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LEX Context
Wygodna praca z książką w PDF
i precyzyjne cytowanie publikacji prawniczych
LEX Context to nowe rozwiązanie dla prawników i sędziów, które przyspiesza pisanie opinii
prawnej, orzeczenia czy pisma procesowego. Jego istotą jest wzbogacenie posiadanych
publikacji książkowych w LEX o ich wersje PDF i nowe funkcjonalności, dzięki którym
użytkownik może:

Wygodnie nawigować
po książce w PDF,
która jest identyczna
z wersją papierową

Bez odwiedzania
biblioteki bezpiecznie
pracować z książką
w wersji online

Sprawnie i precyzyjnie
cytować publikację
z uwzględnieniem
numeru strony
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Oferta dla sądów 2021
Serwis Informacji Prawnej LEX w proponowanych wersjach zawiera:
LEX Omega dla sądów

Zawartość
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Pakiet Monografii
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1. Cywilne + Publiczne + Karne
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4. Prawo Publiczne

1. Postępowanie Karne
2. Postępowanie Administracyjne
3. Zamówienia Publiczne

1. Postępowanie Karne
2. Postępowanie Administracyjne
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Pakiet LEX Navigator

Cykl szkoleń eksperckich dla sędziów
z możliwością stałego dostępu do nagrań wideo
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Serwis Sędziowski



Praktyczne wyjaśnienia
Tłumaczenia
Linie Orzecznicze
LEX Kompas Orzeczniczy



Systemy Prawa
Czasopisma Premium

LEX Edytor + LEX Cloud + LEX Connect + LEX Documento

LEX Księgowość Premium
LEX Kadry Premium
Zamówienia Publiczne Premium
Informator Prawno-Gospodarczy

Zasoby dostępne zarówno na starej, jak i nowej platformie LEX



Zasoby dostępne tylko w wersji on-line na nowej platformie LEX
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1.1. Akty prawne
Dziennik Ustaw
Najobszerniejsza baza ujednoliconych i ocenionych co do obowiązywania tekstów aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, opracowywana od ponad 30 lat przez zespoły specjalistów
i prawników.
Program zawiera komplet informacji formalnych
o aktach prawnych oraz komplet tekstów aktów
ujednoliconych, opublikowanych w Dzienniku Ustaw
od 1918 r.

Baza dodatkowo wzbogacona o:
• Komplet tekstów projektów ustaw wraz z kompletem uzasadnień od III kadencji Sejmu (ponad
7,8 tys.) i systemem relacji z aktami i konkretnymi
jednostkami redakcyjnymi oraz systemem relacji
z aktami obowiązującymi (zmienia/uchyla).
• Możliwość przeglądania tekstów projektów mogących zmienić akt obowiązujący z poziomu konkretnej jednostki redakcyjnej, której dotyczy projekt (projekty w relacji z aktem obowiązującym,
np. z art. 1 k.c.).

Monitor Polski
Bogata baza ujednoliconych i ocenionych co do
obowiązywania tekstów aktów prawnych opublikowanych w Monitorze Polskim, opracowywana przez
zespoły specjalistów i prawników.

Najważniejsze walory bazy:
• Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 r.
• Komplet tekstów ujednoliconych aktów i ocenionych co do obowiązywania, opublikowanych od
1 stycznia 1945 r.

Dzienniki urzędowe
Największa baza ujednoliconych i ocenionych co
do obowiązywania tekstów aktów prawnych opublikowanych w dziennikach urzędowych naczelnych
i centralnych organów administracji rządowej (aktualnych i stanowiących kontynuację dzienników
wydawanych przez urząd występujący pod inną nazwą), stanowiąca unikalny zbiór dokumentów z ponad 60 wydawnictw. Zawartość bazy opracowywana jest przez zespoły eksperckie specjalizujące się
w wybranej tematyce.
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Najważniejsze atuty bazy:
• Największa baza aktów prawa resortowego dostępna w systemach informacji prawnej.
• Możliwość sprawnego i trafnego przeszukiwania
bazy z wykorzystaniem funkcjonalności takich jak
zawężanie do wybranych dzienników urzędowych,
wybór wielu kryteriów wyszukiwania oraz przeszukiwanie list wynikowych.
• Ciągłe poszerzanie zbiorów o bieżące oraz dawniej
wydane dokumenty, w odpowiedzi na aktualne
potrzeby poszczególnych środowisk prawniczych.
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Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L – wydanie polskie
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria C – wydanie polskie
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej polskie wydanie specjalne
Wolters Kluwer, tworząc swoje programy, zwraca
szczególną uwagę na kompletność źródeł, z których
pozyskuje informacje. Ma to szczególne znaczenie
w przypadku aktów prawnych Unii Europejskiej,
których teksty publikowane są na ogólnodostępnej
stronie EUR-Lex.
Baza zawiera komplet aktów prawnych opublikowanych w polskich wersjach dzienników urzędowych
UE: serii L, serii C oraz w wydaniu specjalnym.

Każdy prezentowany w programie SIP LEX akt prawny pochodzący z wymienionych dzienników jest
oceniony co do aktualności i ujednolicony, a te,
które opublikowano w serii L i wydaniu specjalnym
Dziennika Urzędowego, są wyposażone dodatkowo
w obcojęzyczne teksty (angielski, francuski i niemiecki) pierwotnych wersji tych aktów.
Obecnie baza zawiera ponad 148 tys. polskojęzycznych tekstów aktów prawnych UE.

Prawo miejscowe
Serwis Informacji Prawnej LEX zawiera ponad
1 570 000 aktów prawa miejscowego. Zawartość bazy
opracowywana jest przez zespoły eksperckie specjalizujące się w wybranej tematyce.

• Indeks hasłowy umożliwiające wyszukiwanie dokumentów dotyczących wybranego zagadnienia,
dopasowujące się do wybranego zakresu terytorialnego i ustawień oceny co do obowiązywania.

Najważniejsze atuty bazy:

• Możliwość wyszukiwania aktów prawa miejscowego w zawężeniu do wybranego dowolnie województwa, powiatu i gminy. Powiązanie relacjami
z aktami prawa powszechnego.

• Komplet aktów, ujednolicanych i ocenianych co
do obowiązywania, opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych od wprowadzenia
trójstopniowego podziału terytorialnego w 1999 r.

Pomniki prawa
Ujednolicone teksty między innymi następujących
aktów prawnych z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień:
• Kodex Napoleona z 21.03.1804 r. (K.N.1808.1.1.3)
• Kodex Cywilny Królestwa Polskiego z 1.06.1825 r.
(Dz.P.K.P.1825.10.41.3)
• Kodeks Cywilny obowiązujący na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej (Bürgerliches
Gesetzbuch) z 18.08.1896 r. (Z.U.Z.Z.1923.1.10.1)
• Powszechna Księga Ustaw Cywilnych (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) z 1.06.1811 r.
(P.K.U.C.1811.1.1.1)
• Zaprowadzenie ustawy o wykonywaniu sądownictwa i właściwości sądów zwyczajnych w sprawach
cywilnych

• (Norma jurysdykcyjna) z 1.08.1895 r.
(Dz.u.p.1895.1.57.110)
• Prawo o Przywilejach i Hipotekach z 1.06.1925 r.
(Dz.P.K.P.1825.9.40.355)
• Uzupełnienie postanowień ustawy krajowej
o założeniu i wewnętrznym urządzeniu ksiąg hipotecznych dla Królestwa Galicyi i Lodomeryi
z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z 2.01.1894 r.
(Dz.u.kr.1894.1.16.1)
• Prawo o ustaleniu własności dóbr nieruchomych,
o przywilejach i hypotekach w mieysce tytułu
XVIII. księgi III. kodexu cywilnego z 14.04.1818 r.
(Dz.P.K.P.1818.5.21.295)
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1.2. Orzecznictwo i pisma urzędowe
Orzeczenia z Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych
Serwis Informacji Prawnej LEX posiada największą
na rynku bazę orzeczeń sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych pochodzących z Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych.
Portal ten powstał z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i jest rozwijany przez Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa (CKIS) Sądu
Apelacyjnego we Wrocławiu. Baza ta to obecnie

ponad 339 tys. orzeczeń publikowanych na portalu
od 2013 r. Jest dostępna w jednym miejscu i na bieżąco uzupełniana. Orzeczenia pochodzące z Portalu
Orzeczeń Sądów Powszechnych są powoływane w liniach orzeczniczych.
Orzeczenia są dostępne między innymi przez wyszukiwarkę, po sygnaturze i spod jednostek redakcyjnych
aktów prawnych powoływanych w treści uzasadnień.

Orzecznictwo sądów, administracji i pisma urzędowe
Wolters Kluwer dba o najwyższą jakość swoich produktów, dokładając wszelkich starań, by baza orzeczeń i pism urzędowych była starannie dobrana,
i aktualna. Użytkownik naszych produktów ma możliwość samodzielnie policzyć dokumenty znajdujące
się w programie.
Orzeczenia i pisma urzędowe poddawane są opracowaniu redakcyjnemu, w trakcie którego opatrywane są tytułami, tezami, odniesieniami formalnymi i merytorycznymi do innych dokumentów (w tym
do aktów prawnych). Tezy orzeczeń i pisma urzędowe oceniane są przez redakcję Wolters Kluwer
co do aktualności.
Całość opracowania ma czynić dokumenty źródłowe łatwiejszymi do odnalezienia przez użytkownika,
niezależnie od sposobu wyszukiwania.
Baza zawiera:
• Ocenę aktualności tez orzeczeń i pism urzędowych wraz z czytelnym oznaczeniem na listach
wynikowych.
• Orzeczenia: Sądu Najwyższego – ponad 170 tys.,
Naczelnego Sądu Administracyjnego – ponad
289 tys., wojewódzkich sądów administracyjnych
– ponad 1 465 tys., Trybunału Konstytucyjnego
– ponad 11 tys.
• Orzeczenia sądów powszechnych: sądów apelacyjnych – ponad 87 tys., sądów okręgowych – ponad 158 tys., sądów rejonowych – ponad 89 tys.
• Niepublikowane orzeczenia SN, NSA i WSA.
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• Orzecznictwo administracji: regionalnych izb obrachunkowych – ponad 16 tys., samorządowych
kolegiów odwoławczych – ponad 1200, wojewodów – ponad 25 tys.
• Orzeczenia Zespołu Arbitrów/Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – ponad 37 tys.
• Orzeczenia luksemburskie i strasburskie – ponad
88 tys.
Uważamy, że w niektórych przypadkach dla naszych
użytkowników ważny jest dostęp do danego dokumentu jako jednego obiektu, nawet jeżeli składa się
z kilku elementów, co jest szczególnie ważne przy
podawaniu liczby orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawied
liwości oraz Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka. W programie LEX orzeczeniu ETS,
poza samą treścią rozstrzygnięcia, towarzyszy opinia
rzecznika generalnego oraz różne wersje językowe.
Ponadto istnieje możliwość wyszukania sprawy pod
każdą sygnaturą (czasem jedno orzeczenie ma kilkanaście sygnatur). W programie LEX takie orzeczenie
ETS, mimo że składa się z wielu elementów (rozstrzygnięcie, opinia, wersje językowe, sygnatury spraw),
jest prezentowane dla jako jeden obiekt. Podobnie
jest z orzeczeniami ETPC, które poza samym rozstrzygnięciem zawierają różne wersje językowe i również
mogą występować pod wieloma sygnaturami.
• Pisma urzędowe naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz agencji rządowych i innych instytucji państwowych (obecne
i archiwalne) – ponad 424 tys.
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2.1. LEX Komentarze

Moduł zawiera najbogatszy na rynku polskim wybór opracowań autorskich dotyczących przepisów i instytucji prawa. Zawartość oraz kierunek rozwoju modułów komentarzowych wynika ze specyfiki pracy wymiaru
sprawiedliwości oraz jest odpowiedzią na potrzeby praktyki prawniczej.
Autorami są uznani praktycy związani z najważniejszymi instytucjami i organami prawnymi, a także wybitni
przedstawiciele środowisk naukowych, w tym sędziowie sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego.

LEX Komentarze Prawo Cywilne
Moduł zawiera blisko 1050 komentarzy obejmujących m.in.: prawo cywilne materialne, prawo cywilne procesowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo konkurencji, prawo
bankowe, prawo spółdzielcze, prawo rynku kapitałowego, prawo zamówień publicznych, prawo upadłościowe, prawo własności przemysłowej, prawo własności intelektualnej, prawo prasowe.
Autorami są m.in.:
• prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
• dr hab. Mariusz Fras
• SSN Katarzyna Gonera
• SSN Jacek Gudowski
• dr hab. Magdalena Habdas
• prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
• prof. dr hab. Andrzej Kidyba
• SSN dr hab. Małgorzata Manowska
• SSN Henryk Pietrzkowski
• prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
• dr hab. Tadeusz Zembrzuski

Nowelizacja KPC z LEX-em
W LEX-ie dostępne są komentarze uwzględniające największą w ostatnich latach nowelizację
postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 r.
Zmianie uległo prawie 300 artykułów, co ma
fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego.
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LEX Komentarze Prawo Karne
Moduł zawiera blisko 770 komentarzy obejmujących m.in.: prawo karne materialne, prawo karne procesowe,
prawo karne skarbowe, prawo karne wykonawcze, prawo wykroczeń, postępowanie w sprawach nieletnich.
Autorami są m.in.:
• prof. dr hab. Katarzyna Dudka
• prof. dr hab. Marian Filar
• prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk
• prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek
• prof. dr hab. Marek Mozgawa
• prof. dr hab. Ryszard A. Stefański
• prof. dr hab. Maria Szewczyk
• SSN dr hab. Dariusz Świecki
• SSN Stanisław Zabłocki
• prof. dr hab. Andrzej Zoll

LEX Komentarze Prawo Pracy
Moduł zawiera pponad 540 komentarzy omawiających m.in. kodeks pracy, zbiorowe prawo pracy, prawo
ubezpieczeń społecznych czy pragmatyki zawodowe. Znajdują się tu obszerne omówienia instytucji i rozwiązań prawnych oraz wybór orzecznictwa i piśmiennictwa z dziedziny prawa pracy, a także praktyczne
opracowania wybranych regulacji czy zagadnień.
Autorami są m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•

prof. dr hab. Krzysztof W. Baran
prof. dr hab. Ludwik Florek
SSN prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
SSN Józef Iwulski
SSN dr Kazimierz Jaśkowski
SSN prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska
dr hab. Łukasz Pisarczyk
SSN prof. dr hab. Krzysztof Rączka

LEX Komentarze Prawo Publiczne
Moduł zawiera ponad 1230 komentarzy m.in. z następujących dziedzin: prawo podatkowe, prawo finansowe,
prawo administracyjne, prawo konstytucyjne, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, prawo samorządowe, prawo medyczne, postępowanie egzekucyjne w administracji, gospodarka nieruchomościami,
ochrona środowiska i przyrody, prawo oświatowe, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, pomoc
społeczna, prawo geodezyjne i kartograficzne.
Autorami są m.in.:
• dr Adam Bartosiewicz
• dr Włodzimierz Dzierżanowski
• prof. dr hab. Leonard Etel
• SNSA dr hab. Małgorzata Jaśkowska
• prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka
• SSA dr hab. Piotr Przybysz
• prof. dr hab. Wojciech Radecki
• dr hab. Iwona Sierpowska
• prof. dr hab. Marek Wierzbowski
• prof. dr hab. Andrzej Wróbel
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2.2. LEX Monografie
LEX Monografie to baza znanych i cenionych publikacji wydawnictw Wolters Kluwer, LexisNexis oraz innych
współpracujących z nami oficyn. Duży wybór publikacji m.in. z serii Biblioteka Sądowa, Metodyki, Biblioteki Prawa, Monografie zapewnia specjalistyczną pomoc merytoryczną w rozwiązaniu złożonych problemów prawnych.
LEX Monografie to dostęp do najobszerniejszej biblioteki prawniczych publikacji w powiązaniu z aktami
prawnymi i orzecznictwem z najważniejszych dziedzin prawa. Monografie przedstawiają poszczególne zagadnienia prawne w pogłębiony i wszechstronny sposób. W publikacjach tych w szerokim zakresie uwzględniony jest dorobek orzecznictwa i doktryny prawa. Problemy poruszone w monografiach stanowią fundamentalny dla nauki i praktyki przegląd rozwoju naukowej myśli prawniczej w Polsce.
Autorzy to uznani praktycy i teoretycy, reprezentujący najważniejsze instytucje i organy prawne, środowiska
naukowe oraz szkoły nauki prawa, w tym sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz
Naczelnego Sądu Administracyjnego.

LEX Monografie Prawo Cywilne
Moduł zawiera ponad 1060 monografii. Obejmuje m.in.: prawo cywilne materialne, prawo cywilne
procesowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo
gospodarcze, prawo handlowe, prawo konkurencji, prawo bankowe, prawo spółdzielcze, prawo
rynku kapitałowego, prawo zamówień publicznych, prawo upadłościowe, prawo własności przemysłowej, prawo własności intelektualnej, prawo
prasowe. W publikacjach tych w szerokim zakresie
uwzględniony jest dorobek orzecznictwa i doktryny prawa prywatnego.

LEX Monografie Prawo Karne
Moduł zawiera ponad 410 monografii. Obejmuje m.in.: prawo karne materialne, prawo
karne procesowe, prawo karne skarbowe,
prawo karne wykonawcze, prawo wykroczeń,
postępowanie w sprawach nieletnich. To wnikliwe opracowania zagadnień prawnych, reprezentujące wysoki poziom naukowy i przydatne w pracy sędziego.
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LEX Monografie Prawo Pracy
Moduł zawiera ponad 250 monografii.
Obejmuje m.in.: kodeks pracy, zagadnienia
zbiorowego prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych czy pragmatyk służbowych.
Dzięki szczegółowemu ujęciu tematu łączącemu teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór
orzecznictwa) stanowi nieocenioną pomoc
w analizie zagadnień prawnych.

LEX Monografie Prawo Publiczne
Moduł zawiera ponad 950 tytułów. Obejmuje
m.in.: prawo podatkowe, prawo finansowe, prawo administracyjne, prawo konstytucyjne, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych,
prawo samorządowe, prawo medyczne, postępowanie egzekucyjne w administracji, gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska i przyrody, prawo oświatowe, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne, pomoc
społeczną, prawo geodezyjne i kartograficzne.
Publikacje cechuje kompleksowość analiz oraz
praktyczne ujęcie omawianej problematyki.

2.3. LEX Prawo Europejskie Komentarze i Monografie
Baza komentarzy i monografii LEX Prawo Europejskie wyróżnia się nie tylko największą liczbą opracowań, ale również rozległym zakresem przedmiotowym oraz jakością opracowania, którą gwarantują
uznani autorzy. Opracowania dostępne w programie ułatwiają zapoznanie się z treścią i zrozumienie podstawowych aktów prawa europejskiego oraz
dostarczają wiedzy na temat najważniejszych zagadnień z zakresu prawa Unii Europejskiej i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zarówno
materialnoprawnych, jak i proceduralnych czy instytucjonalnych.
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Najważniejsze wartości:
• ponad 120 komentarzy i 280 monografii dotyczących prawa europejskiego,
• wśród autorów publikacji wybitne autorytety
środowiska prawniczego, zarówno teoretycy, jak
i praktycy,
• bogaty zbiór dokumentów ułatwiający zapoznanie
się i zrozumienie treści podstawowych aktów prawa europejskiego,
• nieustający rozwój zasobów.
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2.4. Praktyczne wyjaśnienia
Zbiór dokumentów autorskich opisujących w praktyczny sposób instytucje prawne z zakresu prawa
administracyjnego, finansowego, pracy, ochrony
środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
wielu innych szczegółowych dziedzin.
Podstawą zbioru są pytania i odpowiedzi. To około
255 tys. autentycznych pytań zadanych użytkowników produktów marki LEX. Każdemu pytaniu to-

warzyszy odpowiedź autorstwa uznanego praktyka
w danej dziedzinie wiedzy prawniczej.
Dodatkowo w zbiorze dostępne są komentarze
praktyczne, w liczbie blisko 10 tys. Są to dokumenty, w których w przystępny, sposób omawiane są
konkretne instytucje prawne. Autorami są praktycy
i teoretycy, pracownicy instytucji i urzędów, wydziałów prawa, ekonomii i zarządzania.

2.5. Systemy Prawa
Opracowania o charakterze systemowym są źródłem szczegółowej wiedzy z zakresu określonej gałęzi prawa, mogą być wykorzystane jako pomoc w rozwiązaniu konkretnych problemów interpretacyjnych pojawiających się w praktyce stosowania prawa. Dlaczego warto mieć dostęp do modułu Systemy Prawa?
System Prawa:
• zapewnia nieocenioną pomoc w rozwiązywaniu praktycznych problemów,
• zawiera odpowiedzi na trudne pytania,
• umożliwia zapoznanie się z opiniami najwybitniejszych autorów zgromadzonymi w jednym miejscu.
Moduł dostępny tylko w wersji on-line na nowej platformie LEX.

System Prawa Procesowego Cywilnego 
System Prawa Procesowego Cywilnego to wielotomowe dzieło opracowane pod redakcją merytoryczną prof. dra hab. Tadeusza Erecińskiego.
Autorami są wybitni procesualiści związani z praktyką wymiaru sprawiedliwości. Opracowanie ma charakter ponadczasowy, kompleksowo omawia cały
system instytucji polskiej procedury cywilnej.
Dostępne w module:
• Tom II. wol. 2. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji, redakcja naukowa prof.
dr hab. SSN Tadeusz Wiśniewski
• Tom III. Środki zaskarżenia (wol. 1 i 2), redakcja naukowa SSN Jacek Gudowski
• Tom V. Postępowanie zabezpieczające, redakcja
naukowa prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
W przygotowaniu:
• Tom I. wol. 1. Zagadnienia ogólne, redakcja naukowa prof. dr hab. SSN Karol Weitz, prof. UAM dr hab.
SSN Paweł Grzegorczyk
• Tom I. wol. 2. Zagadnienia ogólne, redakcja naukowa prof. dr hab. SSN Karol Weitz, prof. UAM SSN dr
hab. Paweł Grzegorczyk
• Tom II. wol. 1. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji, redakcja naukowa prof.
dr hab. SSN Karol Weitz

• Tom II. wol. 3. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji, redakcja naukowa prof.
dr hab. Sławomir Cieślak
• Tom IV. wol. 1. Postępowanie nieprocesowe (część
ogólna), redakcja naukowa prof. dr hab. Kazimierz
Lubiński
• Tom IV. wol. 2. Postępowanie nieprocesowe (część
szczegółowa), redakcja naukowa prof. dr hab.
Kazimierz Lubiński
• Tom VI. Postępowanie egzekucyjne, redakcja naukowa prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
• Tom VII. Międzynarodowe i europejskie prawo
procesowe cywilne, redakcja naukowa prof. dr
hab. SSN Karol Weitz, prof. UAM SSN dr hab. Paweł
Grzegorczyk
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System Prawa Karnego Procesowego 
System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe dzieło opracowane pod redakcją merytoryczną
prof. dra hab., sędziego SN, sędziego MTK Piotra Hofmańskiego. Autorami są przedstawiciele wszystkich
ośrodków uniwersyteckich zajmujących się postępowaniem karnym oraz wybitni praktycy: sędziowie
Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, adwokaci, prokuratorzy, członkowie Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Karnego.

Dostępne w module:

W przygotowaniu:

• Tom I. Zagadnienia ogólne (część 1 i 2), redakcja
naukowa prof. dr hab. Piotr Hofmański

• Tom VII. Czynności procesowe, redakcja naukowa
dr hab. Ireneusz Nowikowski

• Tom II. Proces karny – rozwiązania modelowe
w ujęciu prawnoporównawczym, redakcja naukowa prof. dr hab. Piotr Kruszyński

• Tom IX. Środki przymusu, redakcja naukowa prof.
dr hab. SSN Tomasz Grzegorczyk

• Tom III. Zasady procesu karnego (części 1-4),
redakcja naukowa prof. dr hab. Paweł Wiliński

• Tom. XI. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji, redakcja naukowa prof. dr hab. Kazimierz
Zgryzek

• Tom IV. Dopuszczalność procesu, redakcja naukowa dr Maria Jeż-Ludwichowska, prof. UMK dr hab.
Arkadiusz Lach

• Tom XII. Postępowanie odwoławcze, redakcja naukowa dr hab. Sławomir Steinborn, dr hab. Krzysztof Woźniewski

• Tom V. Sądy i inne organy postępowania karnego, redakcja naukowa prof. dr hab. Zbigniew
Kwiatkowski

• Tom XIII. Nadzwyczajne środki zaskarżenia i środki
pozaprocesowe, redakcja naukowa SSN Stanisław
Zabłocki

• Tom VI. Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, redakcja naukowa prof. dr hab. Cezary Kulesza

• Tom XV. Pozakodeksowe postępowania szczególne, redakcja naukowa prof. dr hab. SSN Tomasz
Grzegorczyk

• Tom VIII. Dowody (część 1 i 2), redakcja naukowa
prof. dr hab. Jerzy Skorupka

• Tom XVI. Postępowania po uprawomocnieniu się
orzeczenia, redakcja naukowa prof. UJ dr hab.
Andrzej Światłowski

• Tom X. Postępowanie przygotowawcze, redakcja
naukowa prof. dr hab. Ryszard A. Stefański
• Tom XIV. Tryby szczególne, redakcja naukowa prof.
dr hab. Feliks Prusak
• Tom XVIII. Koszty procesu w sprawach karnych, redakcja naukowa prof. UR dr hab. Monika
Klejnowska
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• Tom XVII. Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych, redakcja naukowa prof. dr hab.
SSN Lech Paprzycki, prof. KUL dr hab. Małgorzata
Wąsek-Wiaderek
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System Prawa Pracy 
System Prawa Pracy to wielotomowe opracowanie
pod redakcją naukową prof. dra hab. Krzysztofa W.
Barana. W sposób kompleksowy i usystematyzowany zaprezentowano w nim wszystkie instytucje obowiązującego ustawodawstwa pracy. Poglądy przedstawione przez wybitnych przedstawicieli nauki
prawa pracy z różnych ośrodków naukowych będą
użyteczne w stosowaniu obowiązujących norm oraz
wymiany poglądów w środowisku pracy.
Dostępne w module:
• Tom I. Część ogólna prawa pracy, redakcja naukowa prof. dr hab. Krzysztof W. Baran

• Tom VIII. Prawo rynku pracy, redakcja naukowa
dr hab. Mirosław Włodarczyk

• Tom II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna,
redakcja naukowa prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz

• Tom IX. Międzynarodowe publiczne prawo pracy,
redakcja naukowa prof. dr hab. Krzysztof W. Baran

• Tom IV. Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne
stosunki pracy, redakcja naukowa prof. dr hab.
Zbigniew Góral
• Tom V. Zbiorowe prawo pracy, redakcja naukowa
prof. dr hab. Krzysztof W. Baran
• Tom VI. Procesowe prawo pracy, redakcja naukowa prof. dr hab. Krzysztof W. Baran
• Tom VII. Zatrudnienie niepracownicze, redakcja
naukowa prof. dr hab. Krzysztof W. Baran

• Tom X. Międzynarodowe prawo pracy. Standardy europejskie, redakcja naukowa prof. dr hab.
Krzysztof W. Baran
W przygotowaniu:
• Tom III. Indywidualne prawo pracy. Część szczególna, redakcja naukowa prof. dr hab. Krzysztof
W. Baran
• Tomy XI-XIV
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System Prawa Administracyjnego Procesowego

WKRÓTCE W OFERCIE

System Prawa Administracyjnego Procesowego
to wielotomowe dzieło powstające pod redakcją
naczelną prof. dr hab. Grzegorza Łaszczycy oraz
prof. dr hab. Andrzeja Matana. W poszczególnych
tomach przedstawione zostaną zagadnienia postępowania administracyjnego ogólnego, administracyjnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego oraz administracyjnych postępowań
szczególnych. Autorami są wybitni przedstawiciele nauki prawa administracyjnego z różnych
ośrodków naukowych.

Wkrótce dostępne w module:

W przygotowaniu:

• Tom I. Zagadnienia ogólne, redakcja naukowa
prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca

• Tom III. Administracyjne postępowanie egzekucyjne

• Tom II. Postępowanie administracyjne ogólne
– Część 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania administracyjnego ogólnego, redakcja naukowa prof. dr hab. Wojciech
Chróścielewski
– Część 2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego ogólnego, redakcja naukowa prof.
dr hab. Jan Paweł Tarno, prof. dr hab. Wojciech
Piątek
– Część 3. Czynności procesowe w postępowaniu
administracyjnym ogólnym, redakcja naukowa
prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca, prof. dr hab.
Andrzej Matan
– Część 4. Dynamika postępowania administracyjnego ogólnego, redakcja naukowa prof. dr
hab. Czesław Martysz
– Część 5. Weryfikacja rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym ogólnym, redakcja naukowa prof. dr hab. Barbara Adamiak
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– Część 1. Administracyjne postępowanie egzekucyjne, redakcja naukowa prof. dr hab. Dariusz
Kijowski
– Część 2. Administracyjne postępowanie zabezpieczające. Wzajemna pomoc w dochodzeniu
należności pieniężnych, redakcja naukowa
prof. dr hab. Dariusz Kijowski
• Tom IV. Postępowania autonomiczne i szczególne.
Postępowania niejurysdykcyjne, redakcja naukowa prof. dr hab. Andrzej Matan
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Jest już 24 kandydatów na sędziów SN

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło nową wersję projektu
ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary. Eksperci przestrzegają, że nowe przepisy
za bardzo promują branżę audytorską. Może to doprowadzić do
naruszenia konkurencji na rynku. Firmy mogą także zostać zmuszone
do przeprowadzania kosztownych audytów.

22 535 84 84

ZADAJ PYTANIE
DROGĄ MAILOWĄ

Irlandzki sąd jeszcze zwleka z ekstradycją Polaka
TK nie powinien publikować danych autorów skarg
E-akta? Sędzia Łochowski: sądy muszą odejść od papieru
Sędzia Gudowski udostępnia swój zbiór orzecznictwa i piśmiennictwa
Polski sąd - wokanda czytelna, problemem ... toaleta

WYSZUKAJ
PYTANIE W BAZIE

Zobacz wszystko

Zobacz wszystko

Terminarz
Mapa
Zegar legislacyjny

Redakcja poleca

Komentarze praktyczne
Potencjalne sankcje za nieprzekazywanie danych w formie jednol...

Dla kogo zwrot VAT w terminie 25 dni

Podstawowe problemy z raportowaniem JPK_FA

Stosowanie podstępu wobec świadka w procesie karnym

Struktura JPK_VAT - podstawowe problemy

Zatrudnianie cudzoziemców - zapraszamy na szkolenie online!

Nowy komentarz do Prawa zamówień publicznych

Podstawowe problemy związane z raportowaniem JPK_MAG

Awans zawodowy nauczycieli i ocena pracy po zmianach - zapros...

Czas na udzielenie urlopu zaległego

Podstawowe problerny związane z raportowaniern JPK_WB

RODO w instytucjach ﬁnansowych

Czas na lI ratę odpisu na ZFŚS

Podstawowe problemy z raportowaniem JPK_KR

JPK na żądanie, ze szczególnym uwzględnieniern JPK_FA

Zobacz wszystko

130 000
praktycznych rozwiązań
Baza odpowiedzi ekspertów
na pytania użytkowników LEX
Dostęp do bazy praktycznych
odpowiedzi i rozwiązań
problemów w zakresie
księgowości (ponad 72 tys.),
kadr (ponad 29 tys.) oraz
zamówień publicznych
(ponad 8,5 tys.).

Szkolenia online

Elektronizacja zamówień publicznych - szkolenie online

Elektronizacja zamówień publicznych - szkolenie online

Pomoc

Kalendarium

Sugestie

WYSZUKAJ
PYTANIE W BAZIE

Postępowanie powypadkowe

Zobacz wszystko

Zobacz wszystko

Ponad 40 szkoleń rocznie
Merytoryczne szkolenia online
» nowoczesne metody zdobywania specjalistycznej wiedzy,
» co najmniej 11 szkolenia z zakresu księgowości,
kadr (min. 11 szkoleń), zamówień publicznych (min. 8 szkoleń),
» szkolenia prowadzone przez praktyków i ekspertów,
» aktualne tematy i najważniejsze problemy prawne,
» możliwość zadawania pytań podczas szkolenia,
» możliwość zdobycia certyfikatów.
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2.6. Czasopisma Premium
Moduł Czasopisma Premium zawiera pełne teksty
ponad 65 000 artykułów z 54 czasopism, w tym periodyków niedostępnych w konkurencyjnych bazach.
Najbardziej wartościowe merytorycznie czasopisma
podlegają w LEX-ie autorskiemu tezowaniu, dzięki
czemu bez konieczności czytania całego artykułu czytelnik otrzymuje informację o kluczowych poglądach.

» Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
– od 1994 roku

Artykuły pochodzą z czasopism tj.:

» Prawo Papierów Wartościowych – z lat 2000-2001

» Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
Sectio G IUS – od 1954 roku

» Prawo w Działaniu – od 2011 roku

» Anti Discrimination Law Review – od 2017 roku

» Państwo i Prawo – od 1990 roku
» Polish Yearbook of International Law
– z lat 1966-2016
» Polski Proces Cywilny* – od 2010 roku

» Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego
– od 2007 rok

» Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
– od 2010 roku

» Prokurator – z lat 2000-2012

» Biuletyn Sądu Najwyższego – Izba Pracy,
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
– z lat 2011-2012

» Przegląd Legislacyjny – od 2013 roku

» Prokuratura i Prawo – od 1995 roku
» Przegląd Podatkowy – od 1991 roku

» Coaching Review – od 2010 roku

» Przegląd Prawa Handlowego – od 1992 roku

» Czasopismo Kwartalne Całego Prawa
Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku
Kapitałowego – z lat 2007-2010

» Przegląd Prawa Publicznego* – od 2009 roku

» Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
– od 2009 roku
» Europejski Przegląd Sądowy – od 2005 roku
» Finanse Komunalne – od 1994 roku
» Forum Prawnicze – od 2010 roku
» Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd
Orzecznictwa – z lat 2005-2018
» Gdańskie Studia Prawnicze – od 1997 roku
» Glosa – od 1995 roku
» Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy
i Regulacyjny – od 2012 roku
» Ius Novum – od 2007 roku
» Krajowa Rada Sądownictwa – z lat 2008-2018
» Management and Business Administration CE
– od 2010 roku
» Metropolitan. Przegląd Naukowy – od 2014 roku
» Nieruchomości i Prawo – z lat 2011-2013
» Nowy Przegląd Notarialny – od 2012 roku
» Orzecznictwo Sądów Polskich* – od 2009 roku

» Przegląd Prawa Wyznaniowego – od 2009 roku
» Przegląd Sądowy* – od 2009 roku
» Przegląd Sejmowy – od 2003 roku
» Review of European and Comparative Law
– od 2015 roku
» Samorząd Terytorialny – od 1991 roku
» Santander Art and Culture Law Review
- od 2015 roku
» Studia Iuridica Lublinensia – od 2003 roku
» Studia Iuridica Toruniensia – od 2001 roku
» Studia Prawnicze i Administracyjne
– od 2010 roku
» Studia Prawnicze KUL – od 2015 roku
» Studia z Prawa Wyznaniowego – od 2012 roku
» Temidium – od 2010 roku
» Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
– od 2008 roku
» Zeszyty Naukowe Sądownictwa
Administracyjnego* – od 2009 roku
» Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
– od 1990 roku

* NOWOŚĆ, pełne zasoby dostępne wyłącznie na nowej platformie LEX-a.
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www.temida.wolterskluwer.pl

LEX Czasopisma
Premium
Największy na rynku zbiór piśmiennictwa prawniczego. Ponad 65.000
artykułów, glos, recenzji i omówień orzeczeń z 54 czasopism prawniczych.
W tym szczególnie cenione przez sędziów tytuły:

Orzecznictwo
Sądów Polskich

Gdańskie Studia
Prawnicze

- Przegląd Orzecznictwa

www.produkty.LEX.pl/czasopisma

Prokuratura
i Prawo
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2.7. Dane dotyczące podmiotów gospodarczych
Informacje na temat firm zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, wzbogacone o szereg
funkcjonalności usprawniających podejmowanie
decyzji obarczonych dużym ryzykiem finansowym
1.

2.

Wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, opublikowane od 2001 roku w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym, które zawierają następujące
informacje o podmiotach:
• nazwę i dane adresowe podmiotu,
• nazwę i adres sądu rejestrowego,
• numery identyfikacyjne NIP, REGON, KRS
• skład zarządu,
• dane o wspólnikach wraz z informacją
o liczbie i wielkości posiadanych udziałów,
• skład organów nadzoru,
• pełną informację o działalności (PKD),
• informację o oddziałach,
• informacje o przekształceniu podmiotu,
• Informacje o złożonych sprawozdaniach
do KRS.
Komplet ogłoszeń opublikowanych w Monitorze
Polskim B (historyczne – do roku 2012) oraz Monitorze Spółdzielczym B

3.

Komplet ogłoszeń opublikowanych w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym.

4.

Informacje o dacie uprawomocnienia wykreślenia podmiotu z KRS.

5.

Dodatkowe dane w metryce o postępowaniach
prawnych, jakie się toczą wobec danego podmiotu:
• likwidacja,
• upadłość,
• postępowanie naprawcze,
• postępowania układowe,
• informacja o rozwiązaniu spółki,
• informacja, w jaką inną spółkę przekształcił
się podmiot,
• informacja, z jakiej firmy powstał podmiot.

6.

Metryka podmiotu i osoby na wybrany dzień
– opcja Kalendarza.

7.

Historia umożliwiająca śledzenie zmian między
wpisami - wykaz zmian danych o podmiocie czy
osobie, przedstawiony w dwóch wymiarach - w podziale na rodzaj danych (np. zmiana reprezentacji,

zmiana przedmiotu działalności) bądź w postaci
osi czasu (np. zmiana w konkretnym dniu).
8.

Zaawansowane filtry wyszukiwania informacji gospodarczych m.in. po numerach ewidencyjnych: KRS, REGON, PESEL, pełnionej funkcji
w podmiocie, formie prawnej, siedzibie, promulagatorach, dacie publikacji i wiele innych.

9.

Raport zbiorczy wpisów – zestawienie w jednym
dokumencie wszystkich danych zawartych w Historii podmiotu i osoby.

10. Wyszukiwarka i pełna baza informacji teleadresowych oraz o wydziałach i numerach kont bankowych instytucji publicznych.
11. Instytucje właściwe dla podmiotu – funkcjonalność, która umożliwia wskazanie wszystkich
instytucji i urzędów właściwych miejscowo dla
adresu siedziby danego podmiotu.
12. Profil osoby, a w nim: aktualne i historyczne powiązania osoby z podmiotami, ze wskazaniem
rodzaju i szczegółów relacji.
13. Powiązania kapitałowo-osobowe w wersji graficznej oraz tabelarycznej. To szybki podgląd
wszystkich podmiotów i osób powiązanych
z wybranym obiektem głównym. Graf powiązań
to nowoczesna, interaktywna forma prezentacji,
która umożliwia wizualizację powiązań na wybrany moment w czasie.
14. Informacja o statusie podmiotu VAT wraz z datami rejestracji/ wykreślenia oraz lista firmowych rachunków bankowych przypisanych do
podmiotu (tzw. Biała Lista Podatników VAT).
Status podmiotu można sprawdzić na bieżącą
datę oraz wybrany dzień.
15. Notatki, Ulubione, Historia przeglądania - to
funkcjonalności, które usprawniają codzienną
pracę. Dzięki notatkom można zapisywać dowolne treści, istotne z punktu użytkownika. Często przeglądane profile podmiotów, osób, czy
instytucji, a także ogłoszenia oraz wyniki wyszukiwania można zapisać na liście ulubionych, by
móc powrócić do nich w dowolnym momencie.
Natomiast dzięki historii przeglądania można
w szybki sposób mieć podgląd do ostatnio odwiedzanych treści.
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3.1. LEX Navigator
System interaktywnych schematów prezentujących krok po kroku czynności uczestników postępowań.
Schematy pokazują różne scenariusze przebiegu danego postępowania, terminy na dokonanie określonych
czynności, potencjalne reakcje innych uczestników postępowania. Kluczowe kroki w każdej procedurze
opatrzone są praktycznymi wskazówkami oraz podstawami prawnymi. Autorzy wskazują również
najważniejsze orzecznictwo dla danego kroku postępowania. W ramach Navigatorów użytkownik otrzymuje
dostęp do dokumentów wykładni i praktyki oferowanych w produktach Wolters Kluwer – orzeczeń sądów
i administracji, tez z piśmiennictwa, glos, wzorów, komentarzy i monografii.
Autorzy tworzący LEX Navigatory:
»

SNSA Bogusław Dauter

»

SSN prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk

»

Prof. dr hab. Andrzej Kidyba

»

SNSA prof. dr hab. Zbigniew Niewiadomski

»

SSN prof. dr hab. Lech K. Paprzycki

»

SSA prof. dr hab. Jerzy Skorupka

»

Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

»

Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański

»

SSN prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

»

Prof. dr hab. Andrzej Wróbel

Przykładowy schemat procedury w LEX
Schemat procedury

Kolejne kroki
danej procedury
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Lista dokumentów
powiązanych z danym
krokiem procedury

Praktyczna wskazówka
szczegółowo opisująca
dany krok procedury
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LEX Navigator Prawo Cywilne i Handlowe
Zawiera procedury z zakresu kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego

LEX Navigator Postępowanie Karne
Zawiera procedury opisujące krok po kroku czynności uczestników postępowań uregulowanych przepisami m.in. kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego skarbowego, kodeksu karnego wykonawczego,
ustawy o Policji, czy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne
Zawiera procedury z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, egzekucji administracyjnej, dostępu do informacji publicznej, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych.

LEX Navigator Prawo Pracy
Zawiera procedury z zakresu postępowań uregulowanych przepisami prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępowania cywilnego w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych.

LEX Navigator Zamówienia Publiczne
Zawiera procedury dotyczące prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, koncesji
na roboty budowlane lub usługi.

LEX Navigator Procedury Podatkowe
Zawiera procedury omawiające instytucje z zakresu prawa podatkowego – zarówno materialnego, jak i procesowego.

LEX Navigator Budownictwo i Ochrona Środowiska
Zawiera procedury z zakresu: prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także innych ustaw potrzebnych w procesie
inwestycyjnym.

LEX Navigator Ochrona Zdrowia
Zawiera procedury z zakresu takich dziedzin, jak: zawieranie i realizacja umów z NFZ, zamówienia na świadczenia zdrowotne (subkontrakty), kontrola działalności leczniczej, prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej, zakładanie i rejestracja działalności leczniczej, postępowanie przed wojewódzkimi komisjami
ds. zdarzeń medycznych, obowiązki personelu medycznego w związku z rozpoznaniem zakażeń i chorób
zakaźnych, procedury szpitalne związane z obsługą pacjenta (prawa pacjentów, lekarzy), postępowanie z odpadami medycznymi i komunalnymi w szpitalach.
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3.2 LEX Kompas Orzeczniczy

NOWE FUNKCJE

W ofercie LEX dla sądów dostępna jest nowa wizualizacja funkcji i rozwiązań orzeczniczych czyli LEX Kompas
Orzeczniczy.
LEX Kompas Orzeczniczy to pakiet nowych funkcjonalności, dzięki którym użytkownik szybciej znajdzie interesujące go orzeczenia.
Nowe funkcjonalności, które tworzą LEX Kompas Orzeczniczy to:
» orzeczenia seryjne – grupowanie orzeczeń w ramach jednej pozycji na listach wyszukiwania
» orzeczenia podobne – prezentacja orzeczeń o podobnej treści
» wybór eksperta – wskazanie istotnych orzeczeń wybranych przez eksperta
» pokaż tezę w uzasadnieniu – szybkie przejście do fragmentu w treści orzeczenia, z którego pochodzi teza.
Nowe rozwiązania nawigacyjne, ułatwiające korzystanie z LEX Kompas Orzeczniczy:
Dodatkowa zakładka na listach wynikowych - to alternatywna lista wynikowa, w której orzeczenia o niemal
identycznej treści prezentowane są nie jako pojedyncze obiekty, tylko jako grupa/seria orzeczeń. Użytkownik otrzymuje krótszą, bardziej uporządkowaną i przejrzystą listę wynikową.
Modyfikacja menu jednostki w aktach prawnych – nowy sposób nawigacji po dokumentach powiązanych.
Dostępne kategorie prezentowane jako lista, a szczegóły widoczne są po kliknięciu w nazwę kategorii. Jako
pierwsza pojawi się kategoria „Kompas orzeczniczy”, w ramach której wyświetlone są linki do powiązanych
z jednostką orzeczeń, publikacji zbudowanych w oparciu o te orzeczenia (glosy, omówienia, linie orzecznicze), oraz (w przypadku KC) wybór eksperta.
Dodatkowy panel w widoku orzeczenia – z poziomu treści orzeczenia zapewnia dostęp do innych orzeczeń
powiązanych z danym orzeczeniem (np. orzeczeń cytowanych, cytujących, orzeczeń w tej sprawie czy orzeczeń o tej samej sygnaturze oraz orzeczeń seryjnych), a także publikacji dotyczących tego orzeczenia (czyli
glos, linii orzeczniczych oraz omówień do orzeczeń). Panel zapewnia także dostęp do orzeczeń podobnych.
Użytkownik pracując z treścią orzeczenia ma pod ręką inne ważne zasoby orzecznicze z nim powiązane.

3.3. Linie Orzecznicze
Linie orzecznicze to ponad 2300 dokumentów autorskich, które zawierają gotową analizę orzeczeń, wskazującą główne poglądy w kontrowersyjnych sprawach organów orzeczniczych (sądów oraz organów administracji). Pomagają efektywnie i szybko przygotować argumentację potrzebną w sporach sądowych czy
postępowaniach administracyjnych.
Analizy zawierają szczegółowy opis problemu oraz podsumowanie w zakresie dominujących trendów, opracowane przez ekspertów.
Tytuł linii
Opis problemu

Istniejący pogląd w sprawie

Orzecznictwo
na poparcie poglądu

Przykładowa struktura linii orzeczniczej w LEX
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3.4. Serwis Sędziowski
• Metodyki pracy sędziego - publikacje, zawierające
opis właściwych procedur sądowych oraz czynności prokuratorskich odnoszących się do poszczególnych zagadnień, dostępne będą z poziomu poszczególnych jednostek redakcyjnych określonych
aktów prawnych.
• Komentarze praktyczne - publikacje o charakterze
poradnikowym, które omawiają szczegółowo dane
zagadnienie, często z podaniem konkretnych przykładów rozwiązań. Zawierają podstawę prawną
zagadnienia, powołanie właściwego przedmiotowo orzecznictwa oraz komentarz autorski. Publikacje te tworzone są przez wybitnych specjalistów
w danej dziedzinie i dotyczą zagadnień, z którymi
pracownicy wymiaru sprawiedliwości spotykają
się w codziennej pracy.
• Wzory dokumentów – ponad 1,5 tys. gotowych do
zastosowania autorskich dokumentów z zakre-

su postępowania cywilnego oraz karnego. Każdy
z wzorów można edytować i zapisywać na swoim
komputerze.
• Linie orzecznicze – ponad 600 dokumentów autorskich prezentujących różne poglądy interpretacyjne
organów orzeczniczych w kontekście określonego
zagadnienia prawnego, przede wszystkim z zakresu
prawa cywilnego, karnego, administracyjnego.
• Prawo prywatne międzynarodowe – ponad 30
kompleksowo opracowanych analiz. Każda analiza składa się z autorskiego, unikalnego komentarza praktycznego oraz dokumentów powiązanych
takich jak akty prawne, piśmiennictwo, wzory
dokumentów. Komentarze praktyczne dotyczą zagadnień z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, z którymi pracownicy wymiaru sprawiedliwości spotykają się w codziennej pracy.

3.5. Tłumaczenia aktów prawnych wraz z funkcjonalnością słowników
Baza zawiera szeroki wybór najważniejszych polskich aktów prawnych przetłumaczonych na język
angielski, niemiecki i rosyjski.
Autorem większości tłumaczeń jest Centrum Tłumaczeń i Obsługi Konferencji LIDEX. LIDEX jest liderem
na rynku usług językowych w Polsce, zajmuje pierwsze miejsce wśród polskich firm tłumaczeniowych
we wszystkich dotychczasowych rankingach Warsaw
Business Journal (od roku 2003). Wysoki poziom tłumaczeń potwierdza Certyfikat ISO 17100.
Baza ponad 70 przetłumaczonych aktów prawnych
obejmuje między innymi tłumaczenia takich ustaw
jak: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks spółek handlowych, Kodeks pracy, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Prawo
budowlane, Prawo upadłościowe, Prawo bankowe,
Prawo ochrony środowiska, Prawo zamówień publicznych, Prawo własności przemysłowej, Ustawa
o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawa
o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa
o podatku od towarów i usług, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o ofercie publicznej.

Uzupełnieniem tłumaczeń aktów prawnych są specjalistyczne słowniki obcojęzyczne:
angielsko-polski:
R. Bujalski, Angielsko-polski słownik orzecznictwa
sądów europejskich, LEX/el. 2019 oraz
M.A. Nowicki, Słownik Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka angielsko-francusko-polski z objaśnieniami, Zakamycze 2004 / aktualizacja 2019.
niemiecko-polski:
A. Kilian, A. Kilian, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego, t. 1: Niemiecko-polski, WK 2014, aktualizacja LEX/el. 2018.
polsko-niemiecki:
A. Kilian, A. Kilian, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego, t. 2: Polsko-niemiecki, WK 2014, aktualizacja LEX/el. 2018.
francusko-polski:
A. Machowska, Słownik terminologii prawniczej,
Wolters Kluwer Polska 2012.
polsko-francuski:
A. Machowska, Słownik terminologii prawniczej,
Wolters Kluwer Polska 2013.
Dostępność w wersji on-line lub intranet.
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3.6. Moduły specjalistyczne dla pionu administracyjnego
LEX Ochrona Danych Osobowych
Praktyczna wiedza z zakresu stosowania RODO,
DODO oraz krajowych przepisów sektorowych w zakresie ochrony danych osobowych, w postaci m.in.:
komentarzy praktycznych, wzorów dokumentów,
procedur, oficjalnych poradników UODO i ministerialnych oraz rozbudowanych analiz problemowych.
Moduł obejmuje również pakiet 3 uzupełniających
się usług doradczych:
• uzyskanie odpowiedzi na pytania (e-mail),
• zamówienie właściwych wzorów dokumentów dotyczących RODO/przepisów krajowych w zakresie
ochrony danych osobowych,

• kompetencji i obowiązków Inspektora Ochrony
Danych,
• stosowania monitoringu wizyjnego,
• przeciwdziałania naruszeniom w zakresie ochrony
danych osobowych,
• realizacji obowiązku informacyjnego oraz praw
osób, których dane dotyczą,
• zasad prowadzenia kontroli i nadzoru przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Praktyczna wiedza w serwisie dotyczy m.in.:

Ponadto gwarantowany jest dostęp do bazy pytań
i odpowiedzi, czyli zbioru wszystkich pytań użytkowników LEX dotyczących RODO, DODO i krajowych
o ochronie danych osobowych wraz z odpowiedziami ekspertów, które łatwo można zastosować
w praktyce.

• właściwego stosowania podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych,

Moduł dostępny w wersji on-line na nowej platformie LEX.

• konsultacje z ekspertami podczas szkoleń on-line
(co najmniej 5 webinariów w ciągu roku).

LEX Księgowość Premium
Praktyczna baza informacji z zakresu rachunkowości
i prawa podatkowego oraz narzędzie do codziennej
pracy pracowników działów księgowych.

-line są natomiast nowoczesną metodą zdobywania
specjalistycznej wiedzy, z możliwością uzyskania
certyfikatu.

Problemy praktyczne, które omawiają analizy, obejmują tematykę wszystkich podatków ze szczególnym położeniem nacisku na VAT i podatki dochodowe, rachunkowości oraz zagadnienia prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

Eksperci doradztwa telefonicznego pomagają
w sporządzaniu sprawozdań finansowych, zaksięgowaniu każdej operacji finansowej oraz uniknięciu
błędów w rozliczeniach podatkowych.

Pakiet LEX Księgowość Premium zapewnia dostęp
do Centrum Pomocy Profesjonalisty – jedynego na
rynku profesjonalnego serwisu dającego możliwość
konsultacji telefonicznych lub e-mailowych oraz dostęp do bazy blisko 70 tys. praktycznych odpowiedzi
i rozwiązań problemów. Merytoryczne szkolenia on-
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W rozwiązywaniu codziennych problemów księgowych pomagają doświadczeni praktycy, m.in. pracownicy Ministerstwa Finansów, doradcy podatkowi, pracownicy izb skarbowych, pracownicy firm
konsultingowych.
Moduł dostępny w wersji on-line na nowej platformie LEX.
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LEX Zamówienia Publiczne Premium
Bogaty zbiór eksperckiej wiedzy o prawie zamówień
publicznych oraz dostęp do usług i narzędzi ułatwiających codzienną pracę. W programie dostępne są:
• praktyczne komentarze z przykładami konkretnych rozwiązań,
• odpowiedzi ekspertów na pytania zamawiających
i wykonawców,
• merytoryczne szkolenia online, w trakcie których
eksperci omawiają zmiany w prawie i odpowiadają na pytania uczestników
• komentarze uznanych ekspertów do aktów z zamówień publicznych,
• wzory dokumentów do wykorzystania w postępo-

waniu o udzielenie zamówienia publicznego
• orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej i sądów,
• linie orzecznicze i glosy,
• wyszukiwarka kodów CPV.
Użytkownicy mają także do dyspozycji usługi:
• Zadaj pytanie – możliwość przesłania pytania do
eksperta drogą mailową z gwarancją odpowiedzi
• Zamów wzór – opcja zamówienia potrzebnego
wzoru z zakresu zamówień publicznych
• Zadzwoń do eksperta – dostęp do infolinii merytorycznej, czynnej we wszystkie dni robocze

LEX Kadry Premium 
To wygodne narzędzie, które ułatwia codzienną pracę z dokumentacją kadrową, proponuje gotowe rozwiązania i gwarantuje szybki dostęp do potrzebnych
informacji. To kompendium zawsze aktualnej wiedzy
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
LEX Kadry Premium zapewnia szybki sposób na rozwiązanie problemów kadrowych poprzez możliwość
zadania pytania ekspertom, dzięki doradztwu telefonicznemu Centrum Pomocy Profesjonalisty lub
w ramach funkcji „Zadaj pytanie” (uzyskanie odpowiedzi na pytania e-mail).
Analizy oraz wzory zawarte w produkcie pozwalają na rozwiązanie poszczególnych problemów
kadrowych, takich jak prawidłowe prowadzenie
dokumentacji pracowniczej, łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą, obliczanie wysokości wynagro-

dzenia, wyliczenie proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego, ustalenie i rozliczenie nadgodzin
czy prawidłowe wystawienie świadectwa pracy.
Procedury oraz szkolenia on-line dostępne w LEX
Kadry Premium są nowoczesną metodą zdobywania
specjalistycznej wiedzy. Uczestnicy szkoleń on-line
mogą uzyskać certyfikat.
LEX Kadry Premium pozwala uniknąć błędów w codziennej pracy oraz przygotować się do kontroli PIP
czy ZUS.
Moduł dostępny w wersji on-line na nowej platformie LEX.
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3.7. Szkolenia merytoryczne
Cykl szkoleń merytorycznych skierowanych do wszystkich sędziów i osób wspierających ich pracę.
W ramach każdego z ofertowanych pakietów wznowieniowych proponujemy:
Eksperckie wykłady dla sędziów z możliwością konsultacji online.
DATA

TEMAT

21 października 2020

Nowe PZP – kryteria oceny ofert - Małgorzata Stręciwilk

28 października 2020

Nowe PZP – jak stworzyć regulamin udzielania zamówień bagatelnych? Paweł Sendrowski

19 listopada 2020

Elektronizacja zamówień publicznych o wartości poniżej progów UE
- Irena Skubiszak-Kalinowska

listopad 2020

Debata o nowym Prawie zamówień publicznych
– Małgorzata Stręciwilk i dr Włodzimierz Dzierżanowski

grudzień 2020

Nowe PZP – zamówienia na usługi społeczne i inne usługi szczególne

styczeń 2021

Nowe PZP – warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
– Małgorzata Stręciwilk

luty 2021

Nowe PZP – szacowanie wartości zamówienia publicznego

marzec 2021

Prosta Spółka Akcyjna

kwiecień 2021

Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego

maj 2021

Dochodzenie roszczeń na gruncie kredytów frankowych

czerwiec 2021

Skarga pauliańska w praktyce

lipiec 2021

Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej
– rok po wejściu w życie nowych przepisów

wrzesień 2021

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w praktyce

listopad 2021

Bieżący temat prawny

Ponadto przypominamy o cyklu szkoleń, w trakcie których eksperci omawiają
najważniejsze zmiany w zakresie reformy KPC.
DATA

Nowelizacja KPC
z LEX-em

TEMAT

14 października 2020

Sędziowskie case management przed sądem I instancji w zakresie pism przygotowawczych – sędzia dr hab. Aneta Łazarska

4 listopada 2020

Faza przygotowawcza procesu – jak sporządzić plan rozprawy –
sędzia dr hab. Aneta Łazarska

18 listopada 2020

Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji KPC w praktyce, rok po wejściu w życie
nowelizacji – sędzia Monika Biała

2 grudnia 2020

Bilans nowelizacji KPC – wybrane aspekty dotyczące przyśpieszenia postępowania
– sędzia dr hab. Aneta Łazarska

LEX dla sądów zawiera komplet zarchiwizowanych nagrań z przeprowadzonych szkoleń online, które osoby
zainteresowane mogą ponownie odtworzyć w dogodnym dla siebie czasie. Moduł dostępny w wersji on-line
na nowej platformie LEX.
POLECAMY

Już blisko 2500 sędziów wzięło udział w naszych szkoleniach online.
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NARZĘDZIA

4.1. Narzędzia LEX Office
Pakiet 4 innowacyjnych narzędzi, które ułatwiają pracę z dokumentami prawnymi – LEX Edytor, LEX Cloud,
LEX Connect oraz LEX Documento. Funkcjonalności narzędzi uzupełniają się, dlatego LEX Office wspiera
użytkownika na każdym etapie pracy z dokumentami.

LEX Edytor
Zaawansowane narzędzie do tworzenia i monitorowania aktualności dokumentów prawnych, zintegrowane z edytorem tekstu MS Word, które umożliwia:
1.

Poprzez integrację obu systemów pracę z dokumentami w taki sposób, jakby były częścią systemu LEX. Zaledwie jednym kliknięciem z tworzonego dokumentu można otwierać wybrane
akty prawne i orzeczenia oraz wstawiać fragmenty przywoływanych ustaw, rozporządzeń
i wyroków. LEX Edytor pozwala również sprawnie tworzyć strukturę dokumentów prawnych,
korzystając z gotowych szablonów.

2.

Monitorowanie aktualności dokumentów prawnych. W przypadku gdy przepisy powołane w istniejącym dokumencie ulegną zmianie, użytkownik zostanie o tym e-mailowo poinformowany.

3.

Weryfikacja poprawności tworzonych dokumentów pod kątem języka prawniczego. Istnieje wiele błędów typowych dla tekstów prawniczych,
których nie wykrywa standardowy słownik edytora tekstu MS Word, gdyż w języku powszechnym są to sformułowania poprawne. LEX Edytor na podstawie zdefiniowanej listy typowych
prawniczych błędów językowych precyzyjnie
wskazuje je do poprawy.

LEX Cloud
Narzędzie on-line zintegrowane z LEX dostępne dla
wszystkich użytkowników posiadających licencje
imienne, które umożliwia:
1.

Bezpieczne przechowywanie kompletnych akt
sprawy w LEX-ie pochodzących zarówno z LEX-a,
jak i z własnych zasobów, np. skany dokumentów, własne pisma, opinie biegłych, zdjęcia, nagrania.

2.

Tworzenie własnej bazy wiedzy składającej się
zarówno z dokumentów znalezionych w LEX-ie,
jak i innych dokumentów, co pozwala na gromadzenie w jednym miejscu informacji z różnych
źródeł oraz podpinanie ich pod konkretne artykuły aktów prawnych w LEX-ie.

3.

Wspólne prowadzenie spraw w danym wydziale. Użytkownicy mogą wyszukiwać i wybierać

wszystkie istotne dla danej sprawy dokumenty:
akty prawne, orzeczenia, komentarze, artykuły, wzory dokumentów i zamieszczać je w LEX
Cloud. Można również załączać pliki z innych
źródeł, np. opinie biegłych, skany dokumentów z sądu i skany dokumentów dostarczonych
przez petenta. Zawartość LEX Cloud można udostępnić innym pracownikom z wydziału, dzięki
czemu każdy upoważniony jednym kliknięciem
przechodzi do LEX Cloud i przegląda wszystkie
materiały bezpośrednio w LEX-ie.
4.

Zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa LEX-a poprzez dostęp tylko dla
uprawnionych osób, zlokalizowanie serwerów
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz szyfrowane połączeń HTTPS.
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LEX Connect
Narzędzie pozwalające na korzystanie z zasobów
LEX-a, dzięki któremu użytkownik nieposiadający
połączenia z Internetem ma dostęp:
1.

dokumentów dodanych do Aktówki np. w sali
sądowej, pracy poza biurem, czy podróży.
2.

Historia przeglądanych dokumentów oraz zamieszczonych w Aktówce jest na bieżąco aktualizowana.

3.

Automatyczne pobieranie danych z GUS. Wystarczy wpisać NIP lub REGON i automatycznie
pobiorą się poprawne dane podmiotu prosto
z GUS, przez co zaoszczędza się czas i uniknie
pomyłek.

4.

Automatyczne wpisywanie danych w kolejnych
dokumentach.

5.

Import danych z arkusza Excel – wysyłka seryjna.

Do wszystkich dokumentów LEX przeglądanych
w ciągu ostatnich 30 dni oraz najważniejszych

LEX Documento
Narzędzie, które w oparciu o gotowe szablony pozwala na:
1.

2.

Skrócenie czasu przygotowania paczek dokumentów. Raz wpisane dane wstawiane są automatycznie do kilku dokumentów i łatwo powstaje cała paczka.
Eliminację błędów, dzięki automatycznemu
sprawdzeniu (walidacji) takich danych, jak
PESEL, NIP, REGON, nr dowodu osobistego,
nr konta bankowego.

4.2. Personalizacja
Personalizacja to zbiór fukncjonalności, które powstały w wyniku przeprowadzonych konsultacji
z użytkownikami LEX-a. Mają one na celu lepsze
skonfigurowanie programu pod indywidualne potrzeby klientów.
Dzięki LEX Personalizacja użytkownik:
1. Otrzymuje informacje o zmianach w prawie
w sposób dostosowany do swoich potrzeb
2. Zyskuje większe możliwości personalizacji programu
3. Szybciej i wygodniej korzysta z LEX-a
Alerty – możliwość ustawiania alertów w odniesieniu do aktów prawnych; dzięki nim użytkownik
otrzymuje e-mail z informacjami na temat:
• zmian dotyczących całego aktu prawnego
• zmian dotyczących konkretnej jednostki redakcyjnej (zmiany, nowe dokumenty powiązane np.
komentarze)
Aktówka – możliwość tworzenia folderów, w których
użytkownik gromadzi dowolne dokumenty z programu, np. komentarze, monografie, glosy, linie orzecznicze. Dodatkowo w ramach Aktówki można tworzyć
notatki do dokumentów.
Tworzenie własnego pulpitu i pulpity tematyczne użytkownik może ustawić własny pulpit lub skorzystać z pulpitu dedykowanego dla danej dziedziny,
dzięki czemu ma szybki dostęp do najnowszych informacji.
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NOWE FUNKCJE
Przywracanie sesji – jeżeli użytkownik przerwał pracę w LEX, może wznowić ją dokładnie w tym samym
miejscu nawet na innym komputerze (gdy posiada
licencję imienną),
Alert na zapisanej liście dokumentów – jeśli w LEX-ie pojawią się nowe treści pasujące do zapisanej
listy dokumentów, klient zostanie o tym poinformowany przez alert w programie,
Zarządzenie kolejnością zapisanych dokumentów
w Aktówce – możliwość dowolnego ustawiania dokumentów znajdujących się w Aktówce np. od najistotniejszych lub najbardziej aktualnych,
Wyróżnienie otwartych w sesji dokumentów – system zaznacza na liście wyników dokumenty, które
użytkownik przeglądał w czasie danej sesji,
Filtr „Nowości od ostatniego logowania” – użytkownik może wyświetlić tylko dokumenty dodane do
LEX-a od ostatniego logowania,
Eksport listy wynikowej do pliku – użytkownik może
zapisać listę wyników do pliku Word (do 250 pozycji
na liście),
Wygodniejsze drukowanie listy wynikowej – klient
może wydrukować listę wynikową do 250 pozycji na
liście za jednym razem.
Szybkie cytowanie orzeczeń sądów, orzeczeń administracji i pism urzędowych.
Historia przeglądanych dokumentów.
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4.3. Narzędzia wyszukiwania
LEX Search
LEX Search to zaawansowana wyszukiwarka mająca na celu znalezienie dokumentów najbardziej odpowiadających zapytaniu Użytkownika. Mechanizm wyszukiwania nie korzysta tylko z wyszukiwania tekstowego,
ale również:
• rozpoznaje całe wyszukiwane frazy (nie tylko pojedyncze słowa),
• rozróżnia poszczególne frazy (i wyszukuje dokumenty tylko z tymi frazami),
• rozpoznaje błędy i literówki podpowiadając poprawną formę zapisu,
• uwzględnia synonimy (słów jak i fraz) oraz odmiany fleksyjne,
• wyświetla podpowiedzi podczas wyszukiwania,
• wyszukuje nie tylko w tekście dokumentu, ale również w tytułach, podtytułach oraz niewidocznych polach z metadanymi,
• pozwala na zmianę daty stanu prawnego, umożliwiając przeszukiwanie zasobu aktualnego na dany dzień,
• pozwala na wyszukiwanie w 4 językach.
Wszystko to wpływa na dużą oszczędność czasu dla użytkownika oraz większą wygodę w pracy z informacją prawną. Dzięki LEX Search Użytkownik otrzymuje krótszą, ale lepiej dopasowaną do swojego zapytania
listę wyników. Najważniejsze i najbardziej aktualne dokumenty znajdują się na samej górze wyników. Ma to
fundamentalne znaczenie w sytuacji, gdy liczba dokumentów w serwisie zbliża się do 5 mln.
Łatwiejszy dostęp do wartościowych i przydatnych treści
W trakcie wpisywania kolejnych znaków do pola Szukaj wyświetla się lista podpowiedzi zawierająca ciąg
znaków wpisany przez Użytkownika, jak również podpowiadane są:
• hasła z indeksu - listę powiązanych z danym hasłem dokumentów (oznaczonych odpowiednimi ikonami)
w podziale na Kategorie,
• analizy - zestawienia różnych rodzajów dokumentów powiązanych tematycznie z konkretnym praktycznym zagadnieniem, np. „reforma KPC 2019”, „Sytuacja wymiaru sprawiedliwości i zawieszenie Izby Dyscyplinarnej SN” itp; podstawę analiz stanowią komentarze praktyczne oraz poradniki.
Koniec żmudnego wpisywania fachowych określeń
W dobie natłoku informacji i rozwoju Internetu oraz związanej z tym „skrótowości” komunikacji coraz częściej media używają potocznych wyrażeń zamiast fachowych, specjalistycznych określeń. Wpływa to także
na preferencje i sposób pracy użytkowników LEX. LEX Search wspiera Użytkowników w tym obszarze, umożliwiając wyszukiwanie po:
• powszechnie używanego skrótu danego aktu prawnego (np. kc, kpc, ppsa, CIT)
• nazwy potocznej aktu (np. specustawa mieszkaniowa, dyrektywa VAT)
• identyfikatora aktu prawnego (np. Dz.U.2015.2164)
• oznaczenia wzoru (np. PIT-36, VAT-7)
• sygnatury orzeczenia (np. IV CK 20/04)
Dodatkową zaletą jest bezpośrednie otwarcie dokumentu po wpisaniu takiego zapytania, a nie listy wyników wyszukiwania.
Użytkownik może również otworzyć dokument na wybranej jednostce redakcynej aktu dopisując do jego
skrótu wybrany numer (np. art. 25 kodeksu karnego, art 25 kc, 134 kpa).
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4.4. Pozostałe funkcjonalności LEX ułatwiające pracę
Efektem ponad dwudziestoletniego doświadczenia
jako lidera i prekursora w tworzeniu profesjonalnych rozwiązań informatycznych dla prawników są
dostępne w LEX, doceniane przez użytkowników,
praktyczne i użyteczne rozwiązania:
• Kompleksowe opracowywanie aktów prawnych
poprzez bieżące nanoszenie zmian na teksty aktów prawnych oraz czytelne oznaczanie obowiązywania aktów prawnych, a także aktualności dokumentów wykładni.
• Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.
• Wzajemne powiązania formalne pomiędzy aktami
(relacje typu: zmienia-zmieniony przez, uchylauchylony przez, wykonuje-wykonywany przez,
wprowadza-wprowadzony przez, interpretujeinterpretowany
przez,
implementuje-implementowany
przez,
zastępuje-zastępowany
przez).
• Na bieżąco aktualizowane odwołania do aktów
prawnych i ich części wskazanych w treści aktu
w sposób skrótowy (np. „inne ustawy”, „przepisy
szczegółowe”) poprzez tzw. odesłania dynamiczne
– hipertekst merytoryczny z 76 najważniejszych
aktów prawnych.
• Odwołania z poziomu tekstu aktu i konkretnych
jednostek redakcyjnych do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych i aktów
wykonawczych.
• Odwołania do orzeczeń z poziomu tekstu aktu
prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.
• Odwołania do cytatów i tez z piśmiennictwa prawniczego z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.
• Odwołania do komentarzy z poziomu tekstu aktu
prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.
• Odwołania do monografii z poziomu tekstu aktu
prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.
• Odwołania do pism urzędowych z poziomu tekstu
aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.
• Baza adresowa sądów, urzędów centralnych i prokuratur z możliwością wyszukiwania wg właściwości miejscowej.
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• Możliwość porównania treści całego aktu prawnego po zmianie z jego wersją sprzed zmiany.
• Możliwość porównywania treści projektów ustaw.
• Możliwość dokonywania przez użytkownika zmiany daty oceny co do obowiązywania aktów z Dz.U.
i M.P., UE, prawa resortowego i miejscowego, czego
efektem ma być przywołanie całego systemu prawa – aktów obowiązujących, nieobowiązujących
oraz oczekujących (wersji tekstów oraz relacji między aktami) – na wybraną przez użytkownika datę.
• Zmiana przez użytkownika daty oceny co do obowiązywania skutkuje dostosowaniem zawartości
merytorycznej indeksów hasłowych dla zadanej
daty.
• Wyodrębnienie w zakresie Dz.U. i M.P. osobnych
baz z aktami: obowiązującymi, nieobowiązującymi
(archiwalnymi) i oczekującymi.
• Wyodrębnienie w zakresie wojewódzkich dzienników urzędowych osobnych baz z aktami: obowiązującymi, nieobowiązującymi (archiwalnymi)
i oczekującymi.
• Wyodrębnienie w zakresie resortowych dzienników urzędowych osobnych baz z aktami: obowiązującymi, nieobowiązującymi (archiwalnymi)
i oczekującymi.
• Wyodrębnienie w zakresie Dz.Urz. UE osobnych
baz z aktami: obowiązującymi, nieobowiązującymi
(archiwalnymi) i oczekującymi.
• Wyodrębnienie w zakresie projektów ustaw osobnych baz z dokumentami aktualnymi i archiwalnymi.
• Wyodrębnienie w zakresie orzeczeń i pism urzędowych osobnych baz z dokumentami aktualnymi
i nieaktualnymi.
• Identyfikacja aktów obowiązujących, nieobowiązujących i oczekujących publikowanych w Dz.U.
i M.P., aktów UE, aktów prawa resortowego i miejscowego.
• Możliwość wyświetlenia osobnych list ze znajdującymi się w programie komentarzami, monografiami, glosami do orzeczeń, z możliwością zweryfikowania liczby dokumentów należących do
wybranej kategorii.
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LEX Baza Dokumentów
Profesjonalne zarządzanie dokumentacją wewnętrzną
Poznaj system LEX Baza Dokumentów – nowoczesne i łatwe w obsłudze oprogramowanie,
dzięki któremu użytkownik tworzy uporządkowaną bazę wewnętrznych dokumentów prawnych
(m.in. procedur, regulaminów, umów, pełnomocnictw). W ten sposób organizacja zyskuje kontrolę
nad dokumentacją, co ułatwia jej codzienne funkcjonowanie.
Program LEX Baza Dokumentów powstał
na wzór systemu informacji prawnej LEX, dlatego użytkownik:

Otrzymuje informacje na temat
aktualności dokumentów
poprzez czytelne oznaczenie
statusu dokumentu

Łatwo i szybko wyszukuje
Na bieżąco dostaje powiadomienia
poszczególne dokumenty za pomocą
o zmianach w podstawie prawnej
m.in. haseł tematycznych oraz
dokumentów wewnętrznych dzięki ich
zaawansowanej wyszukiwarki
powiązaniu z aktami prawa powszechnego
(alerty)

www.produkty.LEX.pl/baza-dokumentow
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LEX Kompas Orzeczniczy

Twój kierunek w pracy z orzeczeniami
Poznaj nowoczesne rozwiązanie, które w jednym miejscu gromadzi orzeczenia,
ich opracowania oraz linie orzecznicze. Dzięki temu sprawniej znajdziesz właściwe
orzeczenie, a LEX Kompas Orzeczniczy wskaże Ci najlepszą drogę do silnej argumentacji.

Pracuj szybciej i łatwiej z orzeczeniami

Sprawnie ustalisz
praktykę orzeczniczą,
która popiera dany pogląd

Łatwo zweryfikujesz
istotę orzeczenia

Ograniczysz ryzyko
pominięcia ważnych
orzeczeń

Nie zaskoczą Cię
argumenty
strony przeciwnej

www.produkty.LEX.pl/kompas-orzeczniczy

100% wiedzy
dla sądownictwa powszechnego
Dlaczego LEX
Bezpieczeństwo prawne

Zgodność z prawem

Kompletny i ciągle aktualizowany
zasób wiedzy prawnej

Pełna zgodność z prawem dzięki
rozwiązaniom compliance

Innowacyjność

Wybitni autorzy i eksperci

Innowacyjne narzędzia ułatwiające
pracę z dokumentami prawnymi

Dostęp do autorskich treści uznanych
autorytetów w swoich branżach

Praktyczna wiedza
na wyciągnięcie ręki

Wygoda pracy

Użyteczne treści w wygodnej postaci

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
PL-poczta@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.pl

Łatwe i szybkie dotarcie
do właściwych informacji

Infolinia 801 04 45 45
22 535 88 00

www.wolterskluwer.pl

