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Centralna Baza Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych

Orzeczenia jakich sądów administracyjnych 
możemy znaleźć w Bazie?
a) Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie;
b) Ośrodki Zamiejscowe NSA (do 31 XII 2002 r.);
c) Wojewódzkie Sądy Administracyjne



NSA

WSA

oz. NSA



Wyszukiwanie za pomocą 
formularza

1. Wyszukiwanie fraz/haseł z możliwością wyszukiwania słów wraz z 
odmianą oraz przeszukiwaniem konkretnych części orzeczenia.

Jeśli chcemy znaleźć orzeczenie dotyczące konkretnego przedmiotu 
najlepiej zaznaczyć opcję wyszukiwania w tezie.
Uwaga!!! Nie każde orzeczenie jest tezowane.



Przykładowe wyszukiwanie za pomocą frazy



Wyszukiwanie za pomocą 
formularza

2. Sygnatura – wyszukiwanie za pomocą tego rekordu jest możliwe pod 
warunkiem, że znamy sygnaturę danej sprawy.
3. Sąd - możliwość wyboru sądu (NSA lub oz. NSA, WSA).
4. Rodzaj orzeczenia - wyrok, postanowienie, uchwała (uchwały wydaje 
NSA).
5. Data orzeczenia – możliwość widełkowego określenia daty wydania 
orzeczenia, np. gdy interesuje nas przeszły stan prawny. 



Wyszukiwanie za pomocą formularza

6. Symbol sprawy – możliwość 
wyszukiwania orzeczeń dotyczących 
określonego przedmiotu.



Skąd wiedzieć jaki jest symbol sprawy?
Najprościej odnaleźć 
symbol sprawy za 
pomocą 
wyszukiwarki.

Wyszukiwane hasło 
kończymy gwiazdką, 
zamiast końcówki. Jest 
to związane z 
możliwością deklinacji. Możliwość uszczegółowienia 

wyszukiwania.



Przykładowe wyszukiwanie za pomocą symbolu 



Wyszukiwanie za pomocą formularza

7. Sędzia– możliwość wyszukiwania orzeczeń, w których wydaniu brał udział 
określony sędzia. Nie ma jednak listy sędziów, z której można byłoby wybierać.

Możliwość określenia funkcji w składzie orzekającym.



Wyszukiwanie za pomocą 
formularza

8. Orzeczenia prawomocne– takie od których nie przysługuje środek 
zaskarżenia.
9. Orzeczenia kończące – takie, które kończy postępowanie nie rozstrzygając 
merytorycznie, np. Postanowienie o umorzeniu postępowania.
10. Z tezą, z uzasadnieniem, ze zdaniem odrębnym – możliwość określenia 
interesujących elementów w treści orzeczenia. Zaznaczenie rekordu „ze zdanie 
odrębnym” najbardziej ogranicza liczbę wyszukiwanych treści.



Wyszukiwanie za pomocą formularza

11. Rodzaj skarżonego organu-
możliwość wyboru z listy. Polega to na 
wyborze rodzaju organu, nie zaś 
konkretnego organu, np. Prezydent 
Miasta, nie Prezydent Miasta 
Wrocławia.



Wyszukiwanie za pomocą formularza

12.  Hasła tematyczne– wybór z listy. 



Wyszukiwanie za pomocą formularza

13. Powołane przepisy – w pierwszej kolejności należy wybrać akt prawny, którego 
ma dotyczyć orzeczenie. Można tego dokonać za pomocą adresu publikacyjnego, 
daty wydania lub nazwy. Następnie można wybrać konkretną jednostkę 
redakcyjną. 
Natomiast nie ma możliwości podglądu przepisów, aby sprawdzić w bazie jakiego 
przepisu szukamy.



Wyszukiwanie za pomocą 
formularza

14. Publikacje– możliwość ograniczenia wyszukiwania do orzeczeń opublikowanych 
bądź glosowanych. To czy orzeczenie stało się przedmiotem glosy świadczy o jego 
znaczeniu dla linii orzeczniczej. Oprócz tego w pracach badawczych warto 
powoływać stanowiska prezentowane w glosach. 



Przykładowy profil orzeczenia 

Informacja o 
prawomocności

Powiązane 
orzeczenia –
niższa lub 
wyższa 
instancja.



System Informacji Podatkowej

Wyszukiwarka interpretacji podatkowych



Wyszukiwanie za pomocą 
formularza

System Informacji Podatkowej oferuje w panelu wyszukiwania opcję znane z
innych formularzy: frazę, sygnaturę oraz zakres czasowy wydania
interpretacji podatkowych.

Oprócz tego zawiera wiele rekordów w formie interaktywnych list
ułatwiających wyszukiwanie interpretacji wydanych przez konkretny organ
administracji podatkowej czy dotyczący konkretnego przedmiotu.



Wyszukiwanie za pomocą 
formularza – typ i autor

Typ dokumentu:

Najistotniejsze są
interpretacje!

Autor:

Możliwość wyboru jednej, kilku
bądź wszystkich opcji.



Wyszukiwanie za pomocą formularza – słowa 
kluczowe

Znaczny wybór opcji łączenia
słów kluczowych bądź
ograniczania.



Wyszukiwanie za pomocą formularza – słowa 
kluczowe

Niektóre hasła można
rozwinąć na podhasła.

Można wyszukiwać haseł
wpisując samodzielnie lub
wyszukując alfabetycznie.



Przykładowe wyszukiwanie za pomocą haseł



Wyszukiwanie za pomocą formularza – przepisy

Można wyszukiwać ustaw wpisując
samodzielnie lub wyszukując
alfabetycznie. Niektóre ustawy
można „rozwinąć” i wyświetlić spis
treści.



Wyszukiwanie za pomocą formularza – przepisy

Można wyszukiwać gałęzie prawa
wpisując samodzielnie lub
wyszukując alfabetycznie. Niektóre
gałęzie można „rozwinąć” i
wyświetlić bardziej szczegółowe
dane.



Przykładowy profil 
interpretacji indywidulanej-

opis bibliograficzny

Istota interpretacji – wątpliwość
jaka powstała na tyle przepisów
prawa podatkowego.

Rozstrzygnięcie, co do interpretacji
dokonanej przez wnioskodawcę.



Przykładowy profil interpretacji indywidulanej-
uzasadnienie

Istota stanowiska 
wnioskodawcy i 

rozstrzygnięcie, co do 
jego prawidłowości.

Opis stanu faktycznego, do którego odnosić się ma 
obowiązujący przepis prawa podatkowego.



Przykładowy profil interpretacji indywidulanej-
uzasadnienie

Istota wątpliwości, co do 
stosowania przepisów.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia, co do 
stanowiska wnioskodawcy.



Przykładowy profil interpretacji ogólnej
opis bibliograficzny

Brak wskazania istoty wątpliwości i
rozstrzygnięcia, co do prawidłowości
stanowiska wnioskodawcy.



Przykładowy profil interpretacji ogólnej
wyjaśnienie

Istota wątpliwości, co do stosowania 
przepisów.

Uzasadnienie wyjaśnienia.
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