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1. Wprowadzenie 

LEX Edytor powstał, aby ułatwić pracę osobom pracującym z tekstami o charakterze prawniczym. Dzięki 

silnej integracji z Systemem Informacji Prawnej LEX, pozwala na łatwiejszą pracę z dokumentami, które w 

swojej treści odwołują się do aktów prawa oraz orzeczeń. 

2. Wymagania systemowe 

LEX Edytor został zaprojektowany, by działać na komputerach spełniających poniższe wymagania. 

System operacyjny 

• Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 

• Wersje: 32 i 64 bit 

Oprogramowanie 

• MS Word 

• Wersje: 2007 i nowsze 

Inne 

• Do przeprowadzenia instalacji aplikacji konieczne jest posiadanie uprawnień administratora na 

komputerze, na którym aplikacja ma być instalowana. 

• Do wykorzystania pełni możliwości konieczne jest połączenie z Internetem. Jest ono 

wykorzystywane do autoryzacji produktu oraz do wykorzystywania wszystkich funkcji związanych 

z korzystaniem z zasobów SIP. 
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3. Instalacja aplikacji 

Do przeprowadzenia instalacji aplikacji konieczne jest posiadanie uprawnień administratora systemu 

Windows na komputerze, na którym aplikacja ma być instalowana. 

Niezbędną czynnością po pobraniu pliku instalacyjnego LEX Edytora ze stron www.produkty.lex.pl/edytor 

jest jego zainstalowanie. W celu wykonania tej czynności klikamy na ikonę instalacyjną LEX Edytora (rys.1)  

 

Rys. 1 Ikona instalacyjna Lex Edytora 

 

Pojawi się okno rozpoczęcia procesu instalacji (rys.2), które informuje nas o jej przebiegu, a także o 

pomyślnym zakończeniu procesu instalacji. Aplikacja Lex Edytor domyślnie zostanie zainstalowana w 

katalogu C:\Program Files (x86)\Wolters Kluwer S.A\LEX Edytor. Użytkownik może zmienić domyślną 

ścieżkę instalacyjną na inną. Aby to zrobić należy kliknąć na ikonę  Opcje instalacji.  

http://www.produkty.lex.pl/edytor
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Rys. 2 Okno kreatora instalacji 

 

Po pomyślnym zakończeniu procesu instalacji, otwarcie programu MS Word lub dowolnego pliku formacie 

MS WORD spowoduje, że wtyczka LEX Edytor załaduje się automatycznie na górnym pasku programu MS 

Word (rys. nr 3) 

 

Rys. 3 Lex Edytor widoczna na pasku programu MS Word 

 

UWAGA – Jeżeli zakładka (rys.3) nie pojawia się, a LEX Edytor został poprawnie zainstalowany to musimy 

wykonać następujące czynności: Otwieramy rozwijane menu „Plik”  „Opcje” „Dodatki”. Za pomocą 

suwaka przewijamy listę dodatków. Jeżeli Lex Edytor znajduje się w sekcji „Dodatki wyłączone z aplikacji” 

należy włączyć dodatek manualnie, klikając prawym przyciskiem myszy.  
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Rys. 4 Dodatkowe opcje w programie MS Word 

 

4. Uaktywnienie modułu LEX Edytor 
 

Logowanie do serwisu LEX jest wymagane, aby potwierdzić uprawnienia użytkownika do korzystania z 

wtyczki LEX Edytor.  Moduł zabezpieczony jest Serwisem Logowania Wolters Kluwer, w związku z tym 

użytkownik zobowiązany jest podczas logowania podać te same dane logowania, które wykorzystuje także 

do logowania do innych produktów Wolters Kluwer (np. LEX). Udane logowanie odblokowuje wszystkie 

funkcje wtyczki.  

W celu zalogowania się do produktu należy w aplikacji Word wybrać zakładkę "LEX Edytor" i tam wybrać 

przycisk "Zaloguj się" (rys. 5). W okienko, które się pojawi (rys. 6), należy wpisać dane logowania i nacisnąć 

"Zaloguj". Po zalogowaniu ikony na zakładce "LEX Edytor" staną się aktywne i możliwe będzie rozpoczęcie 

pracy z modułem LEX Edytor. 
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Rys. 5. Przycisk "Zaloguj się" 

 

 

Rys. 6. Okno wprowadzania danych logowania 

 

5. Tworzenie nowego dokumentu 
 

Tworzenie dokumentów w LEX Edytorze nie różni się niczym od tradycyjnego tworzenia dokumentów w 

programie Word. Jednak, aby ułatwić niektóre często wykonywane czynności, został przygotowany szereg 

opcji związanych z inicjacją pracy z nowym dokumentem. 

 

5.1 Kreator dokumentów 
 

Jedną z unikalnych cech LEX Edytora jest około 30 użytecznych szablonów dokumentów, z którymi praca 

rozpoczyna się od wypełnienia formularza. Dane z tego formularza użyte będą do wstawienia treści 

użytkownika w odpowiednie miejsca w dokumencie. 

Aby skorzystać z tej funkcjonalności, należy w aplikacji Word wybrać zakładkę LEX Edytor i wybrać opcję 

„Stwórz nowy” -> „Kreator dokumentów” (rys. 7). 
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Rys 7. Tworzenie nowego dokumentu przy pomocy kreatora. 

 

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie okna wyboru szablonu (rys. 8). W oknie tym użytkownik może 

przejrzeć listę dostępnych szablonów i po zaznaczeniu wybranego użyć przycisku „Wybierz”, by przejść do 

następnego kroku kreatora. Innym sposobem na przeszukanie listy jest wpisanie fragmentu nazwy 

poszukiwanego szablonu. Podczas wpisywania lista dostępnych szablonów będzie automatycznie 

zawężana tak, by pokazywać tylko pasujące szablony.  

W kolejnym kroku (rys. 9) wyświetlony zostanie formularz, który należy wypełnić, aby wartości zostały 

wstawione w odpowiednie miejsca w szablonie. Na tym etapie użytkownik ma także możliwość rezygnacji 

z szablonu (poprzez kliknięcie „Anuluj”) lub pozostawienie pól formularza (wybranych lub wszystkich) 

pustych – wówczas dane zwyczajnie nie będą wstawione i użytkownik będzie miał możliwość ręcznego 

uzupełnienia brakujących danych później podczas normalnej pracy z tekstem dokumentu. 
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Rys 8. Kreator dokumentu 
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Rys. 9. Formularz kreatora dokumentu 

 

5.2 Ostatnio wykorzystywane szablony 
 

Inną możliwością jest skorzystanie z listy ostatnio używanych szablonów. Użytkownik, który często korzysta 

z pewnej określonej grupy szablonów, może do nich dotrzeć łatwiej – wybierając zakładkę „LEX Edytor”, a 

następnie opcję „Stwórz nowy” -> „Ostatnio wykorzystywane szablony”. 

Na wyświetlonej liście będą szablony, które były wykorzystywane ostatnio. Dzięki temu użytkownik nie 

musi wyszukiwać ich od nowa na liście. 
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5.3 Tworzenie nowego dokumentu na podstawie aktualnie otwartego pliku 
 

Ostatnią opcją tworzenia nowego dokumentu jest wybranie opcji „Stwórz nowy” -> „Na podstawie 

aktualnego dokumentu”. Wybranie tej opcji spowoduje otwarcie nowego niezapisanego dokumentu 

programu Word w nowym oknie.  Zostanie przeniesiona cała treść bieżącego dokumentu oraz wszystkie 

elementy charakterystyczne dla dokumentów LEX Edytor (np. powiązania). 

6. Wstawianie jednostek redakcyjnych 
 

LEX Edytor stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników tworzących dokumenty o charakterze 

prawniczym. Jednym z udogodnień jest umożliwienie wstawiania do dokumentu jednostek redakcyjnych 

typowych dla tekstów prawniczych. Przewagą LEX Edytora przy wstawianiu jednostek redakcyjnych jest to, 

że dzięki skorzystaniu z tej opcji będą one zawsze jednakowo sformatowane. Możliwe do wstawienia 

jednostki redakcyjne to:  

• Część 

• Księga 

• Tytuł 

• Dział 

• Rozdział 

• Podrozdział 

• Oddział 

• Artykuł 

• Paragraf 

• Ustęp 

• Punkt 

• Litera 

• Tiret 

• Podwójny tiret 

• Załącznik 

• Sekcja 

• Podsekcja 

  



Funkcjonalności LEX Edytor wersja 3.3.0 – instrukcja obsługi 

12 

 

Aby wstawić jedną z wyżej wymienionych jednostek redakcyjnych należy kliknąć na ikonę „Inna jednostka” 

i z rozwijanego menu wybrać pożądaną opcję (rys 10). 

 

 
Rys 10. Menu wyboru jednostki redakcyjnej. 

 

Ponadto LEX Edytor pilnuje numeracji jednostek redakcyjnych wstawionych przy pomocy tej opcji oraz 

struktury, którą tworzy użytkownik. 

Na przykład: 

Użytkownik wstawia Tytuł I, a następnie wstawia np. Rozdział 1. W tej sytuacji LEX Edytor przyjmuje, że 

jednostka redakcyjna typu „Tytuł” jest nadrzędną wobec typu „Rozdział”. W sytuacji, gdy użytkownik 

podczas dalszej pracy z tekstem usunie jednostkę nadrzędną, to przy jednostkach niższego rzędu aplikacja 

automatycznie wstawi tekst „błędna jednostka”. Tekst ten ma ostrzec użytkownika przed tym, aby 
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przypadkiem nie zepsuł swojej struktury dokumentu. Jeżeli jednak zmiana struktury była intencją 

użytkownika, to istnieje możliwość ręcznego usunięcia informacji o błędzie jednostki. 

Ułatwieniem przy pracy z jednostkami jest też przygotowanie osobnego przycisku w menu do szybkiego 

wstawiania znaku paragrafu. Ten jeden z najczęściej wykorzystywanych symboli w pismach prawniczych 

nie jest w żaden sposób wygodnie dostępny w programie Word, dlatego też został wyeksponowany w 

module LEX Edytor. 

7. Wstawianie załączników 
 

LEX Edytor pomaga użytkownikowi przy zarządzaniu załącznikami do dokumentu i pozwala na łatwe 

dodawanie relacji do załączników znajdujących się w innych plikach. Aby skorzystać z w/w opcji należy na 

zakładce „LEX Reader” wybrać opcję „Wstaw załącznik”. Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie okna 

definicji załącznika (rys. 11) 

 
Rys. 11. Okno definicji załącznika 

 

W oknie tym użytkownik ma możliwość określenia numeru załącznika, jego tytułu oraz wskazania pliku z 

dysku. Po wypełnieniu tych danych i kliknięciu „OK” do tekstu wstawiane jest hiperłącze do innego 

dokumentu na dysku. Wstawiony tekst będzie miał format: 

 

 

 

Załącznik nr X: TYTUŁ ZAŁACZNIKA 
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W oknie wstawiania załącznika zawsze proponowany jest numer załącznika wyższy od najwyższego 

dotychczas użytego w dokumencie. Przykładowo jeżeli użytkownik dodał do swojego dokumentu trzy 

załączniki, to przy dodawaniu czwartego, w oknie definicja załącznika domyślnie zaproponowany zostanie 

numer 4. 

8. Powiązania do aktów prawnych oraz orzeczeń 
 

Bez wątpienia najważniejszą funkcją modułu LEX Edytor jest możliwość łatwego tworzenia powiązań do 

fragmentów tekstów aktów prawnych oraz orzeczeń sądowych. Aplikacja wyposażona jest w algorytm, 

rozpoznający w tekście, które jego fragmenty są oznaczeniami aktów prawnych oraz orzeczeń i pozwala 

na ich łatwe oznaczenie w tekście, a także na dodatkowe działania z nimi powiązane. Aby skorzystać z tej 

funkcji wystarczy w zakładce „LEX Edytor” wybrać opcję „Szukaj powiązań”. Spowoduje to wyświetlenie 

okna, w którym można rozpocząć proces przeszukiwania (rys. 12). W przypadku wyboru opcji „Szukaj 

powiązań w zaznaczeniu”, program będzie szukał powiązań w zakresie wybranej i zaznaczonej frazy w 

dokumencie Word. 

 
Rys. 12. Rozpoczęcie procesu sprawdzania dokumentu 
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Na zakończenie tego procesu wyświetlone zostaje okno (rys. 13) z informacją, ile powiązań zostało 

odnalezionych w aktywnym dokumencie. Ostatnim etapem jest nałożenie powiązań na aktywny dokument 

(rys. 13). 

UWAGA – jeżeli w raporcie końcowym pojawi się informacja np. Naniesiono 10 z 30 rozpoznanych 

powiązań, to oznacza, że struktura jednostki redakcyjnej jest poprawnie zbudowana ale w bazie LEX nie 

ma takiej jednostki. Należy też sprawdzić, na jaką datę w kalendarzu budowane jest powiązanie do LEX.  

 

 

Rys. 13 Podsumowanie procesu sprawdzania dokumentu   
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Rys. 14 Odnalezione powiązania w dokumencie 

 

UWAGA -  Aby było możliwe znalezienie powołań do aktów prawnych oraz orzeczeń musi być aktywne 

połączenie z Internetem. Jednocześnie warto wiedzieć, że LEX Edytor nie przesyła przez sieć treści całego 

dokumentu, a jedynie jego fragmenty, które zostały rozpoznane jako sygnatury dokumentów lub ich 

powołania. Cała komunikacja odbywa się bezpiecznym, szyfrowanym kanałem.  

Należy też pamiętać, że użytkownik zalogowany do LEX Edytora musi posiadać licencję na produkt LEX. 

 

8.1 Sposób wyszukiwania powiązań 
 

LEX Edytor dokłada wszelkich starań, aby rozpoznać jak najwięcej dokumentów powołanych przez 

użytkownika. W tym celu tekst wprowadzony w aplikacji jest przeszukiwany pod kątem umieszczenia w 

nim sygnatur dokumentów, a także skojarzonych z tymi sygnaturami jednostek redakcyjnych w tychże 

dokumentach.  
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W przypadku powołań aktów prawnych oznaczane są tylko powiązania do tych dokumentów, dla których 

użytkownik wskazał jedną bądź więcej jednostek redakcyjnych. W przypadku orzeczeń oznaczane są 

powołania do całych dokumentów. 

W przypadku najważniejszych tekstów ustaw i kodeksów poza sygnaturami aplikacja jest w stanie 

rozpoznać je po ich nazwie, skrótach będących w powszechnym użyciu osób obcujących z prawem lub 

identyfikatorach takich jak Dziennik Ustaw lub Monitor Polski. Najlepiej zobrazuje to praktyczny przykład 

wykrycia i powiązania jednostki redakcyjnej kodeksu karnego, która występuje w różnych formach zapisu: 

• Art. 1 § 1 KK       

• Art. 1 par. 1 KK  

• Art. 1 § 1 Kodeks Karny 

• Art. 1 par. 1 Kodeksu Karnego  

• Art. 1 par. 1 Dz.U.2016.1137 

• Art. 1 par. 1 Dz.U.1997.88.553  

• Art. 1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Karnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. 

zm.). 

UWAGA – w przypadku podawania w tekście identyfikatorów dokumentów np. Dziennik Ustaw, 

linkowanie nakładane jest do konkretnej wersji dokumentów odnoszących się do właściwych tekstów 

jednolitych w LEX.   

 

8.1.1 Obsługa sygnatur niejednoznacznych 

 

W przypadku pracy z sygnaturami orzeczeń sądowych, użytkownik LEX Edytora może natrafić na tzw. 

sygnatury niejednoznaczne. Są to sygnatury, które występują w więcej niż jednym dokumencie np. 

sygnatura  I ACa 253/13 występuje w 4 sądach w Polsce.  

Jeżeli natrafimy na powyższą sytuację, to LEX Edytor wykryje sygnaturę niejednoznaczną (rys. 15) i 

umożliwi użytkownikowi na wskazanie konkretnego dokumentu, do którego zostanie zbudowane 

powiązanie w systemie LEX.  W przypadku, gdy w dokumencie natrafimy na więcej sygnatur 

niejednoznacznych, należy wybrać powiązania dla wszystkich wykrytych sygnatur. 
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UWAGA – Jeżeli użytkownik dokonał niewłaściwego wskazania powiązania w sygnaturze niejednoznacznej 

to należy:  

• Usunąć wybrane powiązanie  

• Wyszukać ponownie sygnatury za pomocą funkcji Szukaj powiązań w zaznaczeniu lub Szukaj 

powiązań 

 

 

Rys. 15 wykryte sygnatury niejednoznaczne w dokumencie  

 

8.2 Opcje powiązań do aktów prawnych 
 

Użytkownicy wtyczki LEX Edytor, którzy w swoich dokumentach mają utworzone powiązania do aktów 

prawnych mogą skorzystać z szeregu przydatnych funkcjonalności bezpośrednio z poziomu panelu 

powiązań (rys. 16) 
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Rys. 16. Opcje powiązań dla aktów prawnych 

 

8.2.1 Wstawianie treści jednostki i dokumentu 

 

Użytkownik z poziomu panelu powiązań w aplikacji LEX Edytor ma możliwość wstawić treść powołanej 

jednostki redakcyjnej: 

• Bezpośrednio do tworzonego dokumentu (w miejscu kursora) 

• Do nowego dokumentu 

• Do przypisu 

Aby skorzystać z tej opcji należy zaznaczyć odpowiednie powiązanie w panelu z lewej strony aplikacji, a 

następnie kliknąć przycisk „Opcje” i z rozwijanej listy wybrać odpowiednią funkcję: 

• Wstaw treść jednostki redakcyjnej do obecnego dokumentu 

• Wstaw treść jednostki redakcyjnej do przypisu 

• Wstaw treść jednostki redakcyjnej do nowego dokumentu 

Ponadto istnieje możliwość wstawienia do nowego dokumentu całej treści dokumentu powołanego w 

tekście. Aby to osiągnąć należy z menu opcji powiązania wybrać pozycję „Wstaw tekst jako nowy 

dokument”. 
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8.2.2 Wstawianie informacji o zmianach w akcie prawnym 

 

Aplikacja LEX Edytor umożliwia łatwe wstawianie informacji o zmianach w akcie prawnym – listę 

późniejszych aktualizacji aktu prawnego. Informacja ta może być wstawiona bezpośrednio w tekście, w 

miejscu wskazywanym przez kursor lub do przypisu. W tym drugim przypadku odwołanie do przypisu 

zostanie wstawione w miejscu, w którym znajduje się kursor, a lista zmian zostanie umieszczona na dole 

strony w przypisie. 

Skorzystanie z tej opcji jest możliwe poprzez kliknięcie przycisku „Opcje” w panelu powiązań i wybranie 

jednej z następujących pozycji: 

• Wstaw informację o zmianach aktu w treści 

• Wstaw informację o zmianach aktu do przypisu 

 

8.2.3 Wstawianie metryki (metadane) aktu pranego 

 

Użytkownik wtyczki może w tekście tworzonego dokumentu umieścić metrykę powiązanego aktu. 

Wspomniana metryka aktu prawnego obejmuje informacje takie jak: 

• Tytuł aktu 

• Sygnatura i data 

• Status obowiązywania 

• Daty obowiązywania 

• Data wejścia w życie 

Skorzystanie z tej opcji jest możliwe poprzez wybranie pozycji „Wstaw metrykę aktu prawnego do treści” 

z menu „Opcje” w panelu powiązań. 
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8.3 Opcje powiązań dla orzeczeń 
 

8.3.1 Wstawianie treści orzeczenia do nowego dokumentu 

 

Użytkownik ma możliwość wstawienia treści całego orzeczenia jako nowy dokument programu Word. W 

tym celu wystarczy z menu „Opcje” na panelu powiązań wybrać pozycję „Wstaw treść orzeczenia jako 

nowy dokument” 

 

8.4.1 Wstawianie tezy orzeczenia 

 

W przypadku orzeczeń posiadających tezę (rys. 17), użytkownik ma możliwość wstawienia jej bezpośrednio 

w tworzonym dokumencie lub do nowego dokumentu programu Word. W tym celu z menu „Opcje” w 

panelu powiązań należy wybrać jedną z poniższych pozycji: 

• Wstaw tezę do obecnego dokumentu 

• Wstaw tezę jako nowy dokument 

• Wstaw tezę do przypisu  

 

Rys. 17 Opcje powiązań dla orzeczeń sądowych 
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8.4 Opcje wspólne dla powiązań do aktów i orzeczeń 
 

8.4.1 Tworzenie odnośników do SIP LEX 

 

Z poziomu panelu powiązań użytkownik może utworzyć hiperłącze do aplikacji SIP LEX. Kliknięcie w takie 

hiperłącze zaprowadzi użytkownika bezpośrednio do treści powołanego dokumentu w aplikacji LEX. 

Stworzenie linku jest możliwe przez wybranie opcji „Stwórz link do dokumentu w LEX” z menu „Opcji” w 

panelu powiązań.  

Aby szybko i bezproblemowo usunąć wszystkie odnośniki utworzone w bieżącym dokumencie należy 

kliknąć na ikonę „usuń linki z tekstu”.  

 

8.4.2 Wysyłanie powołanych dokumentów jako załączniki poczty e-mail 

 

Moduł LEX Edytor umożliwia wysłanie treści całych dokumentów, które zostały powiązane w tekście jako 

załączniki wiadomości e-mail. Możliwe jest wysłanie ich w formacie DOCX lub PDF. Aby to zrobić w menu 

„Opcje” w panelu powiązań należy wybrać jedną z opcji: 

• Wyślij powiązany dokument mailem w formacie DOCX 

• Wyślij powiązany dokument mailem w formacie PDF 

 

8.4.3 Podgląd powołanej treści 

 

Z poziomu panelu powiązań użytkownik może podejrzeć fragmenty powołanych aktów prawnych i 

orzeczeń. W tym celu należy przy wybranym powiązaniu widocznym w panelu powiązań wybrać w górnym 

prawym rogu ikonę podglądu (rys.18) 

W przypadku orzeczeń w podglądzie widoczna będzie teza danego orzeczenia, a w przypadku aktów 

prawnych tekst powołanej jednostki redakcyjnej. 
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Rys. 18 Ikony podglądu jed. redakcyjnej i przejścia do tej jednostki w LEX. 

 

8.4.4 Przejście do treści dokumentu w LEX 

 

W panelu powiązań przy każdym z nich znajduje się (w górnym prawy rogu) ikonka, która prowadzi 

użytkownika bezpośrednio do treści powołanego dokumentu w aplikacji LEX (rys.18). Dzięki temu 

użytkownik, może pracować z tekstem dokumentu bezpośrednio w LEX korzystając z jego bogatego 

zestawu funkcji. 

 

8.4.5 Usuwanie powiązań 

 

Każde ze znalezionych powiązań użytkownik może usunąć. Aby to uczynić, przy wybranym powiązaniu w 

panelu powiązań należy nacisnąć przycisk „Usuń powiązanie”. Powiązanie to zostanie usunięte do czasu, 

aż użytkownik ponownie przeszuka dokument pod kątem tego, czy istnieją w nim powiązania. 

 

8.4.6 Nawigacja po powiązaniach w tekście 

 

Aby ułatwić poruszanie się po dokumencie, LEX Edytor pozwala na łatwe przeniesienie kursora w miejsce, 

w którym znajduje się wybrane powiązanie. W tym celu użytkownik musi kliknąć podwójnie na wybranym 

powiązaniu w panelu powiązań lub/i kliknąć na ikonę (rys.19) „pokaż powiązanie w dokumencie”, a kursor 

w tekście zostanie ustawiony tuż za powołaniem.  



Funkcjonalności LEX Edytor wersja 3.3.0 – instrukcja obsługi 

24 

 

Podobnie kliknięcie na oznaczone powołanie w tekście powoduje jego automatyczne zaznaczenie w panelu 

powiązań. 

 

Rys. 19 Ikona przejścia do powiązania w tekście 

9 Alerty prawne 
 

Moduł LEX Edytor informuje użytkownika o zmianach prawnych w powołanych przez niego jednostkach 

redakcyjnych (rys. 20). 

 

Rys. 20 Alert o zmianach w akcie 

  



Funkcjonalności LEX Edytor wersja 3.3.0 – instrukcja obsługi 

25 

 

 

Przy każdym otwarciu pliku, LEX Edytor sprawdza, czy zaszły jakieś zmiany w powołanych jednostkach 

redakcyjnych od czasu zbudowania powiązań do LEX. Użytkownik informowany jest o takich zmianach jak: 

• Zmiana jednostki redakcyjnej 

• Uchylenie jednostki redakcyjnej  

Przy każdym alercie prawnym użytkownik może skorzystać z opcji ukrywania (pojedyncze lub grupowe) 

informacji o zmianach w powołanych jednostkach redakcyjnych. Skorzystanie z tej opcji spowoduje, że 

użytkownik nie będzie informowany o wybranej zmianie. Jeżeli jednak wystąpi kolejna zmiana dla 

wskazanego powiązania, to użytkownik zostanie o niej poinformowany. 

 

10 Poprawianie prawniczych błędów językowych 
 

Moduł LEX Edytor został wyposażony w moduł wykrywania i poprawiania błędów, które często pojawiają 

się w tekstach o charakterze prawniczym. Chodzi o zwroty, które są poprawnymi wyrażeniami w języku 

polskim, ale jednocześnie są podobne do częstych zwrotów prawniczych. 

Na przykład: 

„sad polubowny” – jest to poprawne z punktu widzenia języka polskiego, ale w tekstach prawniczych duża 

bardziej prawdopodobne jest to, że prawidłowy tekst to „sąd polubowny”. 

Aby skorzystać ze wspomnianej funkcji należy w zakładce „LEX Edytor” wybrać opcję „Sprawdź prawnicze 

błędy językowe”. Skorzystanie z tej funkcji spowoduje przeszukanie tekstu pod kątem typowych błędów i 

wyświetlenie okna z sugestiami poprawek (rys. 19). 
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Rys. 21 Sprawdzanie prawniczych błędów językowych 

Dla każdego ze znalezionych potencjalnych błędów użytkownik może wybrać jedną z poniższych opcji: 

• Popraw 

• Ignoruj raz 

• Ignoruj wszystkie 

• Anuluj 

Wybranie opcji „Popraw” powoduje zastąpienie błędnej frazy frazą  sugerowaną przez aplikację. Wybranie 

opcji „Ignoruj raz” pozostawia znalezioną frazę niezmienioną – ale tylko to jedno, konkretne jej 

wystąpienie. Jeżeli aplikacja powinna zignorować wszystkie wystąpienia danej frazy w dokumencie, to 

należy wybrać opcję „Ignoruj wszystkie”. Ponadto w każdej chwili użytkownik ma możliwość przerwania 

sprawdzania i poprawiania błędów poprzez kliknięcie opcji „Anuluj”. 

11 Baza bibliograficzna 
 

Kolejną funkcją on-line LEX Edytora jest Baza Bibliograficzna. Dzięki niej istnieje możliwość przeszukiwania 

bogatej bazy publikacji dostępnych w Wolters Kluwer bezpośrednio z poziomu aplikacji Word. Ponadto 

aplikacja umożliwia wstawienie danych bibliograficznych bezpośrednio w tworzonym tekście dokumentu. 

Aby skorzystać ze wspomnianej opcji należy kliknąć przycisk „Baza bibliograficzna” na zakładce „LEX 

Edytor”. Spowoduje to wyświetlenie okna przeszukiwania bazy bibliograficznej. Istnieje możliwość 

przeszukiwania po tytule publikacji lub jej autorze. Po wpisaniu żądanej frazy i naciśnięciu klawisza „enter” 

w oknie wyświetlona zostanie lista pasujących publikacji. Jednocześnie bezpośrednio w tym samym oknie 

użytkownik będzie mógł podejrzeć dane publikacji poniżej listy wyników. 
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Naciśnięcie przycisku „Wstaw” spowoduje wstawienie danych bibliograficznych bezpośrednio w tekście, 

w miejscu, w którym znajduje się kursor. 
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12 Data dokumentu 
 

W module LEX Edytor wprowadzone zostało pojęcie „Daty dokumentu”. Domyślnie wszystkie dokumenty 

mają ustawioną datę bieżącą, czyli identyczną z datą systemową komputera użytkownika.  

W takim przypadku wszystkie sprawdzenia powiązań oraz ich aktualności robione są w kontekście 

aktualnego stanu prawnego przedstawionego na platformie LEX. 

Jednocześnie użytkownik ma możliwość zmiany daty dokumentu zarówno na wartość przeszłą jak i 

przyszłą. Wprowadzenie takiej zmiany powoduje usunięcie powiązań i przeszukanie dokumentu na nowo, 

tak by wskazywał on na akty prawne i orzeczenia aktualne i obowiązujące na wskazaną przez użytkownika 

datę. Także wszystkie zapytania o zmiany w powołanych dokumentach dokonywane będą w kontekście 

daty dokumentu. 

Aby zmienić datę dokumentu należy kliknąć ikonę kalendarza (rys.22) znajdującą się na pasku „LEX Edytor” 

i z kalendarza, który się pojawi wybrać dowolną datę. 

 

Rys. 21 Funkcja Kalendarz 

Data ikony na pasku narzędziowym odzwierciedla wybór użytkownika. Kolor zielony oznacza, że ustawiona 

jest data bieżąca. Kolor purpurowy oznacza, że wybrana jest data przeszła, a kolor niebieski oznacza datę 

przyszłą (rys. 23). 

 

Rys. 22 Zmieniona data w funkcji kalendarz 

UWAGA – w przypadku podawania w tekście konkretnych identyfikatorów dokumentów, linkowanie 

nakładane jest do konkretnej wersji dokumentów w ramach testów jednolitych LEX, niezależnie od 

wybranej daty w funkcji kalendarz.  
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13 Przeszukiwanie zasobów LEX 
 

Aplikacja LEX Edytor umożliwia łatwe wyszukiwanie w zasobach Systemu Informacji Prawnej LEX. Aby 

skorzystać z tej funkcjonalności, wystarczy zaznaczyć fragment tekstu w aplikacji Word i z zakładki „LEX 

Edytor” wybrać przycisk „Szukaj w LEX”. Spowoduje to otwarcie okna przeglądarki i automatyczne 

przejście do wyników wyszukiwania w aplikacji LEX. 

14 Uruchomienie aplikacji LEX 
 

Gdy podczas pracy z dokumentem zaistnieje potrzeba skorzystania z bogatych zasobów platformy LEX, 

użytkownik ma ułatwiony sposób, aby z niej skorzystać. Wystarczy nacisnąć przycisk „Uruchom LEX”, aby 

przejść bezpośrednio do produktu LEX w oknie przeglądarki internetowej. Dzięki głębokiej integracji obu 

aplikacji użytkownik nie będzie musiał dodatkowo przechodzić przez proces logowania w Serwisie 

Logowania Wolters Kluwer. 

15 Wyślij dokument 
 

Lex Edytor posiada funkcję wysyłania aktywnych dokumentów (na których pracuje użytkownik) w formie 

załączników e-mail.  Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy zapisać dokument, na którym pracujemy i 

kliknąć na ikonę „Wyślij dokument”.  Uwaga – aby skorzystać z tej funkcji należy mieć  zainstalowany na 

komputerze program pocztowy np.  Microsoft Outlook. 

16 Komunikaty systemowe 
 

Użytkownik Lex Edytor informowany jest w formie komunikatów (rys. 23) o zdarzeniach zaistniałych w 

programie: 

• W przypadku otwarcia pliku w formacie RTF lub DOC (formaty te nie są obsługiwane przez Lex 

Edytora) program wykryje taką sytuację i zaproponuje użytkownikowi automatyczną konwersję 

pliku na format DOCX przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego pliku.  
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• Pojawieniu się nowej wersji aplikacji (w tym informacja w samym programie MS WORD). Po 

potwierdzeniu komunikatu nowa wersja jest automatycznie pobierana i instalowana na 

komputerze użytkownika. 

UWAGA – Od wersji 3.2.0 aplikacja LEX Edytor będzie informować i wymuszać przeprowadzenie 

procesu aktualizacji do jej najnowszej i aktualnej wersji. 

• Zaprezentowaniu listy zmian wprowadzonych przez aktualizacji aplikacji LEX Edytor. 

 

Rys. 23 Komunikaty systemowe 

 

17 Słownik synonimów 
 

Poniżej znajduje się słownik najczęściej używanych synonimów nazw aktów prawnych, na podstawie 

których aplikacja Lex Edytor tworzy powiązania do systemu informacji prawnej Lex. Słownik ten 

sukcesywnie uzupełniany jest o nowe przypadki. 

SYNONIM 

NierCudzU 

u.nab.nier.cudz. 

u. nab. nier. cudz. 

u.o nab.nier.przez cudz. 

u. o nab. nier. przez cudz. 

ustawy o nab.nier.cudz. 

ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 

konstytucji marcowej 

konstytucji z 1921 

Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r 

k.k. z 1932 

kodeksu karnego z 1932 

kz 

k.z 

kodeksu zobowiązań 

kh 

k.h 
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kodeksu handlowego 

konstytucji z 1935 

konstytucji kwietniowej 

m.k.k 

konstytucji PRL 

konstytucji z 1952 

kpa 

KPA 

k.p.a 

k. p. a. 

kodeksu postępowania administracyjnego 

u.kod.post.admin. 

u. kod. post. admin. 

u.kod.postęp.admin. 

ustawy kodeks postępowania administracyjnego 

ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego 

pr. bud. z 1961 r 

krio 

k.r.o 

k.r.i.o 

kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

kro 

KRO 

k.r.o 

k. r. o. 

kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

ustawy k.r.o. 

ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy 

ustawy - kodeks rodzinny i opiekuńczy 

kc 

KC 

k.c 

kod.cyw. 

kod. cyw. 

kodeksu cywilnego 

ustawy kodeks cywilny 

ustawy - kodeks cywilny 

ustawy - Kodeks cywilny 

kpc 

KPC 
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k.p.c 

kod.postęp.cyw. 

kod. postęp. cyw. 

kodeks postęp. cyw. 

kodeksu postępowania cywilnego 

ustawy k.p.c. 

ustawy kodeks postęp. cyw. 

ustawy kodeks postępowania cywilnego 

ustawy - kodeks postępowania cywilnego 

u.p.e.a 

u.k.s.c. z 1967 r 

uksc z 1967 r 

d.k.k 

k.k. z 1969 

dawnego kodeksu karnego 

kodeksu karnego z 1969 r 

d.k.p.k 

k.p.k. z 1969 

dawnego kodeksu postępowania karnego 

kodeksu postępowania karnego z 1969 

k.k.w. z 1969 r 

k.w 

kodeksu wykroczeń 

ustawy - Kodeks wykroczeń 

kw 

k.w 

kp 

k.p 

kodeksu pracy 

ustawy - Kodeks pracy 

pr. bud. z 1974 r 

kn 

karty nauczyciela 

ustawy - Karta Nauczyciela 

KWU 

ukwih 

u.k.w.h 

k.w.i.h 

u.k.w.i.h 

ustawa o ks.wiecz. i hip. 

ustawy o kw i hip. 
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ustawy o księgach wieczystych i hipotece 

prawa spółdzielczego 

ustawy Prawo spółdzielcze 

ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze 

ustawy - Prawo spółdzielcze 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

PodSpDarU 

psd 

p.s.d. 

u.p.s.d 

ustawy o podatku od spadków i darowizn 

u.d.p 

ustawy o drogach publicznych 

p.g.k 

PrGeodKart 

u.pr.geod.kart. 

u. pr. geod. kart. 

u. prawo geodezyjne i kartograficzne 

ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 

ustawy - prawo geodezyjne i kartograficzne 

ustawy z 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

u.s.g 

ustawy o samorządzie gminnym 

ustawy o policji 

UbRolU 

u.ubezp.społ.rol. 

u. ubezp. społ. rol. 

u.o ubezp.społ.rol. 

u. o ubezp. społ. rol. 

ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 

PodLokU 

pod. i opł. lok. 

upol 

u.p.o.l 

ustawa o pod. i opł. lok. 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 

PrNot 

prnot 

pr.not. 

pr. not. 
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prawo o notariacie 

ustawy prawo o notariacie 

ustawy - prawo o notariacie 

pdof 

PDOFizU 

updof 

u.p.d.f 

p.d.o.f 

u.p.d.o.f 

u.pod.doch.os.fiz. 

u. pod. doch. os. fiz. 

u. o pod.doch. od os.fiz. 

ustawy PIT 

ustawy o PIT 

ustawy pdof 

ustawy o pdof 

ustawy p.d.o.f 

ustawy o p.d.o.f 

ustawy o pod.doch.od os.fiz. 

ustawy o podatku od osób fizycznych 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

u.s.o 

ustawy o systemie oświaty 

u.k.s 

ustawy o kontroli skarbowej 

LasU 

u. o las. 

ustawy o lasach 

GospNierRolU 

u.gosp.nier.rol.skarb.państ. 

u. gosp. nier. rol. skarb. państ. 

ustawy o gosp.nier.rol. Skarbu Państwa 

ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 

pdop 

PDOPrU 

updop 

u.p.d.p 

p.d.o.p 

u.p.d.o.p 

u.pod.doch.os.pr. 
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u. pod. doch. os. pr. 

u. o pod.doch. od os.pr. 

ustawy CIT 

ustawy o CIT 

ustawy pdop 

ustawy o pdop 

ustawy p.d.o.p 

ustawy o p.d.o.p 

ustawy PDOP 

ustawy o PDOP 

ustawy o pod.doch.od os.pr. 

ustawy o podatku od osób prawnych 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

małej konstytucji 

ustawy o VAT z 1993 r 

u.p.t.u. z 1993 r 

u.z.n.k 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

EKPC 

EKPCz 

EKPCiPW 

u.p.a.p.p 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

u.w.l 

u. o własn.lok. 

ustawy o własn.lok. 

ustawy o własności lokali 

własn.lok. 

WłLokU 

pb 

p.b 

pr. bud 

prawo budowlane 

prawa budowlanego 

PrBudU 

u.pr.bud. 

u. pr. bud. 

ustawy pr. bud. 

ustawy prawo budowlane 

ustawy - prawo budowlane 

ustawy - Prawo budowlane 
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uor 

u.o.r 

ustawy o rachunkowości 

OchrGrU 

u.ochr.gr.rol.leśn. 

u. ochr. gr. rol. leśn. 

u.o ochr.gr.rol.leśn. 

u. o ochr. gr. rol. leśn. 

ustawy o ochr.gr.rol.leśn. 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

o NSA 

ustawy o NSA 

p.e 

ustawy - Prawo energetyczne 

konst 

konstytucja 

konstytucji 

ustawy zasadniczej 

kk 

KK 

k.k 

kod.karn. 

kodeksu karnego 

u.kod.karn. 

ustawy k.k. 

ustawy kodeks karny 

ustawy - kodeks karny 

kpk 

k.p.k 

kodeksu postępowania karnego 

kkw 

k.k.w 

kodeksu karnego wykonawczego 

prd 

p.r.d 

prawa o ruchu drogowym 

ustawy - Prawo o ruchu drogowym 

GospNierU 

gosp.nieruch. 

u. gosp.nier. 

u. gosp.nieruch. 
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u.g.n 

ugn 

ustawy o gosp. nieruch. 

ustawy o gospodarce nieruchomościami 

p.p.o.p.w 

ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi 

KRSU 

u.k.r.s 

u.k.r.s. 

u. k. r. s. 

u.o k.r.s 

u. o k. r. s 

ustawy o kraj.rej.sąd. 

ustawy o krajowym rejestrze sądowym 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 

u.k.s.e 

ukse 

u.o.d.o 

ustawy z 1997 roku o ochronie danych osobowych 

op 

o.p 

ord.pod 

ord.pod. 

ord. pod 

ord. pod. 

OrdPU 

ordynacji podatkowej 

ustawy ordynacja podatkowa 

ustawy - ordynacja podatkowa 

PrBank 

u.pr.bank. 

u. pr. bank. 

ustawy prawo bankowe 

ustawy - prawo bankowe 

u.s.w 

ustawy o samorządzie województwa 

u.s.p 

ustawy o samorządzie powiatowym 

u.s.u.s 

u.z.p.d.o.f 

ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
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uerfus 

u.e.r.f.u.s 

kks 

KKS 

k.k.s 

k. k. s 

kodeks k.s. 

kodeks karny skarb. 

kodeks karny skarbowy 

kodeksu karnego skarbowego 

ustawy kodeks karny skarbowy 

ustawy - kodeks karny skarbowy 

ustawy - Kodeks karny skarbowy 

u.p.c.c 

ustawy p.c.c 

ustawy o p.c.c 

ustawy o pcc 

ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 

ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 

PodCzynnCywPrU 

pod.czynn.cyw.pr. 

p.c.c. 

ksh 

KSH 

k.s.h 

kodeks sp.handl. 

kodeks sp. handl. 

kodeksu spółek handlowych 

ustawy k.s.h. 

ustawy kodeks spółek handlowych 

ustawy - kodeks spółek handlowych 

ustawy - Kodeks spółek handlowych 

SpMieszkU 

u.s.m 

u.spółdz.mieszk. 

ustawa o spółdz. mieszk. 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 

p.w.p 

ustawy - Prawo własności przemysłowej 

poś 
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p.o.ś 

prawa ochrony środowiska 

ustawy - Prawo ochrony środowiska 

uopl 

u.o.p.l 

ProwKwZbDokR 

rozp. w spr.prow.kw i zb.dok. 

rozp.Min.Spra. w spr. prow.kw.zb.dok. 

rozporządzenia Min.Spraw. w spr.prow.kw i zb.dok. 

kpw 

kpsw 

kpow 

k.p.w 

k.p.s.w 

k.p.o.w 

kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia 

ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

udip 

u.d.i.p 

p.w 

ustawy z 2001 r. - Prawo wodne 

u.t.d 

ustawy o transporcie drogowym 

u.p.f 

ustawy Prawo farmaceutyczne 

km 

k.m 

ztp 

z.t.p 

zasad technik prawodawczych 

zasady technik prawodawczych 

pusa 

p.u.s.a 

ppsa 

uppsa 

p.s.a 

p.p.s.a 

u.p.s.a 

u.p.p.s.a 

ustawy p.p.s.a 

Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
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Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

o SN 

ustawy o SN 

ustawy o Sądzie Najwyższym 

pun 

upun 

p.u.n 

PrUp 

pr.upadł. 

pr. upadł. 

prawa upadłościowego i naprawczego 

u.p.u.n 

u.pr.upadł. 

u. pr. upadł. 

ustawy prawo upadłościowe 

ustawy prawo upadłościowe i naprawcze 

ustawy - prawo upadłościowe 

ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze 

UstrRolU 

KsztUstrRolnU 

kszt.ustroju rol. 

ustawa o kszt.ustr.rol. 

ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 

PlanZagospU 

u. o plan. i zagosp. przestrz. 

u.paln.zagosp.przestrz. 

ustawy o plan. i zagosp. przestrz. 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

u.t.k 

ustawy o transporcie kolejowym 

uśr 

u.ś.r 

u.ś.r 

ustawy o świadczeniach rodzinnych 

pzp 

p.z.p 

prawa zamówień publicznych 
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ustawy - Prawo zamówień publicznych 

uptu 

u.p.t.u 

ustawy vat 

ustawy o vat 

ustawy o VAT 

ustawy o podatku VAT 

ustawa o pod. od tow. i usł. 

ustawy o podatku od towarów i usług 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

VATU 

VAT 

u.p.s 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

u.o.p 

ustawy o ochronie przyrody 

tfue 

traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

TUE 

Traktat o Unii Europejskiej 

TNotR 

rozp. w spr.maks.st.taksy not. 

rozp.Min.Spraw. w spr.maks.st.taksy not. 

rozporządzenia Min.Spraw. w spr.maks.st.taksy not. 

p.t 

ustawy z 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne 

usdg 

u.s.d.g 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

u.o.n.d.f.p 

ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

p.sz.w 

ustawy z 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

KSCU 

uksc 

ukssc 

u.k.s.c 
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u.k.s.s.c 

ustawy o kosztach sąd. w spr. cyw. 

ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

u.p.n 

ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

OpłSkarbU 

u.opł.skarb. 

u. o opł.skarb. 

ustawy o opł.skarb. 

ustawy o opłacie skarbowej 

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

uzppr 

u.z.p.p.r 

u.o.k.k 

ustawy z 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

upoua 

u.p.o.u.a 

upa 

u.p.a 

ustawy o podatku akcyzowym 

u.p.p.p 

u.k.r.b.u 

u.b.i.m 

ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

ufp 

u.f.p 

ustawy o finansach publicznych 

u.g.h 

ustawy z 2009 r. o grach hazardowych 

k.wyb 

k. wyb 

kodeksu wyborczego 

ustawy - Kodeks wyborczy 

PrPrywM 

u.pr.pryw.międz. 

u. pr. pryw. międz. 

ustawy prawo prywatne międzynarodowe 

ustawy - prawo prywatne międzynarodowe 

p.g.g 

ustawy z 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze 

OchNabU 
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u.ochr.nab.lok.mieszk.d.jedn. 

u. ochr. nab. lok. mieszk. d. jedn. 

ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 

CudzU 

u. o cudz. 

ustawy o cudz. 

ustawy o cudzoziemcach 

CharakterEnergBudU 

u.charakter.energ.bud. 

u. charakter. energ. bud. 

ustawa o charakter.energ.bud. 

ustawy o charakterystyce energetycznej budynków 

pasc 

p.a.s.c 

RewitalU 

RewitalizacjaU 

u.o rewital. 

u. o rewital. 

ustawy o rewitalizacji 

kodeks rodzinny i opiekuńczy 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

ustawy o Izbach Aptekarskich 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

prawo wodne  

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 

rodo 

 


