
Obsługa Prawniczych Baz Danych 

Semestr zimowy 2019/2020  

Niestacjonarne Studia Prawa 

ZESTAW ZADAŃ NR 1 

Instrukcja: Zestaw składa się z 8 zadań, które należy rozwiązać korzystając z zasobów 

portali: Internetowy System Aktów Prawnych RP (http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp ) 

oraz Dziennik Ustaw RP (http://dziennikustaw.gov.pl/ ). 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, 

OPBD NSP, zadanie nr 1. Dokument proszę zatytułować w następujący sposób: Imię i 

nazwisko, zadanie nr 1. Po rozwiązaniu wszystkich zadań proszę o zapisanie dokumentu 

tekstowego w formacie PDF i przesłanie na adres mailowy: katarzyna.smyk@uwr.edu.pl 

. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać: Imię i nazwisko, OPBD NSP, zadanie nr 1.  

Termin na przesłanie rozwiązanych zadań mija w czwartek 24 października 2019 

r. o godzinie 23:59. Zadania przesłane po tym terminie nie będą zaliczone.  

Aby uzyskać PLUSA należy rozwiązać co najmniej 5 zadań w całości poprawnie 

(uzyskać 5 punktów). 

Zadanie nr 1 

Internetowy System Aktów Prawnych RP 

Polecenie: 

A. Jakie vacatio legis obowiązywało w zakresie aktu prawnego opublikowanego w 

Dzienniku Ustaw pod pozycją 1967 rocznika 2019?  

B. Kto, zgodnie z tym aktem, może przebywać na statku powietrznego, którego lotowi 

nadano status HEAD? 

Zadanie nr 2 

Internetowy System Aktów Prawnych RP 

Polecenie: 

Ile rozporządzeń dotyczących hasła „sądy okręgowe” zostało wydanych 4 października 

2019 r. i wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.? 

 

http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp
http://dziennikustaw.gov.pl/
mailto:katarzyna.smyk@uwr.edu.pl


Zadanie nr 3 

Internetowy System Aktów Prawnych RP 

A. W którym wydawnictwie (Dziennik Ustaw czy Monitor Polski) publikowane są 

okólniki? 

B. Podaj daty: wydania, wejścia w życie oraz uchylenia ostatniego okólnika.  

 

Zadanie nr 4 

Internetowy System Aktów Prawnych RP 

Polecenie:  

A. Sprawdź jaki akt prawny znajduje się pod adresem publikacyjnym: Dz.U. 2019 poz. 

1680.  Podaj pełną nazwę. 

B. Jaki organ wydał najstarszy akt zmieniony powyższym aktem prawnym? 

 

Zadanie nr 5 

Dziennik Ustaw RP/Monitor Polski 

Polecenie: 

Wskaż kogo postanowienie zostało ogłoszone 17 października 2019 r. w Monitorze 

Polskim. Podaj pełną nazwę postanowienia i adres publikacyjny. 

Zadanie nr 6 

Dziennik Ustaw RP/Monitor Polski 

Polecenie:  

Podaj pozycję, pod którą opublikowany jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. 

dotyczący uboju rytualnego. Wskaż jakie trzy parametry posłużyły Ci do znalezienia tej 

informacji.  

Zadanie nr 7 

Dziennik Ustaw RP/Monitor Polski 

Polecenie:  

Wskaż jakie były strony umowa międzynarodowej o wolnym handlu, która została 

ogłoszona w Dzienniku Ustaw między 1 stycznia 2016 r. a 29 lutego 2016 r. 

 



Zadanie nr 8 

Internetowy System Aktów Prawnych 

Polecenie:  

Przygotuj własne zadanie z wyszukiwania aktów prawnych w ISAP. Wskaż rozwiązanie 

oraz instrukcję wyszukiwania. 


