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ZESTAW ZADAŃ NR 2 

Instrukcja: Zestaw składa się z 7 zadań, które należy rozwiązać korzystając z zasobu serwisu: LEX 
SIGMA dostępnego w sieci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Rozwiązanie zadań polega na udzieleniu odpowiedzi na zadane w treści zadania 
polecenie. Każde zadanie poprzedzone jest informacją, w jakim systemie aktów prawnych należy 
szukać danego dokumentu. Odpowiedzi należy numerować według numerów poszczególnych 
zadań, bez przepisywania treści samego polecenia. Rozwiązania należy zapisać w dokumencie 
tekstowym, podpisując w lewym górnym rogu w następujący sposób: Imię i nazwisko, zadanie nr 
2. Dokument proszę zatytułować w następujący sposób: Imię i nazwisko, zadanie nr 2. Po 
rozwiązaniu wszystkich zadań proszę o zapisanie dokumentu tekstowego w formacie PDF i 
przesłanie na adres mailowy: damian.klimas@uwr.edu.pl . W tytule wiadomości e- mail należy 
wpisać: Imię i nazwisko, zadanie nr 2. Termin na przesłanie rozwiązanych zadań mija: w 
sobotę 6 stycznia 2019 r. o godzinie 23:59. Zadania przesłane po tym terminie nie będą 
zaliczone.  

Aby uzyskać PLUSA należy rozwiązać co najmniej 4 zadań w całości poprawnie (uzyskać 5 
punktów).  

 

Zadanie nr 1 

Wyszukiwanie za pomocą Indeksu 

Polecenie: a) Ile dokumentów w serwisie LEX odpowiada następującym kryteriom- Hasło: klęski 
żywiołowe, Kategoria: Komentarze i publikacje, Wydawnictwo: Wojskowy Przegląd 
Prawniczy. b) Podaj tytuł i autora publikacji, która dotyczy lotniczego prawa karnego (znajdź po 
słowach kluczowych). 

Zadanie nr 2 

Wyszukiwanie za pomocą Roczników 

Polecenie: a) Jaki jest status aktu prawnego wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar o 
następującym adresie publikacyjnym: Dz.Urz.GUM.2006 nr 10 poz. 69. b) Podaj datę wejścia w 
życie podstawy prawnej powyższego aktu.  



Zadanie nr 3 

Wyszukiwanie za pomocą Roczników 

Polecenie: a) Jaki rodzaj publikacji znajdziemy w czasopiśmie Prawo i Medycyna, w roczniku 
2016, numerze 1, na stronach 149-159? b) Jakiego artykułu Kodeksu postepowania cywilnego 
dotyczyła publikacja?  

Zadanie nr 4 

Wyszukiwanie zaawansowane 

Polecenie: a) Ile postanowień Naczelnego Sądu Administracyjnego zostało ogłoszonych w 
pierwszym półroczu 2016 r.? b) Odnajdź postanowienie o sygnaturze I OZ 130/16. Podaj numer 
publikacyjny w serwisie LEX orzeczeń cytowanych w tym postanowieniu.  

Zadanie nr 5 

Wyszukiwanie zaawansowane 

Polecenie: Znajdź dowolne trzy wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, 
które dotyczyły altan. Podaj ich sygnatury i wskaż jakie kryteria posłużyły Ci do odnalezienia tej 
informacji.  

Zadanie nr 6 

Wyszukiwanie zaawansowane 

Polecenie a) Wskaż nazwy wyroków opublikowanych pod sygnaturą I ACa 233/15. b) Jeden z 
tych wyroków wydany przez Sąd we Wrocławiu jest nietezowany. Podaj nazwę aktu prawnego, do 
którego się odnosi, a który utracił moc obowiązującą.  

Zadanie nr 7 

Wyszukiwanie informacji o jednostce redakcyjnej 

Polecenie: Odnajdź art. 11 Kodeksu postepowania administracyjnego i podaj: a) Liczbę orzeczeń 
Sądu ochrony konkurencji i konsumentów dotyczących tego artykułu. b) Autorów wszystkich 
komentarzy do tego artykułu. c) Adres publikacyjny ustawy zmieniającej tej artykuł.  

	


