Temat 6: Ocena skutków regulacji ex ante i ex post
1.

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

1.1. Cele dydaktyczne:






prezentacja przepisów dotyczących oceny skutków regulacji aktów prawnych i ich projektów
ukazanie praktycznych problemów związanych z oceną skutków regulacji aktów prawnych i ich
projektów
ukazanie pozytywnych i negatywnych przykładów oceny skutków regulacji w celu upowszechnienia
dobrych i unikania złych wzorców
przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących dokonywania oceny skutków regulacji
wzmocnienie otwartości na współpracę w ramach dokonywania oceny skutków regulacji.

1.2. Zakres merytoryczny szkolenia (treść):
Ogólne założenia OSR
Modelowy proces pracy nad OSR ex ante i jego najważniejsze elementy:




konsultacje społeczne
logika interwencji
kwantyfikacja skutków

Podstawowe metody badawcze stosowane w procesie dokonywania oceny wpływu
Polityki oparte na dowodach (evidence based policy)
Rola zespołów ds. OSR i komórek prawno-legislacyjnych w egzekwowaniu standardów dotyczących OSR
Ocena funkcjonowania ustawy – OSR ex post
Ocena wpływu jako proces analityczny
Test regulacyjny
1.3. Sposoby realizacji:
Metoda warsztatowa oparta na:







wspólnej analizie przepisów prawnych dotyczących oceny skutków regulacji
analizie praktycznych przykładów związanych z dokonywaną w przeszłości oceną skutków regulacji
projektów aktów prawnych i samych tych aktów
identyfikacji pozytywnych i negatywnych przykładów oceny skutków regulacji aktów prawnych i ich
projektów
próbie wypracowania dobrych wzorów postępowania na przyszłość
wymianie doświadczeń pomiędzy prowadzącym a uczestnikami
symulacji polegającej na próbie skonstruowania zarysu osr wymyślonego przez prowadzącego projektu
aktu prawnego.

2. Forma prowadzenia kursu: warsztat.
3. Wymagania wstępne:
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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.
4. Efekty kształcenia:





opanowanie lub utrwalenie wiedzy o ocenie skutków regulacji aktów prawnych i ich projektów,
wytworzenie dobrych praktyk w zakresie oceny skutków regulacji aktów prawnych i ich projektów,
nabycie praktycznej wiedzy na temat dokumentów związanych z oceny skutków regulacji aktów
prawnych i ich projektów
wzmocnienie otwartości na współpracę w ramach dokonywania oceny skutków regulacji.
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