
 

Obsługa Prawniczych Baz Danych 

Semestr zimowy 2019/2020 

Niestacjonarne Studia Prawa 

KOLOKWIUM 

Instrukcja: 

Zestaw składa się z 10 zadań, które należy rozwiązać korzystając z zasobu serwisów omawianych 

na zajęciach. Odpowiedzi należy udzielić bezpośrednio pod zadaniami. Każde polecenie 

poprzedzone jest informacją co do zalecanego serwisu wyszukiwania. Podczas rozwiązywania 

zadań można korzystać z prezentacji z zajęć. Czas na rozwiązanie zadań: 45 min. Za rozwiązanie 

każdego zadania w całości można otrzymać jeden punkt.  

 

Punktacja: 

0 – 5 punktów – ocena niedostateczny (2,0) 

6 punktów – ocena dostateczny (3,0) 

7 punktów – ocena dostateczny plus (3.5) 

8 punktów – ocena dobry (4,0) 

9 punktów – ocena dobry plus (4,5) 

10 punktów – ocena bardzo dobry (5,0) 

 

 

Zadanie nr 1 

Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych (https://orzeczenia.ms.gov.pl/) 

Ile wyroków sędzi Dobrawy Michałowskiej z  Sądu Rejonowego w Nysie wydanych 10 lutego 

2015 r. jest w Portalu Orzeczeń? Czy są prawomocne? 

 

Zadanie nr 2 

Baza Orzecznictwa Sądu Najwyższego 

(http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx) 

Odnajdź uchwałę połączonych izby Sądu Najwyższego stanowiącą zasadę prawa, wydaną między 

20 a 25 stycznia 2020 r. Podaj kto był przewodniczącym składu. 

 

 

Zadanie nr 3 

Baza Orzecznictwa Sądu Najwyższego 

(http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx) 

https://orzeczenia.ms.gov.pl/


Odnajdź wyrok Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2019 r. W jakim składzie 

orzekał SN? 

 

Zadanie nr 4 

Internetowy Portal Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 

(https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Szukaj?cid=2) 

Znajdź postanowienie wydane przez Trybunał Konstytucyjny w składzie z Krystyną Pawłowicz. 

Kto był wnioskodawcą? 

 

Zadanie nr 5 

Internetowy Portal Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 

(https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Szukaj?cid=2) 

Znajdź wyrok wydany roku 2017 zostało przez skład trzyosobowy, w którym przewodniczącym 

był Leon Kieres. Podaj sygnaturę.   

 

Zadanie nr 6 

Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego 

(https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html) 

Ile jest podmiotów zarejestrowanych w Rejestrze stowarzyszeń będących Organizacją Pożytku 

Publicznego z siedzibą w Złotoryi?  

 

Zadanie nr 7 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

(https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx) 

Znajdź przedsiębiorcę zarejestrowanych w CEIDG, prowadzącego działalność gospodarczą w 

województwie dolnośląskim pod firmą Krzysztof Januszkiewicz.  

Kiedy rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej? 

 

Zadanie nr 8 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

(https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx) 

Ile przedsiębiorców posiadających w firmie nazwę „Pudelek” zarejestrowanych jest w CEIDG?  

Zadanie nr 9 

Elektroniczne Księgi Wieczyste (https://przegladarka-

ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW) 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW
https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW


Znajdź Księgę Wieczystą o numerze WR1K/ 00203472. Wskaż jakie jest przeznaczenie budynku 

znajdującego się na gruncie wskazanym przez ten numer Księgi Wieczystej.  

 

Zadanie nr 10 

Która baza danych wydaje Ci się najbardziej przydatna w pracy prawnika i dlaczego? Uzasadnij w 

2-3 zdaniach. 

 


