ABC LEGISLACJI

W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

czyli co samorządowiec o stanowieniu prawa wiedzieć powinien?

SZKOLENIE
DATA I MIEJSCE
4 KWIETNIA, godz. 9:00 – 17:00,
przerwa godz. 10:45 – 10:55,
godz. 13:00 – 13:45 oraz godz. 15:45– 15:55

pl. sikorskiego 2/7, kraków

SPIS TREŚCI
1. program szkolenia
2. cele szkolenia
3. forma przeprowadzenia szkolenia i materiały
szkoleniowe
4. prowadzący

04.04
2016

Program szkolenia:
1. Podstawy działalności prawotwórczej organów
samorządu terytorialnego w teorii i praktyce:
1.1. akty prawa miejscowego i inne akty normatywne organów
samorządu terytorialnego w polskim systemie źródeł prawa – jak
rozróżnić przepis prawa powszechnie albo wewnętrznie
obowiązujący?
1.2. swoboda prawotwórcza samorządu terytorialnego – jak
zmieścić się w jej granicach?
1.3. przykłady i skutki naruszenia zasad prawidłowej legislacji.

2. Prawidłowa budowa aktu normatywnego:
2.1. elementy tytułu aktu normatywnego – proste reguły, prawie
jednolita praktyka,
2.2. nazewnictwo i hierarchia jednostek redakcyjnych aktu
normatywnego i ich systematyzacja – podstawa znajomości technik
legislacyjnych,
2.3. rodzaje i kolejność przepisów, czyli właściwa materia we
właściwym miejscu.

3. Redagowanie przepisów:
3.1. specyﬁka i wymogi języka prawnego – zrozumiałość i prostota
przekazu ma swoje granice, precyzja i drobiazgowość również,
3.2. typowe środki techniki prawodawczej (deﬁnicje, odesłania,
odnośniki), czyli legislacyjne „patenty” na zwięzłe przedstawienie
treści,
3.3. legislacyjna czujność na treści nienormatywne, czyli dlaczego i
jak unikać przepisów, które nie wyrażają norm prawnych.

4. Przepisy o zmianie (nowelizacji) przepisów obowiązujących:
4.1. zasady nowelizowania – uchylanie, dodawanie treści oraz
nadawanie jej nowego brzmienia, czyli wszystko co potrzeba do
prawidłowej nowelizacji,
4.2. techniki nowelizacyjne – zasada minimum działania, maksimum
efektu w tekście, czyli wszystko co potrzebne, aby zmiana tekstu stała
się również zmianą normatywną.
5. Przepisy przejściowe i dostosowujące:
5.1. wprowadzanie do porządku prawnego nowych norm prawnych i
usuwanie dotychczas obowiązujących – najtrudniejszy element pracy
legislatora,
5.2. możliwe sposoby rozstrzygania problemów międzyczasowych,
czyli jak zagwarantować wszystkim sprawiedliwe warunki podlegania
nowym przepisom?
6. Wejście w życie i utrata mocy przez akt normatywny:
6.1. wejście w życie aktu, co to oznacza i w którym momencie
następuje?
6.2. utrata mocy przepisów, czyli jak skutecznie wyłączyć ich
stosowanie?
7. Narzędzia informatyczne w procesie prawodawczym:
7.1. wykorzystanie schematów funkcjonujących w środowisku
edytora tekstów Microsoft Word,
7.2. rola prawniczych systemów informacyjnych (komercyjnych i
niekomercyjnych) w pracy legislatora samorządowego (zapobieganie
zbędnemu powtarzaniu przepisów powszechnie obowiązujących,
porównanie projektowanej regulacji z istniejącymi aktami innych
samorządów dotyczącymi tej samej materii).

Adresaci szkolenia:
•
radni wszystkich szczebli samorządu terytorialnego,
•
burmistrzowie, starostowie i marszałkowie województw,
•
pracownicy urzędów samorządowych nie zajmujący się
bezpośrednio legislacją, ale współuczestniczący w procesie
prawodawczym.

Cele szkolenia:
•
przekazanie wiedzy o podstawowych regułach wprowadzania,
uchylania i zmiany przepisów,
•
zapoznanie z technikami prawodawczymi odnoszącymi się
każdego rodzaju aktu normatywnego,
•
przedstawienie podstawowej z punktu widzenia działalności
prawodawczej wiedzy językowej (reguły składniowe, semantyka języka
prawnego) i informatycznej (funkcje programu Word przydatne w
legislacji, prawnicze systemy informacji prawnej).

ORGANIZATOR:
Organizatorem szkolenia jest Instytut Allerhanda — organizacja
pożytku publicznego oraz ośrodek zaawansowanych studiów
prawnych z siedzibą w Krakowie. Instytut Allerhanda specjalizuje się
m.in. w prawie handlowym, prawie własności intelektualnej, prawie
upadłościowym, prawie rynku ﬁnansowego, corporate governance i
organizacji wymiaru sprawiedliwości. Instytut prowadzi także badania
interdyscyplinarne, zwłaszcza z wykorzystaniem ekonomicznej analizy
prawa. Został pomyślany jako think tank, który ma prowadzić do
podnoszenia jakości prawodawstwa poprzez wypracowanie
efektywnych rozwiązań prawnych w gronie specjalistów, które będą
mogły być włączone do porządku prawnego.

Forma przeprowadzenia szkolenia i materiały
szkoleniowe:
Szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point, przy
użyciu aktywnych hiperłączy z przykładami do treści omawianej na
slajdach. Prowadzący zakłada możliwość aktywnego udziału
uczestników szkolenia (pytania, omawianie dostarczonych przez
uczestników kazusów).
Do niektórych punktów szkolenia odrębne materiały w postaci
schematów i szablonów technik prawodawczych.
Do niektórych punktów szkolenia dokumenty z przykładami do
samodzielnego rozwiązania po każdej części szkolenia (możliwość
wykorzystania i sprawdzenia wiedzy i umiejętności pozyskanych w
trakcie szkolenia)
Materiały szkoleniowe:
- Prezentacja Power Point w postaci wydruku dla każdego uczestnika.
- Schematy budowy aktu normatywnego, szablony schematów.
Materiały źródłowe: wyciągi przepisów, literatura, źródła internetowe
dopasowane do formuły przekazu.

PROWADZĄCY:
dr Maciej Kłodawski
Adiunkt w Katedrze Teorii Prawa na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dawniej
legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej i pracownik Rządowego Centrum Legislacji (Departament Prawny i Orzecznictwa).
Zainteresowania badawcze:
teoria i praktyka tworzenia prawa,
techniki legislacyjne,
juryslingwistyka
Włodzimierz Zając - legislator.
W latach 1996-2008 pracownik w Kancelarii Sejmu –
w tym do maja 2003 r. jako legislator w Biurze Legislacyjnym. Od 2009 r. do maja 2015 r. w Rządowym Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Od 2007 r. prowadzi zajęcia z zasad techniki
prawodawczej na Podyplomowym studium zagadnień
legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

REJESTRACJA:

www.training.allerhand.pl

KOSZT SZKOLENIA:

600 zł netto + VAT

Do ceny należy doliczyć 23% VAT

Cena zawiera materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz poczęstunek w trakcie przerwy
lunchowej.
Wpłaty prosimy dokonywać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu, na należące do
Instytutu Allerhanda konto: 20 2490 0005 0000 4500 3138 4174
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania planowanego szkolenia z przyczyn od siebie
niezależnych.
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