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Czym jest ISAP? 

Baza Internetowy System Aktów 
Prawnych - ISAP zawiera opisy 
bibliograficzne i teksty aktów prawnych 
opublikowanych w wydawnictwach 
urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz 
Monitorze Polskim, wydawanych przez 
Prezesa Rady Ministrów. 
Adres: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp  

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp




Zezwala się na wykorzystywanie (w tym 
kopiowanie) materiałów znajdujących się w bazie 

ISAP w sieci Internet, z zaznaczeniem źródła ich 
pochodzenia. 

Art. 4 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 
24 poz. 83, ze zm.) 

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:  

1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty; 
(…) 

 

 



Sposoby wyszukiwania w ISAP 

A) Według Rocznika 

B) Według Hasła 

C) Za pomocą formularza wyszukiwania 



Wyszukiwanie wg Rocznika 



Adres publikacyjny 
Wydawnictwo     Pozycja 

(Dziennik Ustaw lub Monitor Polski) 

 

  Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. 

 

Rok ogłoszenia    Numer 



Od 1 stycznia 2012 roku nie nadaje się w rocznikach 
wydawnictw numerów. Akty prawne po tym dniu 
zawierają jedynie numer pozycji. 



Na potrzeby zapisywania… 

  Gdy mamy tekst jednolity 

 

T. j. Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm. 

 

Gdy po wydaniu aktu weszły w życie akty 
zmieniające  



Wyszukiwanie wg Rocznika 

1. Wydawnictwo 



2. Rok 



3. Numer (jeśli akt został wydany 
przed 1 stycznia 2012 r.) 



4. Pozycja 



Opis bibliograficzny 

Pełna nazwa aktu 

Akty prawne (w 
formacie PDF): 
- Ogłoszony 
- Ujednolicony 
- Jednolity  

Status aktu 
prawnego: 
- uchylony, 
- obowiązujący, 
- uznany za 

uchylony,  
- uchylona 

podstawa 
prawna,  

- akt posiada tekst 
jednolity 

Adres publikacyjny 

Daty: 
- Ogłoszenia 
- Wydania 
- Wejścia w życie 
- Obowiązywania 
- Uchylenia  

Organy: 
-Wydające 
-Zobowiązane (do 
wykonania) 



Akty powiązane 
Inne akty powiązane? 
-Uchylające 
-Uchylone 
-Uznane za uchylone 
-Zmienione 
-Odesłania 
-Podstawa prawna (z art.) 
 



Wyszukiwanie wg Hasła 



Wyszukiwanie wg Hasła 



Wyszukiwanie wg Hasła 



Wyszukiwanie za pomocą 
formularza 



Wyszukiwanie za pomocą 
formularza 

Umożliwia 
wyodrębnienie aktów 
obowiązujących 

Wyszukiwanie 
tak jak przy 
wyszukiwaniu 
wg roczników 

Nazwa nie musi 
być pełna, 
wystarczy fraza 

Pozwala 
widełkowo 
określić okres, 
w którym 
wyszukujemy 
aktów. 

WAŻNE! Za każdy razem należy 
wyczyścić filtry przed kolejnym 
wyszukiwaniem 



Dziennik Ustaw a ISAP 
Dziennik Ustaw jest oficjalnym publikatorem aktów 
prawnych RP, którego istnienie reguluje ustawa z dnia 20 
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych. Z punktu widzenia 
procesu legislacji liczy się tylko to, co opublikowane w 
Dzienniku Ustaw/Monitorze Polskim. ISAP jest wtórnym 
portalem rządowym, który po prostu umożliwia w 
łatwiejszy sposób odnajdywanie aktów prawnych i 
powiązań między nimi. Domniemanie znajomości prawa 
obejmuje tylko to, co ogłoszone w Dzienniku Ustaw. 

Adres: http://dziennikustaw.gov.pl/  

http://dziennikustaw.gov.pl/
http://dziennikustaw.gov.pl/
http://dziennikustaw.gov.pl/
http://dziennikustaw.gov.pl/
http://dziennikustaw.gov.pl/
http://dziennikustaw.gov.pl/
http://dziennikustaw.gov.pl/




Wyszukiwanie wg Roczników 

1. Rok 



Wyszukiwanie wg Roczników 

2. Numer i pozycja 



Wyszukiwanie wg Roczników 

2. Numer i pozycja 

Brak opisu bibliograficznego i powiązań 



Wyszukiwanie „skrócone” 



Wyszukiwanie „skrócone” 



Wyszukiwanie w panelu głównym 



Wyszukiwanie w panelu głównym 



Funkcje, których nie ma w ISAPie 



Dziękuję za uwagę   


