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Temat 5: Zasady tworzenia opinii do projektów aktów prawnych 

 

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

realizacji zajęć (metody) 

1.1.  Cele dydaktyczne: 

 przekazanie  wiedzy na temat zasad tworzenia opinii do projektów aktów prawnych 

 ukazanie pozytywnych i negatywnych przykładów związanych z tworzeniem opinii do projektów 

aktów prawnych, w celu upowszechnienia dobrych i unikania złych wzorców 

 wskazanie elementów opinii które powodują, że jest ona bardziej zrozumiała i skuteczna 

 ukazanie odrębności w sposobie sporządzania opinii w zależności od podmiotu, który taka opinię 

przygotowuje.   

 

1.2.  Zakres merytoryczny szkolenia (treść):  

Zasady tworzenia opinii do projektów aktów prawnych (uwagi, stanowiska) 

 opiniowanie projektów ustaw 

 opiniowanie projektów rozporządzeń 

 opiniowanie innych projektów aktów prawnych 

 opiniowanie uzasadnień  i OSR 

Sposoby tworzenia opinii prawnych 

Najczęstsze błędy w opiniach prawnych (przykłady) 

Przygotowanie projektu opinii 

Praca na przykładach, praca indywidualna/praca w grupach. 

 

1.3.  Sposoby realizacji: 

Praca na przykładach, praca indywidualna/praca w grupach. 

 

2.  Forma prowadzenia kursu: seminarium. 

 

3.  Wymagania wstępne:  

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

regulacji prawnych, w szczególności: 

 uczestnicy aplikacji legislacyjnej 

 legislatorzy 

 nie-legislatorzy (w tym także pracownicy departamentu „merytorycznego”) realizujący zadania w 

ramach procesu legislacyjnego 

 

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

 

4.  Efekty kształcenia: 
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 nabycie lub utrwalenie wiedzy o zasadach tworzenia opinii do projektów aktów prawnych 

 nabycie lub utrwalenie praktycznych umiejętności formułowania i redagowania opinii do 

projektów aktów prawnych 

 umiejętność uniknięcia najpoważniejszych błędów przy konstruowaniu opinii do projektów aktów 

prawnych. 
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