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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Zasady techniki prawodawczej

Kod ECTS

10.9.0627
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom jednolite studia magisterskie
Wydział Prawa i
Administracji

Prawo forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Grzegorz Wierczyński
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

3
30 h wykładu - 1 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
30 h praca własna studenta - 1 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Egzamin
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej - wykonanie określonej pracy praktycznej
Podstawowe kryteria oceny

Prace zaliczeniowe będą oceniane pod kątem poprawności zaprezentowanej w nich
wiedzy i umiejętności.
Oceny o odpowiadający im procent wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
bardzo dobry (5,0)          91% i więcej
dobry plus (4,5)               81% – 90%
dobry (4,0)                       71% – 80%
dostateczny plus (3,5)     61% – 70%
dostateczny (3,0)             51% – 60%
niedostateczny (2,0)        50% i mniej

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Studenci będą pisali dwie prace zaliczeniowe - jedną z oceną orzeczenia sądu administracyjnego, w którym sąd orzekł na podstawie zasad techniki
prawodawczej i jedną z oceną sposobu zredagowania wybranej współczesnej ustawy.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Zasady techniki prawodawczej #10.9.0627 | f204dd311173de2568823e1737497643 | Strona 1 z 2



Zasady techniki prawodawczej #10.9.0627
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

Cele kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi technikami redagowania tekstu aktu normatywnego.
Treści programowe

Wyodrębnianie aktów normatywnych i nadawanie im tytułów1.
Zagadnienia wspólne dla wszystkich rodzajów przepisów2.
Oznaczanie przepisów i ich systematyzacja3.
Powołania i odesłania4.
Wstępy do aktów normatywnych5.
Redagowanie przepisów merytorycznych6.
Redagowanie przepisów zmieniających i uchylających7.
Redagowanie przepisów przejściowych i dostosowujących8.
Redagowanie przepisów końcowych9.

Ujednolicanie obowiązujących przepisów10.
Konsolidowanie i kodyfikowanie obowiązujących przepisów11.
Porządkowanie systemu obowiązujących przepisów12.

Wykaz literatury

Literatura podstawowa:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz.
283)
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 296)
Literatura uzupełniająca:
Błachut M., Gromski W., Kaczor J., Technika prawodawcza, C.H. Beck, Warszawa 2007
Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej, wyd. 2, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012
Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
Wierczyński G., Udostępnianie informacji o prawie jako warunek skutecznej działalności prawotwórczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2015

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Po zaliczeniu zajęć student będzie znał podstawowe
techniki redagowania tekstów aktów normatywnych i
rozumiał znaczenie ich stosowania.

Wiedza

Po zaliczeniu zajęć student będzie znał podstawowe techniki redagowania tekstów
aktów normatywnych (szczegóły zob. w punkcie "Treści programowe").

Umiejętności

Po zaliczeniu zajęć student będzie umiał zredagować tekst aktu normatywnego.
Kompetencje społeczne (postawy)

Po zaliczeniu zajęć student będzie umiał krytycznie ocenić sposób zredagowania
danego aktu normatywnego i sformułować rady na temat jego ewentualnej poprawy.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/3157/grzegorz_wierczynski
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