UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
ZAKŁAD PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

KATALOG
CHRONOLOGICZNY
PRAC MAGISTERSKICH

1990
Zaoczne Studium Administracji
Charakter statutu przedsiębiorstwa państwowego

TR

Tworzenie podział i likwidacja przedsiębiorstwa państwowego

TR

Pozycja dyrektora w strukturze przedsiębiorstwa państwowego

TR
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1991
Zaoczne Studium Administracji
Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową
spółkę Skarbu Państwa

TR

Problemy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej z
udziałem podmiotów zagranicznych

TR

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w nowym układzie
administracji terenowej

TR

Status przedsiębiorstwa państwowego podległego Ministrowi
Obrony Narodowej

TR

Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego
Charakterystyka
organizacyjno-prawna
przedsiębiorstw
komunalnych działających na terenie miasta Zielonej Góry

RS

Przedsiębiorstwa komunalne oraz sposoby ich reorganizacji

RS
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1992
Stacjonarne Studium Prawa
Działalność gospodarcza gmin

TR

Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie w systemie
prawa polskiego

TR

Procedury powstawania banków w Polsce

TR

Procedura prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w drodze
likwidacji

TR

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw komunalnych

TR

Regulacje prawne dotyczące karteli w EWG i Polsce oraz
wynikające z nich postulaty odnośnie przyszłego ustawodawstwa
polskiego

TR

Zaoczne Studium Prawa
Sytuacja organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa użyteczności
publicznej w okresie zmian prywatyzacyjnych

TR

Proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych dla których
organem założycielskim był wojewoda w świetle rozdziału 4 ustawy
o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

TR

Inspekcja sanitarna jako element kontroli w Polsce

TR

Tryb i konsekwencje prawne przekształceń organizacyjnych
spółdzielni mieszkaniowych

TR

Zaoczne Studium Administracji
Przekształcenia Organizacyjne PZU na tle ustawy o działalności
ubezpieczeniowej
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TR

1993
Stacjonarne Studium Prawa
Ochrona konkurencji w prawie polskim

TR

Narodowy Bank Polski - władcze formy działania

TR

Zaoczne Studium Administracji
Tryb realizacji kompetencji organów w spółce akcyjnej

TR

Przekształcenia i formy organizacyjne gospodarowania mieniem
gminy w gminie Rogoźno woj. pilskie

TR

Gospodarowanie mieniem komunalnym gminy

TR
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1994
Stacjonarne Studium Prawa
Prywatyzacja banków wyodrębnionych z NBP

TR

Ograniczenia w tworzeniu i funkcjonowaniu spółek z udziałem
zagranicznym a zasada swobody gospodarowania w Polsce

TR

Podstawy prawne funkcjonowania spółek z udziałem kapitału
zagranicznego na przykładzie stosunków Polska – RFN

TR

Nabycie mienia przez gminy na podstawie ustawy z dnia 10 maja
1990 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i pracownikach samorządowych

TR

Prawne formy ochrony wolnej konkurencji

TR

Leasing jako
państwowych

jedna

z

form

prywatyzacji

przedsiębiorstw

Bankowe prawo statutowe

TR
TR

Zagadnienia
reprywatyzacyjne
reprywatyzacyjnych

ustaw

TR

prywatyzowanych

TR

Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego w celu jego
prywatyzacji w świetle obowiązujących przepisów i projektów ich
zmian

TR

Sytuacja
prawna
pracowników
przedsiębiorstwach państwowych

w

projektach
w

Zaoczne Studium Administracji
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” w
świetle zmian gospodarczych w Polsce

TR

Kontrola wewnętrzna w
Państwowe”

Koleje

TR

Droga prywatyzacji Poznańskiego Kombinatu Budowlanego (od
kombinatu do holdingu)

TR

Reglamentacja działalności gospodarczej
uwzględnieniem dziedziny telekomunikacji

szczegółowym

TR

Transportu

TR

przedsiębiorstwie

„Polskie

ze

Prywatyzacja
likwidacyjna
Przedsiębiorstwa
Samochodowego Łączności w Poznaniu
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1995
Stacjonarne Studium Prawa
Zakres ograniczeń prawnych działalności reklamowej w Polsce

TR

Status majątku przedsiębiorstw państwowych w przekształceniach
prywatyzacyjnych

TR

Pomoc publiczna w świetle Układu Europejskiego

TR

Samorząd gospodarczy

TR

Przesłanki prawne wyboru drogi restrukturyzacji przedsiębiorstw
państwowych

TR

Specyficzne cechy postępowania w zakresie przeciwdziałania
praktykom monopolistycznym

TR

Oddziaływanie Urzędu Antymonopolowego na kształtowanie
struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych

TR

Zaoczne Studium Prawa
Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji

BP

Zarządzanie majątkiem NFI

BP

Analiza sytuacji prawno - organizacyjnej i ekonomiczno finansowej przedsiębiorstwa „Runotex” przed i po prywatyzacji
oraz szanse jego rozwoju w ramach programu NFI

BP

Dopuszczenie podmiotów
gospodarczej w Polsce

zagranicznych

do

działalności

BP

gospodarczej

podmiotów

BP

Postępowanie w sprawach z zakresu przeciwdziałania praktykom
monopolistycznym

BP

Ochrona prawna konkurencji w gospodarce rynkowej

BP

Formy
prawne
działalności
zagranicznych na terytorium RP

Podejmowanie
ugodowego

i

prowadzenie

bankowego

postępowania

BP

Organizacyjne i kapitałowe powiązania spółek akcyjnych w świetle
ustawy o NFI i ich prywatyzacji

BP
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Zaoczne Studium Administracji
Układ o Stowarzyszeniu między Polską a Wspólnotami
Europejskimi - problematyka przepływu towarów, pracowników,
zakładania przedsiębiorstw i świadczenia usług

BP

Podejmowanie działalności ubezpieczeniowej

BP

NFI i ich prywatyzacja

BP

Środki ochrony rynku w świetle przepisów prawa celnego

BP

Koncesjonowanie działalności gospodarczej

BP

Podejmowanie
ugodowego

i

prowadzenie

bankowego
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postępowania

BP

1996
Stacjonarne Studium Prawa
Usytuowanie ustrojowo-prawne Narodowego Banku Polskiego jako
centralnego banku państwa

TR

Nadużywanie pozycji monopolistycznej i dominującej

TR

Tworzenie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

TR

Swoboda zakładania przedsiębiorstw w świetle Układu
Europejskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między RP z jednej
strony a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami z drugiej
strony

TR

Prywatyzacja zadań publicznych w polskim ustawodawstwie

TR

Funkcja i zakres nadzoru NBP nad bankami w Polsce

TR

Środki ochrony rynku krajowego

TR

Organizacja zamówień publicznych

TR

Prawno-organizacyjne
aspekty
prywatyzacji
likwidacyjnej
przedsiębiorstw państwowych (na przykładzie województwa
poznańskiego)

TR

System składów celnych i wolnych obszarów celnych w Polsce

TR

Reprywatyzacja w świetle orzecznictwa NSA

TR

Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego w drodze likwidacji

TR
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1997
Stacjonarne Studium Prawa
Metody sanacji przedsiębiorstw państwowych

TR

Praktyki monopolistyczne polegające na nadużyciu pozycji
dominującej na rynku

TR

Agencje rządowe jako szczególne podmioty powołane do
prowadzenia prywatyzacji

TR

Pojęcie porozumień monopolistycznych i ich skutki prawne w
niemieckiej i polskiej ustawie antymonopolowej

TR

Procesy integracyjne i ich wpływ na rozwój prawa konkurencji w
Unii Europejskiej

TR

Ograniczenia wolności gospodarczej przewidziane w prawie
dewizowym i celnym

TR

Samorząd gospodarczy

TR

Pozycja Ministra Gospodarki w systemie centralnej administracji
państwowej

TR

Sposoby udostępniania akcji jednoosobowych spółek Skarbu
Państwa

TR

Pozafiskalne ograniczenia obrotu towarowego z zagranicą

TR

Postępowanie w
monopolistycznym

praktykom

TR

Charakterystyka zezwoleń wydawanych w związku z udziałem
inwestorów zagranicznych w spółkach prawa krajowego

TR

Struktura organizacyjna, zadania i prawne formy działania Komisji
Papierów Wartościowych

TR

Nadzór bankowy sprawowany przez NBP
komercyjnymi w warunkach gospodarki rynkowej

TR

sprawach

przeciwdziałania

nad

bankami

Instytucja Skarbu Państwa na tle reformy Centrum Gospodarczego

TR

Udział inwestorów zagranicznych w prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych

TR

Koncesje w prawie gospodarczym publicznym

TR

Europejskie

regulacje

dotyczące

ochrony
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konkurencji

na

TR

przykładzie ustawodawstwa włoskiego
Harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej

TR

Kontrola łączeń podmiotów gospodarczych w świetle przepisów
ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym

TR

Uniwersytet Viadrina
Podstawy prawne eksportu energii elektrycznej z Polski do Niemiec

TR

Ochrona prawna inwestycji zagranicznych w oparciu o stosunki
polsko – niemieckie

TR

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w świetle
niemieckiej Gewerbeordnung i polskiej ustawy o działalności
gospodarczej

TR

Samorząd gospodarczy - praca porównawcza z zakresu prawa
niemieckiego i polskiego

TR

Zaoczne Studium Prawa
Koncesjonowanie na zasadach szczególnych w odniesieniu do
podmiotów zagranicznych

BP

Koncesja i zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej

BP

Komercjalizacja i prywatyzacja pośrednia przedsiębiorstw
państwowych w świetle ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych

BP

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

BP

Zamówienia publiczne - aspekty administracyjno-prawne

BP

Sytuacja prawna podmiotów zagranicznych i spółek z udziałem
zagranicznym w świetle publicznego prawa gospodarczego

BP

Prawne aspekty tworzenia, organizacji i funkcjonowania holdingów

BP

Likwidacja
przedsiębiorstwa
ekonomicznych

BP

państwowego

z

przyczyn

Ograniczenia wolności gospodarczej podmiotów zagranicznych
Pozycja państwa wobec przedsiębiorstwa państwowego
jednoosobowej spółki Skarbu Państwa - studium porównawcze

i

BP

Likwidacja a upadłość przedsiębiorstwa państwowego

BP

Ochrona i popieranie inwestycji zagranicznych na przykładzie
umów dwustronnych RP - RFN oraz RP – USA

BP

Reorganizacja spółdzielczości bankowej w Polsce

BP
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Studium Eksternistyczne
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa - ustrój, zadania,
działalność
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TR

1998
Stacjonarne Studium Prawa
Pozycja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na polskim rynku
kapitałowym

TR

Prywatyzacja bezpośrednia w świetle ustawy o komercjalizacji i
prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

TR

Oddanie przedsiębiorstwa państwowego w odpłatne użytkowanie
jako forma jego prywatyzacji

TR

Upadłość przedsiębiorstwa państwowego

BP

Zarząd komisaryczny w świetle regulacji prawnej

TR

Instrumenty realizacji polityki państwa w zakresie handlu
zagranicznego

BP

Działalność gospodarcza przy użyciu sieci informatycznych

BP

Nadzór nad bankami

TR

Reprywatyzacja - realizacja praw w trybie administracyjnym

TR

Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej na podstawie
ustawy o gospodarce komunalnej

TR

Zasada pomocniczości w strukturze i funkcjonowaniu publicznej
administracji gospodarczej

BP

Nieuczciwa reklama jako przykład czynu nieuczciwej konkurencji

TR

Działalność maklerska w świetle ustawy z 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

TR

Czyn nieuczciwej konkurencji

TR

Uniwersytet Viadrina
Koncesje i zezwolenia na podejmowanie i prowadzenie działalności
gospodarczej w prawie polskim i niemieckim

TR

Sposoby przeprowadzania prywatyzacji bezpośredniej

TR

Prawnofinansowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej
przez podmioty zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na tle Układu Europejskiego ustanawiającego
Stowarzyszenie między Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi z drugiej strony

TR
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Kontrola koncentracji przedsiębiorstw w polskim i niemieckim
prawie ochrony konkurencji

TR

Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych w świetle
prawa europejskiego i hiszpańskiego

TR

Umowy franchisingowe na tle polskiego i europejskiego prawa
antymonopolowego

TR

Środki o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w/g
Traktatu Rzymskiego w świetle najnowszego orzecznictwa
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

TR

Zadania Ministra Gospodarki w Polsce i w Niemczech.

TR

Banki hipoteczne w Polsce i w Niemczech

TR

Zaoczne Studium Prawa
Ochrona pozycji przedsiębiorcy na rynku

BP

Wolność gospodarcza i jej ograniczenia
Organizacja i funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w
Polsce

BP
TR

Zezwolenie na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

TR

Pozycja
przedsiębiorstwa
państwowego
i
uprawnienia
pracowników w procesie komercjalizacji i prywatyzacji pośredniej

BP

Tworzenie spółek kapitałowych z udziałem zagranicznym w
kontekście zasady równouprawnienia inwestorów krajowych i
zagranicznych
Prawnoadministracyjne ograniczenia stosowania reklamy

TR
BP

Giełdy towarowe

BP

Prywatyzacja bezpośrednia w świetle ustawy o komercjalizacji i
prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

TR

Zamówienia publiczne w ustawodawstwie i praktyce

TR

Dostosowanie polskiego prawa bankowego do prawa Unii
Europejskiej

BP

Studium Eksternistyczne
Mienie komunalne i sposoby jego nabywania przez podmioty
uprawnione

TR

1999
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Stacjonarne Studium Prawa
Podstawowe
aspekty
elektroenergetycznym

prawne

przemian

w

sektorze

TR

Organizacyjnoprawne formy prowadzenia gospodarki komunalnej

BP

Nadzór ubezpieczeniowy

BP

Internet - problemy prawne. Zagadnienia prawa gospodarczego
publicznego, de lege lata i de lege ferenda

BP

Prywatyzacja pośrednia jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu
Państwa w świetle ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych

BP

Z krajowym rejestrem sądowym w XXI wiek

BP

Zakazy antymonopolowe jako kryterium wykonywania patentu.
Ujęcie prawno - porównawcze

BP

Specjalne strefy ekonomiczne jako forma pomocy państwa

BP

Zakaz reklamy napojów alkoholowych

BP

Przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych

BP

Uniwersytet Viadrina
Zakres ingerencji państwa w podejmowanie i prowadzenie
działalności gospodarczej na podstawie niemieckich i hiszpańskich
regulacji przemysłowych, w świetle polskiej ustawy o działalności
gospodarczej

TR

Formy organizacyjne prowadzenia gospodarki komunalnej w
Polsce oraz działalności gospodarczej samorządu terytorialnego w
Niemczech

TR

Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego w świetle
prawa polskiego i niemieckiego

TR

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce (ujęcie
publicznoprawne)

TR

Pozycja gminnego planowania miejscowego w ustawie o
zagospodarowaniu przestrzennym i ochronie środowiska w Polsce
i Niemczech
Województwa polskie i kraje niemieckie jako podmioty polityki
regionalnej

TR
TR

Zaoczne Studium Prawa
Nadzór bankowy

BP
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Sytuacja podmiotu zagranicznego podejmującego działalność w
sektorze bankowym w świetle prawa polskiego i Układu
Europejskiego

BP

Zasady ogólne postępowania w sprawach celnych oraz rodzaje
procedur celnych według nowego kodeksu celnego

TR

Przekształcenia organizacyjne i własnościowe państwowych
gospodarstw rolnych

BP

Wymogi formalno - prawne prowadzenia działalności cukierniczej z
uwzględnieniem praktyki

BP

Prywatne praktyki lekarskie i kontrakty medyczne. Formy
wykonywania zawodu lekarza i realizacji działalności gospodarczej

BP

Obrót towarowy z zagranicą w świetle ustawy Kodeks celny

BP

Reglamentacja obrotu z zagranicą towarami i usługami

BP

Wolny zawód w świetle obowiązującego prawa

BP

Prawne ograniczenia koncentracji kapitału jako aspekt ochrony
wolnej konkurencji

BP

Koncesjonowanie działalności gospodarczej w świetle doktryny i
orzecznictwa

BP

Ochrona prawna konsumenta w świetle ustaw o przeciwdziałaniu
praktykom monopolistycznym i o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji

BP

Zaoczne Studium Administracji
Koncesjonowanie działalności gospodarczej - rozwój kierunków
prawnych

BP

Sytuacja prawna doradcy podatkowego

BP

Działalność gospodarcza w obszarze gospodarki morskiej

BP

Giełdy towarowe

BP

Zamówienia publiczne w aspekcie swobody umów i ochrony
konkurencji

BP

Metody, sposoby, procedury uzdrawiania sytuacji przedsiębiorstw
państwowych

BP

Prywatyzacja PZU S.A.

BP

Regulacja działalności bankowej i nadzór bankowy w Polsce

BP

Przedsiębiorstwo państwowe po zmianach ustrojowych w Polsce –
ze szczególnym uwzględnieniem problemów komercjalizacji,

BP
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prywatyzacji i reprywatyzacji
Ewidencja działalności gospodarczej a rejestracja przedsiębiorców

BP

Ochrona składników majątku oraz wierzytelności przedsiębiorcy w
świetle ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawów

BP

Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej

BP

Koncesjonowanie w świetle przepisów ustawy o autostradach
płatnych

BP

Problematyka wdrożeniowa funduszy emerytalnych

BP

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ koncesyjny i
monitorujący działalność komercyjnych mediów elektronicznych

BP

Studium Eksternistyczne
Ponadnarodowe i międzynarodowe regulacje handlu usługami na
przykładzie prawa Unii Europejskiej, Układu Europejskiego oraz
Układu Ogólnego w Sprawie Handlu Usługami

Stacjonarne Studium Prawa
Prawne problemy reprywatyzacji i jej wpływ na działalność
przedsiębiorstw państwowych

BP

Rola Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
Specjalne strefy ekonomiczne w aspekcie pomocy publicznej

BP
BP

Zakaz nadużywania dominacji rynkowej w polskiej ustawie o

TR
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przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie
interesów konsumentów na tle rozwiązań przyjętych w UE
(dostosowanie prawa polskiego do standardów unijnych)
Agencje rządowe
Składy celne

BP
BP

Zezwolenia w świetle prawa bankowego

TR

Zasady tworzenia samorządu gospodarczego

TR

Prawo do nazwy (firmy) i jego ochrona

BP

Podstawy prawne kształtowania i prowadzenia polityki rozwoju
regionalnego
Tworzenie banków w świetle przepisów prawa polskiego

TR
BP

Publicznoprawna ochrona konsumenta

TR

Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych (na
przykładzie Huty Częstochowa)

TR

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej w świetle rozwiązań przyjętych w
polskim ustawodawstwie oraz postanowień Układu Europejskiego

BP

Koordynacja działań zmierzających do integracji Polski z Unią
Europejską

BP

Prawne aspekty reklamy telewizyjnej

BP

Publicznoprawne ograniczenia działalności nadawców radiowych i
telewizyjnych

BP

Oznaczanie towarów i usług, ze szczególnym uwzględnieniem
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawy o znakach
towarowych
Reklama wprowadzająca w błąd w systemach prawnych Polski i
wybranych państw Unii Europejskiej

BP

Rola Ministra Gospodarki w systemie gospodarki rynkowej

TR

BP

Uniwersytet Viadrina
Pozycja ustrojowo - prawna Niemieckiego Banku Federalnego i
Narodowego Banku Polskiego

TR

System organów antymonopolowych w Rzeczypospolitej Polskiej
w świetle rozwiązań niemieckich

TR

Zaoczne Studium Prawa
Pośrednicy ubezpieczeniowi w świetle polskiego prawa
Samorząd gospodarczy ze szczególnym uwzględnieniem Izb
Rolniczych
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BP
BP

Prywatyzacja bezpośrednia
Działalność
zawodowa
nieruchomościami

BP
w

gospodarowania

BP

Zadania organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
działalności gospodarczej

BP

Nadzór bankowy

BP

Pozaorzecznicze kompetencje
Konkurencji i Konsumentów

dziedzinie

Prezesa

Urzędu

Ochrony

BP

Prawne warunki i zakres działalności inwestycyjnej banku
komercyjnego

BP

Prawne regulacje dotyczące reklamy
płaszczyźnie wybranych typów reklam

na

BP

Ochrona prawna konsumenta usługi finansowej w świetle ustawy o
działalności ubezpieczeniowej

BP

Realizacja przez Polskę Układu Europejskiego w zakresie
zakładania przedsiębiorstw przez podmioty zagraniczne w
wybranych dziedzinach

BP

Wprowadzenie akcji do publicznego obrotu giełdowego

BP

Pomoc publiczna a mali i średni przedsiębiorcy

BP

Postępowanie koncesyjne w świetle ustawy o autostradach
płatnych

BP

Odpowiedzialność prawna przedsiębiorcy w zakresie ochrony
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności
administracyjnej

BP

Ochrona konsumenta na rynku usług bankowych

BP

Samorząd zawodowy na przykładzie samorządu radców prawnych

BP

Praktyki monopolistyczne we wspólnotowym i polskim prawie
konkurencji

BP

Bezpieczeństwo publicznego obrotu papierami wartościowymi na
rynku giełdowym

BP

i

reklamowania

Zaoczne Studium Administracji
Droga do prywatyzacji PLL LOT
Pozycja przedsiębiorcy w świetle ustawy Prawo działalności
gospodarczej i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

BP
BP

Formy organizacyjno prawne jednostek samorządu terytorialnego
ze szczególnym uwzględnieniem komunalnych zakładów

BP
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budżetowych
Restrukturyzacja
i
prywatyzacja
Krajowego
Sektora
Elektroenergetycznego na przykładzie „Zespołu Elektrowni Pątnów
- Adamów - Konin” S.A.

BP

Banki spółdzielcze i nadzór nad ich działalnością
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.
Ujęcie prawno – porównawcze

BP
BP

Przetargi w świetle ustawy o zamówieniach publicznych

BP

Działalność gospodarcza a ochrona środowiska

BP

Działalność maklerska w świetle ustawy Prawo o publicznym
obrocie papierami wartościowymi

BP

Upadłość przedsiębiorstwa państwowego
Koncesjonowanie działalności gospodarczej w świetle ustawy o
działalności gospodarczej i Prawa działalności gospodarczej

BP
BP

Rola podmiotów administrujących w procesie przygotowania
budowy autostrad i udzielania koncesji na budowę autostrad
płatnych

BP

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez
podmioty zagraniczne w Polsce w świetle prawa krajowego i
Układu Stowarzyszeniowego

BP

Przedsiębiorstwo Państwowe „Polskie Koleje Państwowe” restrukturyzacja i prywatyzacja

BP

Studium Eksternistyczne
Publicznoprawna regulacja wolnych zawodów w Polsce i w
Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem zawodów adwokata i
tłumacza przysięgłego

BP

Podejmowanie działalności ubezpieczeniowej w Polsce przez
zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz nadzór nad ich działalnością

TR

Ograniczenia w inwestowaniu w papiery wartościowe przez
fundusze inwestycyjne oraz emerytalne

BP
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2001
Stacjonarne Studium Prawa
Własność publiczna – funkcje, podmioty, zakres przedmiotowy

BP

Ograniczenia swobody nabywania przez cudzoziemców
położonych w Polsce nieruchomości na cele inwestycyjne

BP

Kontrakt wojewódzki
regionalnego

rozwoju

BP

podatkowego,

BP

jako

instytucja

wspierania

Inwestycje zagraniczne w świetle prawa
dewizowego, celnego i ustawy o rachunkowości
Zarządzanie zasobem nieruchomości komunalnych

BP

Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego w drodze oddania
przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania

BP

Zezwolenia w świetle Prawa działalności gospodarczej (Analiza
porównawcza regulacji w świetle ustaw z 1988 r. i 1999 r.)

BP

- 21 -

Formy organizacyjno – prawne świadczenia usług medycznych
przez lekarza

BP

Prawne aspekty
proceduralne

Zagadnienia

BP

Udział inwestorów zagranicznych w prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych

BP

Porównanie systemów regulacji działalności reklamowej w Polsce i
w Wielkiej Brytanii

BP

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pozycja,
zadania i formy działania.

BP

Rola gminy w gospodarce rynkowej

BP

Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
Polska w drodze do Unii Europejskiej ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki zakładania przedsiębiorstw na
podstawie Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie
między RP z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich
Państwami Członkowskimi z drugiej strony – porównanie z
Traktatem Rzymskim o utworzeniu Wspólnot Europejskich

BP
BP

Dominująca pozycja Telekomunikacji Polskiej S.A. na rynku
telekomunikacyjnym

BP

Charakter prawny zezwoleń na wykonywanie działalności bankowej
– na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe

BP

Podmiotowy i przedmiotowy zakres reprywatyzacji nieruchomości
w świetle projektu ustawy o reprywatyzacji

BP

Antymonopolowa kontrola połączeń przedsiębiorstw w świetle
prawa i orzecznictwa polskiego i regulacji wspólnotowych

BP

Nadzór ubezpieczeniowy

BP

reprywatyzacji

w

Polsce.

Uniwersytet Viadrina
Dostęp do rynku w ramach działalności telekomunikacyjnej w
prawie niemieckim i polskim

BP

Regulacja i europeizacja zawodu adwokata w Polsce i w Niemczech

BP

Nadzór bankowy w Republice Federalnej Niemiec i w Polsce

BP

Wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu
oraz reguły obrotu na rynku wtórnym w Rzeczypospolitej Polskiej
na tle prawa europejskiego

BP

Zakładanie banków w Polsce i w Niemczech – aspekt
publicznoprawny

BP

Nadzór ubezpieczeniowy w Polce i w Niemczech

BP
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Zaoczne Studium Prawa
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw

BP

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce i w Unii
Europejskiej – ze szczególnym uwzględnieniem Republiki
federalnej Niemiec

BP

Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim ze
szczególnym uwzględnieniem pomocy dla małych i średnich
przedsiębiorstw

BP

Studium Eksternistyczne

2002
Stacjonarne Studium Prawa
Przedstawicielstwa i oddziały przedsiębiorców zagranicznych na
terytorium RP

BP

Skarb Państwa i jego reprezentant Minister Skarbu Państwa

BP

Pozycja prawna Prezesa Narodowego Banku Polskiego
Koncesje i koncesjonowanie w świetle ustawy Prawo działalności
gospodarczej i przepisów szczególnych

BP

Wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu w
świetle ustawy z dnia 21 sierpnia 197 r. Prawo o publicznym
obrocie papierami wartościowymi

BP

Formy zbywania nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek
samorządu terytorialnego

BP

Nadużywanie pozycji dominującej w prawie polskim i Unii
Europejskiej

BP

Specjalne Strefy Ekonomiczne w świetle wymogów dotyczących
pomocy publicznej dla przedsiębiorców

BP

Reglamentacja działalności maklerskiej w ustawie prawo o
publicznym obrocie papierami wartościowymi

BP

Pozycja prawna i rola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

BP
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Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jako organ regulacyjny

BP

Pozycja, zadania i formy działalności Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji

BP

Uniwersytet Viadrina
Reglamentacja działalności gospodarczej w Polsce i w Niemczech

BP

Zakazane praktyki monopolistyczne w Polsce i w Unii Europejskiej

BP

Regulacja podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie świadczenia usług turystycznych w świetle przepisów
prawa polskiego i niemieckiego

BP

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zmiany w stanie
prawnym od roku 1996

BP

Nadzór w Niemczech i w Polsce jako jeden z elementów
bezpieczeństwa sektora bankowego

BP

Kontrola koncentracji przedsiębiorców
niemieckiego i polskiego

prawa

BP

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
radiofonii w świetle ustawodawstwa polskiego i niemieckiego

BP

Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne

BP

Warunki podjęcia i prowadzenia działalności maklerskiej w świetle
prawa polskiego i niemieckiego

BP

w

świetle

Zaoczne Studium Prawa
Płaszczyzny i formy prawnych działań Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

BP

Zdolność upadłościowa

BP

Instrumenty Urzędu Regulacji Energetyki w procesie równoważenia
interesów uczestników rynku energetycznego

BP

Pomoc regionalna jako forma wspierania przedsiębiorczości w
ramach polityki regionalnej państwa

BP

Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów w sprawie praktyk ograniczających konkurencję

BP

Działalność zawodowa w zakresie pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami

BP

Postępowanie naprawcze, przejęcie, likwidacja oraz upadłość
banków

BP
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Procedury odwoławcze na podstawie ustawy o zamówieniach
publicznych z 10 czerwca 1994 roku

BP

Wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorców w myśl polskiego
ustawodawstwa

BP

Przekształcenia własnościowe w przemyśle spirytusowym

BP

Zaoczne Studium Administracji
Działalność spółek cywilnych w gospodarce

BP

Zarządzanie nieruchomościami

BP

Spółka partnerska jako nowa forma prowadzenia działalności
gospodarczej

BP

Koncentracja przedsiębiorców w świetle prawa i orzecznictwa
antymonopolowego

BP

Postępowanie w sprawach celnych

BP

Polska regulacja prawna w zakresie reklamy porównawczej i jej
dostosowywanie do prawa Unii Europejskiej

BP

Koncesjonowanie działalności gospodarczej w geologii i górnictwie
Problem prania brudnych pieniędzy w Polsce i na świecie

BP
BP

Prywatyzacja Powszechnej Kasy Oszczędności – banku
państwowego

BP

Komisja Nadzoru Bankowego

BP

Leasing prywatyzacyjny

BP

Studium Eksternistyczne
Czyny karalne związane z podejmowaniem i prowadzeniem BP
działalności gospodarczej
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2003
Stacjonarne Studium Prawa
Dopuszczalność i nadzorowanie pomocy horyzontalnej ze
szczególnym uwzględnieniem pomocy na restrukturyzację

BP

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

BP

Stosowanie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w tych samych
stanach faktycznych. Określenie wzajemnych relacji

BP

Liberalizacja przepisów prawa dewizowego na tle rozwiązań
unijnych

BP

Publicznoprawne aspekty łączenia się i przejęć banków w formie
spółki akcyjnej

BP

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce a
standardy w Unii Europejskiej

BP

Zakładanie przedsiębiorstw i świadczenie usług przez
przedsiębiorstwa i obywateli polskich w państwach Unii
Europejskiej

BP

Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania jako jedna z
form prywatyzacji bezpośredniej

BP

Uniwersytet Viadrina
Reglamentacja działalności gospodarczej w Polsce i w Niemczech

BP

Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku
upadłego według prawa polskiego i niemieckiego na tle

BP
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wypełniania przez Polskę kryteriów kopenhaskich
Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w
Rzeczypospolitej Polskiej

BP

Postępowanie naprawcze prowadzone przez przedsiębiorcę o
szczególnym znaczeniu dla rynku pracy

BP

Polityka regionalna Unii Europejskiej i Polski

BP

Podmioty prowadzące działalność maklerską w świetle ustawy
Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
Zakazana lub nieuczciwa reklama w świetle prawa polskiego i
prawa niemieckiego z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej –
praca prawno porównawcza

BP
BP

Zaoczne Studium Prawa
Rozwój polityki regionalnej w świetle procesów dostosowawczych

TR

Pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych

BP

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy

BP

Koncepcja Małych i Średnich Przedsiębiorców

TR

Reżim prawny udzielania pomocy publicznej w Polsce w okresie
przedakcesyjnym – podobieństwa i różnice z prawem Unii
Europejskiej

BP

Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w
kontekście wprowadzania konkurencji do telekomunikacji

TR

Procedura zawierania kontraktu wojewódzkiego

TR

Zasady gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa

TR

NBP a władze państwowe

TR

Udzielanie zezwoleń na działalność gospodarczą w świetle ustawy
o grach i zakładach wzajemnych

BP

Ochrona osób i mienia – koncesje i koncesjonowanie

BP

Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów
Zasady prawne wydawania koncesji na budowę i eksploatację
autostrad płatnych

TR
TR

Zaoczne Studium Administracji
Spółka jawna - prosta i skuteczna forma działalności gospodarczej

BP

Doradca podatkowy: wolny zawód

BP
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2004
Stacjonarne Studium Prawa
Pozycja ustrojowa banku centralnego w Polsce wg obowiązującego
stanu prawnego

BP

Podstawowe zasady publicznego prawa gospodarczego

BP

Proces integracji Rzeczypospolitej z Unią Europejską

BP

Podmiot i przedmiot postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w świetle prawa polskiego – porównanie z prawem
wspólnotowym

BP

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców ze szczególnym
uwzględnieniem pomocy regionalnej w prawie wspólnotowym i
polskim

Uniwersytet Viadrina
Międzynarodowy arbitraż gospodarczy w polsko – niemieckim
obrocie handlowym

BP

Uznawanie dyplomów
zawodów

i kwalifikacji. Europeizacja wolnych

BP

Polityka strukturalna Unii Europejskiej i jej realizacja na obszarze
RP
Zasada jawności w postępowaniu o udzielenie pomocy publicznej

BP
BP

Zaoczne Studium Prawa
Koncentracja przedsiębiorców w świetle ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów

BP

Reglamentacja działalności w zakresie transportu drogowego
taksówką na przykładzie gminy Gostyń

BP
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Status prawny mienia gminnego

BP

Instrumenty oddziaływania państwa w zakresie elektroenergetyki

BP

Zaoczne Studium Administracji
Apteki ogólnodostępne – organizacja i funkcjonowanie w świetle
przepisów prawnych

BP

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami

BP

Wykonywanie zadań użyteczności publicznej w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków

BP

Lokalizacja i nabywanie nieruchomości pod autostradę na
przykładzie autostrady A-2

BP

Ochrona rynku krajowego

BP

Reglamentacja działalności w zakresie transportu drogowego
taksówką na przykładzie gminy Gostyń

BP

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

BP

Udzielanie zamówień publicznych w uczelniach wyższych na
przykładzie Akademii Medycznej w Poznaniu

BP

Organizacja i funkcjonowanie agencji celnych

BP

Zadania administracji publicznej w zakresie wychowania w
trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi

BP

Wykonywanie gospodarki komunalnej w gminie na przykładzie
miasta Poznania

BP

Obowiązki formalno – prawne przedsiębiorcy związane z podjęciem
działalności gospodarczej

BP

System wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw
realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

BP

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ koncesyjny

BP

Poczta Polska na rynku usług pocztowych

BP
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2005
Stacjonarne Studium Prawa
Rola Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w
procedurze udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom

BP

Zasada jawności w świetle rozwiązań prawnych dotyczących
rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

BP

Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w
zakresie budowy i eksploatacji autostrad płatnych

BP

Organ koncesyjny i koncesjonowanie w dziedzinie radiofonii i
telewizji

BP

Kontrola koncentracji przedsiębiorstw w prawie polskim i Unii
Europejskiej

BP

Ewidencjonowanie działalności gospodarczej. Ewolucja rozwiązań
prawnych

BP

Uniwersytet Viadrina
Postępowanie antydumpingowe i jego sądowa kontrola na
podstawie regulacji WTO i UE

BP

Prawo do informacji publicznej w świetle prawa polskiego;
porównanie z rozwiązaniami niemieckimi i inicjatywami
legislacyjnymi w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem
orzecznictwa sądowego i sytuacji prawnej przedsiębiorców

BP

Zaoczne Studium Prawa
Reglamentacja międzynarodowego transportu drogowego
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BP

2006
Stacjonarne Studium Prawa
Udzielanie zamówień publicznych przez gminy

BP

Rola, zadania i kompetencje samorządu rolniczego w Polsce z
uwzględnieniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej

BP

Notyfikacja pomocy publicznej. Kategorie pomocy wyłączone spod
obowiązku notyfikacji

BP

Ekologiczne ograniczenia wolności gospodarczej

BP

Unia gospodarcza i walutowa. Polska perspektywa

BP

Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw z
uwzględnieniem pomocy regionalnej Unii Europejskiej

BP

Zasada swobody działalności gospodarczej w prawie polskim i
prawie wspólnotowym – ujęcie dogmatyczne i teoretyczno prawne

BP

Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów w sprawach praktyk ograniczających konkurencję i
sądowa kontrola rozstrzygnięć tego organu

BP

Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego jako
instrument finansowy wspierania rozwoju regionalnego

BP

Uniwersytet Viadrina
Podejmowanie działalności gospodarczej w prawie polskim i
niemieckim na tle prawa wspólnotowego (Art. 43 – 48 TWE)

BP

Partnerstwo publiczno – prywatne jako forma wykonywania zadań
publicznych

BP

Zakładanie, prowadzenie i likwidacja oddziałów i przedstawicielstw
przedsiębiorców zagranicznych na terytorium RP

BP

Regulacja dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w polskim
i niemieckim prawie telekomunikacyjnym a wspólnotowe prawo
antymonopolowe

BP

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Polsce przed i po akcesji
do Unii Europejskiej

BP
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Zaoczne Studium Prawa
Wybrane zagadnienia polskiej i europejskiej polityki zagranicznej

BP

Instrumenty
oddziaływania
państwa
telekomunikacyjnej w zakresie telefonii

BP
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w

działalności

2007
Stacjonarne Studium Prawa
Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów oraz prezesów urzędów regulacyjnych. Sprawa
administracyjna a sprawa cywilna

BP

Cywilnoprawne formy współpracy podmiotów publicznych i
podmiotów prywatnych dla realizacji zadań o charakterze
publicznym

BP

Partnerstwo publiczno – prywatne w świetle przepisów ustawy
28.07.05 roku

BP

Gospodarka komunalna gminy a ochrona konkurencji

BP

Ochrona interesów konsumentów realizowana przez Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – droga
administracyjno prawna i cywilnoprawna

BP

Wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu w świetle ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółce publicznej
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe – status prawny
działalności

BP

BP

Uniwersytet Viadrina
Zakładanie, prowadzenie i likwidacja oddziałów i przedstawicielstw
przedsiębiorców zagranicznych na terytorium RP
Prawne formy działania administracji gospodarczej

BP

Ograniczenia swobody działalności gospodarczej w Prawie
Wspólnotowym i w Prawie Polskim

BP

BP

Zaoczne Studium Prawa
Organizacja finansowania sportu w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem finansowania ze środków publicznych.
(początkowo pod kierunkiem Prof. Wojciechowskiego)

BP
/W

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych
(początkowo pod kierunkiem Prof. Wojciechowskiego)

BP
/W

Organy administracji rządowej odpowiedzialne za realizację polityki
rozwoju w Polsce

BP

Dyrektywa 2006/123/WE z dnia 12.12.2006 r. dotycząca usług na

BP
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Rynku Wewnętrznym a rozwiązania prawa polskiego

Zaoczne Studium Administracji
Przedsiębiorstwo elektroenergetyczne w postępowaniu przed
Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki

BP

Realizacja usług komunalnych na terenie miasta, gminy Złotów

BP

Kontrakt wojewódzki jako forma działania administracji
publicznej(na przykładzie kontraktów wojewódzkich na lata 20052006)
Przewozy pasażerskie realizowane przez spółki grupy PKP

BP

Nowe tryby udzielania zamówień publicznych nowela z 7.04.2006
roku prawa zamówień publicznych

BP

Wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jako
zadanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

BP

Strategia rozwoju województwa jako instrument polityki rozwoju

BP
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BP

2008
Stacjonarne Studium Prawa
Zasady realizowania zadań administracji
organizacje pożytku publicznego

publicznej

przez

BP

Nadzór bankowy w świetle ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o
nadzorze nad rynkiem finansowym

BP

Ułatwienia w wykonywaniu działalności usługowej w świetle
dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12
grudnia 2006 roku w sprawie usług na rynku wewnętrznym

BP

Działalność instytucji kredytowych w Polsce. Jednolita licencja
bankowa

BP

Nadzór Bankowy

BP

Partnerstwo publiczno – prywatne. Aspekty proceduralne oraz
charakterystyka umowy
Decyzja administracyjna i umowa cywilnoprawna jako formy
działania organów administracji publicznej

BP

Umowa administracyjno-prawa jako alternatywa formy aktu
administracyjnego
w
niemieckim
prawie
administracji
gospodarczej – odniesienie do systemu polskiego

BP

Wybrane zagadnienia prawnych form działania administracji w
zakresie pomocy publicznej w Niemczech z odniesieniem do
rozwiązań w Polsce

BP

Regulacja działalności telekomunikacyjnej w zakresie telefonii
ruchomej i wpływ na rynek telefonii ruchomej Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej

BP

Instrumenty nieformalne administracji gospodarczej w niemieckiej
nauce prawa administracyjnego i w prawie wspólnotowym wraz z
odniesieniem do polskiego stanu prawnego

BP

BP

Uniwersytet Viadrina
Zasady zwrotu bezprawnie przyznanej pomocy: implementacja
negatywnych decyzji Komisji w Polsce oraz w Niemczech

BP

Dwustronne formy działania organów administracji gospodarczej
ze szczególnym uwzględnieniem umowy. Analiza porównawcza

BP

Stosowanie prawa o zamówieniach publicznych i koncesjach przy

BP
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transakcjach PPP w świetle regulacji wspólnotowych, niemieckich i
polskich

Zaoczne Studium Prawa
Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w procedurach
o udzielanie zamówień publicznych z uwzględnieniem praktyki

BP

Zaoczne Studium Administracji
Regulacja prawna towarowego transportu drogowego w Unii
Europejskiej

BP

Nowe tryby udzielania zamówień publicznych nowela z 7.04.2006
roku prawa zamówień publicznych

BP

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w świetle ustawy z dnia
28.07.05 roku

BP

PKP Cargo jako uczestnik rynku kolejowych przewozów
towarowych

BP

Eksternistyczne Studia Prawa
Przedsiębiorstwa publiczne w Niemczech

- 36 -

BP

2009
Stacjonarne Studium Prawa
Prawo farmaceutyczne – reklama produktów leczniczych

BP

Dopuszczalność zastosowania i wybór poszczególnych form
organizacyjno – prawnych dla wykonywania zadań własnych gminy

BP

Zmiany w Prawie zamówień publicznych – nowe kierunki
wytyczone przez prawo wspólnotowe

BP

Wpływ państwa na rozwój regionu przez Specjalne Strefy
Ekonomiczne

BP

Instytucja partnerstwa publiczno – prywatnego, ze szczególnym
uwzględnieniem trybu wyboru partnera prywatnego

BP

Działalność bankowa i parabankowa w Polsce. Status prawny
spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych na tle banków
krajowych

BP

Uniwersytet Viadrina
Udzielanie pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji
przedsiębiorstw zagrożonych

BP

Postępowanie w sprawie praktyk ograniczających konkurencję w
świetle nowej Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

BP

Ustalenie znaczącej pozycji na rynku usług telekomunikacyjnych w
Polsce

BP
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2010
Stacjonarne Studium Prawa
Realizacja zadania utrzymania czystości i porządku w Poznaniu

BP

Uniwersytet Viadrina
Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów w Rzeczypospolitej
Polskiej oraz w Republice Federalnej Niemiec

PL

Europejska kontrola koncentracji a pluralizm w sektorze mediów

BP

Zaoczne Studium Prawa
Możliwość konsensualnego zakończenia postępowania przed
Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w
sprawach stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów
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BP

2011
Stacjonarne Studium Prawa
Pozycja prawna Narodowego Banku Polskiego i jego rola w
kształtowaniu polityki pieniężnej Rzeczypospolitej Polskiej

BP

Działalność gospodarcza gminy w świetle ustawodawstwa
antymonopolowego

BP

Administracyjna kontrola klauzul
postępowania przed Prezesem UOKiK

ramach

BP

Partnerstwo publiczno-prywatne w prawie polskim na tle prawa
wspólnotowego

BP

Koncesjonowanie w wybranych
gospodarczej - porównanie

działalności

BP

Prawa przedsiębiorcy w postepowaniu antymonopolowym z
odniesieniem do zasad k.p.a.

BP

Praktyczne zastosowanie zamówień publicznych w trybie z wolnej
ręki, na przykładzie zamówień publicznych udzielanych przez
Miasto Poznań

BP

Pomoc publiczna na inwestycje w sektorze energetycznym
finansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko

BP

umownych

dziedzinach
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w

Uniwersytet Viadrina
Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy w świetle
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

BP

Kary pieniężne w prawie antymonopolowym Polski i Niemiec

PL

Wyłączenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję w
polskim i niemieckim systemie prawnym na tle prawa
europejskiego

PL

Zrzeszenia myśliwych – organizacje wykonujące zadania publiczne
w zakresie łowiectwa w Polsce i w Niemczech

PL

Uzasadnienie decyzji administracyjnej w polski, niemieckim i
europejskim prawie administracyjnym

PL

Nichtraucherschutzgesetz – Entwicklung, Struktur, Charakteristik
der gesetzlichen Regelung in Polen und Deutschland

PL

Dofinasowanie projektów w trybie konkursu

BP

Swoboda świadczenia usług w świetle ustawy z 4 marca 2010 r. o
świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem współpracy administracyjnej

BP

Nadzór nad notariatem w Polsce i Niemczech

PL

Sytuacja usługodawcy i usługobiorcy w świetle transpozycji
dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym

BP

Public Private Partnership-eine Institution für Gemeinden in
Deutschland und Polen

PL

Prawo przedsiębiorcy do wysłuchania w europejskim, niemieckim
oraz polskim postępowaniu administracyjnym w sprawach ochrony
konkurencji
Dostęp do informacji publicznej i wgląd do akt w Polsce i w
Niemczech z uwzględnieniem ochrony środowiska

BP
BP

Zaoczne Studium Prawa
Prowadzenie
działalności
gospodarczej
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne – zasady
traktowania oraz formy organizacyjno – prawne
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BP

