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Temat 5: Przegląd praktyki legislacyjnej – podsumowanie 

 

Uwaga: Ze względu na charakter tego szkolenia jego merytoryczny kontekst zostanie dookreślony na podstawie 

konkluzji i uwag, jakie zostaną sformułowane podczas uprzednio zrealizowanych zajęć, 

 

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

realizacji zajęć (metody) 

1.1.  Cele dydaktyczne: 

 wymiana doświadczeń i nabytych umiejętności w zakresie procedury prawotwórczej.  

 wypracowanie i przyswojenie ujednoliconych elementów parlamentarnej i rządowej praktyki 

legislacyjnej 

1.2.  Zakres merytoryczny szkolenia (treść): 

 przedstawienie zdiagnozowanych problemów i zjawisk analizowanych podczas zajęć grupowych w 

obszarach: proces legislacyjny oraz zasady techniki prawodawczej / metodyka pracy legislacyjnej 

 ocena proponowanych rozwiązań przedstawionych podczas zajęć w poszczególnych grupach 

 sformułowanie konkluzji w zakresie uzgodnionych elementów ujednolicających parlamentarną i 

rządową praktykę legislacyjną 

1.3.  Sposób realizacji zajęć (metody):  

Prezentacja, dyskusja. 

 

2.  Forma prowadzenia kursu: seminarium. 

 

3.  Wymagania wstępne  

Kadra zarządzająca jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w procesie legislacyjnym tj.: 

 kierownicy, zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za obsługę prawną, 

 kierownicy, zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych (tzw. merytorycznych) uczestniczących 

w procesie legislacyjnym. 

 

4.  Efekty kształcenia 

 umiejętność dokonania merytorycznej syntezy analizowanych przypadków i kwestii z obszarów: proces 

legislacyjny oraz zasady techniki prawodawczej / metodyka pracy legislacyjnej 

 weryfikacja dotychczasowej działalności w procesie legislacyjnym z wypracowanymi i uzgodnionym 

wzorcami ujednolicającymi elementy parlamentarnej i rządowej praktyki legislacyjnej. 
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