Temat 1: Prawo międzynarodowe a prawo krajowe

1.

Rozbudowany opis szkolenia: cele dydaktyczne i zakres merytoryczny szkolenia (treść), sposób
realizacji zajęć (metody)

1.1. Cele dydaktyczne:
Poszerzenie wiedzy o miejscu umów międzynarodowych w hierarchii źródeł prawa, omówienie procesu
ratyfikacji lub zatwierdzenia umowy międzynarodowej. Ukazanie zasad związania umową międzynarodową.
1.2. Zakres merytoryczny szkolenia (treść):
Umowa międzynarodowa jako źródło prawa:


pojęcie



rodzaje

Obowiązek przestrzegania umów międzynarodowych
Ratyfikacja lub zatwierdzenie umowy międzynarodowej
Rodzaj umowy międzynarodowej a jej miejsce w krajowym porządku prawnym
Odesłanie czy wprowadzenie do porządku krajowego
Inne źródła „pozorne” prawa międzynarodowego:


korporacyjne regulacje pozaprawne tworzone przez korporacje finansowe, bankowe, ubezpieczeniowe,
usługowe, międzynarodowe federacje sportowe, międzynarodowe organizacje lotnicze



lex sportiva, autonomia organizacji sportowych, relacje między międzynarodowymi federacjami
sportowymi, krajowymi związkami sportowymi a władzą publiczną (ze szczególnym uwzględnieniem
problemu dopuszczalności i granic interwencji władzy publicznej w zakres autonomii organizacji
sportowych)



omówienie przypadków regulacji i decyzji MKOL, FIFA w sprawach dotyczących przepisów
antydopingowych, dyskryminacji zawodników na przykładzie orzeczeń TSUE.

1.3. Sposób realizacji zajęć (metody):
Wykład, dyskusja.

2. Forma prowadzenia kursu: wykład.

3. Wymagania wstępne:
Pracownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujący się tworzeniem i opiniowaniem
regulacji prawnych, w szczególności:


legislatorzy
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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.
W przypadkach określonych przez prowadzącego – lektura materiałów udostępnionych wcześniej, ew.
zaopatrzenie się w inne źródła wskazane i udostępnione przez prowadzącego.

4. Efekty kształcenia:


opanowanie lub utrwalenie wiedzy o miejscu umów międzynarodowych w hierarchii źródeł prawa,
zaznajomienie się z zasadami związania umową międzynarodową



umiejętność wskazania różnic w zakresie procesu ratyfikacji oraz procesu zatwierdzenia umowy,
rozróżnienia rodzajów umów międzynarodowych



identyfikacja problemów związanych z istnieniem tzw. „pozornych” źródeł prawa międzynarodowego



wskazanie konkretnych problemów z orzecznictwa TSUE dotyczących problematyki autonomii
organizacji sportowych.
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