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Temat 16: Relacje między przepisami oraz rodzaje luk w prawie i ich usuwanie 

 

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 rodzajach luk i sposobach ich usuwania. Omówienie sytuacji 

kolizji norm prawnych. Ukazanie różnicy pomiędzy pominięciem a zaniechaniem. Omówienie przepisów 

odsyłających oraz przewidujących odpowiednie stosowanie.  

1.2.  Zakres merytoryczny szkolenia (treść):  

 pojęcie luki, rodzaje luk, sposoby usuwania 

 kolizja norm 

 różnica między pominięciem a zaniechaniem 

 przepisy odsyłające, odpowiednie stosowanie 

 przykłady prawidłowych i nieprawidłowych praktyk w zakresie przepisów odsyłających oraz 

przewidujących odpowiednie stosowanie. 
 

1.3.  Sposób realizacji zajęć (metody):  

Praca z materiałem, dyskusja, metoda sytuacyjna, metoda przypadków. 

 

2.  Forma prowadzenia kursu: warsztat. 

 

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. 

 

4.  Efekty kształcenia: 

 opanowanie lub utrwalenie wiedzy dotyczącej luk prawnych i sposobów ich usuwania 

 wytworzenie dobrych praktyk w zakresie zasad formułowania przepisów odsyłających oraz 

przewidujących odpowiednie stosowanie 

 umiejętność wskazania przykładów prawidłowych i nieprawidłowych praktyk w zakresie przepisów 

odsyłających oraz przewidujących odpowiednie stosowanie 

 zrozumienie różnic pomiędzy pominięciem a zaniechaniem prawodawczym. 
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