Temat 4: Parlamentarne procedury legislacyjne

1.

Rozbudowany opis szkolenia: cele dydaktyczne i zakres merytoryczny szkolenia (treść), sposób
realizacji zajęć (metody)

1.1. Cele dydaktyczne:
Poszerzenie wiedzy na temat parlamentarnego procesu legislacyjnego z szczególnym uwzględnieniem
wypracowanych praktyk w tym zakresie.
1.2. Zakres merytoryczny szkolenia (treść):
Źródła prawa:




podstawy konstytucyjne
przepisy uchwały – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
przepisy uchwały – Regulamin Senatu

Etapy parlamentarnej procedury legislacyjnej:





inicjatywa ustawodawcza
postępowanie w Sejmie
postępowanie w Senacie
udział Prezydenta w postępowaniu ustawodawczym

Prewencyjna kontrola konstytucyjności:





podstawy prawne
uruchomienie kontroli
tryb
prawne konsekwencje

Szczegółowe zagadnienia parlamentarnej procedury legislacyjnej:






rola Komisji Ustawodawczej
zabiegi wycofywania projektów ustaw
instytucje poprawki i autopoprawki
skracanie terminów etapów procesu legislacyjnego
wykorzystywanie inicjatywy poselskiej.

1.3. Sposób realizacji zajęć (metody):
Prezentacja, dyskusja, studia przypadku.

2. Forma prowadzenia kursu: seminarium.

3. Wymagania wstępne:
Kadra zarządzająca jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w procesie legislacyjnym tj.:
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kierownicy, zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za obsługę prawną
kierownicy, zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych (tzw. merytorycznych) uczestniczących
w procesie legislacyjnym.

4. Efekty kształcenia:




zrozumienie mechanizmów prawnej regulacji parlamentarnego procesu legislacyjnego
identyfikowanie i właściwe interpretowanie problemów powstałych na tle parlamentarnej procedury
legislacyjnej
znajomość praktycznego wykorzystywania proceduralnych instrumentów w parlamentarnym procesie
legislacyjnym.
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