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Temat 3: Rządowe procedury legislacyjne 

 

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

realizacji zajęć (metody) 

1.1.  Cele dydaktyczne: 

 przekazanie, utrwalenie i sprawdzenie wiedzy o etapach rządowych procedur legislacyjnych 

 ukazanie przepisów dotyczących rządowych procedur legislacyjnych i ich funkcjonowania w praktyce 

 ukazanie znaczenia współpracy pomiędzy poszczególnymi organami w ramach rządowych procedur 

legislacyjnych 

 prezentacja dokumentów związanych z rządowymi procedurami legislacyjnymi, upowszechnienia 

dobrych i przyczynienie się do unikania złych wzorców postępowania w zakresie rządowych procedur 

legislacyjnych 

 wzmocnienie skłonności do współpracy w ramach rządowych procedur legislacyjnych. 

1.2.  Zakres merytoryczny szkolenia (treść):  

Źródła prawa 

Etapy rządowej procedury legislacyjnej: 

 opracowanie projektu rządowego 

 uzgodnienia międzyresortowe 

 rola Rady Legislacyjnej, RCL i właściwych komitetów 

 konsultacje społeczne i opiniowanie projektu dokumentu rządowego przez osoby spoza struktury 

rządowej 

 rola podmiotów „mieszanych” (komisji wspólnych, w szczególności Rządu i Samorządu) 

 rozpatrzenie projektu przez właściwy komitet RM 

 rola Komitetu Stałego RM 

 specyfika pracy Komisji Prawniczej 

 rozpatrzenie projektu przez Radę Ministrów. 

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 
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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. 

 

4.  Efekty kształcenia: 

 opanowanie lub utrwalenie wiedzy o etapach rządowych procedur legislacyjnych i ich funkcjonowaniu 

w praktyce,  wytworzenie dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy poszczególnymi organami 

 nabycie praktycznej wiedzy na temat dokumentów związanych z rządowymi procedurami 

legislacyjnymi wzmocnienie skłonności do współpracy w ramach rządowych procedur legislacyjnych. 
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