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Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych 

Nazwa Wydziału  Wydział Prawa i Administracji  

Nazwa jednostki prowadzącej moduł  Katedra Prawa Europejskiego 

Nazwa modułu kształcenia  Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 

Kod modułu   

Język kształcenia  polski 

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia  1. Znajomość podstawowych tendencji 

w historycznym rozwoju prawa gospodarczego 

Unii Europejskiej: K_W02 (3), K_W03 (3) 

K_W07 (2), K_W13 (3), K_K01 (3). 

2. Umiejętność dokonania analizy i oceny 

wpływu prawa gospodarczego Unii 

Europejskiej na systemy prawne państw 

członkowskich, ze szczególnym 

uwzględnieniem prawa polskiego: K_W08 (2), 

K_W13 (3), K_U02 (2), K_K01 (3), 

K_K04 (2). 

3. Znajomość zasad ogólnych oraz 

szczegółowych uregulowań z zakresu prawa 

gospodarczego Unii Europejskiej i umiejętność 

ich zastosowania do oceny konsekwencji 

prawnych podanego stanu faktycznego: 

K_W02 (3), K_W10 (3), K_W13 (3), K_W14 

(3), K_U08 (3), K_U09 (3), K_U10 (3), 

K_U11 (3), K_K02 (2), K_K05 (2). 

4. Umiejętność przeprowadzenia krytycznej 

analizy orzecznictwa Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze 

wskazaniem prawnego i ekonomicznego 

uzasadnienia poszczególnych rozstrzygnięć: 

K_W02 (3), K_W03 (3), K_W13 (3), 

K_W14 (3), K_U17 (3), K_K02 (2), 

K_K05 (2). 

5. Znajomość ogólnodostępnych źródeł 

informacji o prawie gospodarczym Unii 

Europejskiej i umiejętność ich 

wykorzystywania: K_W15 (3), K_W16 (3), 

K_U16 (3). 

Typ modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny)  
MK_3 – specjalizacyjny (fakultatywny) 

Rok studiów  II – V rok studiów 

Semestr  pierwszy/zimowy 

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł  Prof. dr hab. Sławomir Dudzik 

Imię i nazwisko osoby/osób 

egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej 

zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba 

prowadząca dany moduł  

j.w. 

Sposób realizacji  wykład (45 h) i ćwiczenia (30 h) 

Wymagania wstępne i dodatkowe  zdanie egzaminu z przedmiotu Prawo ustrojowe 

Unii Europejskiej; brak obowiązku przystąpienia 

do I terminu egzaminu w sesji zasadniczej. 



Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych 

wymagających bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w 

danym module przewidziane są takie zajęcia 

(tzw. godziny kontaktowe) 

 wykład: 45 h, 

 ćwiczenia: 30 h, 

 konsultacje prowadzącego ćwiczenia: 2 h, 

 egzamin: 3 h 

łącznie: 80 h kontaktowych 

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi  6 ECTS 

Bilans punktów ECTS  6 ECTS · 25 h = 150 h, w tym: 

 80 h kontaktowych 

 70 h niekontaktowych (praca własna studenta) 

Stosowane metody dydaktyczne  wykład problemowy, prezentacja multimedialna, 

analiza oraz interpretacja źródeł (w ramach 

ćwiczeń), rozwiązywanie kazusów (w ramach 

ćwiczeń) 

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów 

kształcenia uzyskanych przez studentów  

egzamin pisemny składający się z dwóch części: 

testowej i kazusowej; możliwość przystąpienia 

(pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń) do egzaminu 

przedterminowego; zapisy na egzamin za 

pośrednictwem systemu USOS 

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym 

zasady dopuszczenia do egzaminu,  

uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu 

pisemnego; zaliczenie ćwiczeń nie jest 

warunkiem dopuszczenia do egzaminu 

zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia 

poszczególnych zajęć wchodzących w zakres 

danego modułu  

studenci mogą uzyskać zaliczenie ćwiczeń na 

podstawie: 

 aktywnego udziału w zajęciach, 

 kolokwium zaliczeniowego obejmującego 

materiał z całego semestru; 

zaliczenie ćwiczeń zwalnia studentów z części 

egzaminu końcowego (części pytań testowych 

oraz jednego kazusu) 

Treści modułu kształcenia  Przedmiot obejmuje następujące zagadnienia: 
 

1. Pojęcie prawa gospodarczego Unii 

Europejskiej. 

2. Zasady konstytucyjne prawa gospodarczego 

Unii Europejskiej. 

3. Rynek wewnętrzny (wspólny rynek). 

4. Swoboda przepływu towarów. 

5. Unijne prawo celne. 

6. Wspólna polityka handlowa. 

7. Swoboda przepływu pracowników. 

8. Swoboda prowadzenia działalności 

gospodarczej (swoboda przedsiębiorczości). 

9. Uznawanie kwalifikacji i dyplomów. 

10. Spółka europejska, europejskie zgrupowanie 

interesów gospodarczych oraz harmonizacja 

prawa spółek państw członkowskich. 

11. Swoboda świadczenia usług. 

12. Swoboda przepływu kapitału. 

13. Unia gospodarcza i walutowa. 

14. Prawo konkurencji UE. 

15. Unijne prawo pomocy państwa dla 

przedsiębiorstw. 

16. Przedsiębiorstwa publiczne i monopole 

handlowe. Usługi świadczone w ogólnym 



interesie gospodarczym w prawie Unii 

Europejskiej. 

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, 

obowiązującej do zaliczenia danego modułu  

Literatura podstawowa: 
 

 J. Barcz (red.), Prawo gospodarcze Unii 

Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 

Warszawa 2011, wyd. I. 

 Studentów obowiązuje także znajomość aktów 

prawnych i orzeczeń Trybunału 

Sprawiedliwości wymienionych w wykazach 

umieszczonych na stronie internetowej Katedry 

Prawa Europejskiego. 
 

Literatura uzupełniająca: 
 

 A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej. Komentarz, t. I-III, 

Warszawa 2012. 

 A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak (red.), 

Prawo materialne Unii Europejskiej. 

Vademecum, Warszawa 2012. 

 A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo 

gospodarcze, t. I, drugie wydanie, Warszawa 

2009. 

 A. Cieśliński (red.), Wspólnotowe prawo 

gospodarcze, t. II, drugie wydanie, Warszawa 

2007. 

 E, Grabitz, M. Hilf (red.), D. Łubowski (oprac. 

i tł.), Swobody wspólnotowe w Traktacie 

ustanawiającym Wspólnotę Europejską. 

Swoboda przepływu towarów, usług i 

przedsiębiorczości. Komentarz, Warszawa 

2009. 

 S. Biernat, S. Dudzik (red.), Przepływ osób 

i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe 

zjawiska i tendencje, Warszawa 2009. 

 M. Szydło, Swobody rynku wewnętrznego 

a reguły konkurencji. Między konwergencją 

a dywergencją, Toruń 2006. 

 S. Dudzik, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw 

publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. 

Między neutralnością a zaangażowaniem, 

Zakamycze 2002. 

 S. Dudzik, Współpraca Komisji Europejskiej 

z organami ochrony konkurencji w sprawach 

kontroli koncentracji przedsiębiorstw, 

Warszawa 2010. 

 A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Orzecznictwo 

sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji 

w latach 1964-2004, Warszawa 2007. 

 A. Jurkowska-Gomułka (red.), Orzecznictwo 

sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji 

w latach 2004 – 2009, Warszawa 2010. 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w 

przypadku, gdy program kształcenia przewiduje 

nie dotyczy 



praktyki  

 


