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Zasady zaliczenia przedmiotu. 

Strona WPAIE i CBKE 

Dziennik Ustaw, Monitor Polski 

Internetowy System Aktów Prawnych 



Strona wydziałowa WPAIE UWr. 

CBKE 

 http://prawo.uni.wroc.pl/ 

- informacje o pracownikach, strukturze wydziału, linki do baz wydziałowych 

 http://cbke.prawo.uni.wroc.pl/ 

 jest to jednostka naukowo-badawcza działająca w ramach UWr. 

- umowy elektroniczne, 

- prawo telekomunikacyjne,  

- przestępczość komputerowa,  

- ochrona danych osobowych przetwarzanych informatycznie,  

- stosowanie technik informatycznych w wymiarze sprawiedliwości,  

- ochrona własności intelektualnej w Internecie,  

- idea elektronicznego rządu,  

- informatyka prawnicza,  

- prawo mediów oraz prawne aspekty dostępu do informacji. 

http://prawo.uni.wroc.pl/
http://cbke.prawo.uni.wroc.pl/


Przykłady 

 Ile uchwał Rad WPAIE UWr. zostało podjętych w 2014 r.? 

 Jak nazywa się uchwała, która została podjęta jako ostatnia? 

 

 Gdzie na stronie wydziałowej znajdują się druki do pobrania dla studentów? 

 

 Jak nazywa się kierownik Zakładu Postępowania Administracyjnego i 

Sądownictwa Administracyjnego? 

 Następnie w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej we 

Wrocławiu odnaleźć i podać co najmniej trzy publikacje tego naukowca. 

 



Elektroniczne bazy 
aktów prawnych 

 

Publiczne 

- np. ISAP 

Komercyjne 

-np. LEX, Legalis, 
Lex Polonica 



Publiczne bazy aktów prawnych – wstęp 

 Akty prawne jako baza dla pracy prawnika 

 Istotne znaczenie mają: 

- dostęp do aktualnych aktów prawnych, 

- informacje o wejściu w życie aktu prawnego, 

- informacje o zmianie, uchyleniu aktu prawnego, 

- wiedza, gdzie szukać informacji w tym zakresie. 

 

 



Publiczne bazy aktów prawnych – wstęp 
 

„akt należycie ogłoszony jest wszystkim znany i nikt nie może się uwolnić od 
obowiązku przestrzegania norm prawa w nim zawartych” (postanowienie TK 
z dnia 13 lutego 1991 r., S 2/91)  

domniemanie autentyczności aktu ogłoszonego 

Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2000 nr 62 poz. 718) 

„Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w 
formie dokumentu elektronicznego, chyba że ustawa stanowi inaczej.”  (Art. 
2a)  

- od 1 stycznia 2012 r. 

- dzienniki urzędowe w wersji elektronicznej stanowią jedyne oficjalne 
źródło prawa w RP 

- dzienniki przestają być wydawane w wersji papierowej 

- WYJĄTEK: Monitor Polski B 

 



Ogłaszanie aktów prawnych – na co 

zwrócić uwagę? 

 Przy powoływaniu się na akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw należy przytoczyć 
pełną nazwę aktu prawnego wraz z datą jego uchwalenia, a następnie po przecinku lub 
ewentualnie w nawiasie podać miejsce publikacji w następujący sposób: 

 skrót: Dz. U. 

 jeżeli akt prawny został opublikowany w innym roku, niż data jego uchwalenia należy podać 
również zwrot: „z XXXX r.” 

 numer pod którym akt jest opublikowany: „Nr XXX” (nie dotyczy aktów wydanych po 2012 r.) 

 pozycję pod którą akt jest opublikowany: „poz. XXXX” 

 dodatek „z późn. zm.” lub „ze zm.”, jeżeli w dacie cytowania obowiązuje wersja aktu 
zmieniona w stosunku do wersji opublikowanej w cytowanym źródle 

 jeżeli akt jest objęty tekstem jednolitym, należy podać adres publikacyjny obwieszczenia 
zawierającego tekst jednolity: „Dz. U. z XXXX r. Nr XX, poz. XXX” (może być poprzedzony 
słowami: „tekst jednolity” albo skrótami: „tekst jedn.” lub „t.j.”, np. „tekst jednolity: Dz. 
U. z XXXX r. Nr XX, poz. XXX”) 



Ogłaszanie aktów prawnych – na co 

zwrócić uwagę? 

- Data ogłoszenia 

- Miejsce publikacji 

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718 

- Stan po 2012 r.: przy wyszukiwaniu w formularzu do zadawania pytań należy 

podawać tylko rok i pozycję z pominięciem pola "numer„ 

Dz. U. 2013 poz. 1003 

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 140 

 

M.P. 2013 poz. 159  

 



Dzienniki Ustaw 

 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 

 Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", 

 Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", 

 dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, 

 dzienniki urzędowe urzędów centralnych 

 wojewódzkie dzienniki urzędowe. 



Publiczne bazy aktów prawnych – 

Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej 

 http://dziennikustaw.gov.pl/ 

 2 kryteria wyszukiwania aktów prawnych: 

I. Nazwa aktu (fraza w tytule pozycji dziennika) 

- UWAGA! Ścisłe wyszukiwanie => wyszukiwana fraza nie odmienia się 

- konieczność wpisania pełnej nazwy aktu lub jej części odpowiadającej 

dokładnemu brzmieniu aktu 

II. Adres publikacyjny aktu, np. Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 94 

- Rok – od 1918 do 2013  

- Numer  

- Pozycja 

 

 

 

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


Publiczne bazy aktów prawnych – 

Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej 
W Dzienniku Ustaw RP, zwanym dalej „Dziennikiem Ustaw”, ogłasza się: 

- Konstytucję; 

- ustawy; 

- rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

- rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, 
ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, 
będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji; 

- teksty jednolite aktów; 

- orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw; 

- uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra. 

- akty prawne dotyczące stanu wojny i zawarcia pokoju, referendum ogólnokrajowego, w tym referendum 
zatwierdzającego zmianę Konstytucji, skrócenia kadencji Sejmu, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, ważności wyboru Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz ważności 
referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji. 

- ponadto inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią. 

 

 



Przykłady 

 Proszę odszukać w Dz. U. Konstytucję i podać nazwę dziennika, nr i pozycję 

aktu.  

 Na podstawie treści tego aktu, proszę podać, w jakich przypadkach 

dopuszczalne jest ograniczenie wolności działalności gospodarczej? Który art. 

reguluje tą kwestię? 



Publiczne bazy aktów prawnych – 

Monitor Polski w wersji elektronicznej 
W Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski ogłasza się: 

-zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy; 

-uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy; 

-teksty jednolite aktów; 

- orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w 
Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone; 

-uchwały Zgromadzenia Narodowego dotyczące: a) regulaminu Zgromadzenia Narodowego, b) 
uznania trwałej niezdolności Prezydenta RP do sprawowania urzędu ze względu na stan 
zdrowia, c) postawienia Prezydenta RP w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu; 

-uchwały Sejmu, np. dotyczące regulaminu Sejmu; 

-uchwały Senatu, np. dotyczące regulaminu Senatu; 

-akty urzędowe Prezydenta, np. dotyczące powoływania sędziów, nadawania tytułu naukowego 
profesora i tytułu profesora sztuki; 

-Inne akty prawne –por. art. 10 z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych 

 

 

 

 



Publiczne bazy aktów prawnych – 

Monitor Polski w wersji elektronicznej 

-http://monitorpolski.gov.pl/ 

 

-taki sam interfejs jak w przypadku Dziennika Ustaw 

-wyszukiwanie jest analogiczne i oparte na tych samych kryteriach jak powyżej 

 

 

Wady korzystania ze stron dzienników urzędowych: 

- nie zawsze dostępny jest tekst jednolity, 

- mało elastyczna wyszukiwarka. 

 

 

 

http://monitorpolski.gov.pl/


Przykłady 

 Jaki akt został opublikowany w Monitorze Polskim w 2010 r. z nr 59, poz. 776? 

 

 



Internetowy System Aktów Prawnych 

(ISAP) 

 baza aktów prawnych działająca przy stronie Sejmu http://isap.sejm.gov.pl/ 

lub http://www.sejm.gov.pl/  „ISAP" 

 niekomercyjna 

 brak licencji/specjalnego oprogramowania 

 bezpłatna 

 interoperacyjna – dostępna z każdego urządzenia wyposażonego w 

przeglądarkę internetową oraz program do wyświetlania plików PDF 

 łatwość w użyciu 

 nie jest źródłem prawa!  

 

http://isap.sejm.gov.pl/
http://www.sejm.gov.pl/


Internetowy System Aktów Prawnych 

(ISAP) 

=  baza danych zawierająca opisy bibliograficzne wszystkich aktów prawnych 

opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, zarówno 

obowiązujących, jak i nieobowiązujących, wydanych od roku 1918 - do chwili 

obecnej; 

-  Elektroniczna wersja wydawnictw aktów prawnych publikowanych w 

Dzienniku Ustaw/Monitorze Polskim ukazująca się na stronie sejmowej (czyli 

ISAP) jest tylko materiałem informacyjnym i pomocniczym. 

- Pełen dostęp  Zezwala się na wykorzystywanie, również na kopiowanie 

materiałów z ISAP w sieci Internet, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia. 

- Kancelaria Sejmu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w 

oparciu o informacje publikowane w ISAP w sieci Internet.  



Internetowy System Aktów Prawnych 

(ISAP) 

Jak tworzony jest ISAP? 

 

 W pierwszej kolejności tworzony jest opis bibliograficzny obejmujący wszystkie 

relacje między dokumentem nowym a już istniejącymi dokumentami w dniu 

opublikowania (relacje źródłowe).  

 Następnie dodawane są relacje zwrotne tworzone ex post (informacje o 

dokumencie i jego relacjach z innymi dokumentami z uwzględnieniem upływu 

czasu).  

 

 

 



Internetowy System Aktów Prawnych 

(ISAP) 

Jak tworzony jest ISAP? 

 

Do opisów aktów dołączane są ich teksty w formacie .pdf: 

 

 tekst aktu w postaci takiej jak w dniu ogłoszenia opracowany w Kancelarii Sejmu 

w trakcie procesu legislacyjnego jako jego wynik, 

 tekst ogłoszony (wersja elektroniczna z Dziennika Ustaw lub Monitora Polskiego), 

 tekst ujednolicony ze zmianami naniesionymi na tekst aktu, sporządzony w 

Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu (tylko dla ustaw). 

 

 



Internetowy System Aktów Prawnych 

(ISAP) 

Dokumenty umieszczone w bazie danych można przeglądać w zestawieniach: 

 Według roczników – grupowanie według lat, chronologicznie, a dalej według rodzaju (rangi) aktu.  

 Według haseł – alfabetycznie  

 

Zaletą ISAP jest możliwość prześledzenia relacji, czyli związku danego aktu prawnego z innymi aktami 

 podstawa prawna dla aktu 

 akty wykonawcze 

 akty uchylone 

 akty uchylające 

 akty zmienione 

 akty zmieniające 

 tekst jednolity 

 orzeczenie TK 

 

 

 



Internetowy System Aktów Prawnych 

(ISAP) 
Wyszukiwanie 

 Uruchomienie polecenia Wyszukiwanie z menu głównego powoduje wyświetlenie formularza do zadawania 
pytań. Po pierwsze należy podjąć decyzję czy interesują nas wszystkie akty, czy też tylko akty obowiązujące. 

 Warunek na pole Adres publikacyjny składa się z 4 części, z których można wypełnić dowolną kombinację.  

 W pole tekstowe Tytuł aktu można wpisywać pojedyncze wyrazy, kilka wyrazów lub całe frazy; wyrazy 
oddzielone spacjami łączone są domyślnie operatorem “i” (iloczyn logiczny). Szukając frazy należy ująć ją w 
cudzysłów.  

 Trzeba pamiętać, że wpisując w pytaniu konkretny wyraz, pytamy jedynie o jedną wybraną formę fleksyjną. Aby 
uwzględnić inne formy odmiany, należy zamaskować odmienną końcówkę wyrazu znakiem '*'. 

 Warunki na pole Data wydania można specyfikować na 3 sposoby (wybór z rozwijalnego menu): „w dniu”, 
„przed”, „po”, „pomiędzy”.  

 Pola Rodzaj, Hasła i Nazwy własne wymagają podania jednej lub więcej wartości z rozwijalnych menu. Aby 
rozwinęła się lista, należy zaznaczyć pole wyboru przy jego nazwie. Dla pierwszego z tych pól podanie wielu 
wartości powoduje połączenie ich w pytaniu operatorem LUB (suma logiczna), dla pozostałych pól operatorem I 
(iloczyn logiczny).  

 Wynika to z faktu, że akt prawny może mieć tylko jedną wartość pola Rodzaj oraz wiele wartości pól 
Hasła/Nazwy własne.  

 Aby zaznaczyć więcej niż jedną wartość z w/w pól należy kliknąć myszką jednocześnie naciskając klawisz Ctrl. 

 



Internetowy System Aktów Prawnych 

(ISAP) 



Przykłady 

 Proszę odnaleźć akt prawny Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 i podać: 

a. Jego nazwę 

b. Dwa orzeczenia TK wydane w 2008 r. na podstawie tego aktu 

c. Datę jego wejścia w życie 



Dziękuję za uwagę! 



ZADANIA 

 

 
Plik należy nazwać następująco: OPBD_ĆW_1_NAZWISKO_GRUPA_TRYB 

 

Rozwiązanie proszę przesłać na adres e-mail: anna.materla@prawo.uni.wroc.pl 

Nazwa wiadomości powinna być taka sama jak nazwa przesłanego pliku.  

 


