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ZESTAW ZADAŃ NR 2 

Instrukcja: 

Zestaw składa się z 7 zadań, które należy rozwiązać korzystając z zasobu serwisów: Orzeczeń 

Trybunału Konstytucyjnego, Orzeczeń Sądu Najwyższego oraz Orzeczeń Sądów Powszechnych. 

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 2. 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 2.  

 

Termin na przesłanie rozwiązanych zadań mija w czwartek 12 grudnia 2019 r. o godzinie 

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

 

Aby uzyskać PLUSA należy rozwiązać co najmniej 4 zadań poprawnie.  

 

Zadanie nr 1 
Wyszukiwanie w Zbiorze Urzędowym Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 

 
Polecenie: 
Znajdź wyrok Trybunału Konstytucyjnego zarejestrowany w repertorium SK, opublikowany 7 
października 2016 r. i podaj: 

a) rocznik, serię oraz pozycję pod jaką znajduje się wyrok. 

b) adres publikacyjny tego wyroku w Dzienniku Ustaw. 

Zadanie nr 2 
Wyszukiwanie w Internetowym Portalu Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 

 
Polecenie: 
Znajdź wyrok o następującej sygnaturze: P 31/12. Wskaż: 

a) Podmiot występujący w sprawie: 

b) Czego dotyczył wyrok:  

c) Jakie dwa podmioty sporządziły swoje stanowiska w niniejszej sprawie: 

d) Imię i nazwisko sędziego, który zgłosił zdanie odrębne: 
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Zadanie nr 3 
Wyszukiwanie w serwisie Orzeczeń Sądu Najwyższego 

 
Polecenie: 
Odnajdź wyrok Sądu Najwyższego wydany między 1 a 20 stycznia 1997 r., w sprawie 
prowadzonej w Izbie Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w której sprawozdawcą 
był sędzia Andrzej Kijowski. Podaj 

a) Sygnaturę: 

b) Datę wydania: 

 
Zadanie nr 4 

Wyszukiwanie w serwisie Orzeczeń Sądu Najwyższego 
 

Polecenie: 
a) Ile wyroków SN dotyczących „zakazu reformationis in peius” zostało wydanych w 

sprawach prowadzonych przez Izbę Administracyjną, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 

w roku 1999? 

b) Odnajdź wśród nich wyrok wydany przez skład, w których wchodził sędzia Józef Iwulski. 

Podaj jego sygnaturę. 

 
Zadanie nr 5 

Wyszukiwanie w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (wyszukiwanie proste) 
 

Polecenie: 
a) Ile orzeczeń Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu dotyczących 

eksmisji znajduje się w portalu? 

b) Jeden z tych orzeczeń został wydany w sprawie prowadzonej przez sędzię Martę 

Bukaczewską. Wskaż: 

- datę uprawomocnienia 

- sygnaturę 

Zadanie nr 6 
Wyszukiwanie w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (wyszukiwanie zaawansowane) 

 
Polecenie: 

a) Podaj sygnaturę wyroku, którego podstawą prawną był art. 24 § 1 k.c., wydanego w 

styczniu 2014 roku przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku?  

b) Czy wyrok ten przywołuje przepisy ustawy Prawo prasowe? 

c) Czego dotyczyła teza? 

 
Zadanie nr 7 

Przygotuj własne zadanie z wyszukiwania orzeczenia w dowolnym omówionym portalu. Wskaż 
rozwiązanie oraz instrukcję wyszukiwania  

 
 


