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ABC legislacji w samorządzie terytorialnym, 

czyli co samorządowiec o stanowieniu prawa wiedzieć powinien? 

 

1. Podstawy działalności prawotwórczej organów samorządu terytorialnego w 

teorii i praktyce: 

1.1. akty normatywne organów samorządu terytorialnego w polskim systemie 

źródeł prawa – prawo powszechnie i wewnętrznie obowiązujące, 

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, 

3.2. typowe środki techniki prawodawczej (definicje, odesłania, odnośniki) czyli 

legislacyjne „patenty” na skrócenie treści. 

4. Przepisy o zmianie (nowelizacja) przepisów: 

4.1. zasady nowelizowania – uchylanie, dodawanie, nadanie nowej treści, 

wszystko co potrzeba do prawidłowej nowelizacji, 

4.2. techniki nowelizacyjne – zasada minimum działania, maksimum efektu w 

tekście. 

5. Przepisy przejściowe i dostosowujące: 

5.1. wprowadzanie do porządku prawnego nowych norm prawnych - najtrudniejszy 

element redagowania projektu, 

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? 
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6.2. utrata mocy, czyli jak skutecznie wyłączyć akt normatywny lub pojedynczy 

przepis z systemu prawa? 
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Adresaci szkolenia: 

• radni wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, sołtysi, członkowie 

organów jednostek pomocniczych gmin, działacze lokalnych grup działania, 

• pracownicy samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy urzędów 

gmin, starostw i urzędów marszałkowskich, nieposiadający doświadczenia w 

zakresie tworzenia prawa i legislacji. 

 

Cele szkolenia: 

• przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej tworzenia prawa i legislacji 

samorządowej, w tym: 

− systemu źródeł prawa i roli jaką pełnią w nim akty stanowione przez 

organy samorządu terytorialnego, 

− budowy aktu normatywnego, rodzaju przepisów i ich funkcji. 

− reguł tworzenia, zmiany i uchylania przepisów oraz aktów 

normatywnych, 

• podniesienie jakości prawa stanowionego przez organy samorządu 

terytorialnego. 

Prowadzący Włodzimierz Zając: 

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako 

legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach 

samorządowych oraz jako dyrektor departamentu  w Rządowym Centrum 

Legislacji. Od 2015 r. prowadzi działalność pod firmą Kancelaria legislacyjna  

WZ, świadcząc usługi legislacyjne.  Wykładowca studiów podyplomowych i 

aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw 

ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników 

samorządowych. Autor bloga, artykułów i webinarów popularyzujących wiedzę 

o legislacji. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze 

względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.  

 

 


