
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Aspekty instytucjonalno-prawne Unii 
Europejskiej 

Program: 
Podstawowe zasady Unii Europejskiej.  

• Unia Europejska jako system polityczny – państwowe 
i pozapaństwowe aspekty systemu 

• Zasada poszanowania tożsamości państw członkowskich 
i odstawowych  funkcji państwa 

• Zasada poszanowania praworządności i praw człowieka 

• Zasada kompetencji powierzonych  

• Zasada solidarności/lojalności 

• Zasada subsydiarności 
Ramy instytucjonalne UE 

• Podział struktur na instytucje i organy doradcze 

• Rada Europejska 

• Rada 

• Komisja Europejska 

• Parlament Europejski 

• Trybunał Sprawiedliwości UE 

• Organy o specyficznym zakresie kompetencji: Europejski Bank 
Centralny, Trybunał Obrachunkowy, Komitet Regionów, 
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

Źródła prawa w Unii Europejskiej 

• Prawo europejskie jako system hierarchicznie uporządkowany 

• Prawo pierwotne  

• Traktaty założycielskie, z protokołami, aneksami,  

• Traktaty je zmieniające,  

• Traktaty akcesyjne, 

• Ogólne zasady prawa,  

• Normy zwyczajowe. 
Prawo stanowione (pochodne):  

• Akty ustawodawcze (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje) 

• Akty nieustawodawcze (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje) 

• Akty delegowane 

• Akty wykonawcze 

• Inne akty (zalecenia, opinie, porozumienia międzyinstytucjonalne, 
uchwały, deklaracje) 

• Miejsce umowy międzynarodowej w systemie prawa 
europejskiego 

• Charakterystyka procedur tworzenia prawa unijnego. 

• Proces polityczny w UE – charakterystyka ogólna 

• Procedury decyzyjne w kreowaniu prawa pierwotnego  

• Procedury decyzyjne w tworzeniu prawa pochodnego 
Zasada pierwszeństwa (prymatu) prawa unijnego w państwach 
członkowskich 

• Pierwszeństwo obowiązywania a pierwszeństwo stosowania 
prawa europejskiego 

• Miejsce zasady prymatu prawa europejskiego w unormowaniach 
traktatowych 

• Kontrowersje wokół zasady pierwszeństwa 
 

 PROWADZĄCY:  

dr hab. prof. AEH – wykładowczyni w 
Akademii Ekonomiczno-

Humanistycznej; wieloletni pracownik 
Uniwersytetu Warszawskiego 

(obecnie na urlopie bezpłatnym). 
Zainteresowanie badawcze 

koncentrują się wokół problematyki 
integracji europejskiej, w tym systemu 

politycznego Unii Europejskiej oraz 
demokratycznego wymiaru rozwiązań 
systemowych w UE. Zajmuję się także 

współczesną demokracją w 
płaszczyźnie narodowej. Prowadzi 
zajęcia z przedmiotów takich jak 

Integracja europejska, prawo 
europejska, polityki UE, współczesne 
ruchy społeczne. Prowadziła wykłady 

dla Warszawskiego Centrum 
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i 

Szkoleń oraz dla MCDN w ramach 
Akademii Wiedzy o Społeczeństwie, 
szkolenia dla urzędników Krajowej 

Administracji Skarbowej oraz 
pracowników Ministerstwa Ochrony 
Środowiska w ramach przygotowań 
do polskiej prezydencji w Radzie w 

2011 r. 

OFERTA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO 



  

 

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej jak również w 
formule on-line. 

 
Jak organizujemy szkolenie zamknięte stacjonarne? 
W przypadku organizacji szkolenia zamkniętego w formule stacjonarnej Trener i koordynator szkolenie 
przyjeżdżają do Państwa w ustalonym terminie do siedziby Zamawiającego lub innym ustalonym 
miejscu.  
 
Cena szkolenia stacjonarnego wynosi dla 15-20 uczestników wynosi 4100 zł netto zw. 
z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z art. 43, 
ust.1, pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni. 

 
Cena obejmuje: 
• Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 
• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 
• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji papierowej i elektronicznej, 
• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia, 
• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 
• Konsultacje poszkoleniowe. 

 
Jak organizujemy szkolenia zamknięte online? 
Uczestnicy mogą uczestniczyć w szkoleniu w formule stacjonarnej (w sali urzędu czy dowolnym miejscu 
wyposażonym w rzutnik i internet), mieszanej tj. część osób w sali urzędu, część przy komputerach lub 
wszyscy przy komputerach (praca zdalna lub przy swoich stanowiskach pracy). Ekspert będzie prowadził 
szkolenie z sali multimedialnej (zdalnie) dzięki czemu będą go Państwo widzieli i słyszeli, a materiały, 
prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty będą wyświetlane przez niego na ekranie Państwa 
monitora lub w sali urzędu za pośrednictwem rzutnika multimedialnego. 
Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez mikrofon lub 
czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i 
odpowiedzi. 
Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę 
internetową, (Google Chrome). Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być 
również słuchawki z mikrofonem lub głośniki. 

 
Cena szkolenia on-line wynosi dla 15-20 uczestników wynosi 2800 zł netto zw. z VAT w 
przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z art. 43, ust.1, 
pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni. 

 
Cena obejmuje: 
• Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 
• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 
• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji elektronicznej, 
• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej, 
• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 
• Konsultacje poszkoleniowe. 


