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OTK
na podstawie art. 108 ust. 3 w związku z art.
139 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o
Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064)
orzeczenia Trybunału wydane po 1 stycznia
2016 r. będą publikowane wyłącznie w
postaci elektronicznej, w wydawanym i
dostępnym na internetowych stronach
Trybunału elektronicznym zbiorze orzeczeń:
"Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.
Zbiór Urzędowy"



Dwa serwisy:
OTK ZU –

Zbiór urzędowy 
orzeczeń Trybunału 

Konstytucyjnego 

IPO –
Portal orzecznictwa 

Trybunału 
Konstytucyjnego 

(odpowiednik ISAP)



OTK ZU
Wyszukiwanie po adresie 
publikacyjnym w Zbiorze 

Urzędowym

Seria:
A- wyroki i postanowienia 

merytoryczne
B - postanowienia kończące 

rozpoznanie wstępne
Rocznik

Pozycja 
(numer 

publikacyjny 
w roczniku)



Przykładowy profil orzeczenia

Odesłania do stron:
-Internetowego Portalu 

Orzeczeń
-Internetowego System 

Aktów Prawnych
-Rządowego Centrum 

Legislacji



Wyszukiwanie w serwisie OTK ZU



Wyszukiwanie w serwisie OTK ZU

Repertorium – każdy rodzaj rozpatrywanej 
sprawy ma inny repertorium. Skąd wiedzieć 
które…?



Repertorium



Wyszukiwanie w serwisie 
Internetowy Portal Orzeczeń

Wyszukiwanie za pomocą:
a) Filtrowania (kolumna z lewej strony).
b) Formularza (w wersji pełnej lub w 

określonym zakresie).



Filtrowanie 

Obecna 
Konstytucja



Wyszukiwanie frazy

Można wybrać 
więcej niż jedną 

frazę

Można określić, w 
której części wyroku 
należy wyszukiwać 

danej frazy.



Wyszukiwanie cech dokumentu

Można wybrać 
podmiot, którego 

dotyczył wyrok



Wyszukiwanie składu orzekającego

Możliwość 
pozytywnego jak i 

negatywnego 
wyboru składu 
orzekającego



Wyszukiwanie składu orzekającego

Możliwość ustalenia 
funkcji danego 

sędziego w składzie.



Wyszukiwanie aktu normatywnego

Możliwość wyboru 
aktu prawnego, do 
którego odnosi się 
wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego.



Wyszukiwanie zdania odrębnego

Możliwość wyszukiwania orzeczeń 
wyłącznie ze zdaniem odrębnym, a 
także zdań odrębnych konkretnych 

sędziów.



Przykładowe wyszukiwanie



Przykładowe wyszukiwanie
Możliwość zweryfikowania 
wprowadzonych kryteriów.



Przykładowy profil orzeczenia

Oprócz podstawowym 
informacji podstrona 

umożliwia szybkie 
przejście do wybranej 

części wyroku.



Metryka orzeczenia

W metryce orzeczenia 
znajdują się linki

umożliwiające szybkie 
wyszukanie profilu 

danego orzeczenia w 
serwisach:

-Zbiór Urzędowy 
Orzeczeń Trybunału 

Konstytucyjnego
-ISAP

-Rządowe Centrum 
Legislacji



Rozszerzona metryka

W metryce orzeczenia znajdują także informacje o 
podmiotach, które wnioskowały w przedmiotowej 

sprawie, a także aktów prawnych, które były 
przedmiotem rozstrzygnięcia lub wzorcem.



Dokumenty w sprawie

Możliwość uzyskania informacji o innych powiązanych 
podmiotach w sprawie, a także pobrania stenogramu

z rozpraw.



Orzecznictwo Sądu Najwyższego



Czy w serwisie są wszystkie 
orzeczenia Sądu Najwyższego?



Wyszukiwanie w serwisie OSN



Przykładowe wyszukiwanie



Przykładowy profil orzeczenia

Podstawowe 
informacje oraz 

wyrok w formie PDF
-

aby uzyskać dostęp 
do tezy należy pobrać 

plik.



Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

Portal oferuje trzy sposoby wyszukiwania orzeczeń
• Proste
• Zaawansowane
• Za pomocą Haseł



Możliwość 
ograniczenia 

wyszukiwania do 
sądów z obszaru 

konkretnej apelacji (a 
następie okręgu i 

rejonu).





Wyszukiwanie Proste

Możliwość 
sortowania 
wyników.



Wyszukiwanie Zaawansowane



Wyszukiwanie Zaawansowane
W formularzu zaawansowanym niektóre rekordy są interaktywne –

umożliwiają wyszukiwanie konkretnych danych:
-Sąd

-Wydział
-Hasła tematyczne



Przykładowy profil orzeczenia

Informacja o 
prawomocności 

orzeczenia. 

TEZA.



Przykładowy profil orzeczenia

Wyłącznie 
uzasadnienie 
albo wyrok z 

uzasadnieniem.



Przykładowy profil orzeczenia

Odesłanie do 
przepisów wraz z 
hyperlinkami do 
Dziennika Ustaw.



Przykładowy profil orzeczenia

Odesłanie do podobnych 
orzeczeń – można tym samym 

wzmocnić swoją 
argumentację.



Wyszukiwanie za pomocą Haseł
Portal proponuje podział na 

hasła z dziedziny prawa 
karnego oraz prawa 

prywatnego.

Niektóre hasła, z uwagi na 
znaczną liczbę orzeczeń nimi 
otagowanych, podzielone są 

na podhasła.



Dziękuję za uwagę J


