Nazwa przedmiotu:
Course title:

Legislacja w administracji
Legislation in administration

Kod:
Course code:

10-LA-a2-n

Rok studiów:
Year of study:

I, studia drugiego stopnia
I, second cycle

Semestr:
Semester:

2
2

Typ zajęć:
Type of course:

obowiązkowe; wykład
lecture; obligatory

Liczba godzin:
Number of hours:

18 h wykładu
18 h lectures

Punkty ECTS:
ECTS credits:

6 (4+2)

Osoba prowadząca:
Name of lecturer:

prof. Krystian Ziemski
Prof. Krystian Ziemski

Poziom kursu:
Level of course:

Studia drugiego stopnia
Second-degree studies

Język wykładowy:
Language of instruction:

polski
Polish

Wymagania wstępne:

Zalecane uczestniczenie w wykładzie
i konwersatoriach prawa administracyjnego.
Recommended participate in lectures and seminars
of administrative law.

Prerequisites:

Metody oceny:
Assesment methods:

wykład, zaliczenie
lecture, credit

Treści przedmiotu:

Wykład obejmuje zagadnienia związane z określeniem istoty
aktu prawotwórczego jako formy działania administracji,
charakterystyką cech języka tekstów prawnych, charakterystyką
typowych sytuacji prawnych, charakterystyką rodzajów
przepisów, charakterystyką zasad redagowania tekstów tj.
adekwatności, elastyczności, komunikatywności oraz
skrótowości tekstów, charakterystyką urzędowego zbioru
dyrektyw techniki prawodawczej.

Course contents:

The course covers issues related to defining the essence of the
law-maling act as a form of the administrative action,
characteristics of language features of legal texts and
characteristics of typical legal situation, the characteristics of
different legal types of principles, characteristic of text editions
rules, i.e. word-relevance, flexibility, good communication and
brevity of text, the characteristics of the official set of
instructions on legislative technique.

Cele i efekty kształcenia:

Student powinien posiąść wiedzę na temat zasad redagowania
tekstów prawnych w sposób zgodny z oczekiwaniami
formułowanymi w odniesieniu do prawodawcy racjonalnego,
w szczególności w sposób maksymalnie zwięzły, a przy tym
zrozumiały, wykluczający niejednoznaczność oraz możliwość
przypisywania tekstom prawnym treści niezgodnych z wolą
prawodawcy.

Objectives and learning
outcomes:

Zalecana literatura:

The student should have knowledge about rules of edition of
law text accordingly to expectations about legislation,
particularly in a way as understandable and coherent as
possible excluding ambiguity and oportunity to attach the
content of legal texts against the will of the legislature.

Literatura podstawowa
S.Wronkowska, M. Zieliński, Problemy i zasady redagowania
tekstów prawnych;
J. Bafia, Zasady tworzenia prawa;
S. Wronkowska, M. Zieliński, Zasady techniki prawodawczej Komentarz.
Literatura uzupełniająca
M. Błachut, W. Gromski, J. Kaczor, Technika prawodawcza,
Warszawa 2008;
G. Wierczyński, Komentarz do rozporządzenia w sprawie Zasad
techniki prawodawczej, w: Redagowanie i ogłaszanie aktów
normatywnych;
T. Bąkowski, P. Bielski, K. Kaszubowski, M. Kokoszczyński,
J. Stelina, J. Warylewski, G. Wierczyński, Zasady techniki
prawodawczej. Komentarz.

Recommended reading:

Primary literature
S.Wronkowska, M. Zieliński, Problemy i zasady redagowania
tekstów prawnych;

J. Bafia, Zasady tworzenia prawa;
S. Wronkowska, M. Zieliński, Zasady techniki prawodawczej Komentarz.
Addictional literature
M. Błachut, W. Gromski, J. Kaczor, Technika prawodawcza,
Warszawa 2008;
G. Wierczyński, Komentarz do rozporządzenia w sprawie Zasad
techniki prawodawczej, w: Redagowanie i ogłaszanie aktów
normatywnych;
T. Bąkowski, P. Bielski, K. Kaszubowski, M. Kokoszczyński, J.
Stelina, J. Warylewski, G. Wierczyński, Zasady techniki
prawodawczej. Komentarz.

