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

Cele projektu LEGIS
Głównym celem projektu LEGIS jest usprawnienie procesu legislacyjnego poprzez
rozwój kompetencji legislatorów, pracowników urzędów zaangażowanych w
tworzenie projektów aktów prawnych oraz kadry zarządzającej.
Projekt zakłada:
• realizację szkoleń dla uczestników aplikacji legislacyjnej oraz dla pracowników
przeprowadzenie szkoleń dla pracowników obsługujących organy władzy
obsługujących
organy władzy publicznej w zakresie ujednolicania technik
publicznej w tym uczestników aplikacji legislacyjnej w zakresie ujednolicania
legislacyjnych
i doskonalenia
metodologii
legislacyjnej, jak również podniesienie
technik legislacyjnych
i doskonalenia metodologii
legislacyjnej,
kompetencji zarządczych osób wspierających proces legislacyjny;

• opracowanie materiałów informacyjnych, dotyczących stosowania technik
legislacyjnych, reguł stanowienia prawa, poprawności językowych w aktach
normatywnych.
Planowane szkolenia specjalistyczne uwzględnią nowe wyzwania wynikające z
nowelizacji zasad techniki prawodawczej, będą służyć uzupełnieniu i aktualizacji wiedzy
uczestników projektu.
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Uczestnicy projektu – grupy docelowe
Pracownicy o mniejszym doświadczeniu legislacyjnym, posiadający nie więcej niż 3
lata doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu legislacji: 200 osób
• Legislatorzy,
• Uczestnicy aplikacji legislacyjnej,
• Nie- legislatorzy (w tym także pracownicy tzw. departamentów merytorycznych, realizujący zadania w
ramach procesu legislacyjnego)

Pracownicy o znacznym doświadczeniu legislacyjnym, posiadający co najmniej 3 lata
doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu legislacji: 100 osób
• Legislatorzy
• Uczestnicy aplikacji legislacyjnej,
• Nie-legislatorów, (w tym także pracownicy tzw. departamentów merytorycznych realizujący zadania w
ramach procesu legislacyjnego)

Kadra zarządzająca jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w procesie
legislacyjnym: 30 osób
• Kierownicy, zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych, odpowiedzialnych za obsługę prawną
• Kierownicy zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych (tzw. merytorycznych) uczestniczących w
procesie legislacyjnym
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Działania w projekcie LEGIS
3 ścieżki
dydaktyczne

•I ścieżka- dla pracowników o mniejszym doświadczeniu legislacyjnym
•II ścieżka – dla pracowników o znacznym doświadczeniu legislacyjnym
•III ścieżka – dla kadry zarządzającej jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w procesie
legislacyjnym

Warsztaty dla kadry
zarządzającej

•I warsztat wstępny – dotyczący organizacji procesu legislacyjnego dla jakości stanowionego prawa,
zdefiniowanie najważniejszych potrzeb w zakresie usprawnień w zakresie organizacji i przebiegu
procesu legislacyjnego
•II warsztat podsumowujący- mający na celu wybór najlepszych przykładów dobrych praktyk,
służących usprawnieniu organizacji procesu legislacyjnego

Sesja szkoleniowa
Peer Learning

•Sesja podsumowująca, której głównym założeniem będzie wykorzystanie metody peer learning do
aktywnego przedstawienia przez uczestników wybranych rozwiązań usprawniających proces
legislacyjny, wdrożonych w instytucjach macierzystych.

E-Learning

•Na podstawie zebranych doświadczeń i informacji zwrotnej od uczestników projektu przygotowane
zostaną założenia programowe do uruchomienia szkolenia on-line – 2 wybranych modułów
tematycznych
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Przebieg szkoleń
I ścieżka
dydaktyczna

II ścieżka
dydaktyczna

III ścieżka
dydaktyczna

5 dni szkoleniowych

5 dni szkoleniowych

3 dni szkoleniowe

(40h)

(40h)

(24h)

Wykłady (16h)

Wykłady (8h)

Seminaria (8h)

Seminaria (16h)

Warsztaty (16h)

Warsztaty (16h)

Seminaria (24h)

Szkolenia fakultatywne : dodatkowe, uzupełniające 2 dni szkoleniowe dla
uczestników, którzy ukończyli cykl szkoleń w ramach swojej ścieżki
dydaktycznej.
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Zasady uczestnictwa w Projekcie LEGIS
• Zasady są określone w Regulaminie Projektu
• Zapisy na poszczególne szkolenia odbywają się przez Formularz Zgłoszeniowy
zamieszczony na stronie internetowej projektu
• Wymagana zgoda bezpośredniego przełożonego uczestnika oraz dyrektora
generalnego instytucji
• Możliwość wyboru dowolnego tematu szkoleń w ramach kafeterii tematów
przeznaczonych dla danej ścieżki dydaktycznej
• Minimum programowe do uzyskania certyfikatu potwierdzającego ukończenie
cyklu szkoleń obowiązkowych dla danej ścieżki:
I ścieżka dydaktyczna

II ścieżka dydaktyczna

III ścieżka dydaktyczna

4z5

4z5

2z3

dni szkoleniowych

dni szkoleniowych

dni szkoleniowych

• Możliwość zaliczenia minimum programowego w cyklu zajęć fakultatywnych
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Efekty projektu LEGIS
3 modułowe programy kształcenia
wypracowane w ramach projektu

Podręcznik zawierający artykuły
przedstawiające konkretne usprawnienia
oraz rekomendacje dot. organizacji
procesu legislacyjnego.

Efekty projektu LEGIS

Zwiększenie kompetencji
merytorycznych i zarządczych
uczestników projektu (330 osób)

Wzmocnienie potencjału jednostek
administracji publicznej zaangażowanych
w proces stanowienia prawa
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Kontakt
Kierownik projektu:
Anna Guszcza
E-mail: anna.guszcza@ksap.gov.pl
Tel.:+48 (22) 60-80-123

LEGIS
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego
Ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa

Koordynator merytoryczny projektu:
Paweł Sobczyk

E-mail: Legis@ksap.gov.pl

E-mail: prsobczyk@uni.opole.pl
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