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Temat 2: Znaczenie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w procesie legislacyjnym 

 

1.  Rozbudowany opis szkolenia: cele dydaktyczne i zakres merytoryczny szkolenia (treść), sposób 

realizacji zajęć (metody) 

1.1.  Cele dydaktyczne: 

 przekazanie lub uporządkowanie wiedzy odnośnie do wpływu orzecznictwa Trybunału 

Konstytucyjnego na tworzenie prawa 

 przekazanie lub uporządkowanie wiedzy odnośnie do procedur następujących po wydaniu orzeczenia 

Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego określonego aktu normatywnego 

 przekazanie lub utrwalenie praktycznych umiejętności odnośnie do formułowania i redagowania 

przepisów w celu zapewnienia respektowania zasad wynikających z orzecznictwa Trybunału 

Konstytucyjnego. 

1.2.  Zakres merytoryczny szkolenia (treść):  

 ostateczny charakter wyroków TK 

 zasady dotyczące procedur stanowienia prawa 

 klasyfikacja i analiza skutków wyroków dla prawodawcy ze względu na charakter zmian w prawie: 

zmiany konieczne, zmiany zalecane, zamiany wskazane 

 reakcja Parlamentu i innych organów na orzeczenia TK. 

1.3.  Sposoby realizacji: 

Seminarium stanowiące połączenie metody wykładu z metodą warsztatową w proporcjach określonych przez 

prowadzącego: 

 metoda wykładu klasycznego lub opartego na prezentacji komputerowej połączona z interakcją 

(pytania-odpowiedzi, wymiana doświadczeń) 

 metoda warsztatowa oparta na analizie tekstów autentycznych lub wytworzonych dla potrzeb 

szkoleniowych 

 wspólne rozwiązywanie kazusów 

 wspólna analiza problemów stawianych przez prowadzącego lub uczestników. 

 

2.  Forma prowadzenia kursu: seminarium. 

 

3.  Wymagania wstępne: 

Pracownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujący się tworzeniem i opiniowaniem 

regulacji prawnych, w szczególności: 

 uczestnicy aplikacji legislacyjnej 

 legislatorzy 

 nie-legislatorzy (w tym także pracownicy departamentu „merytorycznego”) realizujący zadania w 

ramach procesu legislacyjnego 

posiadający nie więcej niż 3 lata doświadczenia w regularnym wykonywaniu zadań z zakresu legislacji. 
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4.  Efekty kształcenia: 

 nabycie lub uporządkowanie wiedzy odnośnie wpływu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na 

tworzenie prawa 

 nabycie lub uporządkowanie wiedzy odnośnie do procedur następujących po wydaniu orzeczenia 

Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego określonego aktu normatywnego 

 nabycie lub utrwalenie praktycznych umiejętności formułowania i redagowania przepisów w celu 

zapewnienia respektowania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego danego aktu 

prawnego. 
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