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Temat 9: Zasady techniki prawodawczej I 

 

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 podstawowych zasadach techniki prawodawczej 

 przekazanie, utrwalenie i sprawdzenie wiedzy o szczegółowych zasadach techniki prawodawczej 

dotyczących prawidłowego konstruowania aktów normatywnych i ich części 

 ukazanie treści zasad techniki prawodawczej i ich funkcjonowania w praktyce 

 nakierowanie uczestników na respektowanie dobrych i unikanie złych wzorców konstruowania aktów 

normatywnych w zakresie materii objętych szkoleniem. 

1.2.  Zakres merytoryczny szkolenia (treść): 

 zasady ogólne techniki prawodawczej 

 zasady ogólne dotyczące budowy aktu normatywnego 

 konstrukcja aktu normatywnego 

 rodzaje przepisów i ich miejsce w strukturze aktu 

 tytuł aktu normatywnego 

 jednostki redakcyjne i systematyzacyjne aktu normatywnego 

 dobre praktyki legislacyjne. 

1.3.  Sposoby realizacji (metody): 

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

odpowiedzi, wymiana doświadczeń) 

 prezentacja przykładów prawidłowo i nieprawidłowo skonstruowanych aktów prawnych i ich części w 

odniesieniu do materii objętych szkoleniem. 

 

2.  Forma prowadzenia kursu: wykład. 

 

3.  Wymagania wstępne: 

 uczestnik aplikacji legislacyjnej 

 legislator 

 nie-legislator (w tym także pracownik 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 podstawowych zasadach techniki prawodawczej 

 nabycie lub utrwalenie wiedzy o szczegółowych zasadach techniki prawodawczej dotyczących 

prawidłowego konstruowania aktów normatywnych i ich części 

 umiejętność odróżnienia prawidłowo i nieprawidłowo skonstruowanego aktu normatywnego 

 umiejętność uniknięcia najpoważniejszych błędów przy konstruowaniu aktów normatywnych. 
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