiecie
wieruszowskim. Sytuacja demograficzna wojewodztwa opolskiego w latach 1990-2008. Analiza polskiego
rynku uslug leasingowych. Zarzadzanie dzialalnoscia kredytowa bankow na przykladzie banku gospodarki
zywnosciowej. praca licencjacka budzet gminy . Plynnosc finansowa jako element zarzadzania kapitalem
obrotowym w przedsiebiorstwie rolnym na przykladzie firmy nowpol sp. Z o. O.. Uslugi w zakresie
ubezpieczen spolecznych i ich realizacja w zakladzie ubezpieczen spolecznych (na przykladzie oddzialu w
tomaszowie mazowieckim). Marketing partnerski na podstawie spoldzielni pracy armatura. praca licencjacka
budzet gminy . Logistyczna obsluga klienta (na przykladzie polskiej telefonii cyfrowej era). Plynnosc a
rentownosc na przykladzie analizy spolki. Procesy zarzadzania inwestycjami na przykladzie gminy lazy..
Koszty dzialalnosci administracyjnej w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy poreba.
Procesy upadlosciowe przedsiebiorstw (studium przypadku lehman brothers).. praca licencjacka budzet
gminy . Charakterystyka zjawiska samobojstwa. Efektywnosc systemu logistycznego na przykladzie
okregowej spoldzielni mleczarskiej w rdomsku.. Konkurencyjnosc panstwowych gospodarstw rolnych
przeksztalconych w prywatne przedsiebiorstwa w swietle czlonkowstwa polski w unii europejskiej.
Postepowanie antydumpingowe w prawie unii europejskiej. Karty platnicze praca licencjacka. Ryzyko
kredytowe w banku spoldzielczym.. Analiza czynnikow motywacyjnych do pracy na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjno - handlowego. praca licencjacka budzet gminy . Wstepna kontrola oskarzenia
w postepowaniu karnym. Pisanie prac ogloszenia. Pisanie prac licencjackich opinie. Franchising i jego
marketingowy wplyw na przykladzie mcdonalds i kfc. Motywacja i ocena pracownika jako element
zarzadzania w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy pgnig s.a. z o.o.. Koszty i korzysci zwiazane z
przystapieniem polski do strefy euro. Innowacyjna infrastruktura magazynowa i manipulacyjna. Nadzor
kuratorski jako srodek wychowawczy. Ustalenie wynkiu finansowego w przedsiebiorstwie produkcyjnym na
przykladzie przedsiebiorstwa x. Systemy motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie przemyslowym na
przykladzie zakladu podzespolow radiowych miflex s.a.. Pozyskiwanie srodkow unijnych na dzialalnosc
inwestycyjna przez jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy boronow. Kierunki rozwoju
handlu elektronicznego w polsce. Prawa mniejszosci w spolkach kapitalowych. Wplyw ocen na motywacje
pracownikow na przykladzie organizacji dospel czestochowa. Postepowanie administracyjne w systemie
pieczy zastepczej. Kupie prace licencjacka. Odpowiedzialnosc podmiotow zbiorowych. Konstrukcja kary
umownej. Logistyka dystrybucji w cementowni rudniki cemex polska sp.zo.o.. Finansowanie rozwoju
jednostek samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy kleszczow). praca licencjacka budzet gminy .
Licencja przymusowa jako rodzaj ograniczenia wlasnosci intelektualnej w analizie prawnoporownawczej
prawa wlasnosci przemyslowej i prawa konkurencji. Stan i tendencje rozwoju handlu zagranicznego republiki
bialorus w latach 2006-2007. Dzialalnosc miejsko-gminnego osrodka pomocy spolecznej w dzialoszynie w
latach 2005-2010.. praca licencjacka budzet gminy . Procesy decyzyjne w zarzadzaniu przedsiebiorstwem..
Pozyskiwanie pracownikow i doskonalenie ich umiejetnosci zawodowych w okresie wprowadzania do pracy
na przykladzie urzedu skarbowego x. Konstrukcja podatku dochodowego od osob fizycznych w polsce i jej
ewolucja. Status prawny sedziego. Podatki i oplaty jako zrodlo finansowania jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy poraj. Spoleczna reakcja na przestepstwo. Kierunki rozwoju technologii
radio frequency identyfication (rfid) w odniesieniu do bezosobowych systemow obslugi klienta. Kredyty dla
malych i srednich przedsiebiorstw w polskiej bankowosci. Offshoring jako wspolczesne narzedzie
zarzadzania. Informacyjne aspekty kosztow uslug instytucji kultury na przykladzie domu kultury w blachowni.
Mlodziez na rynku pracy w powiecie belchatowskim. Wspolpraca w ramach euroregionow na przykladzie
euroregionu pradziad. Szklany sufit jako jeden z przejawow dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Analiza
zjawiska na przykladzie wybranych krakowskich przedsiebiorstw.. Zarzadzanie kosztami wynagrodzen na
przykladzie zakladu pracy chronionej. Prace licencjackie z pielegniarstwa. Ekonomiczne aspekty emisji
zanieczyszczen do srodowiska.. Baranski- robert. - fundacje i stowarzyszenia : wspolpraca organizacji
pozarzadowych z administracja publiczna. Ocena pomocy spolecznej w polsce na przykladzie dps w
proszkowie.. praca licencjacka budzet gminy . Kredyty inwestycyjne w polityce bankow unwersalnych.
Modele kompetencyjne w rekrutacji i selekcji. Pomoc unii europejskiej dla malych i srednich przedsiebiorstw
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w polsce w ramach funduszy strukturalnych. Metody doboru pracownikow na przykladzie specjalnego
osrodka szkolno-wychowawczego dla nieslyszacych i slaboslyszacych w raciborzu. Promocje sprzedazy mebli
- analiza i ocena na przykladzie konkretnych punktow sprzedazy. Status prawny obywatela nalezacego do
mniejszosci narodowej w republice czeskiej. Iso 9001-2000 zarzadzanie jakoscia w administracji publicznej.
praca licencjacka budzet gminy . Budzet gminy zadzim jako instrument rozwoju lokalnego. praca licencjacka
budzet gminy . Informacja z rachunkowosci w pozyskiwaniu i wykorzystaniu funduszy unijnych w gminie
wiejskiej. Szlak zamkow dolnego slaska jako obiekt promocji.. Ryzyko w umowach leasingowych - istotaznaczenie- zarzadzanie. Czas pracy kierowcow. Powiazania miedzy przedsiebiorstwami transportu lotniczego.
Koncentracja- alianse i szczegolne porozumienia kooperacyjne miedzy przewoznikami lotniczymi . Logistyka
w procesach transportowych przedsiebiorstwa produkcyjnego (na przykladzie roldrob s.a. w tomaszowie
mazowieckim). Zastosowanie innowacji w zakresie zarzadzania w firmach budowlanych na przykladzie firmy
pbht edmund les. Jak pisac prace licencjacka. Metody ograniczania bezrobocia w wojewodztwie slaskim.
Depozyt nieprawidlowy. Etnocentryzm konsumencki studentow.. Organy wewnetrzne sejmu iii rp. praca
licencjacka budzet gminy . Polityka kredytowa banku spoldzielczego na przykladzie banku spoldzielczego w
lesnicy.. Naleznosci w polityce rachunkowosci przedsiebiorstwa pol- glas.. Rownosc plci w zarzadzaniu. praca
licencjacka budzet gminy . Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym. Wzrost atrakcyjnosci lodzi
czynnikiem rozwoju funkcji hotelarskiej miasta. Obciazenia podatkowe malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.. Charakterystyka produktu warta vip i analiza sprzedazy ubezpieczenia w makroregionie. Ochrona
prawa pracownika do prywatnosci w stosunku zatrudnienia. Teoria prawa i systemow politycznych.
Ekonomiczne aspekty agroturystyki w wojewodztwie lodzkim.. Rola systemu motywacyjnego w zarzadzaniu
szkola. Tworzenie wizerunkow politykow i jego wplywu na ksztaltowanie preferencji wyborczych. Leasing w
finansowaniu inwestycji przedsiebiorstw. Zarzadzanie gminami kozieglowy i konopiska w kontekscie realizacji
budzetu w latach 2002-2004. Wykonanie kary pozbawienia wolnosci wobec mlodocianych na przykladzie
zakladu karnego krakow-nowa huta. Outsourcing uslug logistycznych. Jak sie pisze prace licencjacka. Status
prawny komplementarza w spolce komandytowoakcyjnej. Istota szkolen pracowniczych na przykladzie
szkolen wstepnych w firmie xyz. Rozwoj drobnej przedsiebiorczosci w realiach unii europejskiej na
przykladzie puh teza poligrafia.. Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie ehazet.. praca licencjacka budzet
gminy . Wspieranie rozwoju regionalnego w polsce z udzialem funduszy strukturalnych na przykladzie
wojewodztwa mazowieckiego i lodzkiego.. Ocena jakosci uslug na przykladzie ortolab sp. Z o.o..
Marketingowe strategie cen firmy fischer polska sp. Z o.o.. Zarzadzanie witryna przedsiebiorstwa z
wykorzystaniem metod eksploracji sieci. praca licencjacka budzet gminy . Gospodarowanie srodkami
trwalymi w przedsiebiorstwie produkcyjnym.. Prawo pracy. Szczegolne strony postepowania w sprawach o
przestepstwa i wykroczenia skarbowe.. Zintegrowany system zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie
elektrowni laziska. Ocena pracownikow jako instrument marketingu personalnego na przykladzie firmy
reckitt benckiser. Organizacja i zarzadzanie placowkami zdrowotnymi poprzez efektywne swiadczenie uslug
medycznych na przykladzie samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej w nowym miescie nad
pilica.. Motywacja pracownikow na przykladzie zawodu nauczyciela.. Fundusz przedakcesyjny sapard jako
instrument polityki regionalnej i stopien jego wykorzystania w wojewodztwie slaskim. Analiza i ocena
strategii reklamowej firmy hasbro poland sp. Z.o.o. Procesy i dzialania marketingowe malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie firmy topex. Kobiety na polskim rynku pracy. Funkcjonowanie banku
centralnego w gospodarce polskiej. Europejski trybunal praw czlowieka wobec problemow strukturalnych na
przykladzie naduzywania tymczasowego aresztowania w polsce. Przeksztalcanie uzytkowania wieczystego w
prawo wlasnosci. Odpowiedzialnosc karna czlonkow zarzaduw zwiazku z upadloscia.. praca licencjacka
budzet gminy . Kontrowersyjne problemy harmonizacji podatku dochodowego od osob prawnych w krajach
unii europejskiej. Cywilnoprawna ochrona know-how w prawie polskim. Pisanie prac licencjackich po
angielsku. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy remoncie i modernizacji maszyn na przykladzie obrabiarki..
Zarzadzanie procesem monitoringu i windykacji naleznosci w ograniczaniu ryzyka kredytowego na
przykladzie pekao sa.. Wybrane aspekty marketingu personalnego na przykladzie firmy z branzy meblarskiej.
Kreowanie wizerunku firmy na rynku nieruchomosci na przykladzie firmy re/max. praca licencjacka budzet
gminy . Analiza czynnikow motywacyjnych do pracy na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno .
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handlowego. Pisanie prac warszawa. Prace dyplomowe tematy. Handel bronia i materialami wybuchowymi
w prawie unii europejskiej. Idea spolecznej odpowiedzialnosci przedsiebiorstw a decyzje konsumentow na
podstawie szwedzkiej firmy odziezowej h&m. Oskarzyciel posilkowy w postepowaniu w sprawach o
wykroczenia i w postepowaniu karnym. Sposoby przedstawienia zarzutow w procesie karnym. Zasady
oceniania pracownikow administracji i obslugi w placowkach oswiatowych na przykladzie gimnazjow.
Odpowiedzialnosc technika weterynarii w prawie karnym. Rola pelnomocnika w postepowaniu karnym.
praca licencjacka budzet gminy . Prawa i obowiazki studentow w systemie prawnym w rzeczpospolitej
polskiej.. Analiza budzetu gminy zarki w latach 2003-2006. Centralny okreg przemyslowy. Podstawy prawne
(1928-1939). Etyka reklamy. Swiadczenie uslug w systemie umts. praca licencjacka budzet gminy .
Zarzadzanie produkcja i jakoscia na przykladzie xyz sp. Z o.o.. Strategia marketingowa firmy emen.
Kredytowanie malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie banku polska kasa opieki s.a. i oddzialu w
wieluniu. praca licencjacka budzet gminy . Dlugoterminowe czynniki ryzyka a wartosc rezydualna.
Motywowanie pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie sp zespolu szpitali
pulmonologiczno-reumatologicznych z siedziba w kup). Utrata wartosci rzeczowych aktywow trwalych
wedlug polskiego prawa bilansowego i miedzynarodowych standardow rachunkowosci. Internet jako
narzedzie komunikacji marketingowej. System utrzymania i doskonalenia jakosci w obszarze logistyki firmy
handlowej na podstawie firmy nac sp. Z o.o.. Bankowo-hipoteczna wycena nieruchomosci na tle zmian w
systemie bankowosci hipotecznej w polsce. Funkcje trybunalu konstytucyjnego. Wplyw reformy podatkowej
w polsce na strukture dochodow budzetu panstwa. Specyfika przekazow reklamowych w zaleznosci od ich
funkcji - analiza porownawcza w opaciu o wybrane media i nosniki. Zarzadzanie rozwojem lokalnym na
przykladzie gminy kalwaria zebrzydowska. Etapy uruchomienia produkcji w firmie mokosz decor. Analiza i
ocena szans rozwoju agroturystyki w gminie andrychow. Zarzadzanie szkola wyzsza po akcesji polski do ue na
przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego. Struktura funkcjonalno przestreznna nysy i jej przeobrazenia..
Ocena systemu podatku dochodowego od osob fizycznych na podstawie urzedu skarbowego w ostrowie
mazowieckim. Fundusze strukturalne jako instrument unii europejskiej.. Rola polityki kulturalnej i zasady
rownosci oraz poszanowania tozsamosci panstw czlonkowskich w ksztaltowaniu i funkcjonowaniu unii
europejskiej. Ograniczone prawa rzeczowe na udziale w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia. praca
licencjacka budzet gminy . Cena pracy licencjackiej. Dzialanie wladz samorzadowych na rzecz pozyskiwania
inwestorow zewnetrznych na przykladzie miasta i gminy praszka. Dzialalnosc ing bank slaski w zakresie
udzielania kredytow dla osob fizycznych w latach 2002-2004. Historia slowackiej kryminalistyki. Konwalidacja
czynnosci prawnych zarzadu spolki kapitalowej. praca licencjacka budzet gminy . Koncepcja marketingu w
dzialalnosci firmy magrem. Kaczmarek- przemyslaw. Red. - lokalny a uniwersalny charakter interpretacji
prawniczej . Fundusze unijne w procesie doksztalcania bezrobotnych.. praca licencjacka budzet gminy .
Specyfika prawna i organizacyjna systemu narodow zjednoczonych. Postepowanie odrebne w sprawach
gospodarczych po nowelizacji z 16 listopada 2006r.. praca licencjacka budzet gminy . Strategia dzialalnosci
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczen komunikacyjnych na podstawie hdi asekuracja towarzystwo
ubezpieczeniowe s.a.. Juzaszek- maciej. Red. - prawo a kultura - kultura a prawo . praca licencjacka budzet
gminy . Ochrona konsumenta w prawie internetowym.. Praca magisterska prawo. Analiza ekonomicznofinansowa zf altana pharma sp. Z o.o. W lyszkowicach. Analiza strategii rozwoju lokalnego jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy rokiciny na lata 2005-2010. Analiza strategii marketingowej
na przykladzie philip morris polska s.a.. Analiza marketingowa srodkow do mebli tapicerowanych przy
wprowadzaniu na rynki zagraniczne. Pisanie prac licencjackich szczecin. Odpowiedzialnosc cywilna lekarzaproblemy wybrane. Regulacje prawne i wzorcowe odroczonego podatku dochodowego w polsce. System
motywacyjny jako element zarzadzania i jego znaczenie w skutecznym realizowaniu zadan przedsiebiorstwa
na przykladzie stowarzyszenia inicjatywa. Status prawny arktyki. Analiza finansowa banku spoldzielczego w
blaszkach w latach 2008-2010. Polityka rachunkowosci w gospodarowaniu srodkami trwalymi w jednostce
gospodarczej. Prawo do strajku. Prawne aspekty ochrony konsumenta i odpowiedzialnosc za produkt w unii
europejskiej i polsce na przykladzie produktow firmy baby dreams.. Doskonalenie pracownikow sluzby
cywilnej w odniesieniu do organizacji uczacej sie na przykladzie urzedu skarbowego w lublincu. Pisanie prac
katowice. Ocena sytuacji finansowej i majatkowej spolki jawnej na przykladzie przedsiebiorstwa ww
.

.
dromech sp.j.. Istota procesow dystrybucji i obslugi klienta w przedsiebiorstwie branzy meblarskiej na
przykladzie hm helvetia meble.. Wspolnotowe procedury apriorycznej i aposteriorycznej kontroli pomocy
publicznej. Mozliwosci finansowania dzialalnosci innowacyjnej na przykladzie przedsiebiorstwa x..
Opodatkowanie zyskow zakladu w swietle zawartych przez polske umow o unikanie podwojnego
opodatkowania. System ocen okresowych na przykladzie organizacji studenckiej europejskie forum
studentow aegee-krakow.. Ekshumacja.problematyka medyczno-sadowa i kryminalistyczna. Rola funduszy
strukturalnych w niwelowaniu dysproporcji regionalnych. praca licencjacka budzet gminy . Digital signane
jako nowoczesny- reklamowy srodek promocyjnego oddzialywania na rynek. Marszalek-kawa- joanna. Red. gospodarka a polityka na przykladzie panstw azjatyckich . Wplyw podatku dochodowego od osob prawnych
na wynik finasnowy firmy. Systemy zarzadzania jakoscia w przemysle motoryzacyjnym. Outsourcing.
Informatyka kryminalistyczna. praca licencjacka budzet gminy . Meble ekologiczne w strukturze sprzedazy na
przykladzie firmy --meble wrzosowa. Zarzadzanie finansami firmy oparte na doktrynie jakosci.. Etyczne i
prawne granice eksperymentu medycznego. Perspektywa finansowa i jej rola w ksztaltowaniu budzetu unii
europejskiej. Zarzadzanie kosztami przedsiebiorstwa na przykladzie spolki delta. Pisanie pracy maturalnej.
praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Adaptacja pracownicza jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi- w opiniach osob podejmujacych pierwsza prace zawodowa. Obowiazkowe
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej biur informacji gospodarczej w polsce.. Praca licencjacka
logistyka. Powstanie i rozwoj policji skarbowej w polsce. Analiza systemu motywowania w organizacji na
przykladzie przedsiebiorstwa z branzy spozywczej z sierpca. Armstrong- michael - zarzadzanie zasobami
ludzkimi . Wplyw czynnikow szkodliwych i uciazliwych na ogolny poziom bezpieczenstwa pracy wybranego
przedsiebiorstwa przemyslu metalowego.. Kobiety jako sprawczynie zabojstw noworodkow na terenie
wojewodztwa lodzkiego w latach 1997-2005. Przestepczosc prokreacyjna. Analiza finansowa a potrzeby
oceny efektywnosci ekonomicznej gospodarowania na przykladzie firmy wawel s.a.. Finansowanie malych i
srednich przedsiebiorstw. Wprowadzanie zmian w organizacji na przykladzie zmiany systemu obslugi
klientow indywidualnych w telekomunikacji polskiej s.a.. Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju
gospodarczym na przykladzie chin. Stadniczenko- stanislaw leszek. Red. - urzeczywistnianie wolnosci
przekonan religijnych i praw z niej wynikajacych . Digitalizacja dziedzictwa kulturowego w polsce. Praca
magisterska prawo. Wydatki samorzadow terytorialnych na ochrone glownych zbiornikow wod podziemnych
na przykladzie gminy turawa. Wplyw stylu przewodzenia szefa na zachowania podwladnych. Wybrane
aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na przykladzie --fabryki maszyn i urzadzen famak
s.a. w kluczborku. Praca licencjacka z pedagogiki. Oszustwo asekuracyjne i pozorowanie wypadku
ubezpieczeniowego na tle polskiego rynku ubezpieczen. Analiza i ocena kultury organizacyjnej w klubie
sportowym na przykladzie towarzystwa sportowego wisla krakow. Handel zagraniczny wyrobami przemyslu
mleczarskiego przed i po przystapieniu polski do unii europejskiej. Kreowanie nowego produktu bankowego
na przykladzie raiffeisen bank polska s.a.. Ewolucja struktury dochodow gmin w latach 2004-2007.
Gospodarka komunalna miasta gorlice.. Konflikty organizacyjne w administracji publicznej na przykladzie
urzedu miejskiego w ostrowie wielkopolskim. praca licencjacka budzet gminy . System rekrutacji
pracownikow i podnoszenia ich kwalifikacji na przykladzie koncernu energetycznego energa sa oddzial w
plocku. Ochrona pracownika zatrudnionego w godzinach nadliczbowych. Zarzadzanie ryzykiem kredytowym
w banku komercyjnym na przykladzie banku bgz s.a. w latach 2006-2010. Instytucja warunkowego
umorzenia postepowania karnego w polskim prawie karnym. Bezrobocie mlodzioezy w polsce na tle
wybranych krajow unii europejskiej. Rozwoj zawodowy a system wynagrodzen w przedsiebiorstwie. Analiza
ryzyka kredytowego osob fizycznych w latach 2007- 2010 na podstawie poludniowo-mazowieckiego banku
spoldzielczego w jedlinsku. Indywidualizacja wykonania kary pozbawienia wolnosci. Prace magisterskie
pisanie. Specyfika zarzadzania jakoscia w lotnictwie cywilnym na przykladzie polskich linii lotniczych lot s.a..
Wybrane zagadnienia polityki gospodarczej brazylii w ujeciu historycznym i obecnie. Wdrazanie modulu
projektowanie- jednego z elementow w systemie wspomagania zarzadzania ifs. Kontrola podmiotow
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza. Ekonomiczna wartosc dodana jako system zarzadzania i mierzenia
wynikow w przedsiebiorstwie na podstawie spolki pgf s.a.. Podatek dochodowy od osob fizycznychi osob i
osob prawnych w polsce na tle wybranych krajow unii europejskij. praca licencjacka budzet gminy .
.
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Zarzadzanie mieniem komunalnym przez gmine redziny w latach 2005-2009. Wplyw pojawienia sie tanich
linii lotniczych na turystyke przyjazdowa i wyjazdowa krakowa.. Procedury wykorzystywane w ksztaltowaniu
polityki kadrowej w jednostkach administracji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy mykanow.
Notariusz w postepowaniu cywilnym. Leasing jako forma dzialalnosci inwestycyjnej przedsiebiorstwa na
przykladzie wybranego przedsiebiorstwa. Gospodarka finansowa jednostki budzetowej na przykladzie domu
pomocy spolecznej w proszkowie.. Kapital intelektualny jako zrodlo przewagi konkurencyjnej na przykladzie
wybranej organizacji xyz. Proces projektowania nowych wyrobow na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjno- uslugowego.. Systemy informatyczne w transporcie i ich wykorzystanie na przykladzie firmy x.
Zakaz reformationis in peius w postepowaniach sadowych i administracyjnym.. praca licencjacka budzet
gminy . Prawne aspekty przeciwdzialania negatywnym konsekwencjom aktywnosci sekt. Ocena dzialalnosci
ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie gospodarstwa nasienno-rolnego -- bovinas spolki z
o.o. chodow.. Zarzadzanie produkcja i jakoscia w przemysle budowlanym.. Klamut- miroslawa (1944- ). Red. adjustment of polish economy to the eu requirements . Determinanty efektywnego kierownika - cechy
osobowosciowe- kompetencje oraz style kierowania. Rola zwiazkow wyznaniowych w modelu wykonywania
kary pozbawienia wolnosci. System elektronicznej komunikacji administracji publicznej sekap jako przyklad
wykorzystania e-government w wojewodztwie slaskim. praca licencjacka budzet gminy . Poszanowanie
energii jako zadanie administracji publicznej.. Metody pozyskiwania pracownikow. Cena pracy magisterskiej.
Czynniki wplywajace na wartosc nieruchomosci. Metody rekrutacji wykorzystywane przez agencje doradztwa
personalnego na przykladzie agencji abc.. Zarzadzanie zmianami techniczno- organizacyjnymi w sektorze
energetycznym na przykladzie spolki enion s.a.. Plynnosc finansowa na podstawie miejskiego
przedsiebiorstwa komunikacyjnego - lodz spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia. Organizacja zbiorowego
transportu miejskiego w lodzi. Finansowanie msp za pomoca barteru wielostronnego. Przestepstwo
zgwalcenia na terenie wojewodztwa opolskiego w latach 2001-2011. praca licencjacka budzet gminy .
Zwiazek logistyki z marketingiem na przykladzie przedsiebiorstwa ab s.a.. Prawo ochrony srodowiska w unii
europejskiej. Wplyw zmiany na organizacje malej firmy. Budzetowanie operacyjne w przedsiebiorstwie
budowlanym. Koncepcje uzasadnienia wlasnosci prywatnej a polski porzadek prawny. praca licencjacka
budzet gminy . Zadania i funkcje pomocy spolecznej na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w
proszkowie w latach 2006-2007.. praca licencjacka budzet gminy . Kulpa- wladyslaw - topologia a ekonomia .
Uwarunkowania i konsekwencje wspolpracy gminy strzelce opolskie z miastami partnerskimi.. Tematy prac
magisterskich. praca licencjacka budzet gminy . Tanie pisanie prac. Zastosowanie metody servqual do oceny
jakosci uslug.. Determinanty identyfikacji transakcji dla celow wymiany wewnatrzwspolnotowej na
przykladzie frimy xyz w latach 2007/2010. Analiza porownawcza zasad opodatkowania podatkiem
dochodowym od osob prawnych i fizycznych w polsce- czechach i niemczech.. Kredyt hipotetyczny jako forma
finansowania potrzeb mieszkaniowych osob fizycznych na przykladzie banku pko bp s. A. Uproszczone formy
opodatkowania osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza. Egzekucja wydania nieruchomosci.
Modelowanie danych dla systemow informacji przestrzennej. Praca magisterska cena. Granice chorwacji - ich
uwarunkowania i wspolczesne podstawy prawno-miedzynarodowe. Strategia dystrybucji w
przedsiebiorstwie produkcyjno handlowym na rynku wyrobow ceramicznych. Rola posrednika w obrocie
nieruchomosciami. Mozliwosci rozwoju turystyki na terenie bieszczad.. Analiza sytuacji finansowo
ekonomicznej przedsiebiorstwa zaklady lentex s.a w latach 2006-2010. Zarzadzanie klubem sportowym na
przykladzie azs wkret-met domex czestochowa. Funkcjonowanie ulg w podatku dochodowym od osob
fizycznych na przykladzie rozliczen wybranego urzedu skarbowego. Status prawny obywatela nalezacego do
mniejszosci narodowej w republice czeskiej. Dostosowanie oferty private banking do struktury klientow.
Prawo policyjne. Stosunki panstwo - kosciol we francji od roku 1789 do wspolczesnosci. Zarzadzanie
zmianami organizacyjnymi w przedszkolach. Wykonywanie srodka poprawczego w postepowaniu w
sprawach nieletnich. Prawo cywilne. Naduzywanie pozycji dominujacej jako przyklad czynu naruszajacego
konkurencje.. Zarzadzanie bezpieczenstwem w procesach zaopatrzenia w aspekcie terminowosci dostaw i
optymalizacji kosztow - na przykladzie polskiego kontyngentu wojskowego w czadzie. Wplyw logistyki
zaopatrzenia na zarzadzanie przedsiebiorstwem.. Cel pracy magisterskiej. Negocjacje. Techniki i procesy
oparte na miedzynarodowym doswiadczeniu firmy global. Przeplyw informacji i komunikowanie a
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zarzadzanie firma x. Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w procesach restrukturyzacji na
przykladzie sektora energetycznego. Zbior prac magisterskich. Analiza dochodow i wydatkow jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kluczbork w latach 2007-2011. Nabor i dobor pracownikow
w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy cefarm - czestochowa s.a.. praca licencjacka budzet gminy . Wplyw
wydarzen muzycznych na rozwoj turystyki w krakowie. Analiza wartosci spolki tvn s.a. w latach 2008-2011 z
wykorzystaniem wskaznika sharpa. Wplyw konkurencyjnosci i innowacyjnosci przedsiebiorstw na decyzje o
podejmowaniu przez polskich przedsiebiorcow zagraniczych inwestycji bezposrednich. Rfid jako alternatywa
kodow kreskowych. praca licencjacka budzet gminy . Outsourcing w przeksztalceniach biznesowych na
przykladzie ibm. Analiza procesu odzyskania kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie arelan s.a...
Zarzadzanie majatkiem obrotowym i jego wplyw na plynnosc finansowa przedsiebiorstwa. Nowe typy spolek
w kodeksie spolek handlowych. praca licencjacka budzet gminy . Warunek. Zarzadzanie finansami gminy z
wykorzystaniem srodkow z unii europejskiej na przykladzie gminy lask. Miedzy teoria prawa a retoryka
rewolucji - zagadnienie prawa w filozofii politycznej jeana jacquesa rousseaua. Teoretyczne i praktyczne
aspekty marketingu - zastosowanie prawa elastycznosci r. Hartleya w realiach polskiego rynku. Finansowanie
malych i srednich przedsiebiorstw na tle innych form wsparcia panstwa. Pisanie prac licencjackich wroclaw.
Rachunkowe konsekwencje roznic miedzy prawem bilansowym a prawem podatkowym. System mrp i jego
wykorzystanie we wspolczesnej logistyce. Przestepstwo naduzycia wladzy w swietle kodeksu karnego z 1997
r. . Zagospodarowanie zespolu palacowo - parkowego w roznicy jako szansa rozwoju gminy slupia
jedrzejowska. praca licencjacka budzet gminy . Koszty i zrodla finansowania panstwowej strazy pozarnej w
pabianicach. Czynniki motywacji pracownikow firmy uslugowej. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
czlonkow zarzadu spolek kapitalowych.. Finansowanie nieruchomosci mieszkaniowych w polsce na
przykladzie oferty banku pko bp. Analiza zagrozen i krytycznych punktow kontroli w procesie filtracji w
praktyce browarniczej.. praca licencjacka budzet gminy . Mozliwosci wykorzystania budzetowania w
zarzadzaniu mikroprzedsiebiorstwem. Kryzys walutowy - przyczyny- skutki i proby neutralizacji. Gotowe
prace. Gotowe prace inzynierskie. Opodatkowanie podatkiem akcyzowym paliw plynnych w polsce i unii
europejskiej. Ocena efektywnosci inwestycji w formie fuzji i przejec. Wplyw zintegrowanego systemu
zarzadzania na produkcje cementu. Problemy ekologistyki na podstawie elpologistyki sp.zo.o..
Pozycjonowanie stron internetowych w swietle prawa. Rekojmia wiary publicznej ksiag wieczystych..
Zarzadzanie logistyczne w przedsiebiorstwach miedzynarodowych na podstawie firmy polonia logistyka..
Aktywnosc ekonomiczna kobiet w unii europejskiej.. Przydatnosc jedno i wielowymiarowych modeli analizy
dyskryminacyjnej do przewidywania zagrozenia kontynuacji dzialania przedsiebiorstwa pabia s.a.. unia
gospodarcza i walutowa - wyzwanie dla polski. Krekora- magdalena. - rynek lekow a wlasnosc intelektualna .
praca licencjacka budzet gminy . Sad najwyzszy stanow zjednoczonych jako gwarant nadrzednosci konstytucji
usa. Wplyw standardow na rozwoj transportu samochodowego. Rachunek kosztow jako zrodlo informacji w
zarzadzaniu spolka x w latach 2008-2011.. Organizacja procesu zakupow w lancuchu dostaw na przykladzie
firmy produkcyjnej z.s.e. ospel s.a. w wierbce.. Mullin- bernard james. - sport marketing . Logistyczny
lancuch dostaw w przedsiebiorstwie.. Pomoc panstwa dla przedsiebiorstw w prawie unii europejskiej w
czasie kryzysu gospodarczego. Skarga kasacyjna jako sformalizowany srodek odwolawczy. Uwarunkowanie
kredytowe w pozyskiwaniu doplat z arimr do oprocentowania kredytow z linii nmr na przykladzie banku
spoldzielczego w glubczycach.. Gospodarka finansowa gminy cisek w latach 2007-2009. Istotnosc wyboru
formy opodatkowania podatkiem dochodowym na przykladzie osoby fizycznej prowadzacej dzialalnosc
gospodarcza. praca licencjacka budzet gminy . Ustalanie i ewidencja wynagrodzen na przykladzie urzedu
gminy w osieku malym. Integracja danych w witrynach e-biznesowych. Status administracyjno-prawny osob
niepelnosprawnych w polsce.. Kulesza- joanna. - ius internet : miedzy prawem a etyka . Sobczyk- arkadiusz. prawo pracy w swietle konstytucji rp.. System motywacji pracownikow - propozycja dla sektora sprzedazy.
Szkolenia jako forma doskonalenia kompetencji pracownikow organizacji. Finansowo - ksiegowe aspekty
leasingu pracowniczego.. Logistyka produkcji szkla budowlanego na przykladzie przedsiebiorstwa x.
Przyczynowa analiza rentownosci na przykladzie przedsiebiorstwa wawel s.a. w latach 2005-2007. Analiza
efektywnosci podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku od spadkow i darowizn. Patologie
spoleczne w organizacji na podstawie wyrokow sadowych w latach 2004-2009. Znaczenie podatkow
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lokalnych w ogolnych dochodach gminy na przykladzie gminy pawonkow. Rozwoj rynkow kapitalowych w
krajach grupy brics. Ocena efektywnosci funkcjonowania przedsiebiorstwa x w latach 2001-2004 w oparciu o
wskazniki sprawnosci dzialania. Wplyw specjalnej strefy ekonomicznej na procesy rozwoju lokalnego na
przykladzie miasta ozorkow. Czynniki determinujace funkcjonowanie przedsiebiorstwa.. Regionalne strategie
innowacji jako instrument wspierania projektow innowacyjnych. Czynniki ksztaltujace polityke dywidendy
spolek gieldowych notowanych na warszawskiej gieldzie papierow wartosciowych. Przywodztwo i wladza
organizacyjna w przedsiebiorstwie turystycznym. Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci na obszarach
wiejskich wojewodztwa podlaskiego w latach 2007-2013. Analiza kompleksowosci oferty banku. Struktura i
poziom uzdolnien w planowaniu kariery zawodowej. Sposoby zmniejszania ciezaru podatkowego w podatku
dochodowym od osob fizycznych. Analiza dochodow i wydatkow ubezpieczen spolecznych. System
motywacyjny kadry kierowniczej w organizacji administracyjnej. Sankcje w prawie administracyjnym.
Wsparcie msp ze srodkow unijnych. Mozliwosci finansowania dzialalnosci gospodarczej na przykladzie firmy
jutrzenka s.a.. Dyskryminacja chrzescijan. Psychospoleczna charakterystyka zjawiska oraz jego wymiar
normatywny. Podatek od towarow i uslug w polsce po akcesji do unii europejskiej. Modus operandi
sprawcow zgwalcen. Szanse i trudnosci w rozwoju gminy przyrow. Instytucje ochrony interesow finansowych
unii europejskiej. Kredyt hipoteczny jako forma finansowania nieruchomosci. Znaczenie wizerunku w
budowaniu pozycji konkurencyjnej uczelni na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego.. Rola organizacji
pozarzadowych w rozwiazywaniu problemow spolecznych ( oswiatowych ) i ich wplyw na rozwoj szkol na
przykladzie miejscowosci czerwienne.. Realizacja polityki jakosci na przykladzie mittal steel poland s.a.
oddzial w dabrowie gorniczej. praca licencjacka budzet gminy . Zastosowanie metody fmea oraz programu
dga quality jako narzedzi zintegrowanego systemu zarzadzania w kwk piast. Czynniki decydujace o jakosci
produktow przedsiebiorstwa inco- veritas s.a. company.. Przygotowanie skazanych do zwolnienienia i
powrotu do zycia na wolnosci na przykladzie aresztu sledczego w kielcach. praca licencjacka budzet gminy .
Korzysci i koszty posiadania jednej waluty na przykladzie europejskiej unii walutowej.. Rola finansowania
zewnetrznego miedzynarodowych orgaznizacji w rownowazeniu bilansu platniczego ukrainy.. Zasady ladu
korporacyjnego w spolce akcyjnej. Tworzenie kapitalu ludzkiego na przykladzie przedsiebiorstwa. Analiza
finansowa kosztow i przychodow na przykladzie nadlesnictwa kalisz za lata 2005-2008. Wylaczenie sedziego
w postepowaniu sadowoadministracyjnym. Analiza systemu oceniania pracownikow na przykladzie pko bp w
krakowie. Przeciwdzialanie bezrobociu na lokalnym rynku pracy. Studium przypadku powiatu
belchatowskiego. Rola i wplyw muzyki w srodkach masowego przekazu na przykladzie reklam radiowo telewizyjnych. Zroznicowanie przestrzenne cen nieruchomosci mieszkaniowych w polsce. Harris- jeffrey a. przedsiebiorcy i wizjonerzy : jak disney- yunus i jobs zmienili swiat . Logistyka a inne przekrojowe koncepcje
zarzadzania w doskonaleniu i integracji systemu zarzadzania przedsiebiorstwem.. Macierzynstwo za kratami.
Charakterystyka malych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce polskiej. Ocena wykorzystania funduszy
europejskich przez miasto czestochowa w latach 2007-2011. Promocja sprzedazy na przykladzie
tesco/polska/sp. Z o.o.. Analiza porownawcza wsolczesnej turystyki narciarskiej w rejonie kasprowego
wierchu i szrenicy. Rachunek kosztow jako zrodlo informacji w zarzadzaniu niepublicznym zakladem opieki
zdrowotnej. Wplyw konkurencji na rentownosc funduszy inwestycyjnych w latach 1997-2007. Ewolucja
marketingu politycznego w polsce na przykladzie wyborow prezydenckich w 1990-. Prace dyplomowe
informatyka. Wykonawca zamowienia publicznego na roboty budowlane.. Oswiadczenie o przyjeciu lub
odrzuceniu spadku jako charakterystyczne oswiadczenie woli.. Finansowanie nieruchomosci kredytem
hipotecznym w holandii. praca licencjacka budzet gminy . Prace dyplomowe magisterskie. Specyfika
wspolpracy malych przedsiebiorstw z korporacjami miedzynarodowymi.. Ocenianie pracownikow w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie wybranego banku. Czynniki wplywajace na wynik finansowy
przedsiebiorstwa komunalnego na podstawie zakladu komunalnego kleszczow sp. Z o.o.. Organizacja euro
2012 jako czynnik rozwoju polskich przedsiebiorstw. Rodzina pochodzenia a przemoc domowa.. Specjalna
strefa ekonomiczna euro- park mielec jako narzedzie aktywizacji gospodarczej regionu. Problemy
elastycznosci zatrudnienia na przykladzie agencji pracy tymczasowej trenkwalder & partner sp.z o.o.. praca
licencjacka budzet gminy . Outsourcing - jako narzedzie zarzadzania firma. Odpowiedzialnosc dyscyplinarna
policjantow . Wplyw reklamy telewizyjnej na mlodziez w wieku 20-25 lat. Znaczenie systemu zarzadzania
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jakoscia na przykladzie badan w przedsiebiorstwie handlowo-spedycyjnym magnum spolka jawna jacek
pasternak i andrzej rabczenko.. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzezwosci w polskim prawie karnym aspekty karne i kryminologiczne. Analiza mozliwosci powiatu wielunskiego do pozyskiwania funduszy ue w
latach 2007-2013.. Pamiec fleszowa a efekty nastepcze dotyczace osoby jana pawla ii. Uklady zbiorowe pracy
na przykladzie sektora hutniczego w polsce. Temat pracy magisterskiej pedagogika. Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie mieszko s.a.. Prace licencjackie rachunkowosc. Rozwoj e-logistyki a
wspolczesne uwarunkowania integracji procesow logistycznych.. Pisanie prac licencjackich forum.
Internetowe kampanie wizerunkowe w zarzadzaniu przedsiebiorstwem. Przestepstwa internetowe na tle
europejskiej konwencji o cyberprzestepczosci. Spoleczne i ekonomiczne aspekty prywatyzacji w polsce.
Rachunek kosztow dzialan na podstawie przedsiebiorstwa produkcyjnego. praca licencjacka budzet gminy .
Rola reklamy spolecznej w rozwiazywaniu problemow spolecznych.. Znaczenie i formy doskonalenia
zawodowego kadry kierowniczej i administracyjnej. Szczegolne publicznoprawne formy ingerencji we
wlasnosc prywatna nieruchomosci. System motywacyjny jako element zarzadzania i jego znaczenie w
skutecznym realizowaniu zadan przedsiebiorstwa na przykladzie stowarzyszenia inicjatywa. Instytucja
swiadka koronnego w polskim procesie karnym na tle porownawczym z rozwiazaniami unijnymi i
amerykanskimi. Zmiany trojsektorowej struktury gospodarczej rosji w latach 1991-2008. Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w turystyce uzdrowiskowej na przykladzie spolki „sanatoria dolnoslaskie”.. praca
licencjacka budzet gminy . Ustawa sukcesyjna boleslawa krzywoustego. Wspolna polityka rolna na obszarze
polski. Instytucja malego swiadka koronnego w polskim systemie prawa karnego. praca licencjacka budzet
gminy . Praca licencjacka wzor. Finanse publiczne unii europejskiej. praca licencjacka budzet gminy . Analiza i
ocena sytuacji majatkowo- finansowej z wykorzystaniem analizy wskaznikowej przedsiebiortwa pkn orlen s.
A. W latach 2003-2007. Uzytkowanie wieczyste a inne prawa o charakterze emfiteutycznym. Ukryta reklama
w prawie wspolnotowym- polskim i niemieckim. Transgraniczne laczenie sie spolek kapitalowych w prawie
unii europejskiej. Budowanie wizerunku firmy na przykladzie przedsiebiorstwa kazachstanskiego. Samoocena
systemu zarzadzania jakoscia w oparciu o kryteria zawarte w normie iso 9004 na przykladzie firmy wimed..
Marketing uslug turystycznych na swiecie na przykladzie marriott international. Gruszczynska- beata. przemoc wobec kobiet w polsce : aspekty prawnokryminologiczne . Ochrona prawnoautorska w schemacie
ekonomicznej analizy prawa. praca licencjacka budzet gminy . Transport i spedycja- jako element procesu
logistycznego na podstawie firmy db schenker. Egzekucja z ruchomosci bedacej przedmiotem zastawu.
Antoszak- pawel. - regionalne zroznicowanie plac . Gospodarka finansowa na przykladzie firmy handlowej xx
za lata 2004-2006. praca licencjacka budzet gminy . Praca licencjacka z pedagogiki. Koszty alternatywnych
rozwiazan technologicznych w wykonawstwie robot budowlanych praca inzynierska budownictwo. praca
licencjacka budzet gminy . Sposoby finansowania - czyli jak w praktyce zdobyc pieniadze na rozwoj spolki
kapitalowej i zarobic wiecej na przykladzie alma market s.a.. Japonska kultura zarzadzania i proby jej
adaptacji w innych krajach na przykladzie toyota motor corporation.. Projekt termorenowacji budynku
wielorodzinnego praca inzynierska budownictwo. Uwarunkowania i metody zarzadzania skuteczna sprzedaza
uslug ubezpieczen majatkowych (analiza przypadku firmy tuw). Poszkodowani w wyniku wykorzystywania
informacji poufnych w kontekscie roszczen prywatnoprawnych. Militaryzacja przestrzeni kosmicznej w
swietle zasad prawa miedzynarodowego publicznego. Rola funduszy strukturalnych we wspieraniu malej i
sredniej przedsiebiorczosci. Seminarium ii st. - katedra prawa ustrojowego prownawczego. Relacje
transportu kolejowego i drogowego. Digitalizacja dzwieku oraz nowoczesne projekty produkcji muzycznej
wspierane dedykowanymi rozwiazaniami ict-portale komunikacyjne. Plan rewitalizacji miasta byczyna i jego
realizacja. Marketing terytorialny jako model profesjonalizmu zarzadzania w administracji publicznej.. Koszty
dzialalnosci administracyjnej w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy poreba.
Tajemnica pracodawcy. Nowak- bartlomiej. - wewnetrzny rynek energii w unii europejskiej : studium
porownawcze na podstawie sektorow ener. Polityka ochrony konsumenta - konsekwencje czlonkostwa polski
w unii europejskiej- na przykladzie miasta piotrkowa trybunalskiego. Kreowanie marki z wykorzystaniem
nowych mediow. Topiczna filozofia argumentacyjna.. Stosunek pracy czlonka zarzadu spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia. Produkty unit - linked jako przyklad nowoczesnych rozwiazan oszczednosciowoinwestycyjnych.. Status i wykorzystanie statkow powietrznych w konfliktach zbrojnych w swietle prawa
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miedzynarodowego prawa humanitarnego. Rola biznesplanu w funkcjonowaniu mikroprzedsiebiorstwa na
przykladzie osrodka szkolenia kierowcow stop sp. Z o. O.. Ryzyko kredytowe i jego ograniczenia na
przykladzie banku pko bp. Zintegrowane systemy zarzadzania w zakladzie produkcyjnym na przykladzie belos
s.a. w bielsku-bialej. praca licencjacka budzet gminy . Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji
finansowej spolki orbis s. A.. Poczatki nurtu performansu oraz jego zaplecze instytucjonalne w polsce w
latach 70. I 80.. Strategia rozwoju jakosci na przykladzie zakladu instalacji elektrycznych i systemow
alarmowych.. Prace magisterskie rachunkowosc. Systemy informacji geograficznej jako instrument
zarzadzania programami odnowy miast. praca licencjacka budzet gminy . Metody promocyjne miasta
krakowa wobec zmian w ruchu turystycznym w latach 2004-2006.. Postepowanie uproszczone w procesie
cywilnym. Opodatkowanie pracownikow transgranicznych we wspolnocie europejskiej. Optymalizacja
podatkowa jak narzedzie budowania przewagi konkurencyjnej firmy w polsce. Ochrona dluznika przy
przelewie wierzytelnosci. Marketingowe aspekty rynku fonograficznego w dobie upowszechniania sie
internetu. Komunikowsanie ryzyka w sytuacjach kryzysowych na poziomie gminy.. Gumieniak- agata. - prawo
jako integralny element ladu spolecznego w nauczaniu prymasa stefana wyszynskiego . Wplyw zmian cen
materialow budowlanych na rentownosc przedsiebiorstwa budowlanego --x spolka jawna w latach 20062008. Tematy prac licencjackich. Analiza prawno-gospodarcza umowy faktoringu. Celebrity endorsement a
skutecznosc przekazu reklamowego. Struktura i poziom uzdolnien w prognozowaniu kariery zawodowej.
Obowiazek podatkowy i optymalizacja podatkowa jako elementy procesu decyzyjnego przedsiebiorcow.
Wplyw kierownika na komunikacje w organizacji na przykladzie pkp plk s.a. zaklad linii kolejowych w
czestochowie. Postepowanie karne. Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki vat 2009 . Znaczenie wypalenia
zawodowego nauczycieli w zarzadzaniu szkola. Proces zmian strukturalnych w organizacji. Uznanie
administracyjne a decyzja koncesyjna. Kontrakty wojewodzkie jako krajowy instrument rozwoju
regionalnego. Decyzje grup przedsiebiorcow w swietle wspolnotowego prawa konkurencji. Nowoczesne
metody oceny efektywnosci inwestycji. Jakosc stron internetowych a sukces promocyjny biur turystycznych.
praca licencjacka budzet gminy . Wypadki drogowe powodowane przez kierowcow samochodow
ciezarowych. Seminarium ii r.sum.kat.prawa administracyjnego. Przejscie zakladu pracy lub jego czesci na
innego pracodawce. Podzial nieruchomosci w swietle z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami. Badanie skutecznosci udzielanej pomocy na przykladzie osrodka pomocy dziecku i
rodzinie w bedzinie. Zarzadzanie kompetencjami a motywowanie pracownikow. Marketingowa koncepcja
przedsiebiorstwa. Ocena sytuacji przedsiebiorstwa na podstawie sprowozdan finansowych. Sprawozdawczosc
podatkowa malych i srednich przedsiebiorstw w polsce. Prawnospadkowe aspekty senatus consultum
silanianum. Ugoda administracyjna w nauce polskiego prawa administracyjnego. Stres w pracy i wypalenie
zawodowe wsrod pracownikow socjalnych na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej oraz domu
pomocy spolecznej w blachowni. Analiza strategii ekspansji na rynek krajowy i rynki zagraniczne podjetej
przez firme alfa s.j.. Analiza sytuscji placowej spoleczenstwa na opolszczyznie.. Terroryzm w swietle prawa.
Opodatkowanie odsetek na gruncie umowy modelowej oecd i umow o unikaniu podwojnego opodatkowania
zawartych przez polske. Rejestracja i prowadzenie dzialalnosci gospodarczej. praca licencjacka budzet gminy .
Obowiazki agenta w umowie agencyjnej. Poltorak- nina. - ochrona uprawnien wynikajacych z prawa unii
europejskiej w postepowaniach krajowych . Jednostki pomocnicze gminy. Produkty bankowe w zarzadzaniu
plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa. Zasady tayoty jako instrument oceny funkcjonowania
zintegrowanego systemu wedlug norm iso 9001:2000- iso 14001- iso 18001. Koncepcja wdrozenia systemu
zarzadzania jakoscia wedlug normy pn-en iso 9001:2009 w serwisie samochodowym. E-learning jako metoda
pomocnicza w procesie ksztalcenia. Przykladowe dziedziny jego zastosowania. Zarzadzanie lancuchem
dostaw na wybranym przykladzie. Zamowienia publiczne w jednostkach samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy przedborz. Product placement w serialach telewizyjnych na podstawie wybranych
przykladow. praca licencjacka budzet gminy . Reklama jako narzedzie kampanii spolecznej. Analiza poziomu
bezrobocia oraz skutecznosci stosowanych form i metod minimalizowania jego skutkow w powiecie
czestochowskim w latach 2004 - 2008. Teoretycznoprawne aspekty swobody umow. Reklama w sektorze
polskich touroperatorow w latach 2005-2006 na przykladzie open travel group.. Europejski urzad
policji.geneza-organizacja-podstawy funkcjonowania i praktyczne przejawy dzialalnosci europolu.
.
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Ekonomiczne i spoleczne konsekwencje programu rodzina na swoim. Prace zaliczeniowe. praca licencjacka
budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Analiza finansowa i jej elementy na przykladzie osrodka
hodowli zarodowej sp. Z o.o. W glogowku.. Eksploatacja maszyn i urzadzen w procesie wytwarzania pil
tarczowych. Budzet zadaniowy jako innowacyjne narzedzie zarzadzania finansowego w administracji
publicznej. Possibilities of employment in the eu-countries for polish employees after eu-accession
(mozliwosc zatrudnienia pracownikow w krajach unii europejskiej po akcesji). Rola i znaczenie instytucji
kultury w zyciu spolecznosci lokalnej. Dziedziczenie wlasnosci intelektualnej. praca licencjacka budzet gminy
. Najwaznieszjsze prawa i obowiazki przedsiebiorcow turystycznych oraz konsumentow uslug turystycznych.
Gospodarstwo rolne w postepowaniu egzekucyjnym. Pochodne instrumenty finansowe a wspolczynnik
wyplacalnosci banku. Znaczenie zasobow technologicznych w produkcji wyrobow metalowych. Strategie
finansowania spolek akcyjnych na przykladzie lpp i monnari trade w latach 2005-2007. Samobojstwa
nieletnich dziewczat. Zezwolenie na wytwarzanie produktow leczniczych.. Resocjalizacja nieletnich. Udzial
kuratora sadowego. Prace doktorskie. Wykorzystanie badan marketingowych do oceny skutecznosci reklamy.
Polityka pieniezna narodowego banku polskiego w latach 2004-2008. Wykorzystanie nowoczesnych metod
zarzadzania na przykladzie archiwum panstwowego m. St. Warszawy. Swiadczenia na rzecz pracownikow i ich
ujecie w rachunkowosci na przykladzie sadu rejonowego w rawie mazowieckiej. Prywatyzacja sektora
energetycznego na przykladzie pec chrzanow. Jezyk reklamy. Promowanie marek ogolnoswiatowych na
przykladzie kampanii im lovin it firmy mcdonalds. Oceny pracownicze jako element motywacji
niematerialnej. Podatek od nieruchomosci a podatek katastralny - wybrane przyklady i symulacje.
Dzialalnosc klastrow w polsce na przykladzie klastra bielizniarskiego w wojewodztwie podlaskim.
Partnerstwo publiczno-prywatne w polsce. Analiza porownawcza restrukturyzacji i prywatyzacji branz
produkcyjnych w polsce i kazachstanie na przykladzie firm: kghm polska miedz s.a. I zrzeszenie produkcyjne
balchaszcwetmet.. Nabycie nieruchomosci przez cudzoziemca. Ochrona pracy kobiet w swietle
uwarunkowan europejskich. Analiza dotyczaca ochrony pracy kobiet w ciazy.. praca licencjacka budzet gminy
. Przestepstwa internetowe.. Instytucja rodzin zastepczych w polskim prawie - wybrane zagadnienia.. Pozycja
ustrojowa i organizacja wewnetrzna senatu rp w latach 1989-97. Rozwoj turystyki uzdrowiskowej na
przykladzie uzdrowiska busko-zdroj oraz hotelu sloneczny zdroj medical spa& wellness.. Wprowadzania
nowej marki na rynek na przykladzie chello. Makroekonomiczna analiza rozwoju sektora malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce w latach 2000-2010. Instytucja indywidualnych interpretacji przepisow prawa
podatkowego. Stosunek dowodu z zeznan swiadkow i z przesluchania stron do dowodu z dokumentu. Sojdaadam. Red. - prognozowanie i racjonalizacja kosztow w przedsiebiorstwie . Wartosc emocjonalna zabytkow
na przykladzie zamku krolewskiego na wawelu i collegium maius. Metody wykonania izolacji
przeciwwilgociowych scian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych w budynkach remontowanych praca
inzynierska budownictwo. Ochrona srodowiska w polsce oraz ue.. Problemy rozwoju i wdrazania nowych
produktow w przedsiebiorstwie as - bud. Wykorzystanie internetu w polityce komunikacyjnej firmy na
przykladzie marki odziezowej top secret. Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie firmy omega.
Zarzadzanie zmianami technicznymi w warunkach przykladowego przedsiebiorstwa przemyslowego.. Wiek o
odpowiedzialnosc karna sprawcy. Kwalifikowalnosc podatku vat w projektach wspolfinansowanych z unii
europejskiej. Przeksztalcenie przedsiebiorstwa panstwowego w spolke z o.o. W trybie prywatyzacji
posredniej.. Opodatkowanie przekszatalcen spolek w prawie europejskim na gruncie podatkow
bezposrednich. Analiza finansowa hurtowni farmaceutycznej cefarm - czestochowa s.a.. Analiza skutecznosci
systemu haccp na podstawie frimy eksportujacej mieso antonio. Kobieta-morderczyni. Wykorzystanie
mediacji w praktyce policyjnej. Uslugi elektroniczne w alokacji produktow bankowych. Postepowanie w
sprawie wydania europejskiego nakazu zaplaty. Analiza zmian w podatku vat wynikajacych z przystapienia
polski do unii europejskiej. Analiza wykonania budzetu placowek oswiatowych gminy gogolin w latach 20082010. Niekonwencjonalne metody sledcze. Zasada udzialu czynnika spolecznego w sprawowaniu wymiaru
sprawiedliwosci w polsce.. Zarzadzanie przez podatki na przykladzie miasta lodzi. Analiza fundamentalna w
ocenie konkurencyjnosci spolek gieldowych na podstawie pkn orlen i lotos. Bezrobocie i metody jego
zwalczania na przykladzie dzialalnosci urzedu pracy w miescie ozorkow. Prawne i instytucjonalne ramy
wspolpracy miedzy unia europejska a ukraina w obszarze energetyki. Pzrepisy ogolne prawa
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administracyjnego - proby legislacyjne i ich zasadnosc. Analiza wyceny wartosci rynkowej nieruchomosci
mieszkaniowej- podejsciem porownawczym- metoda porownywania parami. Podatek vat w handlu
wewnatrzwspolnotowym.. praca licencjacka budzet gminy . Gospodarowanie srodkami trwalymi w
przedsiebiorstwie produkcyjnym.. Jakosc na rynku uslug ubezpieczen samochodowych w ocenie klientow.
Infrastruktura techniczna w zarzadzaniu produkcja w przedsiebiorstwie jurajska s.p.. Administrowanie przez
podmioty niepubliczne. System ubezpieczen spolecznych w polsce i jego funkcjonowanie. Status prawny
kobiety w doktrynie i ustawodawstwie panstwa faszystowskiego. Ewolucja sadownictwa administracyjnego
po roku 1980. Lodzki tunel srednicowy w projekcie budowy kolei duzych predkosci w polsce. Prawo
administracyjne. Pomiar satysfakcji z pracy w organizacji sektora bankowego. Kryminalizacja posiadania
srodkow odurzajacych i substancji psychotropowych w ustawodawstwie polski oraz wybranych krajow unii
europejskiej i rosji. Systemy motywacyjne w firmie bac-pol s.a. w dobie kryzysu w branzy fmcg. Obowiazki
agenta w umowie agencyjnej. Odpowiedzialnosc spadkobiercow za zobowiazania podatkowe spadkodawcy.
Ocena dzialalnosci promocyjnej gminy turek w internecie. Zarzadzanie gorskimi parkami narodowymi na
terenie beskidow. Warunki rozwoju gospodarczego podhala. Fundusze unijne- a branza hotelarska w bielskubialej i powiecie bielskim. Formy ewidencji dzialalnosci gospodarczej w malych przedsiebiorstwach na
przykladzie branzy uslugowej. Analiza procesu finansowania nieruchomosci mieszkaniowych w polsce przez
wybrane banki uniwersalne w latach 2004 - 2008. praca licencjacka budzet gminy . Wplyw motywacji na
przykladzie firmy eads pzl warszawa-okecie s.a. w warszawie. Koncepcja kanalow dystrybucji jako istotny
czynnik sukcesu na przykladzie firmy elektromontaz krakow s.a.. Polski model sadownictwa
administracyjnego.. Kredyty preferencyjne dla rolnictwa na przykladzie wybranego gospodarstwa rolnego po
akcesji do unii europejskiej. Strategia marketingowa malego przedsiebiorstwa na podstawie firmy drink-pol.
Kowalewski- eugeniusz (prawnik). Red. - o potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczen = the need for
implementing a polish insurance code . Wykorzystanie reklamy i public relations w radiu eska. Wplyw fuzji
na zmiany funkcji personalnej na przykladzie pekao s.a. i bph s.a.. praca licencjacka budzet gminy . Usluga
bankowa i jej promocja na przykladzie lukas banku s.a.. Rynkowe determinanty rozwoju przedsiebiorstwa
sektora msp na przykladzie firmy silspek sp. Z o. O.. Handel elektroniczny jako sposob zagospodarowania
rynkow niszowych. praca licencjacka budzet gminy . praca licencjacka budzet gminy . Neapolitanska kamorra.
Wloskie i europejskie sposoby jej zwalczania.. praca licencjacka budzet gminy . Zagadnienia prawne handlu
miedzynarodowego miedzy rzeczpospolita polska a krajami systemu common law. Wspoldzialanie jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie zwiazkow miedzygminnych. Gospodarka odpadami na przykladzie
gminy.. Pozycja prawna akcjonariusza w spolce komandytowo-akcyjnej. Niezdeterminowanie prawa w mysli
przedstawicieli amerykanskiego realizmu prawniczego oraz ruchu studiow krytycznych nad prawem.
Ekonomiczno - spoleczne konsekwencje bezrobocia na przykladzie rynku pracy powiatu nyskiego.. Pisanie
prac. Proces prywatyzacji mienia komunalnego na przykladzie przedsiebiorstwa komunalnego. Pisze prace
licencjackie. Sytuacja ludnosci muzulmanskiej w trakcie konfliktu po rozpadzie socjalistycznej federacyjnej
republiki jugoslawii. Bulkowski- thomas n. - podstawy spekulacji : ewolucja gracza gieldowego . Pojecie
utworu audiowizualnego w polskim prawie autorskim. Rozwoj gospodarczy a procesy integracyjne.
Opakowanie jako nosnik komunikacji. Kryminalistyczne i kryminologiczne aspekty samobojstw wsrod
maloletnich. Ocena kondycji finansowej banku spoldzielczego w losicach w latach 2010-2012. Konstytucyjne i
ustawowe zasady postepowania administracyjnego . Bezrobocie i metody jego zwalczania w gospodarce
polskiej. Wojciech boguslawski - dyrektor teatru. Czynniki wplywajace na kreowanie reputacji
przedsiebiorstwa na przykladzie banku spoldzielczego w lesnicy. Zatrudnianie czlonkow zarzadu spolek
kapitalowych. Zastosowanie wybranych metod analizy finansowej do oceny plynnosci finansowej
przedsiebiorstwa.. Dzialalnosc inwestycyjna w gminie pajeczno w latach 2000-2004. Zarzadzanie teatrem
telewizyjnym od poczatku istnienia do bojkotu w okresie stanu wojennego.. Aktywne formy walki z
bezrobociem wykorzystywane w powiecie lodzkim. Prace licencjackie fizjoterapia. Formy finansowania
dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw w polsce. Uwarunkowania jakosci zycia ludnosci w gminie
nysa.. Tworzenie programow i strategii cenowych na przykladzie firmy poligraficzno-wydawniczej. Specyfika
dzialan marketingowych na rynku nieruchomosci zabytkowych na przykladzie zamku biskupow krakowskich
w siewierzu. Konopacka- magdalena. - wielopoziomowa niesprawiedliwosc a sedzia albo zlota legenda o
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swietym jerzym opowie. Quality management as a strategy of companies - example of roleski company.
Prace magisterskie spis tresci. Wspolpraca urzedu pracy z jednostkami samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy krzeszowice. Samodzielnosc finansowania powiatow w polsce na przykladzie powiatu
wadowickiego.. Analiza porownawcza systemow automatycznej rezerwacji uslug turystycznych: start i
merlin.x. Ocena plynnosci finansowej przedsiebiorstw na przykladzie sprawozdan finansowych spolki netia
s.a. w latach 2008-2011. Logistyczna obsluga klienta w powiatowym urzedzie pracy w opocznie. Analiza i
ocena struktury kapitalowo-majatkowej wybranych spolek gieldowych branzy paliwowej w latach 20062009. Analiza ekonomiczno-finansowa publicznych zakladow opieki zdrowotnej jako wazny etap ich
restrukturyzacji. Dysfunkcje w zarzadzaniu zasobami ludzkimi. Procesy motywacji w przedsiebiorstwie
miedzynarodowym. Analiza relacji koszty - wolumen - zysk na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno uslugowego odlewnia zeliwa s.a.. Szczegolna ochrona trwalosci stosunku pracy. Rola polityki kulturalnej i
zasady rownosci oraz poszanowania tozsamosci panstw czlonkowskich w ksztaltowaniu i funkcjonowaniu unii
europejskiej. Rynek pracy w polsce w latach 1990-2011. praca licencjacka budzet gminy . Strategia rozwoju
jako podstawowe narzedzie planistyczne na przykladzie gminy garbatko-lenisko. Organizacja i finansowanie
festiwali muzyki dawnej w polsce.. Analiza zakresu i struktury dzialalnosci banku spoldzielczego w
suchedniowie w latach 2000-2004. Srodki ochrony prawenj w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych. Komorka personalna - diagnoza i perspektywy. Reklama jako narzedzie kreowania
wizerunku firmy. Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem na rynku finansowych na przykladzie pko bp
s.a.. Specyfika opodatkowania dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw.. Zarzadzanie wiedza i polityka
personalna firmy na przykladzie prywatnego centrum medycznego promedis. praca licencjacka budzet gminy
. Szczegolna ochrona trwalosci stosunku pracy ze wzgledu na funkcje. Badanie poziomu satysfakcji klienta
zewnetrznego na przykladzie urzedu miasta i gminy swiatniki gorne.. praca licencjacka budzet gminy .
Pisanie prac socjologia. Public relations w przedsiebiorstwie. Analiza systemu podatkowego w polsce po
akcesji do unii europejskiej. Systemy i techniki motywowania pracownikow na przykladzie spolki kghm
polska miedz s.a.. Efektywnosc zastosowania reklamy w banku na przykladzie dominet bank s.a.. Strategia i
planowanie zakupow maszyn- urzadzen i wyposazenia technicznego na przykladzie p.p.u.h. metal - bernat..
Pisanie prac magisterskich po angielsku. Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie dzialalnosci
przedsiebiorstwa handlowego. Male i srednie przedsiebiorstwa w stymulowaniu rozwoju regionalnego na
przykladzie wojewodztwa lodzkiego. Analiza procesu kadrowego w sadzie rejonowym. Jednostka w sytuacji
administacyjnoprawnej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.. Obowiazki celne i
podatkowe w imporcie towarow. Analiza i ocena gospodarki budzetowej jednostki samorzadu terytorialnego
na przykladzie powiatu radomszczanskiego w latach 2005 - 2009. Pojecie stosunku administacyjnoprawnego
jako pojecie przedmiot. Kompleksowa analiza systemow wczesnego ostrzegania. Zmiana albo uchylenie
postanowienia- co do istoty sprawy w postepowaniu nieprocesowym. Strategia produktu w dzialalnosci
przedsiebiorstwa na przykladzie lpp s.a.. Regres ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu mienia. Fundusze
strukturalne jako zrodlo finansowania msp. Procedury pozyskiwania dofinansowan z europejskiego funduszu
spolecznego na przykladzie zintegrowanego programy rozwoju regionalnego. Fundusze inwestycyjne w
polsce-jako sposob oszczedzania przez osoby fizyczne. Wybor optymalnego sposobu opodatkowania
dochodow z dzialalnosci gospodarczej. praca licencjacka budzet gminy . Pozaplacowe motywowanie
pracownikow jako zrodlo efektywnosci na przykladzie arimr. Ewolucja modelu dziedziczenia gospodarstw
rolnych w polsce. Centrum kultury - projekt powolania nowej instytucji kultury. Marzenia a teoria
zarzadzania.. Rola rekrutacji pracownikow w polityce personalnej malych przedsiebiorstw. Instrumenty
kreowania lojalnosci klientow na rynku uslug bankowych na przykladzie banku pekao sa. Pojekt kampanii
reklamowej dla hurtowni zak. Zastosowanie analizy finansowej do oceny finansowej do oceny
przedsiebiorstwa (na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarska proszkowni mleka w krosniewicach).
Ochrona rodzicielstwa w prawie pracy i zabezpieczenia spolecznego. Alternatywne formy finansowania floty
samochodowej (na przykladzie toyota amx autoryzowany dealer toyota w lodzi). Zaklad pracy chronionej w
polskim systemie prawnym. praca licencjacka budzet gminy . Analiza finansowa jako zrodlo informacji o
sytuacji finansowej na przykladzie spolki eko holding s.a.. Fundusze strukturalne na przykladzie wschodnich
niemiec. Dzialalnosc promocyjna firmy reebok w opinii mieszkancow krakowa. Komisja przetargowa .
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powstanie i zadania w procedurze udzielaniazamowienia publicznego.. Reklamy w prasie mlodziezowej analiza i ocena na przykladzie konkretnych magazynow. Kompleksowe ujecie zasady ne bis in idem w
aspekcie prawa unii europejskiej z uwzglednieniem norm prawa polskiego. Piosik- andrzej. Red. ksztaltowanie zyskow podmiotow sprawozdawczych w polsce : msr mssf a ustawa o rachunkowosci.
Motywowanie do pracy na przykladzie wybranych przedsiebiorstw. Elementy zarzadzania zasobami ludzkimi
realizowane w praktyce przedsiebiorstwa- na przykladzie badania firmy. Zwiazek srodkow masowego
przekazu z przystepczoscia- poziomem strachu spolecznego i punitywnoscia spoleczenstwa polskiego. praca
licencjacka budzet gminy . Coaching jako metoda zarzadzania potencjalem i rozwojem czlowieka. Polityka
szkolen na przykladzie elektrocieplowni krakow s.a.. Fiminska-banaszyk- romualda. Red. - prace instytutu
ekonomicznego.. Srodek zabezpieczajacy okreslony w art. 95a k.k. A prawa czlowieka. Preferencyjne kredyty
dla studentow na przykladzie banku pko bp. Budowa planu marketingowego ptrzedsiebiorstwa w warunkach
konkurencji rynkowej. Marketing handlowy na rynku produktow dla niemowlat i dzieci na przykladzie firmy
alima-gerber s.a.. Status prawny protektoratow i terytoriow zaleznych. Gut- piotr. - kreatywna ksiegowosc a
falszowanie sprawozdan finansowych . Problem przydatnosci spolki europejskiej w polskim obrocie
gospodarczym. Wady i zalety regulacji societas europaea.. System finansowy opieki zdrowotnej w polsce w
latach 1999-2004. Zastosowanie przepisow kodeksu cywilnego do odpowiedzialnosci materialnej
pracownika. Plynnosc finansowa w ocenie mozliwosci kontynuacji dzialalnosci przedsiebiorstwa na
przykladzie spolki x. Rola transportu intermodalnego w redukcji kosztow logistycznych przedsiebiorstwa.
Krotkoterminowe zrodla finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw. Reformy gospodarcze w rosji (19852005). Prawo do ochrony zycia w polskim prawie konstytucyjnym i prawie miedzynarodowym. praca
licencjacka budzet gminy . Kredyty hipoteczne na finansowanie potrzeb mieszkaniowych osob fizycznych w
ofercie bankow dzialajacych na polskim rynku. Wozniak- michal gabriel (1949- ). Red. - nierownosci
spoleczne a wzrost gospodarczy.. Rynek pracy i jego wplyw na rozwoj gospodarczy (na przykladzie unii
europejskiej). Prawo wlasnosci intelektualnej- mediow i reklamy. Swiadczenia majatkowe wynikajace z
zawarcia umowy o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy (klauzuli konkurencyjnej).
Zarzadzanie zasobami ludzkimi w podmiotach nalezacych do sektora msp na przykladzie odlewni mjm.
Rekrutacja i doskonalenie jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy drukpol. Prace
licencjackie bankowosc. Organizacja spedycji na przykladzie firmy x. Status prawny gminy uzdrowiskowej..
Dzialalnosc promocyjna firmy reebok w opinii mieszkancow krakowa. Biznesplan uruchomienia nowej
dzialalnosc gospodarczej. Budowa relacji z klientami - analiza i ocena na przykladzie powszechnego zakladu
ubezpieczen na zycie s.a.. Dobra osobiste osob powszechnie znanych. Samorzad terytorialny w drugiej
rzeczypospolitej. Praktyka funkcjonowania systemu haccp z uwzglednieniem elementow logistyki. Rola i
zadania zarzadcy nieruchomosci w procesie inwestycyjnym w nieruchomosci komercyjne na przykladzie
spolki ep hotele i nieruchomosci sp.z o.o. Determinanaty i sposoby zwalczania bezrobocia w regionie
piotrkowskim w latach 2002-2006. Analiza portfela technologicznego w przedsiebiorstwie produkujacym
szklo.. Nowoczesne rusztowania budowlane i ich ocena ekonomiczna praca inzynierska budownictwo. Prawa
ofiar przestepstw w polsce. Weryfikacja modelu michaela leitera - zaleznosci wystepujacych miedzy
wypaleniem zawodowym- a niedostosowaniem do pracy. Grupa zawodowa ksiegowych.. praca licencjacka
budzet gminy . Przesluchanie bieglych- specjalistow oraz tlumacza i kuratora. Wplyw kryzysu finansowego na
koniunkture gospodarcza krolestwa niderlandow.. Egzekucja swiadczen pienieznych z ruchomosci.
Przywodztwo i budowanie zespolu a zachowania pracownicze na przykladzie przedsiebiorstwa p.p.u.h.
filplast - glogowek sp. Z o.o.. Wykorzystanie marketingu spolecznego przez przedsiebiorstwa komercyjne w
opinii klientow - analiza i ocena na przykladzie wybranej grupy respondentow. praca licencjacka budzet
gminy . Zarzadzanie wybranymi procesami logistycznymi w przedsiebiorstwie. Analiza skutecznosci systemu
zarzadzania jakoscia wedlug normy iso 9001:2000 na podstawie firmy drq s.a.. Rekrutacja i selekcja zarzadzanie potencjalem ludzkim. Facebook jako narzedzie komunikacji marketingowej w mediach
spolecznosciowych. Analiza technologiczno-organizacyjna i ekonomika rewitalizacji zabytkowego budynku
mieszkalnego praca inzynierska budownictwo. Dochody i wydatki w jednostce budzetowej na przykladzie
sadu okregowego w krakowie. Strategia marketingowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy opoczno s.a..
Rola instytucji w kreowaniu przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich na przykladzie agencji restrukturyzacji
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i modernizacji rolnictwa. Motywacja i ocena pracownika jako instrument zarzadzania personelem na
przykladzie rolniczej spoldzielni produkcyjnej w scinawie nyskiej.. Rola przedsiebiorczosci w kreowaniu
wizerunku przedsiebiorstwa na rynku na przykladzie firmy trax. Wybrane aspekty funkcjonowania
ubezpieczen spolecznych w polsce. Odpowiedzialnosc cywilna lekarza oraz zakladu opieki zdrowotnej.
Motywacyjne systemy wynagrodzen w banku x. Ocena wybranych- darmowych systemow zarzadzania trescia
pod katem przydatnosci dla msp. Przestepczosc zorganizowana w polsce i sposoby jej zwalczania.
Przywodztwo sytuacyjne w efektywnych organizacjach wedlug kena blancharda.. Konkurencyjnosc przemyslu
tekstylnego na zintegrowanym rynku europejskim. praca licencjacka budzet gminy . Dofinansowanie ze
srodkow unijnych na podniesienie atrakcyjnosci swietlicy srodowiskowej i jej otoczenia w miejscowosci
cukrownia ostrowy w latach 2004-2006- w ramach sektorowego programu operacyjnego restrukturyzacja i
modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwoj obszarow wiejskich. Zintegrowany system zarzadzania
jakoscia na przykladzie zakladow gorniczo-metalowych zebiec s.a. w zebcu.. Kapital ludzki w organizacji.
praca licencjacka budzet gminy . Dlug publiczny polski w okresie transformacji systemowej.. Obowiazki domu
maklerskiego z umowy o posrednictwo w obrocie papierami wartosciowymi. Tematy prac magisterskich
pedagogika. Zarzadzanie majatkiem obrotowym i jego wplyw na plynnosc finansowa przedsiebiorstwa.
Dzialalnosc towarzystwa inicjatyw tworczych e. Pisanie prac magisterskich bialystok. Odpowiedzialnosc
porzadkowa pracownikow wedlug kodeksu pracy . Ksztaltowanie postaw obywatelskich a organizacje
pozarzadowe na przykladzie fundacji im. Stefana batorego. praca licencjacka budzet gminy . Rola bankow w
absorpcji srodkow unijnych dla malych i srednich przedsiebiorstw. Bankowosc internetowa na przykladzie
banku pekao s.a.. Pojecie dobr osobistych pracownika. Identyfikacja i doskonalenie stylu kierowania
menedzerow (na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a.). Inwestycje w budzecie i ksiegach rachunkowych
gminy na przykladzie gminy myszkow. Public relations w komunikacji masowej. Chojecka- jana. - kobieta w
wiezieniu i jej resocjalizacja - zamierzenia a rzeczywistosc . Obrot gieldowy i pozagieldowy w polsce.. praca
licencjacka budzet gminy . Tematy pracy magisterskiej. Jakosc uslug bankowych na przykladzie banku
spoldzielczego w szczekocinach. Wplyw podatkow posrednich na ksztaltowanie sie dochodow budzetu
panstwa w polsce.. Multimedia jako narzedzia pomocne w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.. Rozrachunki
publicznoprawne w rachunkowosci na przykladzie przedsiebiorstwa mix sp.zo.o.. Pozycja ustrojowa
prezydenta w swietle konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku. Zasady podzialu wladzy w konstytucji
rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.. Konkubinat w prawie polskim i w prawie koscielnym.
praca licencjacka budzet gminy . Nowe narzedzia upowszechniania historii przez instytucje kultury. Nowe
technologie- przyklady dobrych praktyk- projekty i szanse dla polskich placowek.. Zasady prowadzenia
dzialalnosci handlowej na e-rynku. Wznowienie postepowania administracyjnego jako nadzwyczajny srodek
weryfikacji rozstrzygniec. Polskie prawo autorskie w dobie ekspansji internetu. Pozbawienie sprawcy korzysci
majatkowych pochodzacych z przestepstwa. Regulacje prawne funkcjonowania gieldy papierow
wartosciowych na przykladzie gpw s.a. w warszawie. Ocena i zarzadzanie ryzykiem ubezpieczeniowym a
skladka ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu autocasco. praca licencjacka budzet gminy . Strategie rozwoju
regionu opolskiego na tle innych regionow przygranicznych w latach 1999-2006.. Postepowanie nakazowe.
Budowanie tozsamosci marki po zmianie nazwy na przykladzie radia zlote przeboje. Stelmach- jerzy (1954- ).
Red. - analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych . Nadplata podatku w polskim prawie
podatkowym. Ekspansja i strategie sklepow dyskontowych w polsce na przykladzie biedronki. praca
licencjacka budzet gminy . Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci na przykladzie zakladu karnego w
pinczowie. praca licencjacka budzet gminy . Umowy posrednictwa w praktyce dzialania lodzkich biur obrotu
nieruchomosciami. Ochrona konsumenta w umowach zawieranych poza lokalem przedsiebiorstwa i na
odleglosc.. praca licencjacka budzet gminy . Ocena rozwoju elektronicznej administracji na przykladzie
urzedu miasta czestochowy. Efektywnosc systemow zarzadzania transportem. Rola zarzadzania w swietlicy..
Indeksy rynku nieruchomosci jako element analizy efektywnosci inwestycji.. Oszustwa matrymonialne.
Ocena poziomu konkurencyjnosci gminy gogolin i mozliwosci jego wzrostu. Zintegrowane systemy
zarzadzania w aluminium konin- imprexmetal s.a.. Motywacyjna funkcja wynagrodzen na przykladzie i.d.c.
Polonia s.a.. Zadania samorzadu terytorialnego w zakresie ochrony srodowiska. Rivoli- pietra. - sladami tshirta : o tym- jak pewna ekonomistka badala role rynku- wladzy i polityki w handl. Przestepczosc
.

.
zorganizowana w polsce - analiza dogmatyczna. Wykorzystanie funduszy strukturalnych do promocji
eksportu msp. Znaczenie ogledzin miejsca wypadku drogowego ze skutkiem smiertelnym. Przesluchanie
dziecka.. praca licencjacka budzet gminy . Rola i znaczenie podatku dochodowego od osob prawnych w
obciazeniach podatkowych dzialalnosci gospodarczej.. Montgomery- cynthia a. - strateg : badz takim
liderem- jakiego potrzebuje twoja firma . Informatyczne uwarunkowania rozwoju systemu logistycznego w
przedsiebiorstwie. Firma na rynku globalnym. zrodla sukcesu. Wstep praca licencjacka. Rola szkolen w
procesie rozwoju pracownikow na przykladzie urzedu miejskiegow byczynie.. Odpowiedzialnosc
dyscyplinarna funkcjonariusza policji . Problem przeludnienia w zakladach karnych. Spis tresci pracy
magisterskiej. Analiza efektywnosci zrodel finansowania inwestycji w przedsiebiorstwie budownictwa
elektroenergetycznego elbud katowice sp. Z o.o.. Prawnokarna ochrona zwierzat w polsce. praca licencjacka
budzet gminy . Kontrola podatkowa. Determinanty wysokosci podatku dochodowego od osob fizycznych
opodatkowanych na zasadach ogolnych w latach 1999-2003. Internet jako kanal dystrybucji uslug
turystycznych.. Polityka innowacyjna w polsce. praca licencjacka budzet gminy . Prace dyplomowe chomikuj.
Kredytowanie jako forma obcego finansowania przedsiebiorstwa na przykladzie kghm polska miedz sa.
Przelew wierzytelnosci jako zabezpieczenie kredytu bankowego.. Analiza kosztow systemu transportowego
na przykladzie firmy transport-metalurgia sp. Z o.o.. Podstep i prowokacja jako metody stowane w toku
czynnosci operacyjno-rozpoznawczych. Motywowanie pracownikow na przykladzie firmy tp3. Turystyczno rekreacyjne aspekty :ogolnej strategii zrownowazonego rozwoju dabrowy gorniczej do roku 2006. Szkolenia
jako element systemu motywacji pracownikow na przykladzie firmy pzu s. A.. Polskie rozwiazania w zakresie
podatku vat a vi dyrektywa rady ue na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej przodownik w tomaszowie
mazowieckim. Polityka wyplat dywidendy w spolkach bankowych notowanych na gpw w warszawie.. praca
licencjacka budzet gminy . Powstanie i rozwoj norymberskiego prawa karnego w oparciu o dzialalnosc
miedzynarodowego trybunalu wojskowego w norymberdze. Zabezpieczanie ryzyka przy wykorzystaniu
instrumentow pochodnych.. Systemy zarzadzania wiedza i personelem. Wybrane prawne aspekty lokalizacji
w procesie inwestycyjnym z zakresu energetyki wiatrowej jako element regulacji sektora wytwarzania
energii ze zrodel odnawialnych. Kultura organizacyjna jednostki administracji samorzadowej.. Opracowanie
oraz wdrozenie systemu 5s w dziale jakosci firmy motoryzacyjnej. Spory o wlasciwosc miedzy organami
administracji publicznej. praca licencjacka budzet gminy . Jak pisac prace dyplomowa. Coach jako przewodnik
w procesie rozwoju kompetencji pracowniczych.. Przestepstwo znieslawienia i zniewagi w polskim prawie
karnym.. Amortyzacja srodkow trwalych w swietle prawa podatkowego i bilansowego. Zasady
opodatkowania przychodow osob fizycznych z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej. Ksztaltowanie sie cen
nieruchomosci mieszkalnych na rynku lokalnym w poszczegolnych dzielnicach miasta czestochowa. Osobowe
srodki dowodowe w polskim procesie cywilnym. Banki spoldzielcze w polsce i i ich dzialalnosc kredytowa na
przykladzie bs strykow. Zlece napisanie pracy magisterskiej. Instytucja interwencji ubocznej w polskim
procesie cywilnym. Produkty i uslugi bankowosci elektronicznej dla przedsiebiorstw. Odpowiedzialnosc
konstytucyjna w polsce. Zarzadzanie spoleczna odpowiedzialnoscia biznesu w organizacji sektora
piwowarskiego. Cena pracy magisterskiej. Wspoldzialanie instytucji publicznych w walce z bezrobociem na
przykladzie gminy biskupice i powiatowego urzedu pracy w wieliczce. Odpowiedzialnosc karna lekarza w
zakresie wykonywanych czynnosci medycznych. Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie kielczyglow w latach 2000-2005. Miejsce powstania obowiazku podatkowego w polskich i
europejskich regulacjach dotyczacych vat. Kara pozbawienia wolnosci w teorii i praktyce w polsce- ze
szczegolnym uwzglednieniem jej poprawczej funkcji. Referendum jako forma demokracji bezposredniej w
polsce. Zarzadzanie procesami logistycznymi na podstawie przedsiebiorstwa mp alamentti sp.zo.o.. Zakaz
konkurencji w kodeksie pracy i prawie o szkolnictwie wyzszym.. praca licencjacka budzet gminy . Przyczyny
rotacji pracownikow w zakladzie sprzetu agd. Europejski nakaz aresztowania. Wybrane problemy wspolpracy
w ramach iii filaru unii europejskiej. Agresja dzieci i mlodziezy a demoralizacja i przestepstwa nieletnich.
Analiza lancucha wartosci na przykladzie polskiego koncernu miesnego duda sa. Rownosc plci w zarzadzaniu.
Dzialalnosc gospodarcza w sferze uzytecznosci publicznej na przykladzie gminy olkusz.. praca licencjacka
budzet gminy . Motywacja a rozwoj zawodowy pracownikow w odniesieniu do szkolen na podstawie
przedsiebiorstwa produkcyjnego ospel s.a.. Szkolenie i doskonalenie pracownikow jako element zarzadzania
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zasobami ludzkimi na przykladzie firmy ntp work -serwis.. Odpowiedzialnosc karna dziennikarza za
przestepstwo prasowe. Instrumenty ksztaltowania wizerunku firmy na rynku motoryzacyjnym na przykladzie
firmy marvel. Porownawcza analiza finansowa spolek branzy cukierniczej ( na przykladzie wawel s.a. i
mieszko s.a. ). praca licencjacka budzet gminy . Patent na wynalazek biotechnologiczny. System
funkcjonowania kredytow hipotecznych w polsce na przykladzie bos bank s. A.. Uslugi w zakresie
ubezpieczen spolecznych i ich realizacja w zakladzie ubezpieczen spolecznych (na przykladzie oddzialu w
tomaszowie mazowieckim). Wynik finansowy w ujeciu bilansowym i podatkowym na przykladzie
przedsiebiorstwa robot elektromontazowych xyz w latach 2006-2008. Analiza funkcjonowania zakladowego
systemu zarzadzania w oparciu o wymagania norm iso 9001:2000 oraz iso 14001:2004 w firmie pabianickie
zaklady graficzne spolka akcyjna. Ekonomiczne uwarunkowania pomocy spolecznej na przykladzie
funkcjonowania miejskiego osrodka pomocy spolecznej. Strategie wchodzenia na rynki zagraniczne przez
polskie przedsiebiorstwa sektora msp na przykladzie firmy x. Relacje pomiedzy motywacja a ocena
pracownicza.. praca licencjacka budzet gminy . Sytuacja spoleczno -gospodarcza miasta lowicza. Zarzadzanie
zespolami pracowniczymi w branzy meblarskiej na przykladzie firmy kler s.a. oraz innych zakladow
stolarskich funkcjonujacych w dobrodzieniu. Sejmowa komisja sledcza. Analiza rentownosci aktywow
jednostki gospodarczej na przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji s.a. okregu
czestochowskiego w latach 2003 - 2005. Zagospodarowanie turystyczne soliny i okolic w bieszczadach. Zakres
i przejawy zorganizowania logistyki w polskich przedsiebiorstwach.. Wspolnota niepodleglych panstw organizacja miedzynarodowa czy forum wspolpracy politycznej?. Wplyw zintegrowanego systemu
komputerowego na zarzadzanie przedsiebiorstwem mosty-lodz. Ochrona praw konsumenta w polsce na tle
prawa europejskiego. Problemy rownowagi praca - zycie w percepcji wspolczesnej polskiej rodziny.
Pozycjonowanie stron internetowych w swietle prawa. Wplyw innowacji na tworzenie przewagi
konkurencyjnej przedsiebiorstwa na przykladzie osm glubczyce.. Odpowiedzialnosc spolki dominujacej
wzgledem spolki zaleznej i jej wierzycieli w koncernach. Wieliczka jako produkt turystyczny. Dzialania
samorzadu gminy wieliczka w kierunku rozwoju turystyki. Wieliczka - produkt lokalny czy instytucjonalny?.
Grupa i role grupowe a efektywnosc zespolu na przykladzie zespolu projektowego niezaleznego zrzeszenia
studentow uniwersytetu jagiellonskiego.. Wybrane formy ograniczania ryzyka kredtytowego w dzialalnosci
banku. Nowoczesne formy kredytowania stosowne przez bank. Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia
. praca licencjacka budzet gminy . Frackowiak-adamska- agnieszka. Red. - europejska przestrzen sadowa =
l’espace judiciare européen . Warunki i jakosc zycia gospodarstw domowych w polsce w latach 2000-2007..
Pomoc w pisaniu prac magisterskich. Analiza konkurencyjnosci firmy rodzinnej (na przykladzie z.h.u.p. arex
sp. Jawna na belchatowskim rynku paliw i gazu lpg). Sposoby przeciwdzialania bezrobociu w polsce.
Narkotyki i narkomania w ujeciu karnowykonawczym postepowanie z osobami uzaleznionymi. Ustawowe
prawo pierwokupu w swietle ustawy o gospodarce nieruchomosciami. Wspieranie zakladania dzialalnosci
gospodarczej jako forma przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie dzialan powiatowego urzedu pracy we
wloszczowie w latach 2007-2011. Lancuch logistyczny produktow swiezych na przykladzie hurtowni warzyw
gminnej spoldzielni samopomoc chlopska w ozorkowie. Baginska- ewa - odpowiedzialnosc deliktowa w razie
niepewnosci zwiazku przyczynowego : studium prawnoporown. Wizerunek gminy jako element ksztaltujacy
jej konkurencyjnosc.. Zarzadzanie podatkiem dochodowym od osob fizycznych na podstawie firmy gawbudgawron i wspolnicy sp. J.. Efektywnosc zarzadzania lancuchem dostaw.. Rola i zadania zarzadcy
nieruchomosci na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej metalurg. Bariery i formy wsparcia rozwoju sektora
malej i sredniej przedsiebiorczosci w polsce.. Powiazania miedzy podatnikami jako przeslanka stosowania
przepisow o cenach transferowych. Strategie bankow internetowych na przykladzie mbank. Uprawnienia
radcy prawnego w postepowaniu karnym. Prawo unii europejskiej. Wplyw funduszy strukturalnych na
zrownowazony rozwoj wsi w powiecie ostroleckim. Motywacyjna rola wynagrodzen pracowniczych na
przykladzie energa elektrownie ostroleka s.a.. Strategie marketingowe w przedsiebiorstwie mroncz &
nadstawek sp. Z o.o.. Przeslanki i warunki wykorzystania outsourcingu w procesie pozyskiwania pracownikow
(na przykladzie zakladow przetworstwa miesnego henryk kania s. A. W pszczynie). Advertising on fashion
blogs in poland and sweden. .
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