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Temat 12: Różne rodzaje notyfikacji w procesie legislacyjnym 

 

1.  Rozbudowany opis szkolenia: cele dydaktyczne i zakres merytoryczny szkolenia (treść), sposób 

realizacji zajęć (metody) 

1.1.  Cele dydaktyczne:  

Prezentacja przepisów dotyczących źródeł prawa UE i RP w zakresie notyfikacji w procesie legislacyjnym, 

omówienie pojęcia notyfikacji i jej rodzajów. Ukazanie w sposób szczegółowy procedury notyfikacji ze 

szczególnym uwzględnieniem oceny skutków notyfikacji.  

1.2.  Zakres merytoryczny szkolenia (treść): 

Źródła prawa UE i RP dotyczące notyfikacji w procesie legislacyjnym 

Pojęcie notyfikacji 

Rodzaje notyfikacji, w tym: 

 notyfikacja pomocy publicznej 

 notyfikacja przepisów technicznych 

 notyfikacja związana z harmonizacją prawa państw członkowskich UE 

 notyfikacja regulacji krajowych w dziedzinach podlegających kompetencji Europejskiego Banku 

Centralnego 

 notyfikacja polegająca na wyłączeniu stosowania prawa UE w danym państwie członkowskim 

Procedura notyfikacji 

Skutki notyfikacji 

1.3.  Sposób realizacji zajęć (metody):  

Praca z materiałem, dyskusja, sytuacyjna, przypadków. 

 

2.  Forma prowadzenia kursu: seminarium.  

 

3.  Wymagania wstępne 

Pracownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujący się tworzeniem i opiniowaniem 

regulacji prawnych, w szczególności: 

 legislatorzy 

 uczestnicy aplikacji legislacyjnej  

 nie legislatorzy, (w tym także pracownicy tzw. departamentów merytorycznych) realizujących zadania 

w ramach procesu legislacyjnego 

posiadający ponad 3 lata doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu legislacji. 
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W przypadkach określonych przez prowadzącego –zapoznanie się treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz.U.2002 Nr 239 poz. 2039). 

 

4.  Efekty kształcenia: 

 poszerzenie wiedzy o źródłach prawa UE i RP w zakresie notyfikacji w procesie legislacyjnym, 

nabycie praktycznej wiedzy na temat rodzajów notyfikacji, przebiegu procedury notyfikacji oraz 

skutków notyfikacji  

 zrozumienie przebiegu procedury notyfikacji, umiejętność rozróżnienie poszczególnych rodzajów 

notyfikacji, wskazania skutków wynikających z procesu notyfikacji.  
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