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Bazy orzeczeń TK, SN, 
sądów powszechnych

i TSUE



Orzecznictwo Trybunału 
Konstytucyjnego

Zbiór urzędowy 
otkzu.trybunal.gov.pl

Portal 
orzecznictwa 

ipo.trybunal.gov.pl



OTK ZU
katalog

• W serii A publikuje się 
wyroki i postanowienia 
merytoryczne

• W serii B publikuje się 
postanowienia 
postanowienia kończące 
rozpoznanie wstępne

OTK ZU 
wydawane jest 

w 
dwóch seriach: 

A i B.



OTK ZU
wyszukiwanie, sygnatury, repertoria

K - wnioski o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych
umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z
umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała
uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie;

Kp - wnioski Prezydenta RP o stwierdzenie zgodności z
Konstytucją ustaw przed ich podpisaniem albo umów
międzynarodowych przed ich ratyfikacją;

P - pytania prawne w sprawie zgodności aktu normatywnego z
Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub
ustawą;

Kpt - wnioski dotyczące rozstrzygania sporów kompetencyjnych,
pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa;

Pp - wnioski dotyczące stwierdzenia zgodności z Konstytucją
celów lub działalności partii politycznych;

U - wnioski o stwierdzenie zgodności przepisów prawa,
wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją,
ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawami;

SK - skargi konstytucyjne;

M - wnioski Marszałka Sejmu o stwierdzenie przeszkody w
sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP oraz powierzeniu
Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków
Prezydenta RP.



IPO

Pasek 
nawigacyjny Formularz

wyszukiwania
Panel
filtrowania

Lista wyników



IPO 
wyrok, metryka, dokumenty



Orzecznictwo 
SN

sn.pl/orzecznictwo



Orzecznictwo SN
wyszukiwanie



Portal orzeczeń 
sądów powszechnych
orzeczenia.ms.gov.pl



Metryka 
orzeczenia



Orzecznictwo 
TSUE

curia.europa.eu



Szczegółowe 
informacje o 

orzeczeniu TSUE



ZADANIA



INTERNETOWY 
PORTAL 

ORZECZEŃ TK

1. Ustal, kto był wnioskodawcą w sprawie
prowadzonej pod sygnaturą K 1/18.

2. Podaj sygnatury spraw, w których wyroki
zapadły w pełnym składzie Trybunału w 2018
r.

3. Wskaż, jakie orzeczenie zapadło w sprawie SK
32/14 – a) zacytuj tenor oraz b) podaj adres
publikacyjny orzeczenia w Dzienniku Ustaw i
c) OTK ZU.



PORTAL 
ORZECZEŃ 

SĄDÓW 
POWSZECHNYCH

ORAZ SĄDU 
NAJWYŻSZEGO

4. Wskaż sygnaturę sprawy oraz sąd, który
wydał najnowszy wyrok dotyczący zobowiązań.

5. Wskaż, jakiego dnia i przez jaki sąd został wydany
wyrok w sprawie o sygnaturze I ACa 1073/17 przy
uwzględnieniu, że przewodniczącym był SSA Jacek
Gołaczyński.

6. Podaj sygnaturę sprawy oraz datę wydania
najnowszego wyroku SN, w której sędzią
sprawozdawcą był SSN Józef Frąckowiak.



PORTAL 
ORZECZEŃ 

TSUE

7. Wskaż, jakie były strony postępowania
o numerze T-359/12.

8. W jakim składzie został wydany wyrok w tej
sprawie?

9. Czy skarga będąca przedmiotem tego
postępowania została uwzględniona?


