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Prowadzący: mgr Maja Zaj ąc (maja.zajac@prawo.uni.wroc.pl) 

 

Konsultacje:  8 listopada 2014 r. – 12:15 – 13:15 

  22 listopada 2014 r. – 16:00 – 17:00 

  21 grudnia 2014 r. – 12:15 – 13:15 

  18 stycznia 2015 r. – 12:15 – 13:15 

  1 lutego 2015 r. – 10:30 – 11:30 

 

Warunki zaliczenia ćwiczeń: 

1. Obecność – student ma prawo do jednej nieobecności niewymagającej zaliczenia. Każda kolejność 

nieobecność wymaga zaliczenia materiału podczas konsultacji w terminie 2 tygodniu od daty 

nieobecności. Niezaliczenie nieobecności skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia (za 

każdą ewentualną nieobecność). Jednocześnie, liczba nieobecności wynosząca 50% ćwiczeń stanowi 

podstawę do bycia nieklasyfikowanym z przedmiotu. 

2. Aktywność – wpływa na ocenę końcową z ćwiczeń: otrzymanie trzech plusów skutkuje 

podwyższeniem zaliczenia o 0,5 stopnia. 

3. Ocena końcowa – na ocenę końcową z przedmiotu składają się trzy elementy: obecność, aktywność 

oraz ocena otrzymana z kolokwium. Kolokwium zostanie przeprowadzone na przedostatnich 

ćwiczeniach z materiału wskazanego w harmonogramie zajęć oraz przerobionego na zajęciach. 

Forma kolokwium: 3 pytania opisowe. Czas trwania kolokwium: 60 minut. 
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Wydawnicza VERBA 2006 

4. Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska, Prawo Uni Europejskiej po Traktacie z Lizbony, C.H. Beck 

2011 

5. M.M. Kenig-Witkowska, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, C.H. Beck 2011 

6. Barcz Jan, Górka Maciej, Wyrozumska Anna, Instytucje i prawo Unii Europejskiej Podręcznik dla 

kierunków prawa, zarządzania i administracji, LexisNexis 2012 

 

 

 



GR 2 

04.10.2014 SOBOTA 13:15 – 14:45 Zajęcia organizacyjne. Źródła prawa międzynarodowego 

(powtórzenie) 

09.11.2014 NIEDZIELA 13:15 – 14:45 Terytorium: 

- sposoby nabycia terytorium 

- terytorium państwa 

- wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefa przyległa, 

wyłączna strefa ekonomiczna, szelf kontynentalny, morze pełne 

oraz dno morskie 

- przestrzeń powietrzna a przestrzeń kosmiczna 

- Arktyka i Antarktyka 

09.11.2014 NIEDZIELA 15:15 – 16:45 Terytorium cd. 

Unia Europejska jako podmiot prawa międzynarodowego 

(zaklasyfikowanie UE pośród podmiotów prawa 

międzynarodowego) 

22.11.2014 SOBOTA 17:00 – 18:30 Zasady ustrojowe UE: 

- zasada pomocniczości, 

- zasada proporcjonalności, 

- zasada lojalnej współpracy 

- zasada poszanowania równości i tożsamości narodowej państw 

członkowskich  

Źródła prawa UE a źródła prawa międzynarodowego 

- Hierarchia źródeł prawa UE 

- Klasyfikacja źródeł prawa UE: prawo pierwotne (traktaty 

założycielskie, rewizyjne, akcesyjne, KPP, akty konstytucyjne 

Rady i Rady Europejskiej, zwyczaj) oraz prawo wtórne (umowy 

międzynarodowe, akty ustawodawcze i akty nieustawodawcze) 

- Klasyfikacja źródeł prawa UE poprzez odniesienie do źródeł 

prawa międzynarodowego (traktaty, zwyczaj międzynarodowy 

oraz uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych) 

22.11.2014 SOBOTA 18:45 – 20:15 Źródła prawa UE cd. 

Zasady stosowania prawa UE – prezentacja orzeczeń przez 

studentów (zasada pierwszeństwa stosowania prawa UE, zasada 

bezpośredniego skutku, zasada prounijnej wykładni prawa UE) 

21.12.2014 NIEDZIELA 13:15 – 14:45 Zasady stosowania prawa UE cd. 

21.12.2014 NIEDZIELA 15:15 – 16:45 Trybunał Sprawiedliwości UE 



System ochrony prawnej UE – pytania prejudycjalne 

17.01.2015 SOBOTA 17:00 – 18:30 System ochrony prawnej w UE cd.  – skarga na niewypełnianie 

zobowiązań wynikających z prawa UE, skarga na nieważność 

aktu prawa UE 

17.01.2015 SOBOTA 18:45 – 20:15 KOLOKWIUM 

31.01.2015 SOBOTA 8:00 – 9:30 Poprawa kolokwium, wystawienie ocen końcowych 

 

GR 3 

05.10.2014 NIEDZIELA 9:45 – 11:15 Zajęcia organizacyjne. Źródła prawa międzynarodowego 

(powtórzenie). 

19.10.2014 NIEDZIELA 18:45 – 20:15 Terytorium: 

- sposoby nabycia terytorium 

- terytorium państwa 

- wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefa przyległa, 

wyłączna strefa ekonomiczna, szelf kontynentalny, morze pełne 

oraz dno morskie 

- przestrzeń powietrzna a przestrzeń kosmiczna 

- Arktyka i Antarktyka 

08.11.2014 SOBOTA 13:15 – 14:45 Terytorium cd. 

Unia Europejska jako podmiot prawa międzynarodowego 

(zaklasyfikowanie UE pośród podmiotów prawa 

międzynarodowego) 

23.11.2014 NIEDZIELA 13:15 – 14:45 Zasady ustrojowe UE: 

- zasada pomocniczości, 

- zasada proporcjonalności, 

- zasada lojalnej współpracy 

- zasada poszanowania równości i tożsamości narodowej państw 

członkowskich  

Źródła prawa UE a źródła prawa międzynarodowego 

- Hierarchia źródeł prawa UE 

- Klasyfikacja źródeł prawa UE: prawo pierwotne (traktaty 

założycielskie, rewizyjne, akcesyjne, KPP, akty konstytucyjne 

Rady i Rady Europejskiej, zwyczaj) oraz prawo wtórne (umowy 

międzynarodowe, akty ustawodawcze i akty nieustawodawcze) 

- Klasyfikacja źródeł prawa UE poprzez odniesienie do źródeł 



prawa międzynarodowego (traktaty, zwyczaj międzynarodowy 

oraz uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych) 

23.11.2014 NIEDZIELA 15:15 – 16:45 Źródła prawa UE cd. 

Zasady stosowania prawa UE – prezentacja orzeczeń przez 

studentów (zasada pierwszeństwa stosowania prawa UE, zasada 

bezpośredniego skutku, zasada prounijnej wykładni prawa UE) 

20.12.2014 SOBOTA 13:15 – 14:45 Zasady stosowania prawa UE cd. 

20.12.2014 SOBOTA 15:15 – 16:45 Trybunał Sprawiedliwości UE 

System ochrony prawnej UE – pytania prejudycjalne 

18.01.2015 NIEDZIELA 13:15 – 14:45 System ochrony prawnej w UE cd.  – skarga na niewypełnianie 

zobowiązań wynikających z prawa UE, skarga na nieważność 

aktu prawa UE 

18.01.2015 NIEDZIELA 15:15 – 16:45 KOLOKWIUM 

01.02.2015 NIEDZIELA 11:30 – 13:00 Poprawa kolokwium, wystawienie ocen końcowych 

 


