
 
 

 
Projekt LEGIS: Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej 

wdrażany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 

edukacji, Działanie 2.16: Usprawnienie procesu stanowienia prawa 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone   str. 1 

 

Temat 6: 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:  

 pogłębienie informacji o przepisach unijnych i krajowych stanowiących źródło prawa 

w zakresie notyfikacji w procesie legislacyjnym 

 prezentacja prawnej konstrukcji notyfikacji i jej rodzajów. 

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, studia przypadków. 

 

2.  Forma prowadzenia kursu:  

Seminarium. 

 

3.  Wymagania wstępne: 

Kadra zarządzająca jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w procesie legislacyjnym tj.: 

 kierownicy, zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za obsługę prawną 

 kierownicy, zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych (tzw. merytorycznych) uczestniczących 

w procesie legislacyjnym. 

 

4.  Efekty kształcenia: 

 opanowanie, utrwalenie pogłębionej wiedzy o źródłach prawa UE i RP w zakresie notyfikacji w 
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procesie legislacyjnym 

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

skutków notyfikacji. 
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