
OBSŁUGA PRAWNICZYCH BAZ DANYCH

Zajęcia nr 2

PUBLICZNE BAZY TEKSTÓW AKTÓW PRAWNYCH



Plik należy nazwać następująco: 

OPBD_ĆW_2_NAZWISKO_GRUPA. 

Rozwiązanie proszę przesłać na adres e-mail:  

angelika.piestrak@prawo.uni.wroc.pl

NAZWA WIADOMOŚCI POWINNA BYĆ TAKA SAMA JAK NAZWA

PRZESŁANEGO PLIKU.

mailto:angelika.piestrak@prawo.uni.wroc.pl


Zadanie nr 1

 Proszę znaleźć na stronie Sejmu RP (www.sejm.gov.pl) – zakładka „Prace Sejmu” projekt
ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk sejmowy
nr 1816, Sejm RP VII Kadencji) oraz zrelacjonować przebieg procesu legislacyjnego poprzez
wskazanie:

 od kogo pochodzi projekt i kiedy wpłynął do Sejmu;

 czy Senat wniósł poprawki do projektu, jeżeli tak, to ile;

 kiedy Sejm uchwalił ustawę;

 kiedy podpisał ją Prezydent RP.

 Proszę podać link do pliku PDF zawierający uchwaloną Ustawę o zmianie ustawy o zmianie
ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

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


Zadanie nr 2

 Proszę odnaleźć w serwisie Sejmu RP (www.sejm.gov.pl)

numer druku sejmowego dotyczącego rozpatrywanego

w VII kadencji projektu ustawy o zmianie ustawy o

prawie autorskim i prawach pokrewnych, podać datę jego

wpływu oraz określić jego wnioskodawcę.

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


Zadanie nr 3

 Dysponując adresem publikacyjnym Dz. U. z 2008 r., nr 218, poz. 1390 proszę znaleźć w

Internetowym Systemie Aktów Prawnych (www.isap.sejm.gov.pl) jaki akt kryje się pod tym
adresem, a nadto podać następujące informacje:

 Datę wydania aktu

 Organ wydający

 Organ zobowiązany w świetle niniejszego aktu

 Akt wykonawczy do niniejszego aktu (1 link + odpowiedź na pyt. ile jest tych aktów)

 Dyrektywę posiadającą zastosowanie w tym przypadku (1 link + odpowiedź na pyt. ile jest tych
dyrektyw)

 Akty zmieniające (1 link + odpowiedź na pyt. ile jest tych aktów)

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


Zadanie nr 4

 W Internetowym Systemie Aktów Prawnych (www.isap.sejm.gov.pl) proszę odnaleźć

tekst obowiązującego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości

opłaty rocznej za aplikację radcowską oraz podać:

 datę wydania aktu prawnego wraz z jego danymi publikacyjnymi.

 Proszę podać relacje powyższego aktu:

 podstawa prawna (tytuł ustawy, data jej uchwalenia, rok, nr i poz. Dz. U.),

 dwa chronologicznie najmłodsze akty uchylone (tytuł aktu, data wydania, rok, nr i poz.

 Dz. U.).

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


Zadanie nr 5

 W bazie ISAP proszę wyszukać akty prawne będące

rozporządzeniem, pasujące do hasła „absolwenci”, które

zostały wydane po dniu 31 grudnia 2006 r., a przed

dniem 30 czerwca 2007 r. oraz wskazać precyzyjnie

datę ich ogłoszenia, a także ilość obowiązujących

nowelizacji.



Zadanie nr 6

Przy użyciu elektronicznego Dziennika Ustaw

(www.dziennikustaw.gov.pl) proszę ustalić tytuł

aktu prawnego opublikowanego w Dz. U. z 2011r.,

nr 113, poz. 661 oraz podać link do pliku PDF.

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


Zadanie nr 7

 Przy użyciu elektronicznego Dziennika Ustaw (www.dziennikustaw.gov.pl)

proszę ustalić adres publikacyjny „najbardziej aktualnego” aktu normatywnego

o następującej nazwie, uwzględniającego wszystkie zmiany – nowelizacje (jeśli

takie występują):

 Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową.

 Proszę podać hasło ogólne oraz hasło szczegółowe ze skorowidza RCL przy

użyciu którego można odnaleźć niniejszy akt.

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


Zadanie nr 8

 Proszę znaleźć stronie www.dziennikiurzedowe.gov.pl

akt prawny opublikowany w Dzienniku Ustaw 2008 r. nr

123, poz. 802, oraz podać jego tytuł.

http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/

