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Dostęp do aktów prawa  
i orzeczeń UE 

• Darmowy dostęp do oficjalnej bazy aktów 
prawnych i orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości UE: 
–http://eur-lex.europa.eu/ 

• Wyszukiwanie proste, po numerze 
dokumentu. 

• Znajdź rozporządzenie UE o numerze 
2016/679 i podaj jego tytuł  
– rok - 2016, numer - 679, rodzaj – 

rozporządzenie.  
 
 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/


Dostęp do orzeczeń TS UE 

• Darmowy dostęp do orzecznictwa TS UE: 
–https://curia.europa.eu/ 

• Znajdź wyrok w sprawie o sygnaturze 
C-131/12. Przeczytaj go. Co oznacza prawo do 
bycia zapomnianym? 
– rok – 2012, numer – 131, rodzaj – orzeczenie 

Trybunału Sprawiedliwości UE 
– na liście wyników wyszukiwania zwróć uwagę na 

symbol literowy sygnatury (powinno być „C”, a 
nie np. „T”, bowiem sygnatura brzmi C-131/12) 

https://curia.europa.eu/


Orzecznictwo 

• Darmowy dostęp do orzeczeń Sądu 
Najwyższego: 

– http://www.sn.pl/, następnie Orzecznictwo, 
następnie Baza Orzeczeń 

• Znajdź uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu 
Najwyższego o sygnaturze akt III CZP 63/15 i 
podaj imiona i nazwiska sędziów.  

– Jaka jest treść uchwały?  

 

http://www.sn.pl/


Orzecznictwo 

• Darmowy dostęp do orzeczeń sądów 
powszechnych (rejonowych, okręgowych, 
apelacyjnych) oraz Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka 
– http://orzeczenia.ms.gov.pl/ 

– https://etpcz.ms.gov.pl/ 

• Znajdź wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie o 
sygnaturze II Ka 83/16 i podaj, o przestępstwo z 
jakiego artykułu Kodeksu karnego toczyła się ta 
sprawa. 

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


Orzecznictwo 

• Darmowy dostęp do orzeczeń wojewódzkich 
sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu 
Administracyjnego: 

– http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ 

• Znajdź wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie o 
dostęp do informacji publicznej i podaj jego 
sygnaturę. 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/


Orzecznictwo 

• Darmowy dostęp do orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego: 

– http://trybunal.gov.pl/, następnie Orzeczenia TK, 
następnie Internetowy Portal Orzeczeń (IPO) – 
bezpośredni link: http://ipo.trybunal.gov.pl/ 

• Znajdź wyrok o sygnaturze K 44/12 i podaj 
nazwisko sędziego sprawozdawcy oraz 
oznaczenie Dziennika Ustaw, w którym 
opublikowano ten wyrok. 

 

http://trybunal.gov.pl/
http://ipo.trybunal.gov.pl/


 

 

• Dziękuję za uwagę! 

• sylwia.kotecka@uwr.edu.pl 


