Temat 5: Konsultacje publiczne i opiniowanie projektów aktów normatywnych
1.

Rozbudowany opis szkolenia: cele dydaktyczne i zakres merytoryczny szkolenia (treść), sposób
realizacji zajęć (metody)

1.1. Cele dydaktyczne:





prezentacja przepisów dotyczących konsultacji publicznych projektów aktów normatywnych oraz ich
opiniowania
ukazanie praktycznego znaczenia konsultacji publicznych projektów aktów normatywnych oraz ich
opiniowania
ukazanie pozytywnych i negatywnych przykładów związanych z konsultacjami publicznymi
dotyczącymi projektów aktów normatywnych oraz ich opiniowaniem w celu upowszechnienia dobrych
i unikania złych wzorców
ukazanie zagadnienia lobbingu i jego prawnych uwarunkowań.

1.2. Zakres merytoryczny szkolenia (treść):










konsultacje społeczne, a konsultacje publiczne
pre-konsultacje
obowiązkowe i fakultatywne opiniowanie
zasady prowadzenia konsultacji i opiniowania
konsultacje online
wysłuchanie publiczne
korzyści z konsultacji
raport z konsultacji
lobbing.

1.3. Sposoby realizacji:
Metoda warsztatowa oparta na:







wspólnej analizie przepisów dotyczących opiniowania i konsultowania projektów aktów prawnych,
analizie praktycznych przypadków związanych z opiniowaniem i konsultowaniem projektów aktów
prawnych
identyfikacji pozytywnych i negatywnych przykładów w zakresie opiniowania i konsultowania
projektów aktów prawnych
wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami w zakresie opiniowania i konsultowania projektów
aktów prawnych
prezentacji doświadczeń z kontaktów z lobbystami i próbie wypracowania optymalnych metod
postępowania w tym zakresie
wzmocnienie otwartości na współpracę w ramach opiniowania i konsultowania projektów aktów
prawnych.

2. Forma prowadzenia kursu: warsztat.
3. Wymagania wstępne:
Pracownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujący się tworzeniem i opiniowaniem
regulacji prawnych, w szczególności:
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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 opiniowaniu i konsultowaniu projektów aktów prawnych
wytworzenie dobrych praktyk w zakresie opiniowania i konsultowania projektów aktów prawnych
nabycie praktycznej wiedzy na temat dokumentów związanych z opiniowaniem i konsultowaniem
projektów aktów prawnych
nabycie praktycznej wiedzy na temat wzorców postępowania w stosunku do lobbystów
wzmocnienie otwartości na współpracę w ramach opiniowania i konsultowania projektów aktów
prawnych.
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