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System Informacji Prawnej Lex

• System Informacji Prawnej LEX jest komercyjną bazą aktów 
prawnych, orzecznictwa i literatury przedmiotu stworzoną przez 
wydawnictwo

• Do korzystania z LEX-a konieczne jest wykupienie licencji

• Na WPAiE UWr można bezpłatnie korzystać z LEX-a z komputerów 
będących własnością UWr (np. w salach informatycznych, w czytelni 
komputerowej, w gabinetach osób prowadzących zajęcia)

HTTP://PRAWO.UNI.
WROC.PL/ WYDZIAŁ
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Sposoby wyszukiwania w LEXie



Ustawianie daty stanu prawnego



System Informacji Prawnej Lex

Wersja archiwalna

• Istnieją późniejsze 
wersje tekstu aktu 
prawnego

• Z tej wersji korzystamy 
tylko, gdy szukamy 
stanu prawnego 
obowiązującego w 
przeszłości

Akt obowiązujący

• Stan prawny 
obowiązujący na dzień 
korzystania z LEXa

Wersja oczekująca

• Przyszły stan prawny

• Nowelizacja oczekuje 
na wejście w życie (akt 
prawny w okresie 
vacatio legis)



Przeglądanie aktu prawnego

ODSYŁACZE DO KAŻDEJ JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ

MENU DOKUMENTU

NARZĘDZIA



Zadanie nr 1

• Proszę zaleźć akt prawny o adresie 
publikacyjnym: Dz. U. 2019, poz. 1460.

• Czy dany akt prawny będzie w 
najbliższym czasie nowelizowany? 
Jeżeli tak, czego te nowelizacje będą 
dotyczyć i kiedy wejdą w życie? 



Zadanie nr 2

• Proszę odnaleźć Kodeks postępowania 
administracyjnego i wskazać jego aktualny adres 
publikacyjny.

• Z jakich elementów składa się decyzja 
administracyjna? Proszę podać numer jednostki 
redakcyjnej, w której znajduje się odpowiedź na to 
pytanie. Proszę wskazać sygnaturę akt co najmniej 
jednego orzeczenia Naczelnego Sądu 
Administracyjnego dotyczącego tego przepisu.

• Proszę znaleźć przykładowy wzór decyzji.



Zadanie nr 3

• Proszę o ustalenie brzmienia art. 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy na 
dzień 18.01.1989 r. 

• Co poprzedza właściwy tekst ustawy?

• Proszę wskazać ówczesne oznaczenie adresu 
publikacyjnego Kodeksu pracy. 

• Proszę wskazać obecne oznaczenie adresu 
publikacyjnego Kodeksu pracy. 



Zadanie nr 4

• Proszę odnaleźć jak najnowszy komentarz do 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
Kto jest jego autorem?

• Jakie akty prawa Unii Europejskiej implementuje 
ta ustawa?

• Proszę odnaleźć co najmniej jeden artykuł 
naukowy powiązany z art. 1 Prawa budowlanego. 



Zadanie nr 5

• Proszę odnaleźć definicję ustawową „odpadów” 
ze wskazaniem podstawy prawnej (art.; pełna 
nazwa aktu prawnego z podaniem adresu 
publikacyjnego).

• Proszę odnaleźć glosę, w której omawiana jest 
m.in. definicja odpadów.

• Proszę odnaleźć twórcę monografii na temat 
zadań samorządu terytorialnego w ochronie 
środowiska.



Zadanie nr 6

1. Proszę odnaleźć adres oraz maila Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. 

2. Proszę odnaleźć informację na temat Urzędu 
Miejskiego Wrocławia i odpowiedzieć, jaki jest 
numer konta, na jaki należy wpłacać opłatę 
skarbową?



Zadanie nr 7

• Jaki sąd i kiedy wydał orzeczenie o sygnaturze     
I KZP 39/08?

• Proszę wskazać dwóch twórców glos 
aprobujących do podanego wyroku.

• Proszę podać nazwisko sędziego sprawozdawcy 
w omawianej sprawie.

• Wskaż sygnatury akt wszystkich cytowanych w 
uzasadnieniu postanowienia orzeczeń.



Zadanie nr 8 - kalkulator
• W dniu 20 września 2015 Adam B. pożyczył Annie W. kwotę

1000 zł. Strony umówiły się, że termin zwrotu powyższej
pożyczki nadejdzie 30 września 2018 r.

• Anna W. nie przekazała Adamowi B. wskazanej kwoty w
dniu 30 września 2018 r., w związku z czym w chwili
obecnej jest ona zobowiązana oddać Adamowi B. nie tylko
pożyczoną kwotę, ale również odsetki ustawowe za
opóźnienie w spłacie pożyczki.

• Proszę obliczyć wysokość odsetek ustawowych za
opóźnienie, które Anna W. jest dłużna Adamowi B. na dzień
dzisiejszy:

➢ Termin płatności minął 30.09.2018 r.

➢ Kwota należności wynosiła 1000 zł.



Dziękuję za uwagę!
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