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Temat 13: Sankcja karna a sankcja administracyjna w legislacji 

 

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 sposobie konstruowania sankcji karnych przy uwzględnieniu 

konstytucyjnych standardów w zakresie odpowiedzialności karnej. Ukazanie rodzaju sankcji administracyjnych. 

Omówienie przykładowych orzeczeń TK dotyczących odpowiedzialności administracyjnej i karnej. Dokonanie 

analizy Rozdziału 9 ZTP oraz omówienie zagadnienia dekodyfikacji przepisów KPA dotyczących 

administracyjnych kar pieniężnych. 

1.2.  Zakres merytoryczny szkolenia (treść):  

Konstytucyjne standardy w zakresie odpowiedzialności karnej 

Orzecznictwo TK dotyczące odpowiedzialności administracyjnej i karnej – podobieństwa i różnice 

Analiza fragmentów Zasad Techniki Prawodawczej dotyczących przepisów karnych i sankcji administracyjnych  

Dekodyfikacja przepisów KPA dotyczących administracyjnych kar pieniężnych (np. podwójne czy potrójne 

sankcjonowanie) 

Rodzaje sankcji administracyjnych.    

1.3.  Sposób realizacji zajęć (metody):  

Wykład, dyskusja. 

 

2.  Forma prowadzenia kursu: wykład.  

 

3.  Wymagania wstępne: 

Pracownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujący się tworzeniem i opiniowaniem 

regulacji prawnych, w szczególności: 

 legislatorzy 

 uczestnicy aplikacji legislacyjnej  

 nie legislatorzy, (w tym także pracownicy tzw. departamentów merytorycznych) realizujących zadania 

w ramach procesu legislacyjnego 

posiadający ponad 3 lata doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu legislacji. 

W przypadkach określonych przez prowadzącego –zapoznanie się treścią rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (ZTP) (Dz.U.2016, poz.283). 

 

4.  Efekty kształcenia: 
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 poszerzenie wiedzy w zakresie sposobu prawidłowego konstruowania sankcji karnych i 

administracyjnych, zapoznanie się z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego dotyczącymi 

odpowiedzialności administracyjnej i karnej  

 nabycie wiedzy odnośnie prawidłowego konstruowania sankcji karnych przy uwzględnieniu 

konstytucyjnych standardów, umiejętności wskazania rodzajów sankcji administracyjnych, 

umiejętności opiniowania przykładowych przepisów karnych i sankcji administracyjnych z punktu 

widzenia standardów konstytucyjnych oraz Zasad Techniki Prawodawczej, a także jest przygotowania 

rzeczowej argumentacji na potrzeby dyskursu, czy też uzgodnień odnoszących się do projektowanych 

regulacji prawnych.  
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