
Obsługa Prawniczych Baz Danych  
Semestr zimowy 2021/2022  

Grupa 2, 4, 6 i 7 
ZESTAW ZADAŃ NR 2 

Instrukcja: 

Zestaw składa się z 9 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 prawnym 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 we piątek 3 grudnia 2021 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 Zbiorze Urzędowym Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 

 
Polecenie: 
Znajdź wyrok Trybunału Konstytucyjnego zarejestrowany w repertorium SK, opublikowany 28 
kwietnia 2021 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 orzeczenie TK zarejestrowany w repertorium K wydany w maju 1997 r. w sprawie, w 
której przewodniczącym składu był Andrzej Zoll. Podaj: 

a) autorów zdań odrębnych 

b) podmiot, który był wnioskodawcą w sprawie 
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Zadanie nr 3 
Wyszukiwanie w Internetowym Portalu Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 

 
Polecenie: 
Wyszukaj sprawę zakończoną zarejestrowaną w roku 2021 w repertorium K, w której 
występował Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prezes Rady Ministrów. 
Podaj: 

a) sygnaturę tej sprawy  

b) nazwę aktu, którego zgodność z Konstytucją RP oceniał TK  

 
Zadanie nr 4 

Wyszukiwanie w serwisie Orzeczeń Sądu Najwyższego 
 

Polecenie: 
Wyszukaj wyrok Sądu Najwyższego wydany w maju 2018 r., przez Izbę Karną w składzie 
3osobowym, w sprawie, w której przewodniczącym był Andrzej Ryński a sprawozdawcą Andrzej 
Tomczyk. 
Podaj: 

a) sygnaturę tej sprawy  

b) treść rozstrzygnięcia z punktu II wyroku 

 

Zadanie nr 5 
Wyszukiwanie w serwisie Orzeczeń Sądu Najwyższego 

 
Polecenie: 
Znajdź uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego, wydaną przez sędziów Izby Cywilnej między 
1 a 7 maja 2021 r. 
Podaj: 

a) imię i nazwisko sprawozdawcy 

b) czy uchwale został nadany status zasady prawnej 

 

Zadanie nr 6 
Wyszukiwanie w serwisie Orzeczeń Sądu Najwyższego 

 
Polecenie: 
Znajdź wyrok Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2019 r. Podaj: 

a) sygnaturę  

b) treść punktu 1 rozstrzygnięcia  

Zadanie nr 7 
Wyszukiwanie w Portalu Orzeczeń 

Polecenie: 
Wskaż ile wyroków Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczących dóbr osobistych (hasło cywilne) 
posiadających tezę zostało opublikowanych w Portalu Orzeczeń. 
 
 
 
 
 
 



Zadanie nr 8 
Wyszukiwanie w Portalu Orzeczeń 

Polecenie: 
Wskaż: 

a) ile wyroków Sądu Rejonowego w Leżajsku jest opublikowanych w Portalu Orzeczeń? 

b) sygnaturę wyroku Sądu Rejonowego w Leżajsku opublikowanego w Portalu Orzeczeń 

wydanego w roku 2017?  

 
Zadanie nr 9 

Wyszukiwanie w Portalu Orzeczeń 
Polecenie: 
Wskaż ile wyroków sądów apelacji wrocławskiej opublikowanych w Portalu Orzeczeń zostało 
wydanych przez sąd, w którego składzie zasiadała sędzia Jolanta solarz? 
 
 
 


