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Temat 8: Formułowanie i redagowanie przepisów 

 

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

realizacji zajęć (metody) 

1.1.  Cele dydaktyczne: 

 przekazanie, utrwalenie i sprawdzenie praktycznej wiedzy odnośnie formułowania i redagowania 

przepisów 

 przekazanie, utrwalenie i sprawdzenie praktycznych umiejętności odnośnie formułowania i 

redagowania przepisów w celu upowszechnienia dobrych i unikania złych wzorców 

 przekazanie, utrwalenie i sprawdzenie „miękkich kompetencji” z zakresu pracy w grupie i negocjacji 

dotyczących tekstów aktów prawnych. 

1.2.  Zakres merytoryczny szkolenia (treść): 

 Zasady dotyczące konstrukcji aktu prawnego 

 Zasady ogólne formułowania i redagowania przepisów 

 Techniki formułowania przepisów 

 Najczęściej popełniane błędy przy formułowaniu przepisów 

 Przykłady przepisów dysfunkcjonalnych  

 Różnice między przepisami materialnymi a proceduralnymi 

 Wybrane grupy przepisów (przejściowe, końcowe, karne, instytucjonalne itp.)  

1.3.  Sposoby realizacji (metody): 

Metoda warsztatowa oparta na wspólnej analizie Zasad Techniki Prawodawczej i Dobrych Praktyk 

Legislacyjnych związanych z wybranymi typami przepisów, wspólnej analizie autentycznych lub wytworzonych 

dla potrzeb szkoleniowych przykładów przepisów, wspólnym rozwiązywaniu kazusów, pracy nad 

konstruowaniem przepisów - indywidualnej lub w mniejszych grupach. 

 

2.  Forma prowadzenia kursu: warsztat. 

 

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 

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 techniki prawodawczej 

 nabycie lub utrwalenie praktycznych umiejętności formułowania i redagowania przepisów 

 umiejętność odróżnienia prawidłowo i nieprawidłowo skonstruowanego przepisu 

 umiejętność uniknięcia najpoważniejszych błędów przy konstruowaniu takich przepisów w projektach 
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aktów normatywnych 

 utrwalenie i sprawdzenie „miękkich kompetencji” z zakresu pracy w grupie i negocjacji dotyczących 

tekstów aktów prawnych. 
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