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Karta przedmiotu - Centrum Europejskiego 

 
kod przedmiotu  
(Course Number ) 
[wg.Erasmus-Socrates] 

4003-PE-OG 
Piątek, godz. 09.30 do 11.45., sala 214 CEUW 
początek: 13 listopada 

nazwa przedmiotu 
(Course) [uwaga : 
wymagana wersja polska 
i angielska] 

 
Prawo UE wobec  kryzysu finansowego 

ECTS (Credits) 2 
czas trwania  
(Contact Hours) [uwaga : 
wymagana wersja polska 
i angielska] 

30 godzin  
 
30 hours  
 

prowadzący (Instructor) Ewa Tomaszewska 
typ dydaktyki (Teaching 
method) [uwaga : 
wymagana wersja polska 
i angielska] 

Wykład 
 
Lectures 

forma zaliczenia 
(Grading) [uwaga : 
wymagana wersja polska 
i angielska] 

Zaliczenie pisemne 
 
Written exam   

cel (Objectives) [uwaga : 
wymagana wersja polska 
i angielska] 

Prezentacja struktur Parlamentu Europejskiego i ich roli w procesie 
legislacyjnym. 
 
Presentation of European Parliament structures and their role in 
legislative process.  

krotki opis  
(Course Description) 
[100-150 słów] [uwaga : 
wymagana wersja polska 
i angielska] 

Struktury PE i ich rola w tworzeniu prawa unijnego. 
Przedstawienie konkretnych dokumentów, nad którymi pracował PE i 
przebiegu prac nad tymi dokumentami w komisjach parlamentarnych,  
frakcjach politycznych i na obradach plenarnych. Przedstawienie innych 
form aktywności PE, jak delegacje i intergrupy oraz trybu współpracy z 
parlamentami krajowymi.  
 
EP structures and their role in creating of european low.  
Presentation of concrete documents prepared by EP and the course of 
work on that papers in parliamentariens commitiees, political groups, 
on plenary sessions. Presentation of other forms of EP activity, 
delegations and intergroups and the way of cooperation with national 
parliaments.  
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konspekt  
(Course Outline) 

1.Wykład wprowadzający: 
- instytucje europejskie, ich rola i współdziałanie w stanowieniu 

prawa,  
- Parlament Europejski – zadania w procesie legislacyjnym  

2. Struktury PE i ich rola w procesie legislacyjnym  
3. Funkcjonowanie komisji parlamentarnych – merytoryczny podział  
zadań, tryb prac legislacyjnych, współpraca z partnerami społecznymi 
4. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: 

- czas pracy 
- układy zbiorowe (sprawy: Laval i Viking)  

5. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, cd.:  
- ubóstwo 
- sytuacja osób niepełnosprawnych 

6. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, cd: 
- Pakiet Socjalny Zrewidowany 
- transgraniczna opieka medyczna 

7. Komisja Kultury i Edukacji: 
- Europejska Agenda Kultury 

8. Komisja Kultury i Edukacji, cd: 
- sport w wychowaniu młodzieży 
- sport w rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

9. Komisja Kultury i Edukacji, cd: 
- mobilność w sferze nauki, edukacji i kultury, 
- proces boloński 

10. Komisja Kultury i Edukacji, cd: 
- media publiczne a media prywatne 
- rola mediów w uświadamianiu społeczeństwom wpływu PE na 

warunki życia obywateli państw Unii Europejskiej  
11. Komisja ds. Kobiet:  

- dokumenty PE w sprawie sytuacji kobiet w aspekcie zakazu 
dyskryminacji  

12. Frakcje polityczne i ich wpływ na proces legislacyjny  
13. Funkcjonowanie intergrup: 

- Intergrupa ds. Osób Niepełnosprawnych 
- Intergrupa ds. Rodziny 
- Intergrupa ds. Ubóstwa 

14. Relacje między PE a parlamentami narodowymi 
15. Rola PE we wspieraniu procesów demokratycznych: 

- obserwacje wyborów (OECD, Rada Europy, PE) 
- rezolucje (współdziałanie z KE) 

16. Funkcjonowanie delegacji parlamentarnych (Mercosur, Mołdowa,  
Eurolat) 
 

literatura (Textbook) 1- Parlament Europejski : prawo i polityka / Piotr Tosiek, Monika Wicha. 
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. 
- System instytucjonalny Unii Europejskiej / Anna Wierzchowska. 
Warszawa : 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. (Studia Europejskie - 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Podręcznik Akademicki) 
1. 
- Centralne miejsce Parlamentu Europejskiego w walce o wartości 
europejskie [oprac. Florence Benoît-Rohmer ; przy współpr. Dyrekcji 
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Generalnej ds. 
Komunikacji Parlamentu Europejskiego]. Luksemburg : Urząd 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2008. 
- Status posła do Parlamentu Europejskiego. Warszawa. Wydawnictwo 
Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2008. 
- Unia Europejska : organizacja i funkcjonowanie / red. nauk. Michelle 
Cini ; tł. Grzegorz Dąbkowski. Warszawa : Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, 2007. 
- Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego : aktywność i wpływ na 
krajową scenę polityczną / Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Piotr 
Kaźmierkiewicz, Magdalena Pucyk ; wstęp Krzysztof Bobiński ; Instytut 
Spraw Publicznych. Warszawa : 
Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2007. 
2. Strona www.europarl.europa.eu  

  
profil wykładowcy  mgr fizyki, od 1985 r. pracownik Centrum Informatycznego UW, 

Działacz związkowy – w NSZZ „Solidarność” od 1980 r. Od 1986 członek 
Komisji Interwencji i Praworządności; przez ponad 14 lat członek 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odpowiedzialny za politykę 
społeczną; kierowanie stolikiem socjalnym w negocjacjach „Paktu o 
przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształceń”, negocjacje w 
sprawie nowelizacji Kodeksu Pracy i w sprawie ratyfikacji EKS, 
kierowanie Zespołem KK ds. reformy systemu ubezpieczeń społecznych.  
Członek i ekspert zespołów Komisji Trójstronnej 
1989 – współzałożyciel Amnesty International w Polsce,  
1989 – 1990 członek Społecznej Komisji Pojednawczej,  
1990 – ławnik w sądzie karnym,  
1997 – 2001 poseł, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i 
Komisji Nadzwyczajnej ds. reformy systemu emerytalnego, członek 
Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, 
1998 – 2002 sejmik mazowiecki (komisje: Polityki Społecznej i Edukacji), 
1998 – 2002 Przewodnicząca Komitetu Doradczego Urzędu Nadzoru 
nad Funduszami Emerytalnymi, 
2002 – do dziś członek Rady Ubezpieczonych, 
2002 – 2004 członek Rady Nadzorczej PFRON, 
2004 – Współpraca z ILO przy opracowywaniu podręcznika nt. 
systemów ubezpieczeń społecznych w krajach Europy Środkowej i 
Wschodniej (wydany w Budapeszcie), 
2005 – 2007 senator RP, wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki 
Społecznej, 
2007 – 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego, (173 wystąpienia na 
obradach plenarnych, wszystkie ze zgłoszonych poprawek przyjęte, 
sprawozdawca – cień w czterech sprawozdaniach). 

  
  
 

http://www.europarl.europa.eu/�

