Treści kształcenia studiów podyplomowych:
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
prowadzonych przez Wydział Politologii UMCS
rok akad. 2016/2017
Przedmiot [liczba godzin]
Geneza, rozwój i strategia
RW UE [12]








Prawo RW UE [24]










Treści kształcenia
Wspólny rynek w latach 1958–1986
Wprowadzenie rynku wewnętrznego w latach 80. XX w. i Jednolity Akt
Europejski
Nowa strategia rynku wewnętrznego (2003–2010)
Ożywienie rynku wewnętrznego po 2010 r. - Nowa strategia na rzecz
jednolitego rynku - Usprawnianie jednolitego rynku: więcej możliwości
dla obywateli
i przedsiębiorstw (KOM 2015/550)
Rynek wewnętrzny w strategii Europa2020 i sprzężenia z innymi
politykami UE
Charakterystyka RW UE 2016
Charakter prawny RW UE
Swoboda przepływu towarów (definicja unii celnej i towaru,
pochodzenie towaru, zakaz ceł i opłat o skutku równoważnym, zakaz
opodatkowania dyskryminacyjnego i protekcjonistycznego)
Zakaz ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym (zakres
zastosowania art. 34–36 TFUE, zakaz ograniczeń ilościowych w imporcie
i środków o skutku równoważnym, usprawiedliwianie ograniczeń
krajowych
na podstawie art. 36 TFUE, zakaz stosowania środków o skutku
równoważnym do ograniczeń ilościowych – formuła Cassis de Dijon i jej
znaczenie, zakaz stosowania środków o skutku równoważnym do
ograniczeń ilościowych – formuła Keck i jej znaczenie, zakaz ograniczeń
ilościowych i środków o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych
w eksporcie)
Swoboda przedsiębiorczości (pojęcie i zakres przedmiotowy swobody
przedsiębiorczości, uprawnienia akcesoryjne względem swobody
przedsiębiorczości, delimitacja swobody przedsiębiorczości w prawie UE,
zakres podmiotowy swobody przedsiębiorczości, ograniczenia swobody
przedsiębiorczości, ograniczenia swobody przedsiębiorczości
Swoboda przepływu pracowników (pojęcie swobodnego przepływu
pracowników, podstawy prawne swobodnego przepływu pracowników,
istota swobodnego przepływu pracowników, swobodny przepływ
pracowników
a swoboda przepływu osób i obywatelstwo UE, cele swobodnego
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Prawo i polityka konkurencji
UE [16]

Zarządzanie RW UE –
wprowadzenie [4]
Przyjmowanie aktów
prawnych RW UE [8]




















Transpozycja prawa RW UE



przepływu pracowników, zasięg terytorialny swobody przepływu
pracowników)
Swoboda przepływu kapitału (pojęcie przepływu kapitału, kapitał
a płatności, swoboda przepływu kapitału a inne swobody RW UE,
przeszkody w swobodnym przepływie kapitału, dopuszczalne
ograniczenia swobody przepływu kapitału, wyjątki traktatowe, wyjątki
orzecznicze, nabywanie nieruchomości, „złote akcje”, przepływ kapitału
pomiędzy państwami członkowskimi UE a państwami trzecimi)
Swoboda przepływu usług (charakterystyka swobody świadczenia usług
w prawie UE, zakaz dyskryminacji a swoboda świadczenia usług, prawo
wjazdu
i pobytu osób korzystających ze swobody świadczenia usług, prawo
pierwotne
i sektorowe dotyczące swobody świadczenia usług, dyrektywa 2006/123
o usługach na rynku wewnętrznym)
Podstawowe wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące swobód
rynku wewnętrznego oraz prawa konkurencji UE
Cele prawa konkurencji UE
Źródła prawa konkurencji UE
Rynek właściwy i siła rynkowa
Wpływ reguł konkurencji na handel między państwami członkowskimi UE
Porozumienia ograniczające konkurencję
Najpoważniejsze naruszenia prawa konkurencji UE
Nadużywanie pozycji dominującej
Postępowanie, sankcje administracyjne i skutki cywilne naruszenia art.
101 i 102 TFUE
Kontrola koncentracji
Cykl zarządzania RW UE
Narzędzia zarządzania RW UE
Program „Lepsze zarządzanie jednolitym rynkiem” (KOM (2012)0259)
Metoda tworzenia polityki RW UE
Ocena inicjatyw w zakresie RW UE (Program prac Komisji)
Procedury legislacyjne – przyjęcie nowych aktów prawnych, ich
adaptacja, uproszczenie lub usunięcie
Akty delegowane i wykonawcze Komisji
Monitoring procesów legislacyjnych (program REFIT, ściślejsza
współpraca
z innymi instytucjami europejskimi i państwami członkowskimi)
Informowanie zainteresowanych podmiotów (Pojedyncze Punkty
Kontaktowe)
i dostęp do istniejącej legislacji
Mechanizmy transpozycji prawa RW UE w państwach członkowskich
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[8]
Postępowanie Komisji
Europejskiej w sprawie
naruszania prawa RW UE [8]







Włączanie obywateli i
przedsiębiorstw w
zarządzanie RW UE [4]
System Informacyjny Rynku
Wewnętrznego [4]

Zamówienia publiczne w UE
[8]
















Polityka ochrony
konsumenta UE [16]









Sieć EURES i inne kanały
informacji o RW UE [4]
Rozwiązywanie problemów
RW UE [12]







Monitorowanie transpozycji
Deficyt transpozycji - Tablica wyników RW UE
Krajowe środki wykonawcze dyrektyw RW UE
Wczesne rozwiązywanie problemów (schemat / środki zorganizowanego
dialogu - EU Pilot)
Formalna procedura Komisji w sprawie naruszenia prawa RW UE
(podstawa prawna, fazy procedury)
Sankcje finansowe
Konsultacje społeczne
Sprzężenie zwrotne z obywatelami i przedsiębiorcami (serwis Your Europe
Advice, serwis Your Europe – Obywatele, serwis Your Europe –
Przedsiębiorstwa)
Podstawa prawna, cele, funkcje, zadania i zarządzanie systemem IMI
Informacje uzyskiwane i przekazywane za pośrednictwem systemu IMI
Ochrona danych w IMI
Przykłady stosowania systemu IMI – porady dla użytkownika
Przepisy UE określające minimalne ujednolicone zasady (dyrektywy
o zamówieniach publicznych)
Zasady dotyczące zamówień publicznych
Zamówienia pod- i ponadprogowe według przepisów prawa UE
Zasady i procedury przetargowe
Narzędzia i bazy danych poświęcone postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Tenders Electronic Daily – TED, Wspólny słownik zamówień
(Common Procurement Vocabulary – CPV), wyszukiwarka certyfikatów
i zaświadczeń – eCertis, Europejski Portal Zamówień Publicznych –
SIMAP)
Rozwój polityki ochrony konsumenta w UE
Podstawa prawna
Narzędzia ochrony konsumenta (legislacja UE, ocena narzędzi ochrony,
monitorowanie rynku, podnoszenie świadomości konsumentów)
Narzędzia przyspieszenia egzekucji i zabezpieczenia roszczeń
Główne obszary polityki UE związane z ochroną konsumenta
Wyzwania polityki ochrony konsumenta w UE
Europejskie organizacje ochrony konsumenta (Bureau Européen des
Unions de Consommateurs – BEUC, European consumer voice in
standardisation – ANEC)
Usługi sieci EURES (Europejski Portal Mobilności Zawodowej)
Funkcje innych kanałów
System SOLVIT - ustanowienie i zasady jego wykorzystywania
Zakres działalności Systemu SOLVIT
Procedury SOLVIT
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Pracownik na RW UE [20]









Wspieranie
przedsiębiorczości na RW
UE [12]





Budowanie marki na RW UE
[8]

Funkcjonowanie jednolitego
rynku usług UE [16]











SOLVIT dla przedsiębiorstw – przykłady rozwiązanych problemów
SOLVIT dla pracowników – przykłady rozwiązanych problemów
Ocena skuteczności SOLVIT
Inne mechanizmy: European Consumer Centre Network (ECC-Net),
European enforcement network (CPC Network)
Osoby uprawnione do korzystania ze swobody przepływu pracowników
Zakres przedmiotowy swobodnego przepływu pracowników (prawo do
korzystania z ofert pracy, prawo swobodnego przemieszczania się na
terytorium państw członkowskich, pobyt pracownika migrującego
w państwie członkowskim, prawa członków rodziny)
Dopuszczalne ograniczenia swobody przepływu pracowników (regulacja
prawna, rodzaje i przedmiot ograniczeń)
Równość traktowania (zakaz dyskryminacji) w zakresie zatrudnienia
(regulacja
i charakterystyka zakazu dyskryminacji pracowników migrujących, zakres
zakazu dyskryminacji pracowników migrujących, dyskryminacja
bezpośrednia
i pośrednia, środki utrudniające swobodę przemieszczania się
pracowników, uzasadnienie odmiennego traktowania pracowników
migrujących, zakaz dyskryminacji pracowników migrujących
a obywatelstwo UE
Gwarancje swobodnego przepływu pracowników (koordynacja
krajowych systemów zabezpieczenia społecznego, administracyjna
koordynacja swobodnego przepływu pracowników)
Definicja mikroprzedsiębiorstwa oraz małego i średniego
przedsiębiorstwa (MŚP) (zalecenie Komisji nr 2003/361/WE)
Program „Small Business Act” – SBA) (COM(2008)0394) i istniejące
instrumenty polityki wobec MŚP
Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw 2014–2020 (COSME)
Inne programy i sieci UE dla MŚP
Dostęp do środków finansowych UE dla MŚP
Marka i jej rola w promocji przedsiębiorstwa i produktu
Wykorzystanie istniejącego potencjału marki
Budowanie synergii marki
Budowanie nowej marki
Wdrażanie dyrektywy nr 2006/123 o usługach na rynku wewnętrznym –
ocena
i stan transpozycji w państwach członkowskich
Podręcznik wdrażania dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym
Portale administracji elektronicznej przeznaczone dla usługodawców Pojedyncze punkty kontaktowe (w Polsce: www.businessinpoland.gov.pl)
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Jednolity rynek cyfrowy UE
[4]
RW UE a państwa trzecie podstawy relacji i zakres
oddziaływań [8]
Obywatele i
przedsiębiorstwa z państw
trzecich na RW UE [8]
Urząd Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego (od
23.03.2016 Urząd Unii
Europejskiej ds. Własności
Intelektualnej) [4]
Wyzwania dla RW UE [4]

 Ochrona i wsparcie dla usługobiorców
 Jakość usług (informacje dotyczące usługodawców i ich usług, gwarancji
lub ubezpieczenia, informacje handlowe dostarczane przez zawody
regulowane, działalność wielodyscyplinarna, polityka w zakresie jakości
usług, rozstrzyganie sporów)
 Kodeksy postępowania usługodawców
 Swobodny przepływ profesjonalistów
 Handel detaliczny i hurtowy (wdrażanie European Retail Action Plan
2013)
 Usługi biznesowe
 Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy (COM(2015) 192)
 Realizacja jednolitego rynku cyfrowego
 Kategorie relacji gospodarczych UE z państwami trzecimi
 Podstawy prawne relacji UE gospodarczych z państwami trzecimi
 Państwa trzecie a swobody RW UE
 Instrumenty wsparcia dla państw trzecich
 Zakładanie przedsiębiorstw
 Transgraniczne świadczenie usług
 Mobilność i traktowanie pracowników
 Uczestnictwo w programach unijnych
 Znaki towarowe w UE - rozporządzenie w sprawie znaku towarowego
Unii Europejskiej (RZTUE) 2015/2424
 Praktyka znaków towarowych UE
 Usługi świadczone przez Urząd UE ds. Własności Intelektualnej
 Tendencje protekcjonistyczne w UE i na świecie
 Nowe elementy polityki handlowej UE
 Problemy z funkcjonowaniem swobód

Seminarium (praca
końcowa) [8]
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