Temat 2: Legislacyjny aspekt implementacji prawa UE

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




przekazanie, utrwalenie i sprawdzenie wiedzy dotyczącej podstaw prawnych implementacji prawa UE,
zasad prawidłowej implementacji, omówienie skutków braku implementacji (krajowych i unijnych)
oraz aspektów dotyczących problematyki skuteczności dyrektyw
przedstawienie na konkretnych przykładach problemów związanych z niewłaściwą implementacją, jej
brakiem lub opóźnieniem.

1.2. Zakres merytoryczny szkolenia (treść):










implementacja a transpozycja prawa UE
podstawy prawne implementacji na poziomie Unii Europejskiej oraz na poziomie Konstytucji RP
zasady implementowania prawa UE
praktyka implementowania prawa UE w działalności prawodawcy
pojęcie „implementacji praktycznej” (nadzór i kontrola administracyjna nad przebiegiem
implementacji, akty wewnętrznie obowiązujące itp.)
skuteczność dyrektyw (na poziomie wertykalnym i horyzontalnym)
skutki braku implementacji lub nieprawidłowej implementacji prawa UE (krajowe i unijne)
przykłady niewłaściwej implementacji dyrektyw w Polsce (np. dyrektywy nr 96/96/WE dotyczącej
obowiązku badania technicznego przywożonych pojazdów używanych)
omówienie na przykładach stwierdzonych przez Trybunał Sprawiedliwości uchybień w zakresie
implementacji poszczególnych dyrektyw przez Polskę (np. wyroki w sprawach C-478/13, C-639/11, C90/12, C-193/11).

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
uczestnicy aplikacji legislacyjnej
nie legislatorzy, (w tym także pracownicy tzw. departamentów merytorycznych) realizujących zadania
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w ramach procesu legislacyjnego
posiadający ponad 3 lata doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu legislacji.

4. Efekty kształcenia:





opanowanie lub utrwalenie wiedzy dotyczącej zasad implementowania prawa UE oraz skutków braku
implementacji (krajowych i unijnych)
poszerzenie wiedzy, co do problemów związanych ze skutecznością dyrektyw oraz opanowanie
umiejętności identyfikacji podstawowych problemów związanych z niewłaściwą implementacją lub jej
brakiem
umiejętność wskazania przykładów niewłaściwej implementacja prawa UE do polskiego porządku
prawnego.
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