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Instrukcja: 

Zestaw składa się z 8 zadań, które należy rozwiązać korzystając z zasobu serwisów: Centralna 

Baza Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query) lub Systemu 

Informacji Podatkowej (https://sip.mf.gov.pl). Rozwiązanie zadań polega na udzieleniu 

odpowiedzi na zadane w treści zadania polecenie. Każde zadanie poprzedzone jest informacją, co 

do zalecanego sposobu wyszukiwania danych. 

 

Rozwiązanie zadań polega na udzieleniu odpowiedzi na zadane w treści zadania polecenie. Każde 

zadanie poprzedzone jest informacją, w jakim systemie aktów prawnych należy szukać danego 

dokumentu. Odpowiedzi należy numerować według numerów poszczególnych zadań, bez 

przepisywania treści samego polecenia. Rozwiązania należy zapisać w dokumencie tekstowym, 

podpisując w lewym górnym rogu w następujący sposób: Imię i nazwisko, zadanie nr 2. Dokument 

proszę zatytułować w następujący sposób: Imię i nazwisko, zadanie nr 3. Po rozwiązaniu 

wszystkich zadań proszę o zapisanie dokumentu tekstowego w formacie PDF i przesłanie na adres 

mailowy: katarzyna.smyk@uwr.edu.pl . W tytule wiadomości e-mail należy wpisać: Imię i 

nazwisko, zadanie nr 3.  

 

Termin na przesłanie rozwiązanych zadań mija we wtorek 26 listopada 2019 r. o godzinie 

23:59. Zadania przesłane po tym terminie nie będą zaliczone.  

 

Aby uzyskać PLUSA należy rozwiązać co najmniej 5 zadań poprawnie.  

 

Zadanie nr 1 
Wyszukiwanie w Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych 

Polecenie: 
a) Ile wyroków wydał NSA w dniu 28 czerwca 2019 r.? 
b) Jedno z tych orzeczeń zostało wydane w odniesieniu do przepisów ustawy o 

Krajowej Radzie Sądownictwa (tekst jednolity z 2011 r.). Wskaż jego sygnaturę. 
 

Zadanie nr 2 
Wyszukiwanie w Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych 

Polecenie: 
Decyzja jakiego organu była skarżona orzeczeniem WSA w Warszawie dot. hasła 
równouprawnienie kobiet.  

 
 

Zadanie nr 3 
Wyszukiwanie w Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych 

Polecenie: 
Czy w Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych znajdują się orzeczenia jakiegokolwiek 
sędziego o nazwisku Klimas? Podaj: 
a) pełne imię i nazwisko tego sędziego/tej sędzi,  
b) liczbę orzeczeń, w wydaniu których udział brał/a ten/ta sędzia, a które dotyczyły 
skargi na akt Rady Miasta,  

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query
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c) rozstrzygnięcie wyroku NSA wydanego w odniesieniu do jednego z wyroków, o których 
mowa w pkt b) wydanego w 2005 r.  

 
Zadanie nr 4 

Wyszukiwanie w Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych 
Polecenie: 

Znajdź tezowane orzeczenie z 2016 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Gliwicach, które będzie dotyczyło lewego kierunkowskazu. Czy orzeczenie jest 
prawomocne? 

 
Zadanie nr 5 

Wyszukiwanie w Systemie Informacji Podatkowej 
(słowa kluczowe) 

Polecenie: 
Ile interpretacji indywidualnych dotyczących akademików i jednocześnie nie dotyczących 
nauki znajduje się w Systemie Informacji Podatkowej? 

 
Zadanie nr 6 

Wyszukiwanie w Systemie Informacji Podatkowej 
Polecenie: 

Odnajdź interpretację indywidualną o sygnaturze IBPBII/1/4511-14/15/ASz. Wskaż 
istotę interpretacji.  

 
Zadanie nr 7 

Wyszukiwanie w Systemie Informacji Podatkowej 
(fraza) 

Polecenie: 
Znajdź interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydaną w 
marcu 2016 r., dotyczącą prowadzenia bloga. W kilku zdaniach przybliż stanowisko 
wnioskodawcy. Czy organ uznał je za prawidłowe? 
 

Zadanie nr 8 
Wyszukiwanie w Systemie Informacji Podatkowej/Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów 

Administracyjnych 
Przygotuj własne zadanie z wyszukiwania interpretacji podatkowej lub orzeczenia sądu 
administracyjnego w dowolnym omówionym portalu. Wskaż rozwiązanie oraz instrukcję 
wyszukiwania  
 


