PROGRAM DZIAŁANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEGISLACJI
W KADENCJI 2014–2018
przyjęty przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego
Towarzystwa Legislacji w dniu 23 października 2014 r.
1.

Realizowanie

celów

z uwzględnieniem
do rozszerzenia

i

zadań

potrzeby
dotychczas

PTL

określonych

podjęcia

działań

stosowanej

w

Statucie,

zmierzających

formuły

spotkań

członkowskich i zaproponowania nowych form aktywności członków
Towarzystwa.
2. Aktywny udział Towarzystwa w opiniowaniu i – w miarę możliwości –
formułowaniu projektu nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, gdy projekt taki
zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych lub konsultacji
społecznych.
3.

Przygotowanie

i

wydanie

„Księgi

pamiątkowej”

z

okazji

przypadającego w 2016 r. jubileuszu XX-lecia Towarzystwa.
4. Propagowanie w środowisku legislatorów najwyższych standardów
tworzenia prawa oraz zasad szczególnie liczących się w stosowaniu
etyki zawodu prawnika--legislatora.
5.

Kontynuowanie

dobrej

praktyki

uczestniczenia

przedstawicieli

Towarzystwa w inicjatywach podejmowanych przez różne organy
władzy państwowej i instytucje nauki w celu ustawicznego ulepszania
poziomu tworzenia dobrego prawa.
6.

Kontynuowanie

działań

zmierzających

do

propagowania

w środowisku zawodowym legislatorów wykorzystywania narzędzi
informatycznych w bieżącej pracy, z uwzględnieniem – w miarę
możliwości – udziału Towarzystwa lub poszczególnych jego członków
w testach działania i opiniowaniu propozycji nowych rozwiązań
technicznych, pod kątem ich przydatności w pracy legislatora.
7.

Stworzenie

nowej

strony

z wykorzystaniem

dotychczasowego

z uwzględnieniem

potrzeby

internetowej
dorobku

zapewnienia

w

Towarzystwa,
tym

zarówno

zakresie,
Zarządowi,

jak i członkom Towarzystwa dostępu do nowoczesnej platformy
informacyjnej oraz, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wymiany poglądów i
kontaktowania się członków z Zarządem i między sobą drogą
elektroniczną (czat, messenger itp.).
8. Przekazywanie szerokiemu kręgowi zainteresowanych, również spoza
Towarzystwa, relacji z zebrań i spotkań Towarzystwa na stronie
internetowej

Towarzystwa,

a

także

–

w

miarę

możliwości

–

w fachowych wydawnictwach o charakterze periodycznym.
9. Obserwowanie na bieżąco praktyki tworzenia i stosowania prawa oraz
formułowanie wniosków i opinii w tym zakresie dla właściwych
organów i instytucji.
10. Prowadzenie rozpoznania rynku fachowych konferencji i szkoleń dla
legislatorów i powiadamianie środowiska zawodowego legislatorów
o takich przedsięwzięciach na stronie internetowej Towarzystwa.
11. Dalsza współpraca z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Legislacji
(IAL);

spowodowanie

szerszego

udziału

chętnych

członków

Towarzystwa w pracach Stowarzyszenia między kongresami i na nich.
12. Kontynuowanie działań zmierzających do uporządkowania statusu
członków Towarzystwa, którzy trwale nie przejawiają zainteresowania
działalnością w PTL lub uporczywie uchylają się od opłacania składek
członkowskich.

