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Temat 7: Zasady prawidłowej legislacji 

 

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

realizacji zajęć (metody) 

1.1.  Cele dydaktyczne: 

 przekazanie lub uporządkowanie wiedzy odnośnie zasad prawidłowej legislacji (innych niż zasady 

techniczne) 

 prezentacja norm Konstytucji formułujących wprost zasady prawidłowej legislacji 

 prezentacja norm Konstytucji, z których można wyprowadzić zasady prawidłowej legislacji 

niewyrażone wprost w tekście Konstytucji 

 prezentacja orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego odnoszących się do zasad prawidłowej legislacji 

niewyrażonych wprost w tekście Konstytucji 

 przekazanie lub utrwalenie praktycznych umiejętności odnośnie formułowania i redagowania przepisów 

w celu zapewnienia respektowania zasad prawidłowej legislacji (innych niż zasady techniczne) 

 wzmocnienie otwartości na współpracę w ramach dokonywania oceny zgodności projektów aktów 

prawnych z zasadami prawidłowej legislacji. 

1.2.  Zakres merytoryczny szkolenia (treść): 

Zasada demokratycznego państwa prawnego i wywodzone z niej zasady szczegółowe 

Koncepcja zasad poprawnej legislacji w orzecznictwie TK i w doktrynie 

Analiza zasad:  

 zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa 

 odpowiedniej vacatio legis 

 zakazu retroakcji 

 ochrony praw nabytych  

 ochrony interesów w toku 

 dostatecznej określoności 

 zasada proporcjonalności  

Prawa człowieka w orzecznictwie TK 

Zasady prawidłowej legislacji w świetle orzecznictwa SN i sądów powszechnych 

Zasady wynikające z orzecznictwa TS UE i ETPCz. 

1.3.  Sposoby realizacji: 

Metoda wykładu klasycznego lub opartego na prezentacji komputerowej połączona z interakcją (pytania-

odpowiedzi, wymiana doświadczeń). Oczekuje się, że prowadzący nie ograniczy się do prezentacji treści 

przepisów, ale ukaże przykłady nieprawidłowych i niepożądanych rozwiązań prawnych naruszających zasady i 

wartości objęte szkoleniem. 

 

2.  Forma prowadzenia kursu: wykład. 

 

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: 

 nabycie lub utrwalenie wiedzy o zasadach prawidłowej legislacji (innych niż zasady techniczne) 

 nabycie lub utrwalenie praktycznych umiejętności formułowania i redagowania przepisów pod kątem 

respektowania zasad prawidłowej legislacji (innych niż zasady techniczne) 

 umiejętność odróżnienia prawidłowego i nieprawidłowego  rozwiązania prawnego pod kątem 

respektowania zasad prawidłowej legislacji (innych niż zasady techniczne) 

 umiejętność uniknięcia najpoważniejszych błędów przy konstruowaniu projektów aktów 

normatywnych pod kątem respektowania zasad prawidłowej legislacji (innych niż zasady techniczne) 

 wzmocnienie otwartości na współpracę w ramach dokonywania oceny zgodności projektów aktów 

prawnych z zasadami prawidłowej legislacji. 
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