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Typ przedmiotu

Rok
studiów/semestr

Obowiązkowy

1a.

Forma zajęć

Liczba godzin

Wykład

40

II/zimowy

Imię i nazwisko:
Katarzyna Klafkowska-Waśniowska

1b.

Tytuł/stopień:
Doktor

1c.

Dyscyplina naukowa:
Prawo europejskie

2.

Język wykładowy prowadzonych zajęć:
Język polski

3.

Cele i załoŜenia przedmiotu:

3.1. Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania
rynku wewnętrznego i podstawowymi zasadami traktatowymi w tym zakresie.
Student ma zapoznać się z załoŜeniami prawa gospodarczego UE, w tym z
Traktatem o Funkcjonowaniu UE oraz najwaŜniejszymi dyrektywami. Student
ma zapoznać się z praktyką stosowania prawa unijnego poprzez analizę
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
3.2. ZałoŜenia przedmiotu:

a) w zakresie wiedzy:
Student powinien zna pojęcie i zakres swobód unijnych. Rozumie zaleŜności
pomiędzy przepisami o obywatelstwie unijnym a przepisami o swobodach na
Rynku wewnętrznym. Student zna w wybranym zakresie dyrektywy
wchodzące w zakres wykładu.Student powinien znać w szerokim zakresie
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowiące
interpretację przepisów traktatowych będących przedmiotem wykładu.
b) w zakresie postaw:
Student dostrzega zaleŜności pomiędzy unijnym a krajowym prawem
gospodarczym. Rozumie wpływ jaki mają postanowienia Traktatu w zakresie
rynku wewnętrznego i konkurencji na działających w Polsce przedsiębiorców, i
jakie prawa przysługują na obszarze UE obywatelom unijnym.
c) w zakresie umiejętności:
Student umie posługiwać się Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i
dyrektywami wchodzącymi w zakres wykładu. Student umie wyszukiwać
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i analizować je,
wyciągając wnioski pozwalające w praktyce stosować prawo europejskie.
4.

Wymagania wstępne:
Ogólna znajomość problematyki integracji europejskiej, systemu
instytucjonalnej i źródeł prawa unijnego.

5.

Metody dydaktyczne:
Analiza postanowień Traktatu, dyrektyw; przykłady z orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości.

6.

Forma i warunki zaliczania przedmiotu:
Egzamin ustny obejmujący trzy pytania .

7.

Treści kształcenia (programowe):
Zasady działania i kształtowanie się rynku wewnętrznego. Podstawy i
zakres integracji ekonomicznej w ramach UE. Pojęcie i zakres swobód
gospodarczych: swoboda przepływu towarów, swoboda
przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług, swoboda przepływu
kapitału. Powstanie i funkcjonowanie Unii Gospodarczej i Walutowej.
Problemy swobody przepływu osób, zakazu dyskryminacji i
obywatelstwa unijnego. Związek polityki konkurencji z działaniem rynku
wewnętrznego. Podstawy prawa konkurencji: zakaz
antykonkurencyjnych porozumień, zakaz naduŜywania pozycji
dominującej, połączenia przedsiębiorstw, pomoc państwa i monopole
handlowe.

8.

Wykaz literatury podstawowej:

J.Barcz red. Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 2011

9.

Wykaz literatury uzupełniającej:
1. Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, T.I i II Wydawnictwo
Beck C.H., Warszawa 2007.
2.P.Craig, G.de Burca EC Law Text Cases and Materials Oxford 2011
3. C.Barnard The substantive law of the European Union. The four
freedoms. Oxford 2010

10.

Akceptacja kierownika Katedry/Zakładu/Studium:

