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System Informacji Prawnej Legalis

System Informacji Prawnej Legalis jest komercyjną bazą
aktów prawnych, orzecznictwa, wzorów, informatorów etc.
stworzoną przez wydawnictwo C.H. Beck. Do korzystania z
Legalisa również niezbędne jest wykupienie licencji. Na
WPAiE UWr można bezpłatnie korzystać z Legalisa z
komputerów będących własnością UWr (w salach
informatycznych, w czytelni komputerowej, w gabinetach
osób prowadzących zajęcia).



Wyszukiwanie w Legalisie



Przeglądanie aktu prawnego



Zadanie nr 1

• Proszę o odnalezienie aktu prawnego 
opublikowanego pierwotnie w Dzienniku 
Ustaw w roku 2011 pod numerem 21 i 
pozycją 112 oraz:

– wskazanie jego aktualnego adresu 
publikacyjnego,

– podanie autorów najnowszego komentarza do 
tego aktu. 



Zadanie nr 2

• Proszę odnaleźć Ordynację podatkową i 
wskazać jej aktualny adres publikacyjny.

• Który przepis Ordynacji podatkowej 
definiuje pojęcie „obowiązku 
podatkowego”? 

• Proszę o odnalezienie tłumaczenia tego 
przepisu na język angielski.



Zadanie nr 3

• Proszę o odnalezienie Systemu Prawa 
Administracyjnego. Który tom Systemu 
dotyczy prawnych form działania 
administracji? Kto jest autorem tego 
tomu?

• Proszę o odnalezienie najnowszego 
numeru czasopisma naukowego „Monitor 
podatkowy”.



Zadanie nr 4

• Proszę odnaleźć ustawę regulującą ustrój 
samorządu województwa.

• Z ilu rozdziałów składa się ta ustawa?

• Jakie są organy samorządu województwa? Proszę 
odnaleźć jedno orzeczenie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego do przepisu wskazującego 
organy samorządu województwa.



Ustawianie daty stanu prawnego



Zadanie nr 5

• Proszę o ustalenie brzmienia art. 1 § 1 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny na dzień 14 listopada 1978 r. 

• Proszę wskazać ówczesne oznaczenie adresu 
publikacyjnego Kodeksu cywilnego.

• Proszę wskazać obecne oznaczenie adresu 
publikacyjnego Kodeksu cywilnego.



Zadanie nr 6

• Proszę ustalić, ile wynosi wynagrodzenie 
minimalne w 2019 r.

• Czy jest to wynagrodzenie netto czy brutto?



Zadanie nr 7

• Robert K. z dniem 1 grudnia 2019 r. został 
zatrudniony jako kelner w oparciu o umowę 
o pracę z wynagrodzeniem minimalnym.

• Proszę obliczyć, ile za miesiąc grudzień 2019 
r. otrzyma on wynagrodzenia „na rękę”? 
(proszę przyjąć domyślne ustawienia
kalkulatora)



Zadanie nr 8 - kazus
• Proszę odnaleźć w Kodeksie cywilnym definicję

przedsiębiorcy oraz regulację dotyczącą sposobu jego
oznaczania.

• KAZUS: Przedsiębiorca posługujący się firmą „ABC”,
działający od wielu lat w branży informatycznej, dowiedział
się, że w sąsiedniej miejscowości nowy przedsiębiorca
rozpoczął konkurencyjną wobec niego działalność
gospodarczą pod firmą „Abc”. Ze względu na fakt, że zakres
działalności obydwu przedsiębiorców częściowo pokrywa się
ze sobą, klienci mylą ze sobą obydwa podmioty. Jakie
uprawnienia przysługują przedsiębiorcy „ABC” w stosunku do
przedsiębiorcy „Abc”? Proszę o podanie podstawy prawnej.
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