Temat 4: Parlamentarne 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 parlamentarnych procedur legislacyjnych
ukazanie przepisów o parlamentarnych procedurach legislacyjnych i ich funkcjonowania w praktyce
ukazanie odrębności procedur sejmowych z jednej a senackich z drugiej strony
prezentacja dokumentów związanych z parlamentarnymi procedurami legislacyjnymi
wzmocnienie skłonności do współpracy w ramach parlamentarnych procedur legislacyjnych.

1.2. Zakres merytoryczny szkolenia (treść):
Źródła prawa
Etapy parlamentarnej procedury legislacyjnej:




inicjatywa ustawodawcza
postępowanie w Sejmie
postępowanie w Senacie

Udział Prezydenta w postępowaniu ustawodawczym
Prewencyjna kontrola konstytucyjności.
1.3. Sposoby realizacji:
Seminarium zakłada połączenie metody wykładu z metodą warsztatową w proporcjach określonych przez
prowadzącego
Metoda wykładu klasycznego lub opartego na prezentacji komputerowej połączona z interakcją (pytaniaodpowiedzi, wymiana doświadczeń)
Metoda warsztatowa oparta na:



analizie tekstów autentycznych lub wytworzonych dla potrzeb szkoleniowych
wspólnym rozwiązywaniu kazusów

Seminarium może być prowadzone przez jednego prowadzącego lub podzielone na dwie części – pierwszą
obejmującą źródła prawa, procedury sejmowe oraz kompetencje prezydenta (5 godzin) i drugą – obejmująca
procedury senackie (3 godziny).

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

Projekt LEGIS: Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej
wdrażany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.16: Usprawnienie procesu stanowienia prawa
Wszelkie prawa zastrzeżone

str. 1

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 parlamentarnych procedur legislacyjnych i ich
funkcjonowaniu w praktyce
wytworzenie dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy poszczególnymi organami w ramach
parlamentarnych procedur legislacyjnych
nabycie praktycznej wiedzy na temat dokumentów związanych z parlamentarnymi procedurami
legislacyjnymi
wzmocnienie skłonności do współpracy w ramach parlamentarnych procedur legislacyjnych.
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