Wykaz aktualnych metryk ustaw oraz zarządzeń powołanych w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego
oraz miejsc ogłoszenia tych aktów we właściwych dziennikach urzędowych i miejsc zawierających szczegółowe informacje o tych aktach
(stan na 13 lipca 2017 r.)
USTAWY
(układ chronologiczny, kolejność według dat uchwalenia)
Szczegółowe informacje
o ogłoszonym akcie na stronie internetowej
Internetowego Systemu Aktów Prawnych
(prowadzonego przez Kancelarię Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej)

Tytuł aktu

Aktualna
metryka aktu

Ogłoszenie aktu (tekstu pierwotnego
albo jego tekstu jednolitego)
na stronie internetowej
właściwego dziennika urzędowego

1.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego

Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1257/1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001257

2.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Dz. U. z 2017 r.
poz. 880 i 1089

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/880/1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000880

3.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych

Dz. U. z 2016 r.
poz. 922

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/922/1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000922

4.

Ustawa z dnia 4 września 1997 r.
o działach administracji rządowej

Dz. U. z 2017 r.
poz. 888 i 1086

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/888/1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000888

5.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.
– Prawo własności przemysłowej

Dz. U. z 2017 r.
poz. 776

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/776/1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000776

6.

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Dz. U. z 2016 r.
poz. 296, z późn. zm.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/296/1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000296

7.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych

Dz. U. Nr 128,
poz. 1402, z późn. zm.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2001/1402/1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011281402

8.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej

Dz. U. z 2016 r.
poz. 1764 oraz z 2017 r.
poz. 933

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1764/1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001764

9.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Dz. U. z 2017 r.
poz. 283

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/283/1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000283

10.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dz. U. z 2017 r.
poz. 1369 i 1370

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1369/1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001369

11.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności

Dz. U. z 2017 r.
poz. 1226

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1226/1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001226
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Ogłoszenie aktu (tekstu pierwotnego
albo jego tekstu jednolitego)
na stronie internetowej
właściwego dziennika urzędowego

Szczegółowe informacje
o ogłoszonym akcie na stronie internetowej
Internetowego Systemu Aktów Prawnych
(prowadzonego przez Kancelarię Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej)

Lp.

Tytuł aktu

Aktualna
metryka aktu

12.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Dz. U. z 2017 r.
poz. 570

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/570/1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000570

13.

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Dz. U. z 2017 r.
poz. 248

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/248/1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000248

14.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko

Dz. U. z 2016 r.
poz. 353, z późn. zm.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/353/1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000353

15.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Dz. U. z 2016 r.
poz. 1345, z późn. zm.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1345/1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001345

16.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych

Dz. U. z 2016 r.
poz. 1870, z późn. zm.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1870/1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001870

17.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
– Prawo geologiczne i górnicze

Dz. U. z 2016 r.
poz. 1131, z późn. zm.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1131/1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001131

18.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym
i innych środkach komunikowania się

Dz. U. Nr 209,
poz. 1243, z późn. zm.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/1243/1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243

19.

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Dz. U. poz. 352
oraz z 2017 r. poz. 60

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/352/1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000352

20.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Dz. U. poz. 542,
z późn. zm.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/542/1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000542

ZARZĄDZENIA
Lp.
1.
2.

3.

Tytuł aktu
Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu
Zarządzenie nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie regulaminu
organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu
Górniczego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego

Aktualna metryka aktu

Ogłoszenie aktu (tekstu pierwotnego albo jego tekstu jednolitego)
na stronie internetowej właściwego dziennika urzędowego

Dz. Urz. Min. Środ. poz. 25

http://dziennikurzedowy.mos.gov.pl/2014dzu/styczen-marzec/412-poz-25-zarzadzenie-ministra-srodowiskaz-dnia-13-marca-2014-r-w-sprawie-nadania-statutu-wyzszemu-urzedowi-gorniczemu

Dz. Urz. WUG z 2015 r.
poz. 82, z późn. zm.

http://edzienniki.wug.gov.pl/files/DzU-2015-82.pdf

Dz. Urz. WUG poz. 3,
z późn. zm.

http://edzienniki.wug.gov.pl/files/DzU-2015-3.pdf
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