
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Część 1.5:  Środki ochrony rynku w prawie celnym Unii Europejskiej - wykłady 
 
 
Cel zajęć:  
 
 Celem nauczania przedmiotu „Środki ochrony rynku w prawie celnym Unii Europejskiej” jest 
przedstawienie studentom jak najszerszej wiedzy z zakresu stosowania i przyczyn funkcjonowania 
regulacji dotyczących środków ochrony Jednolitego Rynku Europejskiego. Student zostanie 
zapoznany z podstawową problematyką prawa celnego z uwzględnieniem regulacji prawnych 
wspólnotowego prawa celnego oraz zapoznany z konstrukcjami celnymi, przepisami prawa celnego, 
a także sankcjami związanymi z jego naruszeniem, włącznie z uwarunkowaniami prawa unijnego. 
Główna uwaga zostanie zwrócona na podstawowe zagadnienia związane z przedmiotem, takie jak: 
cło (pojęcie, rodzaje, mechanizmy działania), ograniczenia ilościowe jako instrument ochrony, 
postępowanie antydumpingowe i antysubsydyjne (cel, przesłanki wszczęcia, zakres), ochrona przed 
niedozwolonymi praktykami, przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym, porozumienie 
WTO w sprawie rolnictwa, pozaekonomiczne środki ochrony Jednolitego Rynku Europejskiego. 
 Po zaliczeniu przedmiotu student będzie umiał swobodnie poruszać się w tematyce 
dotyczącej środków ochrony Jednolitego Rynku Europejskiego. Będzie miał niezbędną wiedzę 
pozwalającą na rozróżnianie poszczególnych środków ochrony ryku UE , zakresu i przesłanek ich 
stosowania oraz efektów jakie powinny zostać osiągnięte w związku z ich wprowadzeniem. 
 
Zakres tematyczny zajęć:  
 

1. Cło 
2. Ograniczenia ilościowe 
3. Postępowanie antydumpingowe 
4. Postępowanie antysubsydyjne 
5. Postępowanie ochronne przed nadmiernym przywozem towarów z zagranicy  
6. Ochrona przed niedozwolonymi praktykami w handlu oraz barierami w handlu  
7. Specjalna klauzula ochronna w rolnictwie  
8. Pozaekonomiczne środki ochrony Jednolitego Rynku Europejskiego 

 
Liczba uczestników zajęć wykładowych – około 30 osób/gr, 
                                      
    
 
Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2019/2020r.  
zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2020 do września 2020 roku  
w godzinach 9.00 – 19.00. 
 
 
Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 
 
 
 



 
 

 
 

Zakres usługi:  
Usługa obejmuje: 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu  „Środki ochrony rynku w prawie celnym Unii 
Europejskiej” dla studentów i studentek II roku studiów stacjonarnych, kształcących się na 
studiach I stopnia na kierunku Administracja,  

 
 
w formie wykładów - w łącznym wymiarze 20 godzin, w 1 grupie 

 
W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Cło – definicja, rodzaje, mechanizm działania 2 

2. 
Ograniczenia ilościowe jako instrument ochrony 
Jednolitego Rynku UE 3 

3. 
Postępowania antydumpingowe, cel i przesłanki wszczęcia, 
zakres stosowania, zabezpieczenie należności.  
Zasada mniejszego cła 

4 

4. Proces nakładania ceł antysubsydyjnych 2 

5. Ochronna przed nadmiernym przywozem towarów 
z zagranicy na obszar UE 2 

6. 
Ochrona przed niedozwolonymi praktykami w handlu 
oraz barierami w handlu, przeciwdziałanie nieuczciwym 
praktykom rynkowym 

3 

7. Ogólne ramy zewnętrznego wymiaru WPR,  
Porozumienie WTO w sprawie rolnictwa 2 

8. 
Pozaekonomiczne środki ochrony Jednolitego Rynku 
Europejskiego , przykłady zastosowania oraz sposoby 
wprowadzania 

2 

 
Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy 
prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań 
egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie  
i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, 
dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 
Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej, 
zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji 
dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
Sposób rozliczenia, płatności:  
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 


