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Założenia 
(opisowo): 

Celem konwersatorium jest analiza najnowszych procesów i zjawisk 
zauważanych w prawie Unii Europejskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian w metodzie harmonizacji rynku UE i zmian w 
katalogu źródeł prawa UE.  

Tryb 
prowadzenia: 

w sali 

Skrócony opis: Rozważania i dyskusja prowadzona podczas konwersatorium koncentruje 
się w głównej mierze na wskazaniu i omawianiu procesu przemian w 
prawie europejskim, w tym w katalogu źródeł tego prawa i metodach 
harmonizacji na przykładzie zmian zachodzących w odpowiedzi na ostatni 
kryzys zadłużenia publicznego i rynku finansowego UE, z uwzględnieniem 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. 

Pełny opis: Katalog tematów rozważanych i dyskutowanych w trakcie zajęć: 

1.Źródła prawa Unii Europejskiej (rodzaje aktów prawnych, akty wiążące 

i niewiążące, akty prawodawcze i nie prawodawcze, akty delegowane i 

wykonawcze - przykłady) 

2. Dokumenty Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego i 

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości jako przykłady 

funkcjonalnych źródeł prawa UE (charakter prawny, rola, przedmiot 

regulacji, adresaci, wpływ na treść aktów prawa UE) 

3. Rozporządzenie i jego cechy 

4. Dyrektywa i jej cechy 

5. Wytyczne i zalecenia Europejskich Urzędów Nadzoru. Zalecenia o 

charakterze ogólnym Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego 

(charakter prawny, rola, przedmiot regulacji, adresaci) 

6. Zasada proporcjonalności (geneza i ewolucja, charakter prawny, treść) 

7. Europejski Mechanizm Stabilności 

8. Reforma części prewencyjnej i części korygującej Paktu Stabilności 

i Wzrostu oraz wzmocnienie nadzoru nad zakłóceniami równowagi 

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/jednostki/pokazJednostke(kod:40030000)
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/szukajPrzedmiotu(method:faculty_groups;jed_org_kod:40030000;grupaKod:4003-1WUM-OBW)
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/szukajPrzedmiotu(method:faculty_groups;jed_org_kod:40030000;grupaKod:4003-1WUM-OBW)


makroekonomicznej w UE 

9. Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w UE 

10. Unia Bankowa (zintegrowane ramy finansowe) i jej filary 

11. Wykładnia prounijna (wykładnia prawa unijnego przez podmioty 

krajowe, podstawowe cechy wykładni prawa unijnego przez Trybunał 

Sprawiedliwości UE, przykłady wykładni prounijnej z orzecznictwa sądów 

polskich) 
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Efekty 
uczenia: 

Po zakończeniu procesu uczenia się student: 

1. wymienia, odróżnia rodzaje aktów prawnych UE, przypisuje do 
każdego z rodzajów aktów prawnych ich przykłady, omawia ich charakter 
prawny; 

2. wymienia elementy prawidłowego wdrożenia dyrektywy do krajowych 
porządków prawnych, wskazuje konsekwencje nieprawidłowego jej 
wdrożenia; 

3. identyfikuje dokumenty Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru 
Bankowego i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości jako 
funkcjonalne źródła prawa UE, omawia ich charakter prawny, rolę, 
przedmiot regulacji, adresatów, określa wpływ tych aktów na prawo UE; 

4. wymienia i omawia cechy rozporządzeń i dyrektyw; 

5. omawia charakter prawny, rolę, przedmiot regulacji, adresatów 



wytycznych i zaleceń Europejskich Urzędów Nadzoru oraz zaleceń 
Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (wskazuje przykłady tego 
rodzaju wytycznych i zaleceń); 

6. omawia genezę, charakter prawny i treść zasady proporcjonalność; 

7. identyfikuje i omawia zmiany w metodzie harmonizacji rynku UE i zmiany w 

katalogu źródeł prawa UE, które zaszły w odpowiedzi na ostatni kryzys 
zadłużenia publicznego i rynku finansowego UE; 

8. wymienia i omawia zasady wykładni prounijnej 

9. wskazuje i omawia cechy wykładni pro wspólnotowej/pro unijnej 
dokonywanej przez Trybunał Sprawiedliwości UE. 

Kryteria 
oceniania: 

Trzy warunki zaliczenia, które muszą być spełnione łącznie przez studenta: 

1) obecność; 2) przygotowanie i wygłoszenie referatu/prezentacji na 

uzgodniony z prowadzącym zajęcia temat wybrany z katalogu tematów 

rozważanych i dyskutowanych na zajęciach oraz udzielanie odpowiedzi na 

pytania stawiane podczas lub po wygłoszeniu referatu/prezentacji (dotyczących 

problematyki referatu/prezentacji), 3) zaliczenie kolokwium z zakresu tematyki, 

która była przedmiotem wygłoszonych referatów/prezentacji (kolokwium 

pisemne – dwa pytania otwarte, za które można otrzymać maks. po 10 pkt – do 

zaliczenia kolokwium konieczne jest uzyskanie min. 12 pkt.  

Innymi słowy, wystarczające dla niezaliczenia konwersatorium jest niespełnienie 

jednego z trzech ww. warunków. 

Jeżeli student spełni trzy ww. warunki łącznie, to wpływ na ocenę mają: 

1. aktywność na zajęciach – do 10%, 

2. przygotowanie i wygłoszenie prezentacji oraz udzielenie odpowiedzi na 

pytania do referatu/prezentacji – do 40%, 

3. kolokwium – do 50%. 

 

 


