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1. O Serwisach LEX 

Program pozwala Użytkownikowi uzyskać pełną informację na temat interesującej go gałęzi 

prawa. 

 

Program jest środowiskiem pracy zawierającym usystematyzowaną bazę dokumentów, w której 

Użytkownik – w zależności od posiadanej wersji produktu - może: 

 wyszukiwać według różnorodnych kryteriów akty prawne (grupy aktów prawnych), 

orzeczenia, tezy z piśmiennictwa, pisma urzędowe, bibliografię, narzędzia i inne dokumenty; 

 uzyskać wyczerpującą informację o wybranym akcie, w tym również o orzecznictwie, 

piśmiennictwie oraz pismach urzędowych do aktu; 

 wyszukiwać ogłoszenia, wskaźniki; 

 przenosić dane poza program również bezpośrednio pocztą elektroniczną. 

  

Program pozwala Użytkownikowi uzyskać pełną informację na temat interesującej go gałęzi prawa, 

gdyż w zależności od posiadanej wersji zawiera: 

 akty prawne z Dziennika i Monitora Polskiego, prawa miejscowego, prawa resortowego, prawa 

europejskiego; 

 historyczne akty prawne, m.in. Kodeks Napoleona, Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego  

z naniesionymi zmianami, Kodeks Cywilny obowiązujący na Ziemiach Zachodnich 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

 orzeczenia sądów polskich i administracji oraz Europejskich Trybunałów: Sprawiedliwości  

i Praw Człowieka; 

 glosy; 

 piśmiennictwo prawnicze; 

 pisma urzędowe; 

 bibliografię; 

 komentarze; 

 monografie; 

 wzory dokumentów; 

 akty wydawane przez samorządy zawodowe. 

 
Program jest aktualizowany co godzinę codziennie od poniedziałku do piątku  

(z wyłączeniem dni świątecznych). 

 

Do programu w dni robocze są dołączane nowe, w pełni opracowane dokumenty wraz z ukazaniem ich 

wpływu na system prawa. Dołączone akty prawne mają określony status co do obowiązywania, relacje, 

w które wchodzą z innymi aktami, powiązania z innymi dokumentami itp. Dla wszystkich nowych 

dokumentów dodanych w aktualizacji codziennej działają te same funkcjonalności, co dla pozostałych 

dokumentów w programie. Program może być dostępny z dowolnego stanowiska z łączem 

internetowym. 

W trakcie pracy z programem wykorzystywany jest protokół HTTPS służący do bezpiecznej transmisji 

zaszyfrowanego strumienia danych. W przypadku niektórych klientów konfiguracja ich sieci 

komputerowych może  zawierać blokady dla protokołu HTTPS. W takim przypadku należy 

skontaktować się z administratorem sieci, aby dodać stosowny wyjątek. 
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2. Logowanie 

Link do serwisu logowania – www.logowanie.wolterskluwer.pl 

 

W pola należy wpisać swój adres e-mail oraz hasło. Następnie należy kliknąć Zaloguj. 

 

Produkty Wolters Kluwer na liście „Moje produkty”.  

Po kliknięciu logotypu LEX – następuje przejście do programu. 

 

 

http://www.logowanie.wolterskluwer.pl/
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Dla wszystkich produktów użytkownik może zamknąć swoją sesję klikając na ikonkę zamykania sesji 

 obok logotypu na zakładce "Moje produkty". 

Wznowienie sesji, która wygasła 

Jeśli Użytkownik zaprzestanie pracy w LEX (przez okres nie dłuższy niż 7,5 h) w momencie wznowienia 
pracy nie utraci materiałów, nad którymi pracował wcześniej. Uwaga: jeśli Użytkownik posiada 
licencję inną niż imienna, możliwe jest, że  nie wznowi pracy na produktach w dokładnie tej samej 
konfiguracji (inny Użytkownik przypisany do licencji może korzystać z dostępu do produktu). 

 

3. Praca z Programem 

3.1. Ekran powitalny 

Po uruchomieniu Programu otwiera się Ekran powitalny, od którego rozpoczyna się pracę. 

 

 

W górnej części okna prezentowana jest informacja o ostatniej aktualizacji oraz najnowszych 
pozycjach aktów prawnych w pełni opracowanych przez Redakcję. 

W centralnej części okna dostępne jest pole wyszukiwania pełnotekstowego oraz link do wyszukiwania 
zaawansowanego. 

Obok pola wyszukiwania pełnotekstowego wyświetla się data oceny obowiązywania publikacji - 
domyślnie na dzień, w którym Użytkownik korzysta z programu. Po kliknięciu na dacie wyświetla się 
okno (kalendarz) umożliwiające jej zmianę na dowolną datę. 

Zmiana daty oceny obowiązywania powoduje, że w programie są prezentowane dokumenty 
obowiązujące, archiwalne i oczekujące wraz z uwzględnieniem ich statusu co do obowiązywania na 
wybraną datę. 



Funkcjonalności LEX – instrukcja obsługi 
 

7 

 

Po zmianie daty oceny obowiązywania, w górnej części okna, obok pola wyszukiwania 
pełnotekstowego wyświetla się wybrana data. Użytkownik może ją zmienić w każdej chwili podobnie, 
jak ma to miejsce Ekranie powitalnym. 

Z lewego panelu możliwe jest przejście do informacji i funkcjonalności dostępnych w Programie: 
Indeksu, Mojego LEX, Zasobów, Roczników, Kalendarium, Prawo.pl, Aktówki, Historii, Alertów, 
Terminarza, Mapy i Zegara legislacyjnego. 

Za pomocą ikony widocznej zawsze w lewym górnym rogu ekranu, Użytkownik może wrócić do 
Ekranu powitalnego z dowolnego miejsca w programie. 

Mój LEX to funkcjonalność, dzięki której Użytkownik widzi wszystkie posiadane Pakiety, z 
wyszczególnieniem dokumentów będących elementami danego Pakietu.  

Odnośnik Zadaj pytanie prowadzi do systemu Pytań i odpowiedzi, jeżeli jest on dostępny w danej 
wersji programu. 

Odnośnik Instytucje otwiera funkcjonalność umożliwiającą znalezienie organów publicznych 
właściwych dla danej miejscowości bądź też danych teleadresowych konkretnego organu. Korzystanie 
z Instytucji wymaga wykupienia osobnego produktu. 

Ponadto mogą być widoczne odnośniki do innych produktów i usług oferowanych przez Wolters Kluwer 
Polska. Wyświetlane będą również powiadomienia dotyczące możliwości przedłużenia subskrypcji 
programu. 

W prawym górnym rogu ekranu prezentowany jest login użytkownika.  

Pod widoczną ikoną dostępne jest menu Strefy Klienta.  
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Gromadzi ono funkcje związane z kontem użytkownika w tym m.in.: 
• Krótki przewodnik po programie 
• Ustawienia programu  
• Opcję wylogowania z programu 
• Możliwość przywrócenia ostatniej sesji w LEX (otwartych okien i zakładek przeglądarki) 

(dostępne dla Użytkowników dysponujących licencjami imiennymi) 
• Możliwość edycji profilu i danych teleadresowych użytkownika 
• Dane kontaktowe Wolters Kluwer Polska 
• Informacje o dostępnych produktach i możliwości zarządzania ich licencjami 
• Odnośnik do pomocy programu 
• Informacje o wystawionych fakturach i złożonych zamówieniach 

 
Oraz ofertę publikacji, szkoleń i newsletterów oferowanych przez Wolters Kluwer Polska. 

Poniżej dostępny jest obszar Aktówki , Pomoc oraz Sugestia, przy pomocy której można zgłosić 
uwagi do programu. 

3.2. Interaktywne panele i pulpity 

 
Główną część Ekranu powitalnego zajmują panele prezentujące wybrane listy dokumentów (np. 
Ostatnio otwierane, Najnowsze akty prawne itp.). Panele są interaktywne; Użytkownik może sam 
reorganizować kolejność ich wyświetlania (metodą "przeciągnij - upuść"), usuwać wybrane panele 
bądź dodawać nowe za pomocą opcji Dodaj nowy panel. 
  
Tworzenie nowego panelu 
  
Aby dodać panel spersonalizowany do potrzeb Użytkownika, należy skorzystać z widocznej opcji Dodaj 
nowy panel / Nowe dokumenty. 
  

 
  
W nowym menu należy wybrać Kategorię oraz (ewentualnie) podkategorię dokumentów, które mają 
być wyświetlane w panelu (np. kategoria: Orzeczenia i pisma urzędowe, podkategoria: Orzeczenia 
sądów). Dodatkowo należy wskazać Hasło czyli zakres tematyczny z którego dokumenty będą 
prezentowane (np. Odpowiedź na skargę kasacyjną). 
  

 
Nazwa utworzonego przez nas panelu zostanie wygenerowana automatycznie na podstawie 
dokonanych wcześniej wyborów. Nazwę można jednak modyfikować i nowy panel nazwać np. 
Postępowanie cywilne. 
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Po wszystkim należy kliknąć na ikonę Dodaj. 
 
Wyświetlenie pełnej listy z panelu 
 
Po kliknięciu w odnośnik „Zobacz wszystko” na dole panelu wyświetlona zostanie w pełna lista 
wszystkich dokumentów. 
Użytkownik może również odznaczyć w Ustawieniach opcję „Otwieraj linki w nowej zakładce”. 
Wówczas lista otworzy się w nowej zakładce przeglądarki. 
 
Spersonalizowane pulpity 
  
Każdy Użytkownik ma możliwość stworzenia jednego bądź kilku własnych pulpitów. Dzięki temu 
zyskuje szybki dostęp do wybranych treści bezpośrednio z Ekranu powitalnego. 

Aby to uczynić, należy klikną na ikonę  i z rozwijanego menu wybrać opcję Dodaj 
nowy pulpit. W nowym oknie należy podać nazwę nowego pulpitu (np. Zamówienia publiczne) i kliknąć 
na ikonę Dodaj. 
Następnie Użytkownik może dowolnie ustalać właściwości i widoczność Paneli. Nowe ustawienia 
zostaną zapisane dla aktualnie wybranego pulpitu. 
  

 - pozwala na zmianę nazwy pulpitu. 

 -  służy do usuwania pulpitu. 
 

3.3. Ustawienia 

 
Ustawienia programu pozwalają dostosować funkcjonowanie Programu do indywidualnych potrzeb 
Użytkownika. 
  
Aby przejść do Ustawień, należy w prawym górnym rogu z menu wybrać pozycję Ustawienia. 
 

 
  
W zakładce Ustawienia globalne dostępne są następujące opcje: 
 
Treść: 

• pokazuj adnotacje dotyczące nieogłoszonych wyroków TK - po zaznaczeniu tej opcji będą wyświetlane 
informacje, iż dany wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie został ogłoszony. 
 
Nawigacja: 

• otwieraj lewy panel tylko przez wskazanie ikony  - domyślnie lewy panel pojawia się po najechaniu 

myszką na lewą krawędź okna. Po zaznaczeniu tej opcji lewy panel pojawi się dopiero po najechaniu 
na ikonę (dom).   
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• pasek wyszukiwania zawsze widoczny - domyślnie pasek wyszukiwania znika w momencie przesuwania 
w dół treści dokumentu. Po zaznaczeniu tej opcji pasek będzie widoczny pomimo przesuwania się w 
dół treści dokumentu. 
  
Linki:  

• otwieraj linki w nowej zakładce - domyślnie linki w Programie otwierane są w tej samej zakładce 
przeglądarki. Po zaznaczeniu tej opcji, linki uruchamiane będą w nowej zakładce przeglądarki. 

• otwieraj linki w treści w oknie podglądu - po zaznaczeniu tej opcji nowe dokumenty będą otwierane 
specjalnym  oknie podglądu w dolnej części okna 
 
Język: 

• możliwość wyboru języka interface programu 
 

3.4. Przywracanie ostatniej sesji 

 
Użytkownik, który korzysta z licencji imiennej, może przywrócić swoją ostatnią sesję w LEX. W tym 
celu należy skorzystać z opcji "Przywróć ostatnią sesję" dostępnej w menu w prawym rogu ekranu. 
Dzięki temu zostaną ponownie otwarte wszystkie okna i zakładki przeglądarki, które były otwarte 
ostatnim razem, gdy użytkownik pracował z LEX. 
 

 

4. Praca z dokumentami 

Informacje dotyczące pracy z poszczególnymi kategoriami dokumentów w programie. 

4.1. Ikony dokumentów 

Każdy dokument dostępny w programie opatrzony jest ikoną informującąo kategorii, do której 
przynależy. Najważniejsze z nich to: 

- akty prawne pochodzące z Dz. U. i M.P., 

- projekty ustaw, 

- dzienniki resortowe, 
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- akty prawa europejskiego, 

 - akty prawa miejscowego, 

- akty prawa korporacyjnego, 

- pomniki prawa, 

- tłumaczenia, 

- orzeczenia, 

- orzeczenia administracji, 

 - pisma urzędowe 

 - analizy, 

 - komentarze (niektóre z komentarzy mają miniaturki okładek), 

 - monografie, 

- komentarze praktyczne, 

- poradniki, 

- linie orzecznicze, 

 - artykuły, 
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- glosy, 

- omówienia, 

 - materiały z serwisu Prawo.pl 

- pytania i odpowiedzi 

 - wzory,  

 - kalkulatory, 

 - zestawienia 

- normy, 

- hasła słownikowe, 

 - plany kont, 

 - szkolenia on-line. 

 - ważne terminy 

 - zestawienia 

 

4.2. Akty prawne 

Obowiązywanie aktów prawnych 

Wszystkie akty prawne, dostępne w programie, podlegają ocenie co do obowiązywania. Pierwszym 
etapem tej oceny jest ustalenie, poprzez analizę tekstu danego aktu, czy w ogóle można zastosować 
wobec niego kryterium obowiązywania, czy też, wobec jego natury, nie podlega temu kryterium. W 
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wyniku tej oceny, tj. oceny aktów prawnych co do obowiązywania, dokonuje się  
w programie, w ramach przyjętych przez jego autorów konwencji, podziału tych aktów na takie: 

 co do których jest możliwe określenie daty początku i końca ich obowiązywania (akty 
zawierające samodzielne normy prawne); akty te mogą być zakwalifikowane, stosownie do 
wyników oceny, jako: Obowiązujące, Oczekujące i takie, które Utraciły moc 

 pozostałe; w ramach tej grupy klasyfikuje się akty korporacyjne, nienormatywne, konkretno-
indywidualne (zwane w programie „aktami indywidualnymi”) i akty jednorazowe. 

W zależności od oceny co do obowiązywania, akt prawny może otrzymać status: 

 obowiązuje (obejmuje to również aktualne projekty); 
 utracił moc - nieobowiązujący (obejmuje to również archiwalne projekty); 
 oczekuje - oczekujący na wejście w życie; 
 nieoceniany – należący do grupy „pozostałe”. 

W ramach grupy „pozostałe” zostały wprowadzone dodatkowe statusy informacyjne oraz krótkie 
wyjaśnienia w belkach umieszczonych nad tekstami tych aktów. 
Dotyczy to aktów o charakterze: 

 nienormatywnym - tj. aktów nie zawierających norm prawnych, np. uchwały 
okolicznościowe Sejmu i Senatu; 

 jednorazowym - tj. aktów wywołujących jednorazowy skutek np.: w postaci zmiany innego 
aktu, określenia daty wejścia w życie umowy międzynarodowej; 

 indywidualnym - tj. aktów, których skutki ograniczają się do indywidualnie określonych 
adresatów np. powołanie na stanowisko sędziego, nadanie orderu. 

Akty w opracowaniu to najnowsze akty prawne dodane do programu, które nie zostały jeszcze  
w pełni opracowane przez zespół redakcyjny. Akty te nie zostały ocenione względem obowiązywania 
oraz nie posiadają jeszcze treści w wersji elektronicznej, a jedynie w formie PDF. Po zakończeniu 
prac redakcyjnych, prezentowane będą w taki sam sposób, jak pozostałe akty prawne. 

W związku z potrzebami niektórych naszych Klientów etykietowania wszystkich aktów prawnych  
w ramach trzech kategorii (czyli jako aktów obowiązujących, nieobowiązujących i oczekujących), 
informujemy, że do kategorii aktów nieobowiązujących wprowadziliśmy szczególną podkategorię 
obejmującą akty korporacyjne, nienormatywne, indywidualne i akty jednorazowe. Dla potrzeb wyżej 
wymienionych Klientów, w świetle przyjętej konwencji należy więc uznać, że wszędzie tam, gdzie 
jest napisane „akty nieocenione co do obowiązywania” albo „akty pozostałe”, chodzi w istocie o akty 
nieobowiązujące. 

Data oceny obowiązywania jest ustawiona domyślnie na dzień, w którym Użytkownik korzysta  
z programu. Można ją zmienić klikając pole z datą umieszczone obok pola wyszukiwania 
pełnotekstowego i wybierając konkretny dzień w wyświetlanym kalendarzu. 
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Zmiana daty oceny obowiązywania powoduje, że w programie są prezentowane dokumenty 
obowiązujące, archiwalne i oczekujące wraz z uwzględnieniem ich statusu co do obowiązywania na 
wybraną datę. 

4.2.1. Lista aktów prawnych w Haśle 

Kolejność na liście aktów powiązanych z Hasłem zależy od treści aktów i przedmiotu Hasła oraz jest 
określona przez Redakcję Systemu LEX. W głównej części okna wyświetla się lista dokumentów. 
Poszczególne pozycje oznaczone są przez: 

- ikonę aktu prawnego (patrz: Ikony dokumentów); 

 - przed identyfikatorem- oznaczenie, czy że należy do Nowości; 

- tytuł aktu z pominięciem określeń „w sprawie”, „o”, np. „Sposób zapłaty i zwrotu opłaty 
skarbowej”. W przypadku aktów zmieniających, tytuł rozpoczyna się od skrótu „zm.”. Projekty ustaw 
w tytule posiadają ponadto oznaczenie kadencji Sejmu i nr druku sejmowego; 

- identyfikator aktu; 

- skrót „zał.”, jeśli akt posiada załącznik opublikowany jako osobne wydawnictwo; 

- data aktu - dzień uchwalenia, a w przypadku projektów ustaw data zgłoszenia; 

 - status obowiązywania aktu w odpowiednim kolorze oznaczającym status co do obowiązywania, tj. 
obowiązuje (aktualne projekty); utracił moc (nieobowiązujący; archiwalne projekty); oczekuje - 
oczekujący na wejście w życie; nieoceniany – należący do grupy „pozostałe”; 

- w przypadku projektów ustaw zamieszczono również odnośnik do uzasadnienia projektu. 

Jeżeli dla danego aktu prawnego wydano akty wykonawcze, wówczas zostaną one wyświetlone na 
liście po kliknięciu na ikonę Regulacje szczegółowe. 

 

Listę aktów prawnych można filtrować, wybierając metadane widoczne w lewym panelu: 
Obowiązywanie, Autora, Rodzaj aktu itp. Po kliknięciu w jedną z pozycji, lista zostanie 
automatycznie zawężona. 
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Ponad listą prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami niższych rzędów (jeżeli 

istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy Podhasłami (wybierając je z 
rozwijanego menu). 

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie 
kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących 

Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , a program sam uaktualni 
listę wyników; dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może 
swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje 

wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na znak  znajdujący 
się obok niego. 

Wyświetlaną listę można filtrować przy pomocy danych widocznych w lewym panelu. Każda akcja w 
lewym panelu jest automatycznie uwzględniania na liście dokumentów. Ponadto zawężoną listę 
można zapisać w programie. 

Ikona pozwala na wydruk listy wynikowej w takim zakresie, w jakim została wyświetlona 
na ekranie. Natomiast opcja Pokaż / Ukryj wyróżnienia steruje podświetleniem znalezionych słów. 

Pod ikoną  dostępna jest możliwość zapisania listy w postaci pliku .docx. 

Dokumenty, które użytkownik wyświetlił w LEX w trakcie obecnej sesji pracy z programem, będą 
dodatkowo podświetlone na żółto. Podświetlenie zniknie w momencie, gdy użytkownik ponownie 
zaloguje się do programu. 

Listę wynikową można także zawęzić wg kryterium Nowości. Domyślnie jest wyświetlana lista 
wszystkich dokumentów. Na szczególną uwagę zasługuje opcja "Od ostatniego logowania", dzięki 
której użytkownik może wyświetlić dokumenty dodane do programu od momentu, gdy ostatnio 
logował się do LEX. 

4.2.2. Tekst dokumentu 

 

Po kliknięciu na akt prawny widoczny na liście, wyświetla się okno z tekstem aktu prawnego 
prezentowanym w centralnej części ekranu. W górnej części okna wyświetlane są: 

- tytuł przeglądanego aktu; 

- dane dotyczące miejsca (identyfikator) i daty publikacji; kliknięcie na ikonę  wyświetli listę 

ogłoszonych tekstów jednolitych dla aktu, kliknięcie na ikonę  spowoduje pobranie tekstu  
w formacie pdf. W przypadku, gdy np. tekst pierwotny aktu prawnego oraz tekst jednolity mają tę 
samą datę ogłoszenia, Użytkownik zobaczy obydwa identyfikatory; 

- status obowiązywania, wraz z podaniem zakresu czasowego prezentowanej wersji (wersja od - do). 
Kliknięcie w jedną z dat otworzy nowe okno, w którym prezentowana jest historia zmian w akcie: 
data wydarzenia, rodzaj, identyfikator i jednostka aktu w relacji, a także: 
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 - odnośnik do uzasadnienia projektu ustawy; 

 - komentarz do nowego aktu prawnego lub zmiany (jeżeli jest dostępny). 

W nowym oknie kolor pionowej kreski odpowiada statusowi danej wersji, natomiast otwarta wersja 
oznaczona jest kropką. Lista wszystkich wersji dokumentu może zostać wydrukowana. 

 

Poniżej widoczne są również informacje o: 

- dacie wejścia w życie aktu bądź dacie/datach wygaśnięcia (jeśli są znane), 

- nr CELEX - w przypadku aktów prawa unijnego. 

Od dnia 1 stycznia 2012 r. akty prawne publikowane w dziennikach urzędowych wydawane są  
z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym, z pominięciem numeru dziennika. 
Wynika to z wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 
676). 

W efekcie akty prawne opublikowane po 31 grudnia 2011 r. prezentowane są bez uwzględnienia 
numeru dziennika, np. Dz.U.2012.1. 

W przypadku projektu ustawy nagłówek tekstu zawiera informacje o: 

- kadencji Sejmu i numerze druku; 

- tytule projektu; 

- statusie obowiązywania; 

- wersji dokumentu. 

Poniżej widoczne są informacje o wnioskodawcy oraz dacie zgłoszenia. 

Wyświetlenie ostatnich zmian w akcie prawnym 

Korzystając z opcji ikony  możliwe jest wyświetlenie i podgląd ostatnich zmian w tekście aktu 
prawnego. Program wyświetla ilość zmian w tekście oraz umożliwia przechodzenie między nimi przy 
użyciu strzałek. W przypadku projektów ustaw funkcjonalność pokazuje zmiany między wersjami 
projektu na poszczególnych etapach procesu legislacyjnego. 
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Korzystając ze strzałki można wybrać opcję Pokaż tylko zmieniane jednostki. W ten sposób użytkownik 
może ograniczyć widok wyświetlanych zmian tylko do konkretnych jednostek zamiast całego aktu.  
Zmieniane jednostki wyświetlą się w ramach Wyciągu. 

Oznaczenia graficzne informujące o odrębności w obowiązywaniu jednostki redakcyjnej 

względem całego aktu prawnego 

Oznaczenie graficzne mają za zadanie wskazywać części aktu prawnego, które wchodzą w życie przed 

lub po głównej dacie wejścia w życie całego aktu, wygasają przed datą główną utraty mocy całego 

aktu, albo ulegają całkowitemu lub częściowemu zawieszeniu bądź też zmienia się zakres ich 

obowiązywania. 

 

Oznaczenia graficzne umieszczane są na częściach aktu, których wymienione zdarzenie dotyczy. W 

zależności od zdarzenia, zastosowano następujące kolory: 

- niebieski – dla jednostek redakcyjnych, które względem głównej daty wejścia w życie aktu są 

oczekujące, 

- zielony - dla jednostek redakcyjnych, które zaczynają obowiązywać przed główną datą wejścia w 

życie całego aktu, 

- fioletowy - dla jednostek redakcyjnych, które wygasają przed końcem utraty mocy całego aktu, 

 

Oznaczenia graficzne nie są stałym elementem tekstu aktu prawnego. Oznacza to, że pojawiają się 

na jednostkach redakcyjnych tylko w okresie, w którym dana jednostka odbiega swoim statusem 

obowiązywania od całego aktu prawnego. Ujmując rzecz inaczej: oznaczenia graficzne współpracują 

z funkcjonalnością zmiany daty stanu prawnego w programie, a nie są powiązane z wersjami 

czasowymi aktu. 

 

Oznaczenia graficzne wprowadzono na aktach prawnych ogłoszonych po 1 stycznia 2008 r. w Dzienniku 

Ustaw i Monitorze Polskim. 

 
 
Tworzenie Wyciągu z aktu prawnego 
 
Dzięki funkcjonalności Wyciąg Użytkownik może wybrać i wyświetlić tylko te jednostki redakcyjne 
aktu prawnego, które aktualnie go interesują. Dodawanie jednostek do Wyciągu następuje przez: 
 

• Rozwinięcie menu jednostki i kliknięcie na odnośnik Dodaj do wyciągu 

• Poprzez Spis treści. W tym celu należy kliknąć na ikonę widoczną na obrazku poniżej. 
Następnie można zaznaczać "ptaszkami" konkretne jednostki redakcyjne w spisie treści; będą 
one automatycznie dodawane do wyciągu. 
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Dodane jednostki widoczne będą w panelu z lewej strony ekranu. 
Aby zobaczyć wybrane jednostki, Użytkownik powinien kliknąć na ikonę Pokaż wybrane jednostki. 
Aby ponownie zobaczyć całość aktu prawnego, należy kliknąć na ikonę Pokaż wszystkie jednostki. 
Aby wyczyścić Wyciąg, należy kliknąć na ikonę Usuń wszystko. 
W przypadku projektów aktów prawnych dodawanie jednostek możliwe jest wyłącznie przez Spis 
treści. 
Widok stworzony w ramach Wyciągu można wydrukować lub zapisać do pliku za pomocą narzędzi w 
zakładce Eksport. 
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Niepublikowane wyroki Trybunału Konstytucyjnego 
 
W określonych przypadkach prezentowana jest informacja „Nieogłoszony wyrok TK”, umieszczona 
przy statusie aktu prawnego. Oznacza to, że akt był rozpatrywany przez Trybunał Konstytucyjny, ale 
wyrok w tej sprawie nie został ogłoszony we właściwym miejscu publikacji. 
  

 
Szczegółowe informacje na ten temat wyświetlane są na prawym marginesie tekstu aktu 
prawnego.  Można się z nimi zapoznać po najechaniu kursorem na informację wyświetlaną w polu 
Adnotacje i kliknięciu w odnośnik "Zobacz więcej". 

 
Informacje o nieogłoszonych wyrokach prezentowane są domyślnie. Jeżeli Użytkownik nie chce, by 
informacje były prezentowane, powinien przejść do Ustawień programu i odznaczyć tam pole "pokazuj 
adnotacje dotyczące nieogłoszonych wyroków TK". 

 

W oknie z tekstem dokumentu dostępne są również zakładki z przydatnymi funkcjonalnościami: 

Zakładka Dokument: 

 - Przejdź do - pozwala na przejście do wybranej jednostki redakcyjnej aktu prawnego; 

 - Spis treści - pozwala na szybkie przemieszczanie się pomiędzy częściami aktu prawnego; 

 - Wersje - umożliwia wyświetlenie wersji czasowych aktu prawnego; 
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 - Pokaż zmiany 

 - Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków; 

ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy 
poszczególnymi wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek; 

 - Tworzenie Wyciągu z dokumentu 

- Opis projektu - tylko dla projektów ustaw - odnośnik do szczegółowego uzasadnienia 
projektu dostępnego na stronach sejmowych. 

 Zakładka Eksport - umożliwia: 

 - wydruk dokumentu; 

- ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone 
do wydruku, zaznaczone różnice w porównaniu do poprzedniej wersji dokumentu,  spis treści, dane 
metrykalne dokumentu, adnotacje - w tym informacje o nieogłoszonych wyrokach Trybunału 
Konstytucyjnego), 

 - eksport treści dokumentu do pliku; 

 - wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail. W momencie, gdy w lewym panelu zostanie 
zaznaczona opcja  "Porównanie z poprzednią wersją", w mailu zostaną zaznaczone zmiany w akcie 
prawnym w stosunku do poprzedniej wersji aktu prawnego. 

 - stworzenie i skopiowanie nazwy lub identyfikatora aktu na potrzeby cytowania w innych 
dokumentach. 

 
Zakładka Narzędzia - umożliwia: 

- dodanie dokumentu do Aktówki; 

 - ustawienie dla dokumentu powiadomień – Alertów; 

 - sporządzenie Notatki, 
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 - po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on 
powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym 
katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu. 

Zakładka Widok – umożliwia: 

 - wybór czcionki, która ma być używana w programie 

 - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki 

 - wybór wysokiego kontrastu  

- wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu 

Zakładka Wersje językowe umożliwia, dla wybranych aktów prawnych wyświetlenie ich tłumaczeń na 

języki obce. W przypadku aktów opublikowanych w polskich dziennikach urzędowych są to teksty 

uwzględniające zmiany stanu prawnego aktów. Natomiast w przypadku aktów prawa opublikowanych 

w dziennikach urzędowych Unii Europejskiej obcojęzyczne teksty aktów prawnych prezentowane są 

wyłącznie w wersji pierwotnej w postaci dostępnej na oficjalnej witrynie prawa Unii Europejskiej 

EUR-Lex. 

4.2.3. Informacje o jednostce 

Informacje o jednostce prezentują dokumenty dostępne w programie powiązane 
z daną jednostką redakcyjną. 

 

Aby wyświetlić informacje o jednostce, należy kliknąć na ikonę  obok jednostki. Pojawi się 
rozwijana lista kategorii dokumentów powiązanych z tą jednostką, a także data wejścia w życie tej 
jednostki. Możliwe jest również dodanie Alertu bądź Notatki dla danej jednostki redakcyjnej. 
Jednostkę redakcyjną można też dodać do Aktówki / LEX Cloud (w zależności od posiadanej wersji 
programu), dołączyć do Wyciągu bądź powiązać z nią określone pliki Użytkownika (w zależności od 
posiadanej wersji programu). 
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Na szczególną uwagę zasługuje Historia jednostki. Opcja ta otwiera nowe okno, w którym 
prezentowana jest lista wersji artykułu. Każda wersja wybranego artykułu zawiera na liście opis,  
na który składa się: 

• data zmiany; 

• komentarz do zmiany (jeżeli jest dostępny) 

• rodzaj zmiany, np. zmiana, dodanie, utrata mocy itd.; 

• identyfikator aktu zmieniającego; 

• jednostka redakcyjna aktu zmieniającego. 

Każdą pozycję na liście można rozwinąć klikając w nią. Domyślnie rozwinięte są wszystkie pozycje, 
które powodują zmiany w treści aktu prawnego. Tekst wprowadzany zmianą wyróżniono zielonym 
kolorem tła, podczas gdy tekst usunięty oznaczono przekreśleniem i czerwonym kolorem tła. 

W Historii jednostki prezentowane są wszystkie zdarzenia, nawet jeśli dla danego zdarzenia nie ma 
treści - wówczas prezentowane są tylko informacje ze zdarzenia. W szczególności prezentowane są 
zdarzenia utraty mocy jednostki, gdy uchylane były całe rozdziały. 

Okno obsługuje się podobnie jak funkcjonalność Pokaż zmiany (zakładka Dokument). Dodatkowo  
w oknie dostępne są opisane wcześniej zakładki Eksport i Widok. 

Ponadto w Informacjach o jednostce dostępne jest pole Daty jednostki, gdzie Użytkownik widzi 
wszystkie wydarzenia, które miały miejsce dla danej jednostki redakcyjnej (np. wejście w życie, 
zmiana, uchylenie itp.) wraz ze wskazaniem aktu prawnego, który to wydarzenie powodował. 
Prezentowane będą również informacje o jednostce, gdy została ona uchylona, a następnie ponownie 
dodana. 

4.2.4. Przypisy zwykłe i ogólne  

Przypis zawiera informację o zmianie w akcie prawnym. 

Przypis zwykły jest zaznaczony w tekście odnośnikiem liczbowym, np. „(1)” i dotyczy jednostki 
redakcyjnej. 

Przypis ogólny jest zaznaczony odnośnikiem „*” i dotyczy całego aktu prawnego. Występuje zawsze w 
nagłówku za tytułem. 

Kliknięcie odnośnika przypisu powoduje wyświetlenie jego treści. 

 

4.2.5. Hipertekst formalny i merytoryczny  

Powołania (odesłania do) innych aktów prawnych w tekście aktu podkreślone linią ciągłą lub 
przerywaną są linkami do tak oznaczonych przepisów. 

Hipertekst formalny jest wyróżniony linią ciągłą. Umożliwia wyświetlenie tak oznaczonej jednostki 
redakcyjnej (lub całego aktu), na którą powołano się w tekście. 

 

Hipertekst merytoryczny jest wyróżniony linią przerywaną. Jest dostępny w obowiązujących obecnie 
wersjach tekstów Konstytucji, kodeksów i ważniejszych ustaw. Hipertekst merytoryczny odsyła do 
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grupy aktów regulujących daną materię i umożliwia wyświetlenie w podglądzie listy tych aktów. 
Prezentowana lista będzie zgodna z ustawioną datą oceny obowiązywania aktów. 

 

 4.2.6. Wywołanie innych dokumentów  

Z tekstu aktu prawnego za pomocą linków można wywołać dokumenty powiązane 
z całym tekstem lub określoną jednostką redakcyjną, jak np. akty wykonawcze, orzeczenia sądów, 
komentarze, monografie itd. 

Odnośniki w tekście mogą być otwierane w oknie podglądu. W tym celu należy otworzyć Ustawienia 
programu, 
  

 
  
a następnie zaznaczyć opcję: "otwieraj linki w treści w oknie podglądu" i kliknąć Zapisz. 

  

 
  

Użytkownik może dostosować rozmiary okna podglądu przesuwając jego górną granicę, albo klikając 
na ikonę Pełne okno. 

4.2.7. Kursywa w tekście aktu prawnego 

Kursywa w treści aktu prawnego ma różne znaczenie w zależności od rodzaju aktu prawnego: 

W aktach prawa powszechnego: 
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Kursywą będzie oznaczona fraza (pewne określone sformułowanie), która została uznana za niezgodną 
z Konstytucją wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. 

Kursywą będą objęte również stawki, które były zmienione przynajmniej 1 raz (aktualność kwot 
weryfikuje przypis do konkretnej stawki). 

W aktach prawa europejskiego: 

Kursywą będzie oznaczona fraza (pewne określone sformułowanie), której nieważność stwierdzono 
wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości bądź Sądu ds. Służby Publicznej. 

W aktach prawa miejscowego: 

Kursywą będzie oznaczona fraza (pewne określone sformułowanie), której nieważność stwierdzono 
wyrokiem WSA, rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody bądź uchwałą regionalnej izby 
obrachunkowej. 

4.2.8. Dokumenty powiązane 

 

Funkcja Dokumenty powiązane  wyświetla kategorie dokumentów w programie, które powiązane 
są z danym aktem prawnym. Kliknięcie na którąkolwiek z kategorii spowoduje przejście do listy 
dokumentów. 

Na szczególną uwagę zasługuje pole Akty prawne, gdzie prezentowane są wszystkie możliwe relacje, 
w które akt wchodzi z innymi aktami prawnymi (w charakterze czynnym lub biernym): 

- Akty zmieniające lub Akty zmieniane - zmiana, sprostowanie błędów, zmiana pośrednia, zmiana 
przeniesiona lub uzupełnienie; 

- Akty uchylane lub Akty uchylające - uchylenie wyraźne, pośrednie lub generalne; 
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- Akty wykonywane lub Akty wykonawcze - akt wykonujący (czyli wykonawczy) lub wykonywany; 

- Akty wprowadzane lub Akty wprowadzające; 

- Akty interpretujące lub Akty interpretowane; 

- Akty implementowane lub Akty implementujące; 

- Akty zastępujące lub Akty zastępowane. 

Nazwa relacji jest linkiem, z którego można otworzyć listę dokumentów wchodzących w daną relację. 

Zmiana przeniesiona to zmiana aktu prawnego, która została opublikowana przed ogłoszeniem tekstu 
jednolitego, a weszła w życie po ogłoszeniu tekstu jednolitego danego aktu. 

Pod względem formalnym, w identyfikacji zmienianego aktu prawnego zostało wskazane pierwotne 
miejsce publikacji. Jednakże, zanim ta konkretna zmiana zdążyła wejść w życie, opublikowano tekst 
jednolity i zmiany wynikające z tej wcześniej opublikowanej ustawy zmieniającej zostały przez 
redakcję Systemu LEX naniesione już na tekst jednolity. 

Pod względem wpływu tej zmiany na treść aktu, nie różni się ona niczym niż od każdej innej zmiany 
treści. Jednakże dla porządku oznaczana jest za pomocą skrótu „zm. przen.” 

Relacja "Akty implementowane" dotyczy aktów prawa powszechnego, resortowego i miejscowego (a 
także projektów) implementujących akty prawa europejskiego. Relacja „implementowany przez” 
dotyczy odpowiednio - implementowanych aktów prawa europejskiego. 

Relacja „zastąpienie” posiada stronę: 

- czynną „Zastępuje” – dla aktu będącego następcą prawnym, relacja wskazuje na akt, który  
w danym przedmiocie regulacji obowiązywał poprzednio, a utracił moc obowiązującą na skutek 
uchylenia pośredniego lub wejścia w życie regulacji zawartej w nowym akcie, przy jednoczesnym 
braku relacji uchylenia wyraźnego z jego strony, 

- bierną „Zastępowany przez” – dla aktu, który utracił moc obowiązującą na skutek uchylenia 
pośredniego lub na skutek wejścia w życie regulacji zawartej w nowym akcie i jednoczesnym braku 
relacji uchylenia wyraźnego, relacja wskazuje na akt będący w danym przedmiocie regulacji następcą 
prawnym aktu nieobowiązującego.  

Relacja ta występuje tylko pomiędzy aktami o randze podstawowej. 

W programie kolejne teksty jednolite danego aktu prawnego stanowią jeden obiekt w bazie i jako taki 
są prezentowane. Dostęp do poprzednich tekstów jednolitych danego aktu możliwy jest z listy wersji 
dokumentu. 

4.2.9. Słowa kluczowe  

Funkcja ta pozwala na wyświetlenie listy dokumentów najbardziej pasujących merytorycznie do 

danego słowa kluczowego. Listę słów kluczowych można przewijać podobnie jak treść aktu prawnego. 

  

4.3. Orzeczenia i pisma urzędowe 

 

4.3.1. Listy orzeczeń oraz pism urzędowych 
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Orzeczenia i pisma urzędowe prezentowane są w postaci listy przynależnej do właściwego 
merytorycznie Hasła. Obejmuje ona orzeczenia sądów polskich, szeroko pojęte orzecznictwo 
europejskie (orzeczenia strasburskie, luksemburskie i krajowe), a także pisma urzędowe zawierające 
wytyczne wydane przez organy państwowe. 

Listę Orzeczeń i Pism urzędowych można filtrować wybierając dane widoczne w lewej części okna. 
Po kliknięciu w jedną z pozycji, lista zostanie automatycznie zawężona. Na szczególną uwagę 
zasługuje możliwość zawężania listy na podstawie rodzaju orzeczenia, oceny aktualności jego tezy 
oraz daty wydania. 

Ponad listą prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami niższych rzędów (jeżeli 

istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy Podhasłami (wybierając je z 
rozwijanego menu). 

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie 
kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących 

Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , a program sam uaktualni 
listę wyników; dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może 
swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje 

wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na znak  znajdujący 
się obok niego. 

Wyświetlaną listę można filtrować przy pomocy danych widocznych w lewym panelu. Każda akcja w 
lewym panelu jest automatycznie uwzględniania na liście dokumentów. Ponadto zawężoną listę 
można zapisać w programie. 

Ikona pozwala na wydruk listy wynikowej w takim zakresie, w jakim została wyświetlona 
na ekranie. Natomiast opcja Pokaż / Ukryj wyróżnienia steruje podświetleniem znalezionych słów. 

Pod ikoną  dostępna jest możliwość zapisania listy w postaci pliku .docx. 

Dokumenty, które użytkownik wyświetlił w LEX w trakcie obecnej sesji pracy z programem, będą 
dodatkowo podświetlone na żółto. Podświetlenie zniknie w momencie, gdy użytkownik ponownie 
zaloguje się do programu. 

Listę wynikową można także zawęzić wg kryterium Nowości. Domyślnie jest wyświetlana lista 
wszystkich dokumentów. Na szczególną uwagę zasługuje opcja "Od ostatniego logowania", dzięki 
której użytkownik może wyświetlić dokumenty dodane do programu od momentu, gdy ostatnio 
logował się do LEX.  

Orzeczenia opisywane są na liście przez: 

- ikonę orzeczenia: sądu bądź administracji , 

 - przed sygnaturą, jeśli orzeczenie należy do Nowości; 

- sygnaturę orzeczenia; 

- rodzaj orzeczenia, np. wyrok, uchwała itd.; 

- sąd lub organ, np. SN, GKO itd.; 
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- miejsce publikacji, tj. skrót wydawnictwa, rok, numer i pozycja/strona, np. OSNKW 2005/9/87;  
w przypadku orzeczeń publikowanych tylko w bazie Lex wyświetla się numer orzeczenia, np. LEX  
nr 180637.; 

- data wydania orzeczenia. 

Pisma urzędowe opisywane są na liście przez: 

 - ikonę pisma urzędowego; 

 - przed sygnaturą, jeśli pismo należy do Nowości; 

- sygnatura pisma urzędowego; 

- tytuł pisma urzędowego; 

- organ, który wydał pismo; 

- miejsce publikacji, tj. skrót wydawnictwa, rok, numer i pozycja/strona, bądź adres internetowy 
strony, na której zostało pismo opublikowane; 

- datę wydania pisma; 

- status (aktualne bądź nieaktualne). 

4.3.2 Tekst orzeczenia bądź pisma urzędowego 

Tekst orzeczenia zawiera: 

- dane o orzeczeniu, takie jak np. sygnatura, rodzaj orzeczenia, sąd itp.; 

- miejsce publikacji; w przypadku orzeczeń, które mają wiele miejsc publikacji w górnej metryce 
orzeczenia prezentowane jest główne miejsce publikacji. Pozostałe miejsca publikacji widoczne są 

po kliknięciu w ikonę . Informacje o miejscach publikacji widoczne będą także na wydruku 
orzeczenia lub po zapisaniu go na dysku w formie pliku. 

- informację o prawomocności orzeczenia (jeżeli jest dostępna); 

- tezę (tezy) orzeczenia wraz z ich oceną obowiązywania (jeżeli została sformułowana); pod ikoną 

 wskazano przepisy powiązane z tezą; 

- uzasadnienie orzeczenia (jeśli jest dostępne), pod ikoną  wskazano przepisy powiązane z 
uzasadnieniem. 

- powiązane dokumenty, czyli listę powiązanych aktów prawnych, a także wykaz orzeczeń 
cytujących, czyli takich, w których powołane dane orzeczenie, orzeczeń cytowanych, czyli takich, 

które zostały powołane w danym orzeczeniu oraz publikacji powiązanych z orzeczeniem. Jeżeli 
dostępny jest odnośnik Orzeczenia w tej sprawie oznacza to, że można wyświetlić inne orzeczenie(a) 
zapadłe w tej sprawie. Uwaga: relacja prezentowana jest tylko w przypadku gdy pozwala na to treść 
sentencji. Natomiast odnośnik Orzeczenia o tej sygnaturze wskazuje na relację, której zadaniem jest 
zaprezentowanie na jednej liście orzeczeń posiadających identyczną sygnaturę, niezależnie od daty lub 
rodzaju orzeczenia, czy siedziby lub rodzaju sądu/organu administracji. Relacja umożliwia m.in. 
dotarcie do orzeczeń (np. wyrok i postanowienie) wydanych w jednej sprawie w ramach jednego sądu. 
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Relacja Orzeczenia cytowane pozwala na wyświetlenie listy wszystkich orzeczeń przytoczonych w 
treści, podczas gdy Orzeczenia / Publikacje cytujące – listy wszystkich orzeczeń / publikacji, które 
przywołują w swojej treści dane orzeczenie. 

Tezy zamieszczonych w programie orzeczeń i pism urzędowych opracowywane są przez redakcje 
wydawnictw, w który orzeczenia zostały opublikowane. 

Tezy pod względem oceny obowiązywania mogą być oznaczone jako aktualne, archiwalne bądź (tylko 
w przypadku orzeczeń) nieoceniane co do aktualności. 

W określonych przypadkach prezentowana jest informacja „Nieogłoszony wyrok TK”. Oznacza to, że 
wyrok został wydany przez Trybunał Konstytucyjny, ale nie został ogłoszony we właściwym miejcu 
publikacji. 

Tworzenie Wyciągu z dokumentu 

Dzięki funkcjonalności Wyciąg Użytkownik może wybrać i wyświetlić tylko te fragmenty orzeczenia, 
które aktualnie go interesują. Dodawanie fragmentów do Wyciągu następuje Spis treści. W tym celu 
należy kliknąć na ikonę widoczną na obrazku poniżej. Następnie można zaznaczać "ptaszkami" 
konkretne fragmenty w spisie treści; będą one automatycznie dodawane do wyciągu. 

Dodane fragmenty widoczne będą w panelu z lewej strony ekranu. 

 

Aby zobaczyć wybrane fragmenty , Użytkownik powinien kliknąć na ikonę Pokaż wybrane jednostki. 

Aby ponownie zobaczyć całość orzeczenia, należy kliknąć na ikonę Pokaż wszystkie jednostki. 

Aby wyczyścić Wyciąg, należy kliknąć na ikonę Usuń wszystko. 
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Widok stworzony w ramach Wyciągu można wydrukować lub zapisać do pliku za pomocą narzędzi w 
zakładce Eksport. 

Dzięki funkcjonalności Wyciąg możliwy jest także wydruk samych tez orzeczenia; w tym celu 
należy skonfigurować widok w opisany wyżej sposób. 

Podobnie jak dla Aktów prawnych, dla orzeczeń i pism urzędowych dostępne są zakładki: 

Zakładka Dokument 

 

 - Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, 

ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy 
poszczególnymi wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek; 

 - Spis treści - pozwala na szybkie przemieszczanie się pomiędzy częściami aktu prawnego. 

 - Tworzenie Wyciągu z dokumentu 

- Opis orzeczenia - po kliknięciu w ikonę, w nowej zakładce otworzy się strona z dostępnym 
opisem orzeczenia oraz informacją czy wyrok jest prawomocny. Funkcjonalność dotyczy jedynie 
orzeczeń sądów apelacyjnych i sądów okręgowych, które zostały opublikowane na Portalu Orzeczeń 
Sądów Powszechnych. 

Zakładka Eksport - umożliwia: 
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- ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dane metrykalne dokumentu, 
dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc., spis treści, informacja o nieogłoszonym wyroku 
TK); 

 - wydruk dokumentu; 

 - eksport treści dokumentu do pliku; 

 - wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail. 

 
Zakładka Narzędzia - umożliwia: 

 - dodanie dokumentu do Aktówki; 

 - sporządzenie Notatki, 

 - po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on 
powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym 
katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu. 

 
Zakładka Widok – umożliwia: 

 - wybór czcionki, która ma być używana w programie 

 - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki 

 - wybór wysokiego kontrastu  

- wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu 

W przypadku, gdy tekst orzeczenia dostępny jest w kilku językach (dotyczy to przede wszystkim 
orzecznictwa europejskiego), aktywna jest dodatkowo zakładka Wersje językowe. 

W przypadku, gdy tekst orzeczenia dostępny jest w kilku językach (dotyczy to przede wszystkim 
orzecznictwa europejskiego), aktywna jest dodatkowo zakładka Wersje językowe. Ponadto podczas 
korzystania z wersji językowej orzeczenia można wyświetlić tłumaczenie danego słowa. W tym celu 

należy kliknąć dwukrotnie w wybrane słowo, a następnie na wyświetloną ikonę  i w nowym oknie 
wybrać interesujące nas słowo.  
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4.4. Komentarze i Publikacje 

Komentarze i Publikacje to szeroko pojęte materiały autorskie tworzone na zamówienie wydawnictwa 
Wolters Kluwer. Dostęp do nich możliwy jest przez wyszukiwanie pełnotekstowe (gdy dokument 
zawiera poszukiwaną frazę) bądź też za pomocą Haseł. W Hasłach poszczególne rodzaje Publikacji 
zostały ujęte w formie Podkategorii. 

 

4.4.1. Lista Komentarzy i  Publikacji w Haśle 

W głównej części okna wyświetla się lista Komentarzy i Publikacji. Poszczególne pozycje oznaczone 

są przez (w zależności od rodzaju Publikacji): 

- ikonę właściwą dla danego rodzaju Publikacji; 

 - przed identyfikatorem, jeśli Publikacja należy do Nowości; 

- tytuł; 
- wydawnictwo; 
- data; 
- autor; 
- rodzaj Publikacji 
 
oraz odnośnik do miejsca w publikacji, gdzie omawiane jest dane zagadnienie (w przypadku 
Komentarzy lub Monografii). 

Listę Publikacji można zawęzić, wybierając podkategorie widoczne w lewym panelu. Domyślnie jest 
wyświetlana lista wszystkich dokumentów. 

Ponad listą prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami niższych rzędów (jeżeli 

istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy Podhasłami (wybierając je z 
rozwijanego menu). 

Fragmenty komentarzy do aktów prawnych prezentowane są w danym Haśle, jeśli w ich treści 
przywołano jednostki redakcyjne aktu prawnego powiązane merytorycznie z owym Hasłem. Lista 
fragmentów domyślnie prezentowana jest jako zwinięta. Aby wyświetlić całość, należy kliknąć na 
odnośnik Więcej. 

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie 
kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących 

Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , a program sam uaktualni 
listę wyników; dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może 
swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje 

wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na znak  znajdujący 
się obok niego. 

Wyświetlaną listę można filtrować przy pomocy danych widocznych w lewym panelu. Każda akcja w 
lewym panelu jest automatycznie uwzględniania na liście dokumentów. Ponadto zawężoną listę 
można zapisać w programie. 
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Ikona pozwala na wydruk listy wynikowej w takim zakresie, w jakim została wyświetlona 
na ekranie. Natomiast opcja Pokaż / Ukryj wyróżnienia steruje podświetleniem znalezionych słów. 

Pod ikoną  dostępna jest możliwość zapisania listy w postaci pliku .docx. 

Dokumenty, które użytkownik wyświetlił w LEX w trakcie obecnej sesji pracy z programem, będą 
dodatkowo podświetlone na żółto. Podświetlenie zniknie w momencie, gdy użytkownik ponownie 
zaloguje się do programu. 

Listę wynikową można także zawęzić wg kryterium Nowości. Domyślnie jest wyświetlana lista 
wszystkich dokumentów. Na szczególną uwagę zasługuje opcja "Od ostatniego logowania", dzięki 
której użytkownik może wyświetlić dokumenty dodane do programu od momentu, gdy ostatnio 
logował się do LEX. 

W przypadku, gdy Publikacja nie posiada treści, prezentowana jest jedynie w formie notki 
bibliograficznej. 

4.4.2 Komentarze  

Wszystkie komentarze zawarte w programie i wydane przez Wolters Kluwer (LEX, Oficyna, Zakamycze) 
oraz LexisNexis Polska mają dołączony pełny tekst. 

Komentarze w Haśle prezentowane są w postaci listy wynikowej. Kliknięcie na tytuł na liście z 
komentarzami otwiera tekst publikacji lub w przypadku braku tekstu - jego metrykę. Przy większości 
komentarzy prezentowana jest miniaturka ich okładki; tam gdzie to niemożliwe, zastąpiono ją ikoną 

.W metrykach komentarzy znajdują się następujące informacje: 

- autor publikacji; 
- tytuł publikacji; 
- wydawnictwo i rok publikacji; 
- stan prawny publikacji. 

Treść komentarza została podzielona na części odpowiednio do jednostek redakcyjnych aktu 
prawnego, którego dotyczy. Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi częściami komentarza służy 
zakładka Dokument. Dostępne tam ikony pozwalają na: 

  - przechodzenie pomiędzy poszczególnymi częściami komentarze; 

 - Spis treści - pozwala na szybkie przemieszczanie się do wybranej części monografii; 

 - Wersje - pozwala na wyświetlenie treści komentarze w określonym stanie prawnym; jeżeli we 
wskazanej wersji komentarza nie ma komentowanej jednostki, będzie to oznaczone szarym kolorem 
czcionki. 

 - Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków; 

ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami 
można przemieszczać się przy pomocy strzałek. Jeżeli poszukiwane słowa znaleziono w innych 
fragmentach, wyświetli się komunikat "Brak wyników wyszukiwana w wyświetlanym fragmencie 

dokumentu. Sprawdź w pozostałych fragmentach." Kliknięcie na ikonę  spowoduje wyświetlenie 
listy fragmentów, w których znaleziono poszukiwane słowa. 
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 - przejście do komentowanego aktu prawnego 

  

Zakładka Eksport - umożliwia: 

- ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dane metrykalne dokumentu, spis 
treści, dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc.); 

 - wydruk dokumentu; 

 - eksport treści dokumentu do pliku (całości bądź wybranego fragmentu, w zależności od wersji 
produktu); 

 - wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail, 

 - stworzenie i skopiowanie przywołania publikacji na potrzeby cytowania w innych 
dokumentach. 

 

Zakładka Narzędzia - umożliwia: 

 - dodanie dokumentu do Aktówki; 

 - sporządzenie Notatki, 

 - po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on 
powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym 
katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu. 

 
Zakładka Widok – umożliwia: 

 - wybór czcionki, która ma być używana w programie 

 - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki 

 - wybór wysokiego kontrastu  
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- wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu 

W prawej części okna z komentarzem znajdują się Dokumenty powiązane zawierające odnośniki 
do merytorycznie powiązanych z komentarzem dokumentów w bazie oraz Słowa kluczowe. Kliknięcie 
w któreś ze słów prowadzi do listy dokumentów powiązanych merytorycznie z danym słowem 
kluczowym. 

 

4.4.3 Pozostałe Publikacje 

W programie, oprócz Komentarzy,  dostępnych jest wiele innych rodzajów Publikacji.  
Do najważniejszych z nich należą: 

 

Systemy prawa 

Systemy prawa to kompleksowe opracowania uwzględniające różne punkty widzenia na poszczególne 
instytucje we wskazanej gałęzi prawa. System prawa ma służyć jako źródło szczegółowej wiedzy o 
danej gałęzi prawa, może być wykorzystane jako pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu 
interpretacyjnego, który pojawia się w praktyce stosowania prawa. 

W metrykach systemu prawa znajdują się następujące informacje: 

- autor publikacji; 

- tytuł publikacji; 

- wydawnictwo i rok publikacji; 

Treść systemu prawa wyświetlana jest w podziale na jednostki redakcyjne: rozdziały, podrozdziały 
itp. Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi częściami publikacji służy zakładka Dokument. 
Dostępne tam ikony pozwalają na: 

- przechodzenie pomiędzy poszczególnymi częściami systemu prawa 

- Spis treści - pozwala na szybkie przemieszczanie się do wybranej części systemu prawa 

- Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, 

ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami 
można przemieszczać się przy pomocy strzałek 

  

Zakładka Eksport - umożliwia: 

- ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dane metrykalne dokumentu, spis 
treści, dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc.), 
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 - wydruk dokumentu, 

- eksport treści dokumentu do pliku, 

 - wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail, 

  - stworzenie i skopiowanie nazwy lub identyfikatora aktu na potrzeby cytowania w innych 
dokumentach. 

 

Zakładka Narzędzia - umożliwia: 

 - dodanie dokumentu do Aktówki, 

 - sporządzenie Notatki, 

 - po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on 
powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym 
katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu. 

Zakładka Widok – umożliwia: 

 - wybór czcionki, która ma być używana w programie 

 - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki 

 - wybór wysokiego kontrastu  

- wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu 

W prawej części okna z treścią systemu prawa znajdują się  Dokumenty powiązane zawierające 
odnośniki do merytorycznie powiązanych z publikacją dokumentów w bazie. 

 

Monografie  

Wszystkie monografie zawarte w programie i wydane przez Wolters Kluwer (LEX, Oficyna, Zakamycze) 
oraz LexisNexis Polska mają dołączony pełny tekst. 
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Monografie w Haśle prezentowane są w postaci listy wynikowej. Kliknięcie na tytuł na liście z 
monografiami otwiera tekst publikacji lub w przypadku braku tekstu - jego metrykę. Przy większości 
monografii prezentowana jest miniaturka ich okładki; tam gdzie to niemożliwe, zastąpiono ją ikoną 

. 

W metrykach monografii znajdują się następujące informacje: 

- autor publikacji; 
- tytuł publikacji; 
- wydawnictwo i rok publikacji. 

Ponadto metryka może zawierać informacje na temat nagród w konkursach, którymi wyróżniono daną 
monografię. 

Treść monografii wyświetlana jest w podziale na jednostki redakcyjne: rozdziały, podrozdziały itp. 
Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi częściami monografii służy zakładka Dokument. Dostępne 
tam ikony pozwalają na: 

  - przechodzenie pomiędzy poszczególnymi częściami monografii; 

 - Spis treści - pozwala na szybkie przemieszczanie się do wybranej części monografii; 

 - Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, 

ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami 
można przemieszczać się przy pomocy strzałek. Jeżeli poszukiwane słowa znaleziono w innych 
fragmentach, wyświetli się komunikat "Brak wyników wyszukiwana w wyświetlanym fragmencie 

dokumentu. Sprawdź w pozostałych fragmentach." Kliknięcie na ikonę  spowoduje wyświetlenie 
listy fragmentów, w których znaleziono poszukiwane słowa. 

 

Zakładka Eksport - umożliwia: 

 - ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dane metrykalne dokumentu, 
spis treści, dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc.); 

 - wydruk dokumentu; 

 - eksport treści dokumentu do pliku; 

 - wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail. 

 - stworzenie i skopiowanie nazwy lub identyfikatora aktu na potrzeby cytowania w innych 
dokumentach. 
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Zakładka Narzędzia - umożliwia: 

 - dodanie dokumentu do Aktówki; 

 - sporządzenie Notatki, 

 - po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on 
powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym 
katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu. 

Zakładka Widok – umożliwia: 

 - wybór czcionki, która ma być używana w programie 

 - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki 

 - wybór wysokiego kontrastu  

- wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu 

W prawej części okna z treścią monografii znajdują się Dokumenty powiązane zawierające 
odnośniki do merytorycznie powiązanych z monografią dokumentów w bazie, a także Słowa kluczowe 

stanowiące odnośniki do powiązanych merytorycznie Haseł. 

 

Glosy  

Glosy, czyli komentarze do orzeczeń, opublikowane w wydawnictwach należących do Wolters Kluwer 
posiadają w programie zarówno metrykę jak i pełny tekst. Pozostałe glosy posiadają jedynie metrykę. 

Glosy prezentowane są w Haśle w postaci listy wynikowej. Kliknięcie w tytuł glosy spowoduje 
wyświetlenie metryki publikacji oraz jej pełnej treści (jeżeli jest dostępna w programie). 

W metryce glosy wskazano: 

- autora; 
- tytuł; 
- sygnaturę orzeczenia, którego dotyczy; 
- miejsce publikacji. 

Pod ikoną wskazane są przepisy powiązane z glosą. Jeżeli glosa posiada tezę, przepisy powiązane 
z tezą wskazano osobno. 
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 Dla glos dostępne są również następujące zakładki: 

Zakładka Dokument: 

 - Spis treści - pozwala na szybkie przemieszczanie się do wybranej części monografii; 

 - Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, 

ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami 
można przemieszczać się przy pomocy strzałek. 

  - Tworzenie Wyciągu z dokumentu 

 

Zakładka Eksport - umożliwia: 

 - ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dane metrykalne dokumentu, spis 
treści, dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc.); 

 - wydruk dokumentu; 

 - eksport treści dokumentu do pliku; 

 - wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail. 

 - stworzenie i skopiowanie nazwy lub identyfikatora aktu na potrzeby cytowania w innych 
dokumentach. 

 
Zakładka Narzędzia - umożliwia: 

 - dodanie dokumentu do Aktówki; 

 - sporządzenie Notatki, 

 - po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on 
powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym 
katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu. 

 
Zakładka Widok – umożliwia: 
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 - wybór czcionki, która ma być używana w programie 

 - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki 

 - wybór wysokiego kontrastu 

- wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu 

W prawej części okna z treścią glosy znajdują się Dokumenty powiązane zawierające odnośniki 

do merytorycznie powiązanych z glosą dokumentów w bazie, a także Słowa kluczowe stanowiące 
odnośniki do powiązanych merytorycznie Haseł. 

Komentarze praktyczne  

Komentarze praktyczne to publikacje autorskie pisane na zamówienie Wolters Kluwer. W komentarzu 
praktycznym autor omawia konkretne zagadnienie związane z procesem stosowaniem prawa 
zwracając uwagę na konkretne trudności, które mogą pojawić się w jego trakcie. Cechą publikacji 
jest zwięzłość i brak rozważań teoretyczno-prawnych. 

Komentarze praktyczne prezentowane są w postaci listy wynikowej. Kliknięcie w tytuł spowoduje 
wyświetlenie metryki publikacji oraz jej pełnej treści. 

W metryce komentarza praktycznego wskazano: 
- autora; 
- tytuł; 
- miejsce publikacji. 

Pod ikoną  wskazano przepisy powiązane z komentarzem praktycznym. 

Dla komentarzy praktycznych dostępne są również następujące zakładki: 

Zakładka Dokument: 

 - Spis treści - pozwala na szybkie przemieszczanie się do wybranej części monografii; 

 - Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, 

ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami 
można przemieszczać się przy pomocy strzałek. 

Zakładka Eksport - umożliwia: 

 - ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dane metrykalne dokumentu, spis 
treści, dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc.), 
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 - wydruk dokumentu; 

 - eksport treści dokumentu do pliku; 

 - wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail. 

Zakładka Narzędzia - umożliwia: 

 - dodanie dokumentu do Aktówki; 

 - sporządzenie Notatki, 

 - po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on 
powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym 
katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu. 

Zakładka Widok – umożliwia: 

 - wybór czcionki, która ma być używana w programie 

 - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki 

 - wybór wysokiego kontrastu  

- wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu 

 W prawej części okna z treścią komentarza praktycznego znajdują się Dokumenty powiązane 
zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych z komentarze praktycznym dokumentów w 

bazie, a także Słowa kluczowe stanowiące odnośniki do powiązanych merytorycznie Haseł. 

Ważne terminy  to przygotowany przez Redakcję LEX zbiór najważniejszych wydarzeń z 
zakresu m. in. prawa pracy, rachunkowości, prawa ochrony środowiska i prawa oświatowego.  

Każdy termin na liście ma przypisaną datę oraz krótki opis uzupełniony najczęściej podstawą prawną 

 

Inne publikacje dostępne w programie 
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Wśród innych publikacji dostępnych w Programie dostępne są również: 

- linie orzecznicze, czyli dokumenty autorskie, których zadaniem jest prezentacja istniejących 
poglądów interpretacyjnych organów orzeczniczych (organów administracji oraz sądów)  
w kontekście określonego zagadnienia prawnego; 

- szkolenia on-line czyli zapis szkoleń przeprowadzonych przez ekspertów na potrzeby Użytkowników 
LEX. Dokument składa się z krótkiego opisu przedmiotu szkolenia oraz odnośnika do nagrania szkolenia 
oraz (jeśli są dostępne) prezentacji bądź odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. W przypadku 
szkoleń, które jeszcze się nie odbyły, dostępny jest odnośnik do strony z rejestracją uczestnictwa w 
szkoleniu; 

- bibliografia LEX, czyli noty bibliograficzne publikacji prawniczych; 

- poradniki; 

- artykuły z czasopism prawniczych; 

- omówienia orzeczeń europejskich; 

- testy z zakresu różnych aktów prawnych. 

  

4.5. Analizy 

Analizy - oznaczone ikoną - to zestawienia różnych rodzajów dokumentów powiązanych 
tematycznie z konkretnym zagadnieniem, np. "podróże służbowe krajowe", "amortyzacja budynków i 
lokali" itp. W skład analizy mogą wchodzić: 

 
- akty prawne; 
- komentarze; 
- monografie; 
- pytania i odpowiedzi; 
- orzeczenia; 
- glosy; 
- pisma urzędowe; 
- wzory dokumentów; 
- normy; 
- zestawienia; 
- bibliografia; 
- linki do tekstów źródłowych; 
- odesłania do analiz powiązanych; 
- słowa kluczowe powiązane z analizami podobnych zagadnień; 
- inne dokumenty. 

Poszczególne kategorie dokumentów zebrane są w boksach widocznych w głównym oknie. 

Dla Analiz dostępne są również zakładki: 

Zakładka Dokument - prezentowane są tam Słowa kluczowe odsyłające do zbliżonych 
tematycznie Haseł. 
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Zakładka Eksport - umożliwia: 

 - ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dane metrykalne dokumentu, 
spis treści, dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc.); 

 - wydruk dokumentu. 

 Zakładka Narzędzia - umożliwia: 

 - dodanie dokumentu do Aktówki; 

 - sporządzenie Notatki, 

 - po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on 
powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym 
katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu. 

Zakładka Widok – umożliwia: 

 - wybór czcionki, która ma być używana w programie 

 - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki 

 - wybór wysokiego kontrastu  

Szczególnym rodzajem analiz są Materiały szkoleniowe dostępne w Serwisie HR. To przede wszystkim 
instrukcje realizacji szkoleń, na które składają się gotowe do użycia kompletne wzory i scenariusze 
szkoleń wraz z niezbędną dokumentacją (slajdy prezentacji, scenariusze realizacji ćwiczeń dla grup, 
materiały dla uczestników oraz instruktaż dla prowadzącego wraz z wstępem i harmonogramem 
szkolenia). Instruktaż realizacji pozwala na zrealizowanie szkolenia dedykowanego do potrzeb firmy 
zasobami wewnętrznymi bez konieczności angażowania firmy szkoleniowej. 

4.6. Pytania i odpowiedzi 

Pytania i odpowiedzi to dostępna w Hasłach baza dokumentów zawierających wyjaśnienia problemów 

prawnych wysyłanych do Redakcji LEX przez Użytkowników. Dostępne w niektórych produktach LEX.  

Pytania i odpowiedzi oznaczone są ikoną  . 

Na liście pytań i odpowiedzi dostępnych w Haśle widoczne są: 

- tytuł pytania; 
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 – przed tytułem, jeśli dokument należy do Nowości; 

- rodzaj i numer dokumentu; 

- wskazanie kiedy została udzielona odpowiedź na pytanie; 

- autor odpowiedzi. 

Po wyświetleniu treści pytania i odpowiedzi dane te zostaną wyświetlone u góry okna. Dodatkowo 
wskazany będzie status obowiązywania: aktualne bądź archiwalne. 

Ponad listą Pytań i odpowiedzi prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami 

niższych rzędów (jeżeli istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy 
Podhasłami (wybierając je z rozwijanego menu). 

Tekst Pytania i odpowiedzi zawiera opis problemu prawnego i odpowiedź specjalisty, wraz z linkami 
do powoływanych przepisów. 

Dla Pytań i odpowiedzi dostępne są również następujące zakładki: 

Zakładka Dokument: 

- Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, 

ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami 
można przemieszczać się przy pomocy strzałek 

 Zakładka Eksport - umożliwia: 

 - ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dane metrykalne dokumentu, spis 
treści, dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc.); 

 - wydruk dokumentu. 

 – eksport treści dokumentu do pliku, 

 – wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail, 

 

Zakładka Narzędzia - umożliwia: 

 - dodanie dokumentu do Aktówki; 

 - sporządzenie Notatki, 
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 - po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on 
powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym 
katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu. 

Zakładka Widok – umożliwia: 

 - wybór czcionki, która ma być używana w programie 

 - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki 

 - wybór wysokiego kontrastu  

- wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu 

W prawej części okna z treścią Pytania i odpowiedzi znajdują się Dokumenty powiązane 
zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych z pytaniem i odpowiedzią dokumentów w bazie, 

a także Słowa kluczowe stanowiące odnośniki do powiązanych merytorycznie Haseł. 

4.7. Centrum Pomocy Profesjonalisty 

Centrum Pomocy Profesjonalisty to profesjonalny serwis informacyjny, dzięki któremu Użytkownicy 

uzyskają natychmiastową odpowiedź na pytania z zakresu (w zależności od posiadanej wersji): 

• doradztwa podatkowego i rachunkowego, 

• doradztwa kadrowego i HR 

• doradztwa kadrowego 

• doradztwa BHP 

Centrum Pomocy Profesjonalisty to połączenie: 

• infolinii czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00 

• bazy pytań i odpowiedzi dostępnej 24h na dobę 

• możliwości zadawania pytań z gwarantowaną odpowiedzią w ciągu maksymalnie 7 dni 

Na pytania zadawane za pośrednictwem Centrum Pomocy Profesjonalisty odpowiadają eksperci 
posiadający dogłębną wiedzę popartą praktycznym i wieloletnim doświadczeniem. 

Aby uzyskać dostęp do Centrum, należy w Ekranie powitalnym skorzystać z opcji Dodaj nowy panel i 
wskazać posiadaną wersję Centrum. 

4.8. Wzory i narzędzia 

Kategoria Wzory i narzędzia obejmuje dostępne w programie Wzory dokumentów, Zestawienia, 
Kalkulatory, Słowniki, Normy i Plany kont. 
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Listę dokumentów w danym Haśle można filtrować wybierając dane z listy widocznej w lewej części 
okna. Powyżej znajdują się pokrewne merytorycznie Hasła. Kliknięcie na jedno z nich spowoduje 
wyświetlenie listy powiązanych z nim Wzorów i narzędzi. 

Ponad listą prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami niższych rzędów (jeżeli 

istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy Podhasłami (wybierając je z 
rozwijanego menu). 

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie 
kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących 

Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , a program sam uaktualni 
listę wyników, a dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może 
swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje 

wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na ikonę  znajdującą 
się obok niego. 

Ikona pozwala na wydrukowanie listy dokumentów. 

Wzory i narzędzia opisywane są na liście przez: 

- ikonę wzoru bądź narzędzia; 

 - przed tytułem, jeśli dokument należy do Nowości; 

- tytuł; 

- miejsce publikacji; 

- rodzaj dokumentu. 

Wzory oznaczone są . 

Po wejściu w treść wzoru, widoczna jest metryka, która może zawierać informacje o: 

- autorze wzoru (jeżeli wzór został ogłoszony w oficjalnym publikatorze, będzie tam podane jego 
miejsce publikacji); 

- rodzaju dokumentu (np. pozew, wniosek, decyzja); 

- stronie bądź składającym; 

- powiązanych przepisach. 

Dla wzorów dostępne są następujące zakładki: 

Zakładka Dokument: 

Pobierz wzór - pozwala zapisać plik wzoru w określonym formacie (np. *.doc, *.rtf, *.pdf);  
w zależności od formatu pliku widoczna będzie właściwa ikona. 

Pobierz formularz - pozwala pobrać formularz (jeżeli jest dostępny) do wypełnienia w określonym 
formacie; w zależności od formatu pliku widoczna będzie właściwa ikona. 



Funkcjonalności LEX – instrukcja obsługi 
 

46 

 

Zakładka Dokument: 

 – Szukaj w treści – pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, 

ikona włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy 
poszczególnymi wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek. Zakładka jest aktywna 
jedynie gdy norma posiada treść. 

 - Wersje - podgląd wersji wzoru (jeżeli są dostępne)  wraz z zakresem czasowym ich 
obowiązywania i źródłowymi aktami prawnymi. Lista wersji wzoru może zostać wydrukowana. 

Zakładka Narzędzia - umożliwia: 

 - dodanie dokumentu do Aktówki; 

 - sporządzenie Notatki, 

 - po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on 
powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym 
katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu. 

Zakładka Widok – umożliwia: 

 - wybór czcionki, która ma być używana w programie 

 - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki 

 - wybór wysokiego kontrastu  

Z linku widocznego po prawej stronie okna, w części Dokumenty powiązane , można przejść do 
powiązanych ze wzorem aktów prawnych, analiz i innych publikacji. 

Słowa kluczowe  widoczne po prawej stronie odsyłają do zbliżonych tematycznie Haseł. 

Kalkulatory  to zbiór narzędzi służących do obliczania podatków, opłat i innych kwot 
wynikających z przepisów prawnych. Podwójne kliknięcie na wybranym tytule widocznym na liście 
wyświetla wybrany kalkulator. 

Zestawienia  to autorskie wykazy danych przydatnych w codziennej pracy z programem. 
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W programie dostępne są następujące Słowniki: 

- A. Kilian, A. Kilian, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Niemiecko-polski, Wolters Kluwer 
2014. 

- A. Kilian, A. Kilian, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Polsko-niemiecki, Wolters Kluwer 
2014. 

- A. Machowska, Słownik terminologii prawniczej polsko-francuski, LEX 2012. 

- A. Machowska, Słownik terminologii prawniczej francusko-polski, LEX 2013. 

- M.A. Nowicki, Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka angielsko-francusko-polski z 
objaśnieniami, Lex/el. 2013 

- R. Bujalski, Angielsko-polski słownik orzecznictwa sądów europejskich, LEX/el., 2014. 

Słowniki dostępne są jedynie poprzez Zasoby programu. 

Lista haseł w słowniku 

Hasła słownikowe dostępne są na jednej liście, uszeregowane alfabetycznie i oznaczone ikoną 
. Po kliknięciu w hasło słownikowe jego znaczenie zostanie wyświetlone w nowym oknie. 

Listę haseł można zawężać wybierając jeden z wymienionych wyżej słowników widocznych w lewym 
panelu słowników. Po kliknięciu w pozycję, lista zostanie automatycznie zawężona. 

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie 
kolejnych ciągów znaków, które powinny znajdować się w interesującym Użytkownika słowie (haśle 

słownikowym). Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , a program sam uaktualni listę wyników; 
dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i 
usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby 

usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na znak  znajdujący się obok niego. 

Znaczenie słowa 

Po kliknięciu w hasło słownikowe wyświetlone zostanie jego tłumaczenie wraz z informacją, z którego 
słownika pochodzi. 

W oknie z tekstem dokumentu dostępne są również zakładki z przydatnymi funkcjonalnościami: 

Zakładka Eksport - umożliwia: 

 - ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dane metrykalne dokumentu, spis 
treści, dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc.), 

 - wydruk dokumentu, 

 - eksport treści dokumentu do pliku, 

Zakładka Narzędzia - umożliwia: 
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 - dodanie dokumentu do Aktówki, 

 - sporządzenie Notatki, 

 - po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on 
powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym 
katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu. 

Zakładka Widok – umożliwia: 

 - wybór czcionki, która ma być używana w programie 

 - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki 

 - wybór wysokiego kontrastu  

Dokumenty z kategorii Normy zawierają wskazówki dotyczące jakości wyrobów stosowanych w 
budownictwie bądź dobrych praktykach z zakresu BHP. W zależności od posiadanych praw autorskich 
część norm zawiera pełną treść, inne jedynie skrótowy opis lub metrykę dokumentu. 

Lista norm 

Dostępne normy widoczne są na jednej liście, uszeregowane wg daty dodania i oznaczone ikoną 
. Każda norma posiada widoczny numer oraz tytuł. Dodatkowo normy oceniane są jako aktualne bądź 
nieaktualne. 

Listę norm można zawężać wybierając jedno ze słów kluczowych widocznych w lewym panelu 
słowników. Po kliknięciu w pozycję, lista zostanie automatycznie zawężona. 

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie 
kolejnych ciągów znaków, które powinny znajdować się w interesującej Użytkownika normie. Po 

wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , a program sam uaktualni listę wyników; dodane słowo 
widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać 
poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć 

słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na znak  znajdujący się obok niego. 

Treść i metryka normy 

Po kliknięciu w normę wyświetlona zostanie jej treść (jeśli ją posiada) lub jej opis albo metryka. 
Widoczne będą również dane dotyczące autora, daty publikacji oraz daty wycofania. W prawym 

panelu prezentowane są również  dokumenty powiązane: normy zastępowane przez aktualnie 
przeglądaną normę, bądź normy ją zastępujące. 

Dla norm dostępne są zakładki: 

Zakładka Dokument: 
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 - Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, 

ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy 
poszczególnymi wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek. Zakładka jest aktywna 
jedynie gdy norma posiada treść. 

Zakładka Eksport - umożliwia: 

- ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dane metrykalne dokumentu, spis 
treści, dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc.), 

 - wydruk dokumentu, 

 - eksport treści dokumentu do pliku, 

 - wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail, 

Zakładka Narzędzia - umożliwia: 

- dodanie dokumentu do Aktówki, 

- sporządzenie Notatki, 

 - po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on 
powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym 
katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu. 

Zakładka Widok – umożliwia: 

 - wybór czcionki, która ma być używana w programie 

 - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki 

 - wybór wysokiego kontrastu  

Plany kont  to narzędzia mające ułatwić pracę rachunkową oraz ujednolicić zasady 
grupowania operacji gospodarczych. 

Dla planów kont dostępne są zakładki: 

Zakładka Dokument: 
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 - Spis treści - pozwala na szybkie przemieszczanie się pomiędzy częściami aktu prawnego; 

 - Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, 

ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy 
poszczególnymi wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek. Zakładka jest aktywna 
jedynie gdy norma posiada treść. 

Zakładka Eksport - umożliwia: 

- ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dane metrykalne dokumentu, spis 
treści, dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc.), 

 - wydruk dokumentu, 

 - eksport treści dokumentu do pliku, 

Zakładka Narzędzia - umożliwia: 

- dodanie dokumentu do Aktówki, 

- sporządzenie Notatki, 

 - po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on 
powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym 
katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu. 

Zakładka Widok – umożliwia: 

 - wybór czcionki, która ma być używana w programie 

 - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki 

 - wybór wysokiego kontrastu  

Dokumenty powiązane merytorycznie z danym planem kont dostępne są pod ikoną . 
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5. Wyszukiwanie dokumentów 

Wyszukiwanie pełnotekstowe, Indeks oraz Hasła, Roczniki i Zasoby. 

 

5.1. Wyszukiwanie pełnotekstowe 

Funkcja Szukaj (LEX Search) dostępna w centralnej części Ekranu powitalnego pozwala szybko i 
intuicyjnie dotrzeć do pożądanych dokumentów w programie. Dodatkowe opcje wspierają możliwość 
uściślenia lub poszerzenia zapytania. 

Po wpisaniu frazy np. Prawo podatkowe użytkownik może szybko wyczyścić tekst klikając ikonę  
znajdującą się z prawej stronie pola wyszukiwania. 

Wyszukiwanie działa na wszystkich dokumentach dostępnych w programie i posiadających tekst. 

Ogólne cechy wyszukiwania: 

- poszczególne słowa są wyszukiwane wraz z odmianami fleksyjnymi 

- domyślnie jest włączony operator AND (wyszukają się dokumenty zawierające wszystkie słowa z 
zapytania /per dokument/, niezależnie od kolejności słów, liczby wystąpień i ich formy fleksyjnej) 

- wyszukują się słowa zawierające łącznik (w funkcji dywizu lub myślnika), apostrof, ukośnik, liczbę 
itp. 

- użytkownik nie musi zwracać uwagi na wielkość liter we wpisie 

- w przypadku wpisu zapytania z usterką wyświetli się podpowiedź "czy chodziło Ci o". 

Wyszukiwarka LEX Search rozpoznaje ponadto: 

• Zagadnienia prawne oraz tytuły aktów prawnych  

• Potocznie używane nazwy aktów prawnych (np. ustawa developerska) 

• Synonimy (np. adopcja - przysposobienie) 

Ponadto wpisanie słów np. kpa komentarz wyświetli na pierwszym miejscu autorskie publikacje 
oferowane przez Wolters Kluwer Polska. 

LEX Search przeszukuje także przyszłe wersje aktów prawnych. 

Na skróty - funkcja direct hit 

Wpisanie w pole wyszukiwania i zatwierdzenie: 
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- powszechnie używanego skrótu danego aktu prawnego (kc, kpc, ppsa, op...) (zobacz listę skrótów) 

- identyfikatora aktu prawnego (np. Dz.U.2015.2164) 

- oznaczenia wzoru (np. PIT-36) 

- sygnatury orzeczenia (np. IV CK 20/04) 

spowoduje otworzenie treści wskazanego dokumentu. Użytkownik ma również możliwość przejścia do 
wyszukiwania pełnotekstowego dla wpisanej frazy. 

W przypadku oznaczeń i skrótów kierujących do aktów prawnych, poprzedzenie wpisu numerem 
artykułu spowoduje otworzenie danego aktu we wskazanym miejscu (np. art. 30 kpc). 

Wyszukiwarka LEX Search rozpoznaje ponadto: 

• Zagadnienia prawne oraz tytuły aktów prawnych 

• Potocznie używane nazwy aktów prawnych (np. ustawa developerska) 

• Synonimy (np. adopcja - przysposobienie) 

Wyszukiwanie słów w zadanej kolejności 

Wpisanie poszukiwanej frazy w cudzysłów, np.  "zdolność do czynności prawnych", spowoduje 
wyszukanie dokumentów zawierających zadaną frazę, także z jej odmianami fleksyjnymi. 

Po wpisaniu frazy np. Prawo podatkowe użytkownik może szybko wyczyścić tekst klikając ikonę  
znajdującą się z prawej stronie pola wyszukiwania. 

Język wyszukiwania 

Użytkownik może wybrać język wyszukiwania (do wyboru język: niemiecki, angielski i francuski). Służy 
temu rozwijane menu obok przycisku Szukaj.  

 

Gdy Użytkownik zmieni język wyszukiwania, okienko wyboru języka podświetli się na jasnoczerwono. 

Dzięki zmianie języka w programie, Użytkownik może wyszukiwać obcojęzyczne wyrazy lub 
wyrażenia: 

• w przypadku wyboru języka angielskiego - w następujących dokumentach: 
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○ angielskich tłumaczeniach polskich aktów prawnych oraz 

○ występujących w tym języku wersjach orzeczeń sądów europejskich (TS, (SPI), SSP, 
ETPC i EKPC); 

• w przypadku wyboru języka niemieckiego: w niemieckich tłumaczeniach polskich aktów prawnych; 

• w przypadku wyboru języka francuskiego: we francuskich wersjach orzeczeń sądów europejskich 
(ETPC i EKPC). 

Funkcja jest dostępna tylko w wybranych pakietach. 

5.2. Podpowiedzi 

 

W trakcie wpisywania kolejnych znaków do pola Szukaj wyświetla się rozwijalna lista podpowiedzi 
zawierających wyszukiwany ciąg znaków. Obok podpowiedzi dostępne są opcje: 

- Otwórz hasło - zawiera podpowiedzi nazw Haseł z Indeksu, w których występuje wpisywany przez 
Użytkownika ciąg znaków. Kliknięcie podpowiedzi w tej części powoduje otworzenie danego hasła; 

- Wyszukaj w treści - ułatwia wyszukiwanie dokumentów zawierających podpowiedź wybraną w tej 
części. 

Dodatkowo prezentowane są dostępne w programie Analizy, które najlepiej odpowiadają 
wpisywanemu przez Użytkownika ciągowi znaków. Kliknięcie na ikonę Analizy wyświetli jej zawartość. 
 
Po kliknięciu przycisku Szukaj uzyskuje się listę dokumentów, które są posortowane według trafności. 
Przy określaniu trafności jest brany pod uwagę szereg czynników, m.in. ilość oraz gęstość wystąpień 
poszukiwanych słów. 
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5.3. Wyszukiwanie zaawansowane 

 

Widoczny obok pola wyszukiwania pełnotekstowego link Zaawansowane otwiera menu, dzięki któremu 
Użytkownik może precyzyjnie określić cechy poszukiwanego dokumentu. 

W pierwszej kolejności należy wskazać kategorię dokumentu, do której poszukiwany należy, a 
następnie doprecyzować jego cechy wpisując je w odpowiednie pola. Z menu widocznego po prawej 
stronie okna można wybrać dodatkowe kryteria wyszukiwania.  

Interesujące Użytkownika frazy mogą być wyszukiwane tylko w tytułach / podtytułach dokumentów, 
czy też tylko  w tezach. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednią opcję, jak na widoku poniżej. 

5.4. Skróty kierujące bezpośrednio do danego aktu lub wzoru 

W wyszukiwaniu pełnotekstowym możliwe jest wykorzystanie skrótów bądź fraz, aby przejść 
bezpośrednio do określonego aktu prawnego. 

Przykładowo: wpisanie skrótu k.p.a. przeniesie Użytkownika bezpośrednio do ustawa z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

Lista skrótów i fraz bezpośrednio kierujących do danego aktu prawnego w wyszukiwaniu 
pełnotekstowym dostępna jest w punkcie 13 instrukcji. 

W podobny sposób można posłużyć się wybranymi oznaczeniami wzorów urzędowych. Skrót 
bezpośrednio kierujący do danego wzoru zadziała w przypadku: 

• pełnego oznaczenia identyfikacyjnego, czyli VAT-7 (16), 

• zapisu bez numeru w nawiasie czyli VAT-7; wyświetlona zostanie zawsze bieżąca wersja 
wzoru. 

Jeśli istnieją dwa lub więcej wzory o tym samu oznaczeniu identyfikacyjnym to wyświetlony zostanie 
pierwszy wzór z listy. 

Wpisanie zwyczajowo używanego tytułu ustawy do wyszukiwarki w górnej części programu i 
akceptacja wyszukiwania spowoduje wyświetlenie tekstu danej ustawy. Funkcjonalność działa dla 
najpowszechniej wyszukiwanych fraz kilkuwyrazowych, tj.: 

• kodeks cywilny 

• kodeks postępowania cywilnego 

• kodeks pracy 

• ordynacja podatkowa 

• kodeks postępowania administracyjnego 
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• kodeks spółek handlowych 

• kodeks karny 

• gospodarka nieruchomościami 

• prawo budowlane 

• prawo zamówień publicznych 

• samorząd gminny 

• kodeks postępowania karnego. 

Ponadto, dopisanie numeru jednostki redakcyjnej do ww. wpisu zarówno w mianowniku, jak i 
dopełniaczu, spowoduje otworzenie danego tekstu na danym artykule ustawy, np. wpisy do 
wyszukiwarki: 

art. 26 kodeks pracy 

art. 26 kodeksu pracy 

Dodatkowo wyszukiwanie pełnotekstowe obsługuje: 

• nazwy zagadnień prawnych (np. skarga nadzwyczajna) oraz tytuły aktów prawnych 

• potocznie używane nazwy aktów prawnych (np. ustawa developerska) 

• synonimy (np. adopcja - przysposobienie) 

5.5. Lista wyników wyszukiwania 

Wyniki wyszukiwania prezentowane są w nowym oknie; Użytkownik jest informowany o ilości 

dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania.  

Na liście wyników prezentowane są dokumenty wraz ze znalezionym w ich tytule szukanym tekstem, 
który oznaczono żółtym tłem. Dzięki temu Użytkownik może szybko się zorientować, czy chodziło mu 
właśnie o takie zastosowania słów we wskazanym tekście. Kliknięcie we wskazany fragment przenosi 
bezpośrednio do właściwego miejsca w dokumencie. 

Co do zasady, akty prawne spełniające kryteria wyszukiwania prezentowane są u szczytu listy. 
Dodatkowo program wyświetla z przykładowe przepisy zawierające wyszukiwaną frazę. 

Po kliknięciu ikony dokumentu bądź jego tytułu wyświetla się tekst dokumentu zawierający oznaczone 
żółtym tłem poszukiwane ciągi znaków. 

Listę wynikową można sortować przy użyciu rozwijanego menu widocznego z prawej strony ekranu. 

Ikona  pozwala na wydruk listy wynikowej w takim zakresie, w jakim została wyświetlona na 
ekranie. Natomiast opcja Pokaż / Ukryj wyróżnienia steruje podświetleniem znalezionych słów. Pod 

ikoną dostępna jest możliwość zapisania listy w postaci pliku .docx. 

Dokumenty, które użytkownik wyświetlił w LEX w trakcie obecnej sesji pracy z programem, będą 
dodatkowo podświetlone na żółto. Podświetlenie zniknie w momencie, gdy użytkownik ponownie 
zaloguje się do programu. 

Listę wynikową można także zawęzić, wybierając metadane widoczne w lewym panelu m.in.: 
Kategorię i Podkategorie (jeżeli istnieją) dokumentów oraz Nowości. Domyślnie jest wyświetlana lista 
wszystkich dokumentów. Na szczególną uwagę zasługuje opcja "Od ostatniego logowania", dzięki 
której użytkownik może wyświetlić dokumenty dodane do programu od momentu, gdy ostatnio 
logował się do LEX. 
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Dodatkowo listę dokumentów należących do jednej Kategorii lub Podkategorii można zawężać  
z wykorzystaniem Słów kluczowych. 

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie 
kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących 

Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę  , a program sam uaktualni 
listę wyników, a dodane słowo widoczne będzie w „ścieżce okruszków” liście tagów u góry ekranu. 
Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam 
odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy 

kliknąć na ikonę  znajdującą się obok niego. 

Uzyskaną listę wynikową, wraz ze wszystkimi zawężeniami, można zapisać w programie. W tym celu 

należy użyć opcji Dodaj do aktówki.  
  
W nowym oknie trzeba wskazać folder w LEX Cloud / Aktówce, gdzie lista ma zostać zapisana. 
  

 
  
Lista będzie dostępna we wskazanym przez Użytkownika folderze w LEX Cloud / Aktówce, a także w 
specjalnym, dedykowanym folderze gromadzącym wszystkie zapisane listy.  
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Aby wyświetlić zapisaną listę, wystarczy w nią kliknąć. 
  
Jeżeli w programie pojawią się nowe dokumenty pasujące do zapisanej listy, zostanie ona oznaczona 
ikoną *. Dodatkowo program wskaże, ile nowych dokumentów przybyło na liście. W ten sposób 
zapisane listy są automatycznie aktualizowane. 
  
Po kliknięciu w opcję Zobacz nowe dokumenty, wyświetlona zostanie lista, a nowości będą ustawione 
na jej szczycie. 

5.6. Znaki specjalne i operatory 

Dodatkowe opcje wykorzystywane przy wyszukiwaniu pełnotekstowym. 

W wyszukiwaniu uwzględnione są cyfry i znaki typu łącznik (-), apostrof (‚) itp. Wpisywać można 
nazwy typu Natura 2000, ISO 9001, O’Brien czy oznaczenia typu 2014/24/UE lub Nr 02/2018/(DOKE). 

Można posługiwać się znakami specjalnymi: 

* – zastępuje ciąg dowolnych znaków 

? – zastępuje dowolny znak. 

Można także używać operatorów logicznych, które wpisuje się WIELKIMI literami pomiędzy słowami 
(grupami słów): 

AND – pozwala wyszukiwać dokumenty, w których występują podane słowa niezależnie od kolejności 
i niezależnie od sąsiedztwa. Po wpisaniu np.: 

podatki AND opłaty 

– zostaną wyszukane dokumenty zawierające i „podatki”, i „opłaty” niezależnie od podanej kolejności 
i sąsiedztwa oraz w odmianach fleksyjnych. 

OR pozwala wyszukiwać dokumenty, w których występuje co najmniej jedno ze słów (jedna grupa 
słów w cudzysłowie) oddzielone operatorem OR. Po wpisaniu np.: 

podatki OR opłaty 

– zostaną wyszukane wszystkie dokumenty zawierające przynajmniej „podatki” lub przynajmniej 
„opłaty”; albo i „podatki”, i „opłaty”, niezależnie od podanej kolejności, sąsiedztwa oraz w 
odmianach fleksyjnych. 

NOT pozwala wyszukać dokumenty, w których występuje słowo (lub grupa słów w cudzysłowie) sprzed 
operatora i jednocześnie nie występuje słowo (lub grupa słów w cudzysłowie) zza operatora. Po 
wpisaniu np.: 

podatki NOT opłaty 

– zostaną wyszukane wszystkie dokumenty zawierające słowo „podatki” w odmianach fleksyjnych i 
jednocześnie niezawierające słowa „opłaty”. 

Dodatkowe znaki wpływające na wyniki wyszukiwania 
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” ” (cudzysłów) – można nim oznaczyć grupę wyrazów. Wpisanie więcej niż jednego słowa w 
cudzysłów, np. „sądy grodzkie” oznacza, że będą one wyszukiwane w podanym sąsiedztwie, kolejności 
i z uwzględnieniem odmian fleksyjnych; 

~ (tylda) – służy do wyszukiwania wyrażeń tzw. nieostrych, czyli w przypadkach gdy Użytkownik nie 
ma pewności co do brzmienia szukanego słowa. Po wpisaniu np.: 

Sosnowski~ 

– zostaną wyszukane dokumenty zawierające także słowo podobne, np. „Sosnkowski”, „Bossowski”, 
„kosowski” itp. 

5.7. Indeks i Hasła 

 

Hasła to skorowidze przedmiotowe grupujące wszystkie rodzaje dokumentów dostępnych  
w programie pod względem tematycznym. Same Hasła zebrane są w Indeksie - wspólnym drzewie 
Haseł dla wszystkich dokumentów znajdujących się w programie. 

Specjalnymi wersjami Indeksu są Indeksy branżowe (np. bankowy, notarialny, sędziowski) oraz Indeks 
norm, które prezentują zagadnienia charakterystyczne dla danej grupy odbiorców. 

Hasła dostępne są w Indeksie w lewym panelu Ekranu powitalnego. Kliknięcie na ikonę  przenosi 
Użytkownika do alfabetycznego spisu Haseł. Jeżeli przy danym haśle znajduje się  

ikona , Hasło można rozwinąć, aby skorzystać z kolejnych poziomów Podhaseł. Możliwe jest 
również przeszukiwanie Haseł pod kątem konkretnych słów bądź ich fragmentów. W tym celu należy 
wpisać tekst w pole „przeszukaj hasła”. Program automatycznie wyświetli Hasła, które pasują  
do zapytania. 

Ponad listą prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami niższych rzędów (jeżeli 

istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy Podhasłami (wybierając je  
z rozwijanego menu). 

Kliknięcie na Haśle wyświetla jego zawartość, czyli listę powiązanych z nim dokumentów 
(oznaczonych odpowiednimi ikonami) w podziale na Kategorie. Korzystając z lewego panelu 
Użytkownik może zawęzić widok do określonej Kategorii dokumentów. Dalsze zawężanie widoku w 
ramach Kategorii możliwe jest m.in. z wykorzystaniem Podkategorii, Słów kluczowych i innych 
kryteriów widocznych w lewym panelu  charakterystycznych dla danej Kategorii. 

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie 
kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących 
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Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę  , a program sam uaktualni 
listę wyników, a dodane słowo widoczne będzie w „ścieżce okruszków” liście tagów u góry ekranu. 
Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a także kryteria 
wyszukiwania wskazane w lewym panelu. Program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. 

Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na ikonę  znajdującą się obok niego. 

Każda akcja w lewym panelu jest automatycznie uwzględniana na liście dokumentów. 

 

5.8. Wyszukiwanie dokumentów - Indeksy branżowe 

Platforma LEX oparta jest o jednolity indeks haseł dla wszystkich rodzajów dokumentów. Na potrzeby 
produktów przygotowanych dla określonych grup zawodowych, powstały indeksy branżowe. Indeks 
zbudowany jest tylko z haseł wyselekcjonowanych dla danej branży lub grupy zawodowej do której 
adresowany jest produkt. 

 

W przypadku korzystania z kilku produktów dostępne są wszystkie indeksy ułatwiające korzystanie z 
zawartości programów. 
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W hasłach indeksu dostępne są odpowiednie: Analizy, Pytania i odpowiedzi, Procedury, Akty prawne, 
Orzeczenia i pisma urzędowe, Komentarze i publikacje oraz Wzory i narzędzia umieszczone w 
produkcie. 

Hasła dostępne są w Indeksie w lewym panelu Ekranu powitalnego. Kliknięcie na ikonę  przenosi 

Użytkownika do alfabetycznego spisu Haseł. Jeżeli przy danym haśle znajduje się ikona , Hasło 
można rozwinąć, aby skorzystać z kolejnych poziomów Podhaseł. Możliwe jest również przeszukiwanie 
Haseł pod kątem konkretnych słów bądź ich fragmentów. W tym celu należy wpisać tekst w pole 
"przeszukaj hasła". Program automatycznie wyświetli Hasła, które pasują do zapytania. 

Ponad listą prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami niższych rzędów (jeżeli 
istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy Podhasłami (wybierając je z 
rozwijanego menu). 

Kliknięcie na Haśle wyświetla jego zawartość, czyli listę powiązanych z nim dokumentów 
(oznaczonych odpowiednimi ikonami) w podziale na Kategorie. Korzystając z lewego panelu 
Użytkownik może zawęzić widok do określonej Kategorii dokumentów. Dalsze zawężanie widoku w 
ramach Kategorii możliwe jest m.in. z wykorzystaniem Podkategorii, Słów kluczowych i innych 
kryteriów widocznych w lewym panelu  charakterystycznych dla danej Kategorii. 

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie 
kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących 

Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , a program sam uaktualni 
listę wyników, a dodane słowo widoczne będzie w "ścieżce okruszków" liście tagów u góry ekranu. 
Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a także kryteria 
wyszukiwania wskazane w lewym panelu. Program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. 

Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na ikonę  znajdującą się obok niego. 

Każda akcja w lewym panelu jest automatycznie uwzględniania na liście dokumentów. 

5.9. Roczniki 

Roczniki dostępne z ikony w Ekranie powitalnym programu, umożliwiają wyszukiwanie 
dokumentów opublikowanych w poszczególnych latach. Użytkownik wybiera kategorię dokumentu w 
lewym panelu oraz interesujący go rocznik - w centralnej części okna. 
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5.10. Zasoby 

Zasoby to listy wszystkich dokumentów należących do jednej ze wskazanych kategorii. 

Wyświetlaną listę można filtrować przy pomocy danych widocznych w lewym panelu. Każda akcja w 
lewym panelu jest automatycznie uwzględniania na liście dokumentów. Ponadto zawężoną listę 
można zapisać w programie. 

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie 
kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących 

Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę  , a program sam uaktualni 
listę wyników, a dodane słowo widoczne będzie w "ścieżce okruszków" liście tagów u góry ekranu. 
Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a także kryteria 
wyszukiwania wskazane w lewym panelu. Program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. 

Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na ikonę  znajdującą się obok niego. 

Zasoby dostępne są z ikony  widocznej w Ekranie powitalnym. 

 

6. Materiały z serwisu Prawo.pl 

Materiały z serwisu Prawo.pl to krótkie informacje o najważniejszych wydarzeniach 
związanych z szeroko pojętym prawem. 
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W ich skład wchodzą dokumenty autorskie tworzone przez Redakcję LEX oraz materiały stanowiące 
przegląd prasy. 

Materiały z serwisu Prawo.pl  oznaczone są ikoną ; nie podlegają ocenie pod względem 
aktualności. 

Materiały z serwisu Prawo.pl  prezentowane są w postaci listy i uporządkowane chronologicznie (data 
zamieszczenia w programie prezentowana jest obok tytułu). Domyślnie na liście prezentowane są 
Materiały z serwisu Prawo.pl ze wszystkich obszarów tematycznych; aby wyświetlić dokumenty 
dotyczące tylko jednego tematu, należy wskazać go w lewym panelu. 

Materiały z serwisu Prawo.pl  szczególnie ważne dla Użytkownika można oznaczyć jako Ulubione 

klikając na gwiazdkę widoczną przy tytule. Lista tak oznaczonych materiałów wyświetli się  

po kliknięciu na pole  Ulubione. Aby powrócić do poprzedniego widoku należy wybrać pole 
Wybrane sekcje. 

Do zmiany widoku listy służą ikony w górnej części okna: 

- Pokaż nieprzeczytane/wszystkie - wyświetla jedynie nieprzeczytanie/wszystkie materiały z 
serwisu Prawo.pl ; 

- Oznacz jako przeczytane elementy starsze niż dzień/tydzień/miesiąc; 

Przeglądając wiadomości pochodzące z serwisu Prawo.pl użytkownik może zawęzić prezentowane 
materiały do konkretnej sekcji tematycznej. 

Dla wiadomości dostępne są następujące zakładki umożliwiające pracę z treścią: 

Zakładka Dokument: 

- Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, 

ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami 
można przemieszczać się przy pomocy strzałek 
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Zakładka Eksport - umożliwia: 

- ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dane metrykalne dokumentu, spis 
treści, dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc.), 

 - wydruk dokumentu, 

 - eksport treści dokumentu do pliku, 

 - wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail, 

Zakładka Narzędzia - umożliwia: 

- dodanie dokumentu do Aktówki, 

Zakładka Widok – umożliwia: 

 - wybór czcionki, która ma być używana w programie 

 - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki 

 - wybór wysokiego kontrastu  

 

7. Procedury 

Procedura jest interaktywnym diagramem obrazującym wycinek procedury prawnej, którego 
poszczególne kroki opatrzono wskazówkami praktyków, wykładnią i piśmiennictwem. 
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Procedury w programie oznaczone są ikoną . 

Procedury dostępne są za pomocą haseł Indeksu oraz w Zasobach. Procedury można też wyszukać za 
pomocą wyszukiwarki pełnotekstowej, zawężając wyniki wyszukiwania do kategorii "Procedury". 

Po wejściu do treści konkretnej procedury, po prawej stronie okna przedstawiona jest treść 
wskazówek praktycznych, które zawierają merytoryczny opis procedury jak i poszczególnych kroków. 
Centralną część okna zajmuje diagram, w którym wyróżnione są kroki związane z: 

• czynnościami (prostokąty), 

• bramkami decyzyjnymi (romby) 

• zdarzeniami (kółka). 

Diagram procedury jest przygotowywany w oparciu o standard BPMN (Business Process Modeling 
Notation). 

Aby uzyskać szczegółowy opis ikon i oznaczeń używanych na wykresie procedury należy otworzyć 
menu Strefy Klienta i następnie kliknąć na Wprowadzenie.) 

Lista procedur w Haśle 

Kolejność na liście procedur powiązanych z Hasłem zależy od treści procedur i przedmiotu Hasła oraz 
jest określona przez Redakcję Programu. 

W głównej części okna wyświetla się lista dokumentów. Poszczególne pozycje oznaczone są przez: 

 - ikonę procedury, 

 - jeśli procedura należy do Nowości; 

- autora procedury, 

- tytuł procedury 

- status obowiązywania: oczekująca / aktualna / archiwalna. 

Listę procedur można filtrować, wybierając metadane widoczne w lewym panelu: Aktualność, Autora 
i Dziedziny. Po kliknięciu w jedną z pozycji, lista zostanie automatycznie zawężona. 

Ponad listą prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami niższych rzędów (jeżeli 

istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy Podhasłami (wybierając je z 
rozwijanego menu). 

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie 
kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących 

Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , a program sam uaktualni 
listę wyników; dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może 
swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje 

wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na znak  znajdujący 
się obok niego. 

Wersje czasowe  
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W programie prezentowane są wersje czasowe procedur. Powstają one w sytuacji, gdy nastąpiła 
zmiana przepisów stanowiących podstawę prawną procedury. Dzięki temu możliwe jest śledzenie 
zmian, które zachodziły od chwili wprowadzenia danej procedury przez ustawodawcę. Nieaktualne 
wersje procedur w dalszym ciągu dostępne są w programie, przy czym oznaczono je fioletową szarfą 
„Wersja nieaktualna”. 

Wersje czasowe procedur dostępne są pod ikoną , a także klikając na datę zaraz przy statusie 
obowiązywania procedury. 

Poruszanie się po procedurze 

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy w poszczególne kroki na diagramie powoduje odpowiednie 
spozycjonowanie tekstu praktycznej wskazówki oraz oznaczenie niebieskim tłem kroku diagramu jak 
i związanej z nim treści. 

Analogicznie kliknięcie lewym przyciskiem myszy w opis poszczególnych kroków (praktyczną 
wskazówkę) spowoduje spozycjonowanie się widoku na właściwym kroku procedury. 

Wybrany opis oraz krok diagramu wyróżnione są niebieskim tłem. 

Przytrzymanie lewego przycisku myszy na nieaktywnym elemencie pozwala na przesuwanie diagramu 
po ekranie. 

Dodatkowo możliwe jest powiększanie i zmniejszanie widoku diagramu z pomocą ikon  oraz 

 bądź korzystając z kółka myszy. 

Praca z procedurą 

Przy opisie kroku procedury prezentowane są dostępne w programie dokumenty powiązane z danym 

krokiem. Aby je wyświetlić, należy kliknąć na ikonę  obok opisu kroku. Pojawi się rozwijana lista 
kategorii dokumentów powiązanych. 

W oknie z tekstem procedury dostępne są również zakładki z funkcjonalnościami. 

Zakładka Dokument: 

 - Kroki - wyświetlenie / ukrycie listy kroków w procedurze, 

 - Wersje czasowe procedury (jeżeli występują), 

 - Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, 

ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy 
poszczególnymi wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek, 

Zakładka Eksport - umożliwia: 
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 - ustawienie parametrów eksportu (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje), 

 - wydruk dokumentu; Użytkownik może z rozwijanego menu wybrać, czy zamierza eksportować 
zarówno diagram jak i kroki, czy tylko jeden z tych elementów; 

 - eksport treści dokumentu do pliku w formacie .docx bądź .png, 

 - wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail. 

Zakładka Widok – umożliwia: 

 - wybór czcionki, która ma być używana w programie 

 - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki 

 - wybór wysokiego kontrastu  

Zakładka Narzędzia - umożliwia: 

 - dodanie dokumentu do Aktówki, 

 - sporządzenie Notatki, 

 - po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on 
powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym 
katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu. 

Dokumenty powiązane i słowa kluczowe 

Do większości kroków znajdujących się na diagramie procedury powiązane są dokumenty, m. in. 
orzeczenia, komentarze, monografie, pisma urzędowe, glosy, tezy z piśmiennictwa. Zakres 
dokumentów jest zależny od tematyki danego kroku procedury. Procedury są również powiązane 
pomiędzy sobą. 

Uwaga: Jeśli do tej samej jednostki redakcyjnej aktu prawnego powiązana jest więcej niż jedna 
wersja procedury, prezentowana jest wersja aktualna dla ustawionej daty oceny obowiązywania 
dokumentów. 

Oprócz dokumentów powiązanych prezentowane są też słowa kluczowe, które pozwalają na 
wyświetlenie listy dokumentów najbardziej pasujących merytorycznie do danego słowa kluczowego. 

Dokumenty powiązane i słowa kluczowe dostępne są pod ikoną . 
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8. Instytucje 

Instytucje to funkcjonalność umożliwiającą znalezienie organów publicznych właściwych dla danej 
miejscowości bądź też danych teleadresowych konkretnego organu. 

Funkcjonalność dostępna jest z rozwijanego menu widocznego u góry ekranu. 

Wyszukiwanie danych o instytucji może przebiegać na dwa sposoby. Po pierwsze Użytkownik może 
skorzystać z wyszukiwania pełnotekstowego wpisując nazwę miejscowości (aby dowiedzieć się, które 
instytucje obejmują ją swą właściwością miejscową) bądź też wpisując nazwę konkretnej instytucji 
(np. Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni). W niektórych przypadkach Program poprosi o doprecyzowanie 
wyszukiwania przez podanie konkretnej ulicy. 

Efektem wyszukiwania będzie lista instytucji spełniających wskazane kryteria. Kliknięcie w pozycję 
na liście wyświetli szczegółowe dane jej dotyczące. 

Drugim sposobem wyszukiwania jest Lista instytucji, gdzie na drzewie instytucji można wyszukać 
interesujące nas pozycje. Niektóre z nich posiadają dodatkowe informacje symbolizowane ikoną 
"dymka" wyświetlaną przy nazwie. 

Korzystanie z Instytucji wymaga wykupienia osobnego produktu. 
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9. Mapy 

Mapy to funkcjonalność dostępna z lewego panelu w Ekranie powitalnym, która umożliwia 

wyświetlenie konkretnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla 

wskazanego na mapie terenu, w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. 

Powiązanie z widokiem mapy jest również dostępne z poziomu tekstu aktu prawnego, z ikony . 

Po kliknięciu w nią, wyświetlona zostanie mapa, a na niej zaznaczone obrysy mpzp uchwalonych 

danym aktem. Analogicznie, gdy na mapie wybierzemy dany obrys i klikniemy na ikonę , 

przejdziemy bezpośrednio do uchwały, którą ustanowiono dany mpzp. 

Zasady działania 

Po wybraniu kategorii Mapa w lewym panelu Ekranu powitalnego, w oknie głównym wyświetla się 
mapa Polski (mapa świata ustawiona na widoku Polski i państw sąsiadujących), którą można 
powiększać, pomniejszać, przesuwać, zmieniać rodzaj widoku itp. - za pomocą myszy i standardowych 
narzędzi Google Maps. 

Stopniowe przybliżanie widoku terenu spowoduje wyświetlanie na mapie obrysów (zasięgów) planów, 

bądź oznaczeń wskazujących przybliżoną lokalizację mpzp. Ikona oznacza, że w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego nie dookreślono granic i w związku z tym nie jest możliwe 
wyświetlenie obrysu. 

Uwaga! Ze względu na różne wskazania granic danego mpzp w aktach uchwalających - obrysy mogą 
na siebie nachodzić. 

Kliknięcie dowolnego miejsca na obrysie bądź oznaczenia wyświetli dymek z informacją nt. danego 
miejsca wraz z tytułem i odesłaniem do konkretnego planu zagospodarowania przestrzennego 
opublikowanego w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Kliknięcie linku na informacji spowoduje 

wyświetlenie aktu. Oprócz tego ikona  umożliwia dostęp do załączników graficznych do uchwały, 

którą ustanowiono mpzp, a ikona  do innych grafik związanych z planem. 

Kolory obrysów i oznaczeń - znaczenie 

Kolory obrysów oraz oznaczeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dostępnych 
poprzez funkcjonalność Mapy, mają następujące znaczenie powiązane z ich oceną co do 
obowiązywania: 

zielony - obowiązujący 

fioletowy - archiwalny 

niebieski - oczekujący. 

Obrysy mpzp, wyświetlone na mapie z poziomu tekstu aktu prawnego mają kolor pomarańczowy. Po 
kliknięciu wybranego obrysu wyświetla się dymek z informacją na jego temat. 
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Obsługa mapy - ikony i przyciski 

Ikony z górnego paska narzędzi, dostępnego znad mapy, umożliwiają: 

- wyszukanie punktu na mapie po współrzędnych geograficznych (w formacie dziesiętnym, np. 

szerokość: 52,123; długość: 21,123); poszczególne lokalizacje oznaczone są ikoną ; 

 - wyświetlenie informacji o lokalizacji na mapie 

 - wyświetlenie mpzp w zasięgu wskazanym na mapie; 

 - wybór aktów, które mają być wyświetlanych: obowiązujących, oczekujących, archiwalnych, 
wszystkich, 

 - zmiana widoku wyświetlanej mapy: 

            - drogowej, 

            - satelitarnej, 

            - hybrydowej 

- wyłączenie/ włączenie legendy do mapy. 

Poprzez pole Szukaj adresu można wyszukiwać konkretne miejsce na mapie - po nazwie miejscowości, 
kodzie pocztowym, ulicy, numerze budynku. 

Wykorzystanie funkcji Google Streetview 

Dzięki wykorzystaniu Google Maps istnieje możliwość skorzystania z usługi Streetview. W tym celu 

należy ikonę  widoczną w prawym dolnym rogu ekranu przenieśc metodą "przeciągnij - upuść" nad 
interesującą nas lokalizację. Streetview uruchomi się automatycznie. Aby powrócić do widoku Map, 

wystarczy kliknąć na ikonę . 
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10. Pozostałe funkcjonalności 

Ważne terminy, Kalendarium, Aktówka, Historia, Alerty, Notatki, Notki o autorach oraz 
Twoja sugestia. 

10.1. Zegar legislacyjny 

Zegar legislacyjny jest to funkcjonalność przeznaczona jest dla pracowników administracji, których 

zadaniem jest sprawowanie pieczy nad pracami legislacyjnymi.  

Dotyczy to: 

• pracowników administracji samorządowej - głównie sekretarzy i radców prawnych zatrudnionych w 
urzędach 

• pracowników administracji rządowej - organów naczelnych, centralnych i terenowych. 

Wprowadzenie 

Przy pierwszym uruchomieniu funkcjonalności zostanie wyświetlone Wprowadzenie informujące o 
sposobie pracy z Zegarem Legislacyjnym. Po zakończeniu Wprowadzenia możliwy będzie wybór profilu 
odpowiadającego potrzebom użytkownika. 

Wybór profilu 

Dla usprawnienia pracy z programem należy wybrać jeden z profili: rządowy bądź samorządowy. Okno 
wyboru profilu pojawi się po zakończeniu Wprowadzenia. W każdej chwili można zmienić wybrany 
profil ustawiając kursor myszy na ikonie koła zębatego i wybierając Ustawienia/Zegar legislacyjny. 

Funkcjonalność składa się z następujących list aktów prawnych: 

Akty o zmienianej / tracącej moc podstawie prawnej 

Na liście widoczne są wszystkie akty wykonawcze, których podstawa prawna straci moc bądź zostanie 
zmieniona we wskazanym przedziale czasu. Przy każdym akcie na liście wskazano datę nadchodzącego 
wydarzenia oraz akt prawny (wraz z jednostką redakcyjną) z nim powiązany. 

Z rozwijanego kalendarza w prawym górnym rogu ekranu można wybrać okres czasu, dla którego 
widoczne będą nadchodzące wydarzenia. Użytkownik może sam wskazać okres, bądź użyć jednego z 
gotowych ustawień. 

Gdy Użytkownik przeanalizuje wpływ zmian w podstawie prawnej aktu wykonawczego i przygotuje 
jego następcę bądź uzna, że zmiany w podstawie prawnej nie wymagają wydania następcy, można 
kliknąć na ikonę Opracowane. Pojawi się po najechaniu kursorem myszy na element listy. Akt 
przeniesiony zostanie wtedy do zakładki Opracowane. W razie potrzeby w podobny sposób można 
przenieść akt z powrotem do zakładki Do opracowania. 

Listę aktów wykonawczych można zawężać wg widocznych kryteriów podobnie jak każdą listę 
wynikową w programie. 

Akty oczekujące na wydanie tekstu jednolitego 

Na liście widoczne są wszystkie akty prawne, dla których powinien być wydany tekst jednolity. Przy 
każdym akcie na liście wskazano jego dane oraz termin, w którym powinien być wydany tekst 
jednolity. 
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Gdy Użytkownik przygotuje tekst jednolity aktu prawnego, można kliknąć na ikonę Opracowane. 
Pojawi się ona po najechaniu kursorem myszy na element listy. Akt przeniesiony zostanie wtedy do 
zakładki Opracowane. W razie potrzeby w podobny sposób można przenieść akt z powrotem do 
zakładki Do opracowania. 

Listę aktów prawnych można zawężać wg widocznych kryteriów podobnie jak każdą listę wynikową w 
programie. 

10.2. Kalendarium 

 

Kalendarium udostępnia informacje o zmianach w systemie prawa w wybranej przez Użytkownika 
dacie lub zakresie dat.  Kalendarium uruchamia się przy pomocy ikony widocznej z lewej strony Ekranu 
powitalnego. 

Aby wybrać zakres dat, dla których mają być prezentowane wydarzenia, należy skorzystać  
z rozwijanego menu w prawej części okna. Domyślnie Kalendarium ustawione jest na dzień,  
w którym Użytkownik korzysta z programu („Dzisiaj”). Po kliknięciu w menu wyświetlone zostaną 
kalendarze, przy pomocy których można ustawić zakres dat. Użytkownik może skorzystać również  
z predefiniowanych zakresów widocznych poniżej. Swój wybór należy potwierdzić klikając w ikonę 
Zastosuj. 

W lewym panelu okna z Kalendarium wyświetlane są rodzaje wydarzeń, które mają miejsce  
w wybranym zakresie dat, a także miejsca publikacji aktów prawnych, których wydarzenia dotyczą.  
 
Listę aktów prawnych w Kalendarium obsługuje się tak samo jak standardową listę aktów prawnych, 
włącznie z filtrowaniem i wyszukiwaniem w wynikach. 

Ustawienia Kalendarium 
  
Użytkownik może określić, jakie akty prawne nie mają być prezentowane w Kalendarium. Wybranie 
określonych danych spowoduje usunięcie z listy aktów spełniających wskazane kryteria. W tym celu 
należ wejść w Ustawienia  programu i przejść do zakładki Kalendarium. Po dokonaniu wyboru, należy 
kliknąć na przycisk Zapisz. 
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Aby przywrócić wyświetlanie określonych kategorii dokumentów należy usunąć wybór klikając na 

ikonę  

10.3. Aktówka 

 

Funkcjonalność Aktówka / LEX Cloud (w zależności od posiadanej wersji) pozwala stworzyć własny 
zbiór materiałów potrzebnych w codziennej pracy.  

Do Aktówki można wejść z lewego panelu Ekranu powitalnego.  

Drzewo katalogów 

Okno Aktówki podzielone jest na dwie części: z lewej strony widoczne jest drzewo katalogów Aktówki, 

natomiast w centralnej części prezentowana jest zawartość przeglądanego katalogu. 
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Drzewo katalogów ułatwia poruszanie się po Aktówce i obrazuje jej wewnętrzną strukturę. 

Początkowo w Aktówce istnieje jedynie katalog Moje dokumenty. Użytkownik może tworzyć nowe 

katalogi nadając im dowolne nazwy. W tym celu należy skorzystać z ikony  i wybrać 

pozycję Nowy katalog. 

Przy nazwie katalogu, w nawiasie, wskazano ilość elementów (katalogów, notatek, linków, plików), 

które się w nim znajdują. 

Aby wyświetlić zawartość katalogu w Aktówce, należy kliknąć na jego ikonę na drzewie. Ikona 

oznacza, że w danym katalogu istnieją dalsze katalogi niższego rzędu. Aby wrócić do poprzedniego 

folderu, należy kliknąć na ikonę  a następnie na nazwę interesującego nas katalogu. 

Poniżej znajdują się informacje o zapisanych listach wynikowych, ilości plików udostępnionych i 

udostępnianych, zawartości katalogu domyślnego oraz ilości plików znajdujących się w Koszu. 

Lista elementów 

W centralnej części okna znajduje się lista katalogów i elementów dodanych do Aktówki. Pozycje 

prezentowane są na liście domyślnie w kolejności alfabetycznej. 

Listę można sortować alfabetycznie bądź według daty dodania dokumentu. Do sortowania służy 

rozwijane menu po prawej stronie okna. 

W górnej części okna wskazano katalog, w którym aktualnie pracuje Użytkownik. 

Dodawanie elementów do Aktówki 

Ikona  rozwija menu, za pomocą którego można dodać do aktówki nowe elementy: 

katalogi, notatki, linki i pliki: 

Dodaj katalog - po wybraniu opcji będziemy musieli wpisać nazwę katalogu i kliknąć na ikonę Utwórz; 

nowy katalog zostanie dodany do Aktówki. 

Dodaj notatkę - opcja pozwala utworzyć notatkę w prostym oknie edytora tekstu. Po wpisaniu tytułu, 

treści i kliknięciu Zapisz notatkę, zostanie ona utworzona w katalogu w Aktówce, który właśnie 

przeglądamy. 

Dodaj link - do Aktówki można dodawać wybrane przez siebie linki (odnośniki do stron 

internetowych). W polu Nazwa należy podań nazwę, pod jaką będzie wyświetlany link, a w pole adres 

wpisać bądź wkleić jego adres. Link zostanie zapisany  w katalogu w Aktówce, który właśnie 

przeglądamy. 

Dodaj plik - po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik. Jego kopia 

zostanie umieszczona w katalogu w Aktówce, który właśnie przeglądamy. Funkcja ta dostępna jest po 

wykupieniu usługi LEX Cloud. 

Dodawanie dokumentów do Aktówki metodą „przeciągnij i upuść” 
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Innym sposobem na przeniesienie wybranej pozycji z listy dokumentów bądź z paneli Ekranu 

powitalnego do Aktówki jest przeciągnięcie jej na pole z ikoną wysuwane z prawej strony 
ekranu. W tym celu należy nakierować na 
pozycję kursorem, a potem wcisnąć i 
przytrzymać lewy klawisz myszy. Trzymając 
cały czas wciśnięty klawisz należy przeciągnąć 
pozycję z listy do pola, które automatycznie 
wysunie się z prawej strony okna (tzw. metoda 
"przeciągnij - upuść"). Dokument zostanie 
dodany wtedy do jednego z widocznych 
katalogów. Na szczycie listy widoczny jest 
Katalog domyślny, a poniżej niego lista 
maksymalnie trzech ostatnio używanych 
katalogów w Aktówce (o tworzeniu i 
edytowaniu katalogów w Aktówce patrz niżej). 

Zarządzanie kolejnością dokumentów w 
Aktówce 
  
Kolejnością dokumentów w Aktówce można 
dowolnie zarządzać (np. ustawić najważniejsze 
orzeczenia na szczycie listy). W tym celu należy 
wybrać z menu Sortuj opcję Własne, a następnie przeciągnąć dokument na żądane miejsce (wyświetli 
się ramka narysowana przerywaną kreską). W ten sam sposób można ustawiać również kolejność 
folderów. Ustawiona kolejność zostanie zapamiętana w Aktówce i będzie widoczna bez względu na 
komputer i przeglądarkę, z której korzysta Użytkownik. 

 

Edycja elementów w Aktówce 

Katalogi, notatki i linki dodane do Aktówki można edytować. W tym celu należy zaznaczyć właściwy 

element na liście plików i kliknąć na opcję . 

Eksport elementów z Aktówki 

Poszczególne pliki i dokumenty zgromadzone w Aktówce można wyeksportować w postaci wydruku 
bądź wysłać mailem. W tym celu należy zaznaczyć interesujące nas elementy i kliknąć na ikonę 

. W nowym oknie można następnie ustawić szczegóły wydruku bądź wysyłki mailem. 
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Zapisane listy wynikowe 

W folderze Zapisane listy wynikowe zgromadzone są wszystkie zapisane przez Użytkownika listy. 
Folder grupuje listy niezależnie od miejsca ich zapisania. Kliknięcie na tytuł listy spowoduje jej 
wyświetlenie. 

 

Zapisane listy wynikowe są automatycznie aktualizowane. Jeżeli w programie pojawi się nowy 
dokument spełniający kryteria listy, wówczas lista zostanie oznaczona symbolem *. Dodatkowo 
wskazana będzie ilość nowych pozycji na liście. Aby wyświetlić nowe dokumenty, należy kliknąć na 
odnośnik Zobacz nowe dokumenty. Lista zostanie wtedy wyświetlona posortowana w ten sposób, że 
najnowsze elementy znajdą się na jej szczycie. 

Kosz 

Kosz to specjalny katalog, w którym znajdują się elementy usunięte z Aktówki. Dzięki dostępnym 
opcjom Użytkownik może trwale usunąć dokumenty z Aktówki, bądź też przywrócić je do katalogów, 
w których znajdowały się uprzednio. 

Wybrane dokumenty z Aktówki można przenosić do Kosza zaznaczając je na liście i wybierając z 

górnego menu . 

Ustawienia 

Opcja  służy do zmiany nazwy katalogów bądź ustawienia jednego z katalogów jako 
katalogu domyślnego. 

Dodawanie plików do Aktówki - akceptowane formaty 

Kierując się bezpieczeństwem aplikacji wprowadzone zostały ograniczenia na format i rozmiar plików. 

Użytkownicy mający dostęp do Aktówki wraz z usługą LEX Cloud mogą dodawać pliki w następujących 
formatach: 

Dokumenty: txt, doc, docx, xls, xlsx, csv, rtf, pdf, xml, odt, ppt, pptx, pps, ppsx 
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Grafiki: JPEG, jpg, BMP, PNG, GIF, TIFF, WEBP, SVG 

Wideo: webm, mkv, flv, avi, mov, qt, wmv, rm, rmvb, mp4, m4p, m4v, mpeg, mpg 

Audio: 3gp, aac, aa, flac, m4a, m4p, mp3, ogg, oga, ra, rm, wav, wma, webm 

Archiwa: zip, 7z, rar. tar, gz, iso 

Jednocześnie zastrzegamy że katalog ten może ulegać zmianie. 

Wprowadzono także ograniczenie na rozmiar pojedynczego pliku. Dodawany do Aktówki plik nie może 
być większy niż 100 MB. 

10.4. Kosz 

Kosz  to specjalny katalog, w którym znajdują się elementy usunięte z Aktówki. Dzięki dostępnym 
opcjom Użytkownik może trwale usunąć dokumenty z Aktówki, bądź też przywrócić je  
do katalogów, w których znajdowały się uprzednio. 

10.5. Udostępnianie katalogów w usłudze LEX Cloud 

Udostępnianie katalogów w usłudze LEX Cloud to funkcjonalność pozwalająca na nadawanie dostępu 

do katalogów innym użytkownikom LEX. Dzięki temu rozwiązaniu Użytkownicy mogą zarządzać 

dostępem do wybranych katalogów w Aktówce poprzez wskazanie innych użytkowników i nadanie im 

odpowiednich uprawnień. 

Aby korzystać z Udostępniania, Użytkownicy (zarówno ci, którzy udostępniają katalogi jak i ci, którym 

one są udostępniane) muszą mieć dostęp do usługi LEX Cloud. W trakcie pracy Użytkownicy 

identyfikują się adresami e-mail wykorzystywanymi przy logowaniu do LEX. 

Zasady działania Udostępniania 

1. Przedmiotem Udostępniania jest katalog wraz z jego zawartością. 

2. Uprawnienia nadaje się na poziomie katalogów. 

3. Uprawnienia do katalogu są powiązane z poszczególnymi Użytkownikami. Dzięki temu różne osoby 

mogą mieć różny poziom uprawnień do tego samego katalogu. 

4. Jeżeli w udostępnionym katalogu zostanie założony inny katalog (podkatalog) wówczas odziedziczy 

on uprawnienia z katalogu nadrzędnego (to działanie domyślne). 

5. W przypadku pkt 4 można na poziomie podkatalogu modyfikować listę osób uprawnionych. 

6. Obiekty (np. notatki, pliki ...) usuwane z katalogu udostępnionego trafią do kosza właściciela 

katalogu udostępnionego (tego kto udostępnił).  

Udostępnianie katalogów 

Funkcjonalność jest uruchamiana przy pomocy ikony Udostępnij na pasku narzędzi. Ikona staje się 

aktywna, jeżeli zaznaczony zostanie katalog który ma być udostępniony. 
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Z poziomu Aktówki widoczne są również dodatkowe elementy po lewej stronie takie jak: 

Katalog: Udostępnione dla mnie: To miejsce to skrót pozwalający na szybkie dotarcie do listy katalogów 

udostępnionych dla mnie przez innych użytkowników. 

Katalog: Udostępnione innym: To miejsce to skrót pozwalający na szybkie dotarcie do listy katalogów 

które dany użytkownik udostępnia innym użytkownikom. 

W przypadku katalogów udostępnionych innym, są one wyróżnione specjalnym oznaczeniem 

graficznym. . 

Cały proces krok po kroku prezentuje się następująco: 

1. Należy zaznaczyć katalog, który ma być udostępniony innemu/innym użytkownikom i kliknąć w ikonę 

"Udostępnij". 

2. W okienku udostępniania należy wpisać email Użytkownika, któremu ma być udostępniony katalog 

(może to być lista, rozdzielona ";" "," "spacja"). Uwaga: Użytkownik, który ma zyskać dostęp do 

katalogu, także musi mieć dostęp do tej funkcjonalności, w przeciwnym razie będzie to bezskuteczne. 
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3. 

Należy wybrać poziom uprawnień; w zależności od potrzeb może to być pełny zakres uprawnień (Zapis 

i odczyt) albo ograniczony (Tylko do odczytu ). 

4. Na końcu należy kliknąć na ikonę Zapisz. W prawym dolnym rogu pojawi się informacja o 

powodzeniu lub niepowodzeniu operacji 

Poziomy uprawnień  

Udostępnianie katalogów może się odbywać z wykorzystaniem 2 poziomów uprawnień. Sterowanie 

poziomem uprawnień odbywa się w chwili nadawania dostępu. Każdy z 2 poziomów uprawnień jest 

reprezentowany przez odpowiednie oznaczenie graficzne przy katalogu. 

Tylko do odczytu - użytkownicy którym nadano dostęp do katalogu w tym zakresie uprawnień mają 

możliwość sięgania do zbiorów umieszczonych w katalogu ale nie mogą do tego katalogu ani dodawać 

nowych obiektów ani usuwać już istniejących. Ikona kłódki przy katalogu informuje, że obiekt ma 

poziom uprawnień "Tylko do odczytu". Jest to minimalny zakres uprawnień upoważniający wyłącznie 

do korzystania z zasobów katalogu bez możliwości jego modyfikacji. Wewnątrz tego katalogu wszystkie 

inne obiekty mają również oznaczenie w postaci opisu | Tylko do odczytu |. 

Odczyt i zapis - ten poziom uprawnień nadaje użytkownikowi prawo do modyfikacji zawartości 

katalogu. Ikona długopisu (pióra) informuje, że obiekt i jego zawartość ma poziom uprawnień "Odczyt 

i zapis". Jest to optymalny zakres uprawnień upoważniający do modyfikacji zbiorów w udostępnionym 

katalogu (dodawanie / usuwanie / edytowanie ). Wewnątrz tego katalogu wszystkie obiekty mają 

również oznaczenie w postaci opisu | Odczyt i zapis |. 
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10.6. Historia 

 

Historia prezentuje zapis ostatnio przeglądanych dokumentów. Na liście widoczne są poszczególne 
kategorie dokumentów wraz z datą i godziną ostatniego korzystania z nich w programie. 

Historię dokumentów przeglądanych przez Użytkownika można wyświetlić wybierając z lewego panelu 
Ekranu powitalnego ikonę Historia. 

Listę dokumentów można zawęzić, wybierając metadane widoczne w lewym panelu: Kategorię, 
Podkategorie. Domyślnie jest wyświetlana lista wszystkich dokumentów. 

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie 
kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących 

Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , a program sam uaktualni 
listę wyników, a dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może 
swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje 

wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na ikonę znajdującą 
się obok niego. 

10.7. Alerty 

Alerty służą do przesyłania Użytkownikowi informacji na temat zdarzeń dotyczących wybranego 

dokumentu. W chwili obecnej alerty dostępne są jedynie dla aktów prawa powszechnego, 
europejskiego i resortowego. 

Aby dodać alert, należy w oknie otwartego dokumentu przejść do zakładki Narzędzia, a tam skorzystać 

z opcji Dodaj alert . 

Możliwe jest również dodanie alertu z poziomu menu jednostki. 



Funkcjonalności LEX – instrukcja obsługi 
 

80 

 

Uwaga: Alerty w zakresie aktów prawnych wykonawczych nie obejmują aktów prawa miejscowego. 

Dla dokumentu objętego alertem raz w tygodniu (co do zasady w poniedziałek) Użytkownikowi 
zostanie wysłane powiadomienie, na adres e-mail, informujące o wszystkich zdarzeniach, które mają 
nastąpić w nadchodzących siedmiu dniach (od poniedziałku do niedzieli) i dotyczą obserwowanego 
dokumentu.  

Lista zdarzeń objętych alertowaniem dla całego aktu: 

• Wejście w życie aktu obserwowanego 

• Stosowanie aktu obserwowanego 

• Publikacja aktu uchylającego akt obserwowany 

• Uchylenie aktu obserwowanego 

• Wygaśnięcie aktu obserwowanego 

• Umartwienie aktu obserwowanego 

• Zmiana zakresu obowiązywania 

• Moc wsteczna 

• Publikacja aktu zmieniającego 

• Publikacja aktu wykonującego 

• Publikacja aktu ujednolicającego 

• Akt obserwowany zostaje zmieniony 

• Akt wykonawczy wchodzi w życie 

• Akt zastępujący zostaje opublikowany 

• Akt zastępujący wchodzi w życie 

• Udostępnienie w produkcie projektu aktu będącego w relacji z aktem obserwowanym  

Lista zdarzeń objętych alertowaniem dla jednostki redakcyjnej: 

• Zmiana jednostki podstawowej 

• Uchylenie jednostki podstawowej 

• Dodanie nowych dokumentów do jednostki 
o Nowe orzeczenia 
o Nowe pisma urzędowe 
o Nowe tezy z piśmiennictwa 
o Nowe komentarze 
o Nowe monografie 
o Linie orzecznicze 
o Komentarze praktyczne 
o Artykuły 
o Podręczniki 
o Pytania i Odpowiedzi 
o Szkolenia Online 
o Zestawienia 

W przypadku, gdy w ciągu tygodnia zaistnieją zdarzenia nieobjęte wcześniejszym powiadomieniem, 
informacje o nich zostaną przesłane najszybciej, jak to możliwe. 

Listę dokumentów, dla których Użytkownik ustawił alert można wyświetlić z lewego panelu Ekranu 
powitalnego klikając na ikonę Alerty. 

Listę utworzonych alertów utworzonych dla dokumentów można zawęzić, wybierając metadane 
widoczne w lewym panelu: Kategorię i Podkategorie. Domyślnie jest wyświetlana lista wszystkich 
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alertów.

 

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie 
kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących 

Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , a program sam uaktualni 
listę wyników; dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może 
swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje 

wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na ikonę znajdującą 
się obok niego. 

Aby usunąć alert z listy należy najechać na wybrany dokument kursorem i zaznaczyć pole, które 
wyświetli się z lewej strony. Następnie należy kliknąć na ikonę Usuń widoczną u szczytu listy. Możliwe 
jest zaznaczenie i usunięcie wielu pozycji jednocześnie. Alert można również usunąć z poziomu 
otwartego dokumentu w analogiczny sposób, jak został założony. 

10.8. Notatki 

Notatki pozwalają Użytkownikowi na zapisywanie swoich uwag, spostrzeżeń bądź ważnych dla 
swojej pracy informacji. 

Dodawanie Notatek 
  
Notatki można dodawać z Zakładki Narzędzia, korzystając z opcji Dodaj notatkę. Po kliknięciu w nią 
otwarte zostanie okno edycji tekstu notatki. Notatka zapisywana jest w folderze domyślnym 
w Aktówce, jednak przy tworzeniu notatki jest możliwość zmiany miejsca zapisu na dowolnie wybrany 
folder. 

Notatki można dodawać z menu jednostki redakcyjnej aktu prawnego rozwijanego ikoną , przy 
pomocy opcji Dodaj notatkę. 
 

http://pomoc.wolterskluwer.pl/wzory-i-narzedzia/
http://pomoc.wolterskluwer.pl/aktowka/
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Widok Notatek 
  
W przypadku aktów prawnych Notatki wyświetlane są na prawym marginesie ekranu, w zakładce 
Adnotacje, na wysokości jednostki redakcyjnej, do której zostały dodane. Dodatkowo jednostka ta 
wyróżniona jest kolorem. Aby zobaczyć pełną treść Notatki należy kliknąć na nią, a następnie na 
odnośnik Zobacz więcej. Treść wyświetli się w dolnej części okna. 
 

 
 
Notatki dla pozostałych dokumentów wyświetlane są w Zakładce Narzędzia. 
  
Eksport aktu prawnego z Notatkami 
  
Aby wydrukować akt prawny wraz z dołączonymi do niego Notatkami, należy kliknąć na Zakładkę 
Eksport, a następnie w Ustawieniach Eksportu zaznaczyć opcję Powiązane notatki. 
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10.09. Terminarz 

Terminarz to funkcjonalność, dzięki której Użytkownik może zorientować się w nadchodzących 

ważnych terminach z zakresu m.in. prawa pracy, zamówień publicznych, ochrony środowiska. 

Do terminarza można wejść z lewego panelu Ekranu powitalnego. 

Po uruchomieniu Terminarza Użytkownik ma dostęp do widoku bieżącego miesiąca w kalendarzu z 
zaznaczonymi w nim terminami. Kliknięcie w którykolwiek z terminów spowoduje wyświetlenie jego 
treści. 

Zmiana widoku 

Aby wyświetlić terminy z innego miesiąca, należy kliknąć na ikonę i w rozwijanym menu wybrać 

właściwy miesiąc. Dodatkowo można użyć ikon strzałek  i .  

Ponadto możliwe jest przełączanie widoku pomiędzy widokiem pojedynczego dnia, tygodnia oraz 

miesiąca. Służą temu ikony widoczne w zakładce Terminarz:   

. 

Przy pomocy ikony  można wyświetlić z prawej strony ekranu chronologiczną 
listę terminów począwszy od najwcześniejszych. 

Dostępne terminarze 
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Funkcjonalność zawiera zestawy predefiniowanych terminów z różnych zakresów tematycznych. 
O ich wyświetlaniu może zdecydować Użytkownik zaznaczając właściwe opcje w menu  

 po prawej stronie ekranu.  

Użytkownik może również dodawać ustalone przez siebie terminy. Służy temu ikona 

. Otwiera ona okno, w którym można wprowadzić nazwę i opis wydarzenia, 
określić czas jego trwania, a także ustawić przypomnienie. Po zakończeniu wprowadzania danych 
należy kliknąć na ikonę Dodaj wydarzenie. 

Ustawienia 

Dzięki opcjom dostępnym w zakładce Ustawienia możemy personalizować wygląd i działanie 
Terminarza.  

 - w menu można określić, z jakim wyprzedzeniem mają być wysyłane 
powiadomienia emailowe o wydarzeniach bądź wydarzeniach całodziennych, a także z jakich 
terminarzy mają pochodzić 

- Użytkownik może wskazać, ile domyślnie ma trwać wydarzenie i czy należy 
ostrzegać o konfliktach z innymi terminami, 

 - menu pozwala określić wygląd kalendarza oraz wskazać dni robocze. 

Eksport Terminarza 

Jeżeli Użytkownik wprowadził własne terminy, może wyeksportować je do pliku  w formacie *.ics, a 
następnie wykorzystać w innych aplikacjach obsługujących ten format. Służy temu opcja 

 w zakładce Eksport. 

Uwaga: eksportowi podlegają jedynie terminy wprowadzone przez Użytkownika. 

10.10. Notka o autorze 

Notka o autorze umożliwia wyświetlenie wszystkich publikacji, które stworzył lub współtworzył dany 
autor. Aby to uczynić, należy kliknąć na imię i nazwisko autora w oknie z tekstem publikacji. W nowym 
oknie zaprezentowane zostaną informacje o autorze oraz interaktywna lista publikacji podzielonych 
według kategorii. Aby przejść do dowolnej publikacji, wystarczy kliknąć na jej tytuł. 

10.11. Twoja sugestia 

Twoja sugestia to funkcjonalność, dzięki której Użytkownicy mogą zgłaszać swoje uwagi, sugestie co 

do zawartości oraz informacje o błędach w programie bezpośrednio do Wolters Kluwer. Formularz do 
przesyłania zgłoszeń dostępny jest w prawym dolnym rogu ekranu. Po wypełnieniu go należy kliknąć 
na ikonę Wyślij, by wiadomość trafiła bezpośrednio do Wolters Kluwer. 
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11. Lista aktów posiadających tytuły 
podstawowych jednostek redakcyjnych 

• Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej. 

• Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 

• Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego 

• Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów 
wybuchowych. 

• Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 

• Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 

• Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. 

• Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 

• Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług 

• Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

• Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. 

• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników 
jednostek sfery budżetowej. 

• Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych. 

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

• Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich 
wykorzystania. 

• Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

• Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

• Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. 

• Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. 

• Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. 

• Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. 

• Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

• Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. 

• Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. 

• Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

• Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa 

• Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

• Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne. 

• Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. 

• Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 

• Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 
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• Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. 

• Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych 
emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki 
przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 
2016 r. 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 

• Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. 

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. 

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. 

• Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski. 

• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy. 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. 

• Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. Kontrola skarbowa. 

• Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

• Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 

• Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa. 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej. 

• Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

• Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami 
kredytu hipotecznego i agentami 

• Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. 

• Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 

• Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw 

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności. 

• Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. 

• Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych. 

• Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. 

• Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 

• Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

• Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. 

• Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją 
zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. 

• Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi 

• Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 

• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

• Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

• Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. 

• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 

• Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

• Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną 
opartych lub polegających na dostępie warunkowym 

• Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

• Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy 

• Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

• Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 
wyrobów tytoniowych. 

• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt. 

• Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o ochronie Znaku Polski Walczącej 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

• Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych 
lub edukacyjnych. 

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

• Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

• Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 
publicznych za rażące naruszenie prawa 

• Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary 

• Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych 

• Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym. 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

• Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołecki 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników 

• Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych 

• Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje publiczne. 

• Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów. 

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

• Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. 

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za 
czynności adwokackie. 

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za 
czynności radców prawnych. 

• Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach. 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

• Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. 

• Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym. 

• Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

• Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych 
przestępstw. 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

• Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

• Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. 

• Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

• Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. 
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• Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 

• Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 

• Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. 

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

• Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn 

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

• Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin. 

• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. 

• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 

• Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia 
przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z 
urzędu 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. 

• Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

• Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej 

• Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich 

• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

• Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. 

• Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

• Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta. 

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. 

• Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne. 

• Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe 

• Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. 

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne 

• Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

• Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe 

• Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. 

• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. 

• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach 

• Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 

• Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 

• Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. 

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 

• Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach. 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

• Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r.  Prawo prasowe. 

• Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe. 

• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. 

• Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. 

• Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze 

• Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 

• Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. 

• Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. 
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• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne 

• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych 

• Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia 
podatkowej księgi przychodów i rozchodów 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

• Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu. 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

• Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 
seksualnym. 

• Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych. 

• Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 
prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury. 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny 

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny. 

• Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze. 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. 

• Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną. 

• Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 

• Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

• Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. 

• Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym. 

• Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym 

• Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

• Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych. 

• Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej 

• Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 

• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 

• Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. 

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym. 

• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 
finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

• Ustawa z dnia 24 maja 1989 r.  o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych. 

• Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. 

• Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym 

• Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim. 

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych. 

• Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych 

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. 

• Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. 

• Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów 

• Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy 
w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i 
postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. 

• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. 

• Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej 

• Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 

• Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. 

• Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym. 
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• Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. 

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu 
ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego 
podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia 
oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy 

• Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej 

• Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. 

• Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego 

• Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 
tytule w zakresie sztuki 

• Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

• Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o 
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 

• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 

• Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych 

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej 

• Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

• Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. 

• Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

• Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną 
miejsc pracy. 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

• Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie lotnisk użytku publicznego. 

• Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 

• Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji 
reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem 
prawa 

• Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z 
zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i 
kontroli skarbowej 

• Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych 

• Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa 

• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

• Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym. 

• Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 

• Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare. 

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

• Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 

• Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym. 

• Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

• Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

• Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych. 

• Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych. 
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• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

• Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we 
wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

• Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 
regulowanych. 

• Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych. 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego. 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 

• Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. 

• Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

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

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie 
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i 
członków ich rodzin. 

• Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. 
Warszawy. 

• Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 

• Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. 

• Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 

• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej 
sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

• Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

• Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 

• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania 
międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. 

• Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi. 

• Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 

• Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

• Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

• Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

• Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich 
rodzin 

• Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób 
zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi 

• Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

• Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i 
płatników 

• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
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• Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 
niektórymi spółkami. 

• Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

• Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 

• Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

• Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

• Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

• Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

• Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 

• Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

• Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków 

• Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

• Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych. 

• Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. 

• Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
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12. Lista ustaw zawierających hipertekst 
merytoryczny 

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

Kodeksy: 

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, 

• ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 

• ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, 

• ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, 

• ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, 

• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 

• ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

• ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, 

• ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, 

• ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, 

• ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, 

• ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, 

• ustawa z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski, 

• ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy. 

Pozostałe ustawy: 

• ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

• ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 

• ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, 

• ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, 

• ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, 

• ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, 

• ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, 

• ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

• ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, 

• ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, 

• ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

• ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, 

• ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 

• ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

• ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

• ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

• ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

• ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, 

• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

• ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

• ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, 

• ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

• ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, 

• ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa, 
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• ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, 

• ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 

• ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego, 

• ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

• ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi, 

• ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych, 

• ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób 
zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, 

• ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, 

• ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

• ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, 

• ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 

• ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

• ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

• ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

• ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

• ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, 

• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

• ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

• ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy, 

• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, 

• ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

• ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, 

• ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 

• ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, 

• ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, 

• ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, 

• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

• ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, 

• ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, 

• ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
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13. Lista skrótów bezpośrednio 
kierujących do danego aktu prawnego w 
wyszukiwaniu pełnotekstowym 

Wpisując w wyszukiwarce pełnotekstowej wybrany skrót zostaniemy przeniesieni bezpośrednio do 
treści danego aktu prawnego. 

• 12.11 - Ustanowienie Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.2117 

• 13 emerytura - Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r, 
Dz.U.2019.743 

• 92/106/EEC - Council Directive 92/106/EEC of 7 December 1992 on the establishment of 
common rules for certain types of combined transport of goods between Member States - 
Dz.U.UE.L.1992.368.38 

• 92/106/EWG - Council Directive 92/106/EEC of 7 December 1992 on the establishment of 
common rules for certain types of combined transport of goods between Member States - 
Dz.U.UE.L.1992.368.38 

• a.b.w - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu, Dz.U.2018.2387 

• a.b.w. - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu, Dz.U.2018.2387 

• abw - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu, Dz.U.2018.2387 

• ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych (ADR). Genewa.1957.09.30, Dz.U.2017.1119 

• AML IV - Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub 
finansowania terroryzmu, zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
648/2012 i uchylenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywy 
Komisji 2006/70/WE, Dz.U.UE.L.2015.141.73 

• AMLD 4 - Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub 
finansowania terroryzmu, zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
648/2012 i uchylenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywy 
Komisji 2006/70/WE, Dz.U.UE.L.2015.141.73 

• AMLD 5 - Zmiana dyrektywy (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu 
finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 
2009/138/WE i 2013/36/UE, Dz.U.UE.L.2018.156.43 

• b.i.p - Biuletyn Informacji Publicznej, Dz.U.2007.10.68 

• b.i.p. - Biuletyn Informacji Publicznej, Dz.U.2007.10.68 

• Bank Recovery and Resolution Directive - Ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych 
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i 
firm inwestycyjnych oraz zmiana dyrektywy Rady 82/891/EWG i dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 
2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012, Dz.U.UE.L.2014.173.190 

• bip - Biuletyn Informacji Publicznej, Dz.U.2007.10.68 

• BRRD - Ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz 
zmiana dyrektywy Rady 82/891/EWG i dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1093/2010 i (UE) nr 648/2012, Dz.U.UE.L.2014.173.190 

• brrd2 - Zmiana dyrektywy 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania 
niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu 
upadłościowym, Dz.U.UE.L.2017.345.96 

• budowlane prawo - Prawo budowlane, Dz.U.2018.1202 

• c.b.a - Centralne Biuro Antykorupcyjne, Dz.U.2018.2104 

• c.b.a. - Centralne Biuro Antykorupcyjne, Dz.U.2018.2104 

• cba - Centralne Biuro Antykorupcyjne, Dz.U.2018.2104 
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• cit - Podatek dochodowy od osób prawnych, Dz.U.2019.865 

• COTIF - Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). Berno.1980.05.09, 
Dz.U.2007.100.674 

• Deweloper plus - Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz 
inwestycji towarzyszących, Dz.U.2018.1496 

• DODO - Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 
właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW, 
Dz.U.UE.L.2016.119.89 

• Dyrektywa AML IV - Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy 
lub finansowania terroryzmu, zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 648/2012 i uchylenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz 
dyrektywy Komisji 2006/70/WE, Dz.U.UE.L.2015.141.73 

• Dyrektywa AML V - Zmiana dyrektywy (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu 
systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca 
dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE, Dz.U.UE.L.2018.156.43 

• dyrektywa azotanowa - Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany 
pochodzenia rolniczego, Dz.U.UE.L.1991.375.1 

• Dyrektywa BRRD - Ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych 
oraz zmiana dyrektywy Rady 82/891/EWG i dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1093/2010 i (UE) nr 648/2012, Dz.U.UE.L.2014.173.190 

• dyrektywa brrd2 - Zmiana dyrektywy 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania 
niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu 
upadłościowym, Dz.U.UE.L.2017.345.96 

• dyrektywa CAFE - Jakość powietrza i czystsze powietrze dla Europy, Dz.U.UE.L.2008.152.1 

• dyrektywa CRD - Warunki dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzór 
ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmiana dyrektywy 
2002/87/WE i uchylenie dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.U.UE.L.2013.176.338 

• dyrektywa CRD IV - Warunki dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzór 
ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmiana dyrektywy 
2002/87/WE i uchylenie dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.U.UE.L.2013.176.338 

• dyrektywa DODO - Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW, 
Dz.U.UE.L.2016.119.89 

• dyrektywa DSD - Zbliżenie przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych, 
Dz.U.UE.L.1967.196.1 

• dyrektywa ETS - System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz.U.UE.L.2003.275.32 

• dyrektywa Euratom - Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. 
Rzym.1957.03.25, Dz.U.2004.90.864/3 

• dyrektywa GDPR - Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 

• dyrektywa habitatowa - Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 
Dz.U.UE.L.1992.206.7 

• Dyrektywa IDD - Dystrybucja ubezpieczeń (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2016.26.19 

• dyrektywa IED - Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 
kontrola) (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2010.334.17 

• dyrektywa INSPIRE - Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej 
(INSPIRE), Dz.U.UE.L.2007.108.1 

• dyrektywa IPPC - Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola, 
Dz.U.UE.L.1996.257.26 
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• dyrektywa klasyczna - Zamówienia publiczne, uchylenie dyrektywy 2004/18/WE, 
Dz.U.UE.L.2014.94.65 

• dyrektywa MAD - Sankcje karne za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na 
rynku), Dz.U.UE.L.2014.173.179 

• dyrektywa maszynowa - Maszyny, zmiana dyrektywy 95/16/WE (przekształcenie), 
Dz.U.UE.L.2006.157.24 

• Dyrektywa mifid 2 - Rynki instrumentów finansowych oraz zmiana dyrektywy 2002/92/WE i 
dyrektywy 2011/61/UE (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2014.173.349 

• Dyrektywa mifid II - Rynki instrumentów finansowych oraz zmiana dyrektywy 2002/92/WE i 
dyrektywy 2011/61/UE (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2014.173.349 

• Dyrektywa Network Information Security - Środki na rzecz wysokiego wspólnego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, Dz.U.UE.L.2016.194.1 

• Dyrektywa NIS - Środki na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i 
systemów informatycznych na terytorium Unii, Dz.U.UE.L.2016.194.1 

• dyrektywa o emisjach przemysłowych - Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie 
zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2010.334.17 

• dyrektywa odpadowa - Odpady oraz uchylenie niektórych dyrektyw, Dz.U.UE.L.2008.312.3 

• dyrektywa odszkodowawcza - Niektóre przepisy regulujące dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii 
Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego, Dz.U.UE.L.2014.349.1 

• dyrektywa policyjna - Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia 
postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania 
kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie decyzji ramowej Rady 
2008/977/WSiSW, Dz.U.UE.L.2016.119.89 

• dyrektywa powodziowa - Ocena ryzyka powodziowego i zarządzanie nim, 
Dz.U.UE.L.2007.288.27 

• dyrektywa przemysłowa - Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie 
zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2010.334.17 

• dyrektywa PSD - Usługi płatnicze w ramach  rynku wewnętrznego, zmiana dyrektywy 
2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 oraz uchylenie  
dyrektywy 2007/64/WE, Dz.U.UE.L.2015.337.35 

• dyrektywa ptasia - Ochrona dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona), Dz.U.UE.L.2010.20.7 

• dyrektywa RODO - Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 

• dyrektywa RoHS - Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2011.174.88 

• dyrektywa seveso - Kontrola zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami 
niebezpiecznymi, zmiana, a następnie uchylenie dyrektywy Rady 96/82/WE, 
Dz.U.UE.L.2012.197.1 

• dyrektywa siedliskowa - Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 
Dz.U.UE.L.1992.206.7 

• dyrektywa ściekowa - Oczyszczanie ścieków komunalnych, Dz.U.UE.L.1991.135.40 

• dyrektywa transgraniczna - Stosowanie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, 
Dz.U.UE.L.2011.88.45 

• dyrektywa usługowa - Usługi na rynku wewnętrznym, Dz.U.UE.L.2006.376.36 

• dyrektywa VAT - Wspólny system podatku od wartości dodanej, Dz.U.UE.L.2006.347.1 

• dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei - Bezpieczeństwo kolei (wersja przekształcona), 
Dz.U.UE.L.2016.138.102 

• dyrektywa ZAFI - Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiana dyrektyw 
2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, 
Dz.U.UE.L.2011.174.1 

• Dyrektywy AML IV - Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy 
lub finansowania terroryzmu, zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 648/2012 i uchylenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz 
dyrektywy Komisji 2006/70/WE, Dz.U.UE.L.2015.141.73 

• Dyrektywy AML V - Zmiana dyrektywy (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu 
systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca 
dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE, Dz.U.UE.L.2018.156.43 
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• dyrektywy azotanowej - Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez 
azotany pochodzenia rolniczego, Dz.U.UE.L.1991.375.1 

• Dyrektywy BRRD - Ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych 
oraz zmiana dyrektywy Rady 82/891/EWG i dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1093/2010 i (UE) nr 648/2012, Dz.U.UE.L.2014.173.190 

• dyrektywy brrd2 - Zmiana dyrektywy 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania 
niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu 
upadłościowym, Dz.U.UE.L.2017.345.96 

• dyrektywy CAFE - Jakość powietrza i czystsze powietrze dla Europy, Dz.U.UE.L.2008.152.1 

• dyrektywy CRD - Warunki dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzór 
ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmiana dyrektywy 
2002/87/WE i uchylenie dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.U.UE.L.2013.176.338 

• dyrektywy CRD IV - Warunki dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzór 
ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmiana dyrektywy 
2002/87/WE i uchylenie dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.U.UE.L.2013.176.338 

• dyrektywy DODO - Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW, 
Dz.U.UE.L.2016.119.89 

• dyrektywy DSD - Zbliżenie przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych, 
Dz.U.UE.L.1967.196.1 

• dyrektywy ETS - System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz.U.UE.L.2003.275.32 

• dyrektywy GDPR - Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 

• dyrektywy habitatowej - Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 
Dz.U.UE.L.1992.206.7 

• Dyrektywy IDD - Dystrybucja ubezpieczeń (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2016.26.19 

• dyrektywy IED - Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 
kontrola) (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2010.334.17 

• dyrektywy INSPIRE - Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej 
(INSPIRE), Dz.U.UE.L.2007.108.1 

• dyrektywy IPPC - Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola, 
Dz.U.UE.L.1996.257.26 

• dyrektywy klasycznej - Zamówienia publiczne, uchylenie dyrektywy 2004/18/WE, 
Dz.U.UE.L.2014.94.65 

• dyrektywy MAD - Sankcje karne za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na 
rynku), Dz.U.UE.L.2014.173.179 

• dyrektywy maszynowej - Maszyny, zmiana dyrektywy 95/16/WE (przekształcenie), 
Dz.U.UE.L.2006.157.24 

• Dyrektywy Network Information Security - Środki na rzecz wysokiego wspólnego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, Dz.U.UE.L.2016.194.1 

• Dyrektywy NIS - Środki na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i 
systemów informatycznych na terytorium Unii, Dz.U.UE.L.2016.194.1 

• dyrektywy o emisjach przemysłowych - Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie 
zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2010.334.17 

• dyrektywy odpadowej - Odpady oraz uchylenie niektórych dyrektyw, Dz.U.UE.L.2008.312.3 

• dyrektywy odszkodowawczej - Niektóre przepisy regulujące dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii 
Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego, Dz.U.UE.L.2014.349.1 

• dyrektywy policyjnej - Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia 
postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania 
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kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie decyzji ramowej Rady 
2008/977/WSiSW, Dz.U.UE.L.2016.119.89 

• dyrektywy powodziowej - Ocena ryzyka powodziowego i zarządzanie nim, 
Dz.U.UE.L.2007.288.27 

• dyrektywy przemysłowej - Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie 
zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2010.334.17 

• dyrektywy PSD - Usługi płatnicze w ramach  rynku wewnętrznego, zmiana dyrektywy 
2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 oraz uchylenie  
dyrektywy 2007/64/WE, Dz.U.UE.L.2015.337.35 

• dyrektywy ptasiej - Ochrona dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona), Dz.U.UE.L.2010.20.7 

• dyrektywy RODO - Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 

• dyrektywy RoHS - Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2011.174.88 

• dyrektywy seveso - Kontrola zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami 
niebezpiecznymi, zmiana, a następnie uchylenie dyrektywy Rady 96/82/WE, 
Dz.U.UE.L.2012.197.1 

• dyrektywy siedliskowej - Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 
Dz.U.UE.L.1992.206.7 

• dyrektywy ściekowej - Oczyszczanie ścieków komunalnych, Dz.U.UE.L.1991.135.40 

• dyrektywy transgranicznej - Stosowanie praw pacjentów w transgranicznej opiece 
zdrowotnej, Dz.U.UE.L.2011.88.45 

• dyrektywy usługowej - Usługi na rynku wewnętrznym, Dz.U.UE.L.2006.376.36 

• dyrektywy VAT - Wspólny system podatku od wartości dodanej, Dz.U.UE.L.2006.347.1 

• dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei - Bezpieczeństwo kolei (wersja przekształcona), 
Dz.U.UE.L.2016.138.102 

• dyrektywy ZAFI - Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiana dyrektyw 
2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, 
Dz.U.UE.L.2011.174.1 

• dzień wolny 12 listopada - Ustanowienie Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.2117 

• e.k.p.c - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1950.11.04, 
Dz.U.1993.61.284 

• e.k.p.c. - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1950.11.04, 
Dz.U.1993.61.284 

• e.k.p.cz - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1950.11.04, 
Dz.U.1993.61.284 

• e.k.p.cz. - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1950.11.04, 
Dz.U.1993.61.284 

• ekpc - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1950.11.04, 
Dz.U.1993.61.284 

• ekpcz - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1950.11.04, 
Dz.U.1993.61.284 

• emerytura plus - Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r, 
Dz.U.2019.743 

• Europejska karta socjalna - Europejska Karta Społeczna. Turyn.1961.10.18, Dz.U.1999.8.67 

• Europejska Karta Społeczna - Europejska Karta Społeczna. Turyn.1961.10.18, Dz.U.1999.8.67 

• Europejskiej karty socjalnej - Europejska Karta Społeczna. Turyn.1961.10.18, Dz.U.1999.8.67 

• Europejskiej Karty Społecznej - Europejska Karta Społeczna. Turyn.1961.10.18, 
Dz.U.1999.8.67 

• FDS - Fundusz Dróg Samorządowych, Dz.U.2018.2161 

• Fundusz Dróg Samorządowych - Fundusz Dróg Samorządowych, Dz.U.2018.2161 

• GDPR - Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 

• IDD - Dystrybucja ubezpieczeń (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2016.26.19 

• INSPIRE - Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), 
Dz.U.UE.L.2007.108.1 
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• Insurance Distribution Directive - Dystrybucja ubezpieczeń (wersja przekształcona), 
Dz.U.UE.L.2016.26.19 

• j.p.k - Sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych 
oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą 
być zapisane i przekazywane, Dz.U.2018.768 

• j.p.k. - Sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych 
oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą 
być zapisane i przekazywane, Dz.U.2018.768 

• j.r.w.a - Instrukcja kancelaryjna, jednolite rzeczowe wykazy akt oraz instrukcja w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz.U.2011.14.67 

• j.r.w.a. - Instrukcja kancelaryjna, jednolite rzeczowe wykazy akt oraz instrukcja w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz.U.2011.14.67 

• jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów - Jednorazowe świadczenie pieniężne dla 
emerytów i rencistów w 2019 r, Dz.U.2019.743 

• jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów - Jednorazowe świadczenie 
pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r, Dz.U.2019.743 

• Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r. - Jednorazowe 
świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r, Dz.U.2019.743 

• jpk - Sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych 
oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą 
być zapisane i przekazywane, Dz.U.2018.768 

• jrwa - Instrukcja kancelaryjna, jednolite rzeczowe wykazy akt oraz instrukcja w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz.U.2011.14.67 

• k.a.s - Krajowa Administracja Skarbowa, Dz.U.2019.768 

• k.a.s. - Krajowa Administracja Skarbowa, Dz.U.2019.768 

• k.c - Kodeks cywilny, Dz.U.2018.1025 

• k.c. - Kodeks cywilny, Dz.U.2018.1025 

• k.k - Kodeks karny, Dz.U.2018.1600 

• k.k. - Kodeks karny, Dz.U.2018.1600 

• k.k.s - Kodeks karny skarbowy, Dz.U.2018.1958 

• k.k.s. - Kodeks karny skarbowy, Dz.U.2018.1958 

• k.k.w - Kodeks karny wykonawczy, Dz.U.2019.676 

• k.k.w. - Kodeks karny wykonawczy, Dz.U.2019.676 

• k.k.W.P - Kodeks Karny Wojska Polskiego, Dz.U.1957.22.107 

• k.k.W.P. - Kodeks Karny Wojska Polskiego, Dz.U.1957.22.107 

• k.m - Kodeks morski, Dz.U.2018.2175 

• k.m. - Kodeks morski, Dz.U.2018.2175 

• k.n - Karta Nauczyciela, Dz.U.2018.967 

• k.n. - Karta Nauczyciela, Dz.U.2018.967 

• k.p - Kodeks pracy, Dz.U.2018.917 

• k.p. - Kodeks pracy, Dz.U.2018.917 

• k.p.a - Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U.2018.2096 

• k.p.a. - Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U.2018.2096 

• k.p.c - Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.2018.1360 

• k.p.k - Kodeks postępowania karnego, Dz.U.2018.1987 

• k.p.k. - Kodeks postępowania karnego, Dz.U.2018.1987 

• k.p.o.w - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475 

• k.p.o.w. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475 

• k.p.s.o.w - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475 

• k.p.s.o.w. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475 

• k.p.s.w - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475 

• k.p.s.w. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475 

• k.p.w - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475 

• k.p.w. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475 

• k.p.w.s.o.w - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475 

• k.p.w.s.o.w. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475 

• k.r.i.o - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.2017.682 

• k.r.i.o. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.2017.682 
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• k.r.k - Krajowy Rejestr Karny, Dz.U.2018.1218 

• k.r.k. - Krajowy Rejestr Karny, Dz.U.2018.1218 

• k.r.o - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.2017.682 

• k.r.o. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.2017.682 

• k.s.h - Kodeks spółek handlowych, Dz.U.2019.505 

• k.s.h. - Kodeks spółek handlowych, Dz.U.2019.505 

• Karta Nauczyciela - Karta Nauczyciela, Dz.U.2018.967 

• Karta praw podstawowych UE - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, 
Dz.U.UE.C.2007.303.1 

• Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, 
Dz.U.UE.C.2007.303.1 

• karty nauczyciela - Karta Nauczyciela, Dz.U.2018.967 

• kas - Krajowa Administracja Skarbowa, Dz.U.2019.768 

• kc - Kodeks cywilny, Dz.U.2018.1025 

• KEL - Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie Kodeksu Etyki Lekarskiej. - 
Lekarz.2004.1.2 

• KERP - Kodeks Etyki Radcy Prawnego. - Radc.2014.11.22 

• kgw - Koła gospodyń wiejskich, Dz.U.2018.2212 

• kk - Kodeks karny, Dz.U.2018.1600 

• kks - Kodeks karny skarbowy, Dz.U.2018.1958 

• kkw - Kodeks karny wykonawczy, Dz.U.2019.676 

• kkWP - Kodeks Karny Wojska Polskiego, Dz.U.1957.22.107 

• km - Kodeks morski, Dz.U.2018.2175 

• kn - Karta Nauczyciela, Dz.U.2018.967 

• Kodeks celny - Prawo celne, Dz.U.2018.167 

• kodeks cywilny - Kodeks cywilny, Dz.U.2018.1025 

• kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2018.1990 

• Kodeks etyki adwokackiej - Ogłoszenie jednolitego tekstu Zbioru zasad etyki adwokackiej i 
godności zawodu (Kodeksu etyki adwokackiej). - Adwok.2011.12.14 

• Kodeks etyki Aptekarza - Przyjęcie Kodeksu Etyki Aptekarza. - Aptek.2012.1.22 

• Kodeks etyki Komornika - Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. - Komor.2016.9.6 

• Kodeks etyki lekarskiej - Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie Kodeksu Etyki 
Lekarskiej. - Lekarz.2004.1.2 

• Kodeks etyki Notariusza - Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza. - Notar.1997.12.12 

• Kodeks etyki radcy prawnego - Kodeks Etyki Radcy Prawnego. - Radc.2014.11.22 

• Kodeks etyki sędziowskiej - Uchwalenie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów. - 
Sędz.2003.2.19 

• Kodeks Etyki Zawodowej Komornika - Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. - 
Komor.2016.9.6 

• kodeks handlowy - Kodeks spółek handlowych, Dz.U.2019.505 

• kodeks karny - Kodeks karny, Dz.U.2018.1600 

• Kodeks karny skarbowy - Kodeks karny skarbowy, Dz.U.2018.1958 

• kodeks karny wykonawczy - Kodeks karny wykonawczy, Dz.U.2019.676 

• kodeks morski - Kodeks morski, Dz.U.2018.2175 

• Kodeks Napoleona - Kodex Napoleona. - K.N.1808.1.1.3 

• kodeks postepowania administracyjnego - Kodeks postępowania administracyjnego, 
Dz.U.2018.2096 

• kodeks postepowania cywilnego - Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.2018.1360 

• kodeks postępowania administracyjnego - Kodeks postępowania administracyjnego, 
Dz.U.2018.2096 

• kodeks postępowania cywilnego - Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.2018.1360 

• kodeks postępowania karnego - Kodeks postępowania karnego, Dz.U.2018.1987 

• kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - Kodeks postępowania w sprawach o 
wykroczenia, Dz.U.2018.475 

• kodeks pracy - Kodeks pracy, Dz.U.2018.917 

• Kodeks Prawa Kanonicznego - Kodeks Prawa Kanonicznego. - Kanon.1983.12.4 

• kodeks rodzinny - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.2017.682 

• kodeks rodzinny i opiekuńczy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.2017.682 
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• kodeks spółek handlowych - Kodeks spółek handlowych, Dz.U.2019.505 

• kodeks wyborczy - Kodeks wyborczy, Dz.U.2019.684 

• kodeks wykroczeń - Kodeks wykroczeń, Dz.U.2019.821 

• Kodeks zobowiązań - Kodeks zobowiązań, Dz.U.1933.82.598 

• kodeksu cywilnego - Kodeks cywilny, Dz.U.2018.1025 

• Kodeksu Etyki Radcy Prawnego - Kodeks Etyki Radcy Prawnego. - Radc.2014.11.22 

• kodeksu karnego - Kodeks karny, Dz.U.2018.1600 

• kodeksu karnego skarbowego - Kodeks karny skarbowy, Dz.U.2018.1958 

• Kodeksu Napoleona - Kodex Napoleona. - K.N.1808.1.1.3 

• kodeksu postepowania administracyjnego - Kodeks postępowania administracyjnego, 
Dz.U.2018.2096 

• kodeksu postepowania cywilnego - Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.2018.1360 

• kodeksu postępowania administracyjnego - Kodeks postępowania administracyjnego, 
Dz.U.2018.2096 

• kodeksu postępowania cywilnego - Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.2018.1360 

• kodeksu postępowania karnego - Kodeks postępowania karnego, Dz.U.2018.1987 

• kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia - Kodeks postępowania w sprawach o 
wykroczenia, Dz.U.2018.475 

• kodeksu pracy - Kodeks pracy, Dz.U.2018.917 

• kodeksu rodzinnego - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.2017.682 

• kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.2017.682 

• kodeksu spółek handlowych - Kodeks spółek handlowych, Dz.U.2019.505 

• kodeksu wyborczego - Kodeks wyborczy, Dz.U.2019.684 

• kodeksu wykroczeń - Kodeks wykroczeń, Dz.U.2019.821 

• Kodex Napoleona - Kodex Napoleona. - K.N.1808.1.1.3 

• Kodexu Napoleona - Kodex Napoleona. - K.N.1808.1.1.3 

• konkordat - Konkordat. Warszawa.1993.07.28, Dz.U.1998.51.318 

• konkordatu - Konkordat. Warszawa.1993.07.28, Dz.U.1998.51.318 

• konstytucja - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.1997.78.483 

• konstytucja dla nauki - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U.2018.1668 

• konstytucji - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.1997.78.483 

• konstytucji dla nauki - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U.2018.1668 

• Konwencja MLI - Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa 
podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu 
zysku. Paryż.2016.11.24, Dz.U.2018.1369 

• Konwencji MLI - Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa 
podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu 
zysku. Paryż.2016.11.24, Dz.U.2018.1369 

• kp - Kodeks pracy, Dz.U.2018.917 

• kpa - Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U.2018.2096 

• kpc - Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.2018.1360 

• kpk - Kodeks postępowania karnego, Dz.U.2018.1987 

• kpow - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475 

• kpsow - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475 

• kpsw - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475 

• kpw - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475 

• kpwsow - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475 

• krio - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.2017.682 

• krk - Krajowy Rejestr Karny, Dz.U.2018.1218 

• kro - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.2017.682 

• ksh - Kodeks spółek handlowych, Dz.U.2019.505 

• kśt - Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT), Dz.U.2016.1864 

• Lex developer - Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz 
inwestycji towarzyszących, Dz.U.2018.1496 

• Lex deweloper - Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz 
inwestycji towarzyszących, Dz.U.2018.1496 

• Lex Trynkiewicz - Postępowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 
zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, Dz.U.2014.24 



Funkcjonalności LEX – instrukcja obsługi 
 

103 

 

• Lex uber - Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. - 
VIII.3456 

• Lex-uber - Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. - 
VIII.3456 

• matura2019 - Zmiana ustawy o systemie oświaty i ustawy - Prawo oświatowe, Dz.U.2019.761 

• Megaustawa - Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Dz.U.2017.2062 

• Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - Przyjęcie określonych międzynarodowych 
standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady, Dz.U.UE.L.2008.320.1 

• Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - Przyjęcie określonych 
międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U.UE.L.2008.320.1 

• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich - Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i 
Politycznych. Nowy Jork.1966.12.19, Dz.U.1977.38.167 

• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych - Międzynarodowy Pakt Praw 
Obywatelskich i Politycznych. Nowy Jork.1966.12.19, Dz.U.1977.38.167 

• Mifid II - Rynki instrumentów finansowych oraz zmiana dyrektywy 2002/92/WE i dyrektywy 
2011/61/UE (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2014.173.349 

• MSR - Przyjęcie określonych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U.UE.L.2008.320.1 

• MSSF - Przyjęcie określonych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U.UE.L.2008.320.1 

• o.o.ś - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko, Dz.U.2018.2081 

• o.o.ś. - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko, Dz.U.2018.2081 

• o.p - Ordynacja podatkowa, Dz.U.2019.900 

• o.p. - Ordynacja podatkowa, Dz.U.2019.900 

• o.z.e - Odnawialne źródła energii, Dz.U.2018.2389 

• o.z.e. - Odnawialne źródła energii, Dz.U.2018.2389 

• ooś - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko, Dz.U.2018.2081 

• op - Ordynacja podatkowa, Dz.U.2019.900 

• ordynacja - Ordynacja podatkowa, Dz.U.2019.900 

• ordynacja podatkowa - Ordynacja podatkowa, Dz.U.2019.900 

• ordynacji - Ordynacja podatkowa, Dz.U.2019.900 

• ordynacji podatkowej - Ordynacja podatkowa, Dz.U.2019.900 

• oze - Odnawialne źródła energii, Dz.U.2018.2389 

• p.a.s.c - Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz.U.2018.2224 

• p.a.s.c. - Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz.U.2018.2224 

• p.c.c - Podatek od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.2017.1150 

• p.d.o.f - Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509 

• p.d.o.f. - Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509 

• p.d.o.p. - Podatek dochodowy od osób prawnych, Dz.U.2019.865 

• p.e.a - Postępowanie egzekucyjne w administracji, Dz.U.2018.1314 

• p.e.a. - Postępowanie egzekucyjne w administracji, Dz.U.2018.1314 

• p.g.i.k - Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U.2019.725 

• p.g.i.k. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U.2019.725 

• p.k.d - Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), Dz.U.2007.251.1885 

• p.k.d. - Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), Dz.U.2007.251.1885 

• p.k.o.b - Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB), Dz.U.1999.112.1316 

• p.k.o.b. - Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB), Dz.U.1999.112.1316 

• p.k.w.i.u - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz.U.2015.1676 

• p.k.w.i.u. - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz.U.2015.1676 

• p.o.r.d - Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2018.1990 

• p.o.r.d. - Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2018.1990 

• p.o.ś - Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2018.799 

• p.o.ś. - Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2018.799 

• p.p.m - Prawo prywatne międzynarodowe, Dz.U.2015.1792 
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• p.p.m. - Prawo prywatne międzynarodowe, Dz.U.2015.1792 

• p.p.s.a - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U.2018.1302 

• p.p.s.a. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U.2018.1302 

• p.r.d - Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2018.1990 

• p.r.d. - Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2018.1990 

• p.t.u - Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174 

• p.t.u. - Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174 

• p.u.i.n - Prawo upadłościowe, Dz.U.2019.498 

• p.u.i.n. - Prawo upadłościowe, Dz.U.2019.498 

• p.u.n - Prawo upadłościowe, Dz.U.2019.498 

• p.u.n. - Prawo upadłościowe, Dz.U.2019.498 

• p.u.s.a - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Dz.U.2018.2107 

• p.u.s.a. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Dz.U.2018.2107 

• p.u.s.p - Prawo o ustroju sądów powszechnych.  - Dz.U.2019.52 

• p.u.s.p. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.  - Dz.U.2019.52 

• p.w.p - Prawo własności przemysłowej, Dz.U.2017.776 

• p.w.p. - Prawo własności przemysłowej, Dz.U.2017.776 

• p.w.p.o - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, Dz.U.2017.60 

• p.w.p.o. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, Dz.U.2017.60 

• p.z.p - Prawo zamówień publicznych, Dz.U.2018.1986 

• p.z.p. - Prawo zamówień publicznych, Dz.U.2018.1986 

• pasc - Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz.U.2018.2224 

• pcc - Podatek od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.2017.1150 

• pdof - Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509 

• pdop - Podatek dochodowy od osób prawnych, Dz.U.2019.865 

• pea - Postępowanie egzekucyjne w administracji, Dz.U.2018.1314 

• pgik - Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U.2019.725 

• pit - Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509 

• pkd - Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), Dz.U.2007.251.1885 

• pkob - Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB), Dz.U.1999.112.1316 

• pkwiu - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz.U.2015.1676 

• pord - Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2018.1990 

• poś - Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2018.799 

• PPK - Pracownicze plany kapitałowe, Dz.U.2018.2215 

• ppm - Prawo prywatne międzynarodowe, Dz.U.2015.1792 

• ppsa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U.2018.1302 

• Pracownicze Plany Kapitałowe - Pracownicze plany kapitałowe, Dz.U.2018.2215 

• prawa budowlanego - Prawo budowlane, Dz.U.2018.1202 

• prawa o aktach stanu cywilnego - Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz.U.2018.2224 

• prawa o notariacie - Prawo o notariacie, Dz.U.2019.540 

• prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi, Dz.U.2018.1302 

• prawa o ruchu drogowym - Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2018.1990 

• prawa o stowarzyszeniach - Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U.2019.713 

• prawa o szkolnictwie wyższym - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U.2018.1668 

• Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
Dz.U.2018.1668 

• prawa o ustroju sądów powszechnych - Prawo o ustroju sądów powszechnych.  - Dz.U.2019.52 

• prawa przedsiębiorców - Prawo przedsiębiorców, Dz.U.2018.646 

• prawa zamówień publicznych - Prawo zamówień publicznych, Dz.U.2018.1986 

• prawo budowlane - Prawo budowlane, Dz.U.2018.1202 

• prawo o aktach stanu cywilnego - Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz.U.2018.2224 

• prawo o notariacie - Prawo o notariacie, Dz.U.2019.540 

• prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi, Dz.U.2018.1302 

• prawo o ruchu drogowym - Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2018.1990 

• prawo o stowarzyszeniach - Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U.2019.713 

• prawo o szkolnictwie wyższym - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U.2018.1668 
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• Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
Dz.U.2018.1668 

• prawo o ustroju sądów powszechnych - Prawo o ustroju sądów powszechnych.  - Dz.U.2019.52 

• Prawo przedsiębiorców - Prawo przedsiębiorców, Dz.U.2018.646 

• prawo zamówień publicznych - Prawo zamówień publicznych, Dz.U.2018.1986 

• prd - Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2018.1990 

• projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej. - VIII.3411 

• projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej. - VIII.3411 

• Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej - Przepisy 
wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U.2016.1948 

• Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej - Przepisy 
wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U.2016.1948 

• PSD II - Usługi płatnicze w ramach  rynku wewnętrznego, zmiana dyrektywy 2002/65/WE, 
2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 oraz uchylenie  dyrektywy 
2007/64/WE, Dz.U.UE.L.2015.337.35 

• PSD2 - Usługi płatnicze w ramach  rynku wewnętrznego, zmiana dyrektywy 2002/65/WE, 
2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 oraz uchylenie  dyrektywy 
2007/64/WE, Dz.U.UE.L.2015.337.35 

• pswin - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U.2018.1668 

• ptasia dyrektywa - Ochrona dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona), Dz.U.UE.L.2010.20.7 

• ptasiej dyrektywy - Ochrona dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona), Dz.U.UE.L.2010.20.7 

• ptu - Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174 

• puin - Prawo upadłościowe, Dz.U.2019.498 

• pun - Prawo upadłościowe, Dz.U.2019.498 

• pusa - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Dz.U.2018.2107 

• pusp - Prawo o ustroju sądów powszechnych.  - Dz.U.2019.52 

• pwp - Prawo własności przemysłowej, Dz.U.2017.776 

• pwpo - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, Dz.U.2017.60 

• pzp - Prawo zamówień publicznych, Dz.U.2018.1986 

• Ramowa dyrektywa wodna - Ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, 
Dz.U.UE.L.2000.327.1 

• Ramowej dyrektywy wodnej - Ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, 
Dz.U.UE.L.2000.327.1 

• RDW - Ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U.UE.L.2000.327.1 

• regulamin Parlamentu Europejskiego - Regulamin Parlamentu Europejskiego, 
Dz.U.UE.L.2011.116.1 

• regulamin Parlamentu UE - Regulamin Parlamentu Europejskiego, Dz.U.UE.L.2011.116.1 

• regulamin PE - Regulamin Parlamentu Europejskiego, Dz.U.UE.L.2011.116.1 

• regulaminu Parlamentu Europejskiego - Regulamin Parlamentu Europejskiego, 
Dz.U.UE.L.2011.116.1 

• regulaminu Parlamentu UE - Regulamin Parlamentu Europejskiego, Dz.U.UE.L.2011.116.1 

• regulaminu PE - Regulamin Parlamentu Europejskiego, Dz.U.UE.L.2011.116.1 

• RODO - Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 

• Rozporządzenia CLP - Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin, zmiana 
i uchylenie dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmiana rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006, Dz.U.UE.L.2008.353.1 

• Rozporządzenia e-privacy - Przetwarzanie danych osobowych i ochrona prywatności w 
sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), 
Dz.U.UE.L.2002.201.37 

• Rozporządzenia eprivacy - Przetwarzanie danych osobowych i ochrona prywatności w sektorze 
łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), 
Dz.U.UE.L.2002.201.37 
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• rozporządzenia MAR - Nadużycia na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 
uchylenie dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektyw Komisji 
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Dz.U.UE.L.2014.173.1 

• Rozporządzenie CLP - Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin, zmiana 
i uchylenie dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmiana rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006, Dz.U.UE.L.2008.353.1 

• Rozporządzenie e-privacy - Przetwarzanie danych osobowych i ochrona prywatności w 
sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), 
Dz.U.UE.L.2002.201.37 

• Rozporządzenie eprivacy - Przetwarzanie danych osobowych i ochrona prywatności w sektorze 
łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), 
Dz.U.UE.L.2002.201.37 

• rozporządzenie MAR - Nadużycia na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 
uchylenie dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektyw Komisji 
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Dz.U.UE.L.2014.173.1 

• Rzym I - Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz.U.UE.L.2008.177.6 

• Rzym II - Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych ("Rzym II"), Dz.U.UE.L.2007.199.40 

• s.d.g - Swoboda działalności gospodarczej, Dz.U.2017.2168 

• s.d.g. - Swoboda działalności gospodarczej, Dz.U.2017.2168 

• s.k.o.k - Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Dz.U.2018.2386 

• s.k.o.k. - Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Dz.U.2018.2386 

• s.u.s - System ubezpieczeń społecznych, Dz.U.2019.300 

• s.u.s. - System ubezpieczeń społecznych, Dz.U.2019.300 

• sdg - Swoboda działalności gospodarczej, Dz.U.2017.2168 

• skok - Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Dz.U.2018.2386 

• specustawa drogowa - Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, Dz.U.2018.1474 

• specustawa ds. afrykańskiego pomoru świń - Szczególne rozwiązania związane z wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2019.988 

• specustawa lotniskowa - Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
lotnisk użytku publicznego, Dz.U.2018.1380 

• Specustawa mieszkaniowa - Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, Dz.U.2018.1496 

• specustawa przeciwpowodziowa - Szczególne zasady przygotowania do realizacji inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych, Dz.U.2019.933 

• specustawa stoczniowa - Postępowanie kompensacyjne w podmiotach o szczególnym 
znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, Dz.U.2016.592 

• sus - System ubezpieczeń społecznych, Dz.U.2019.300 

• Święto Narodowe z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. - Ustanowienie Święta 
Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, 
Dz.U.2018.2117 

• Święto Narodowe z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości - Ustanowienie Święta 
Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, 
Dz.U.2018.2117 

• TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rzym.1957.03.25, Dz.U.2004.90.864/2 

• Traktat amsterdamski - Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, 
Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty. 
Amsterdam.1997.10.02, Dz.U.2004.90.864/31 

• Traktat FUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rzym.1957.03.25, 
Dz.U.2004.90.864/2 

• Traktat lisboński - Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską. Lizbona.2007.12.13, Dz.U.2009.203.1569 

• traktat lizboński - Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską. Lizbona.2007.12.13, Dz.U.2009.203.1569 

• Traktat nicejski - Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty 
ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty. Nicea.2001.02.26, 
Dz.U.2004.90.864/32 

• Traktat o Euratomie - Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. 
Rzym.1957.03.25, Dz.U.2004.90.864/3 
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• Traktat o Unii Europejskiej - Traktat o Unii Europejskiej. Maastricht.1992.02.07, 
Dz.U.2004.90.864/30 

• Traktat UE - Traktat o Unii Europejskiej. Maastricht.1992.02.07, Dz.U.2004.90.864/30 

• Traktat z amsterdamu - Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, 
Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty. 
Amsterdam.1997.10.02, Dz.U.2004.90.864/31 

• traktat z Lizbony - Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską. Lizbona.2007.12.13, Dz.U.2009.203.1569 

• traktat z Maastricht - Traktat o Unii Europejskiej. Maastricht.1992.02.07, 
Dz.U.2004.90.864/30 

• Traktat z Nicei - Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty 
ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty. Nicea.2001.02.26, 
Dz.U.2004.90.864/32 

• trzynasta emerytura - Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 
r, Dz.U.2019.743 

• trzynastka dla emerytów - Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 
2019 r, Dz.U.2019.743 

• TUE - Traktat o Unii Europejskiej. Maastricht.1992.02.07, Dz.U.2004.90.864/30 

• u.c.p.g - Utrzymanie czystości i porządku w gminach, Dz.U.2018.1454 

• u.c.p.g. - Utrzymanie czystości i porządku w gminach, Dz.U.2018.1454 

• u.d.i.p - Dostęp do informacji publicznej, Dz.U.2018.1330 

• u.d.i.p, Dostęp do informacji publicznej, Dz.U.2018.1330 

• u.d.l - Działalność lecznicza, Dz.U.2018.2190 

• u.d.l, Działalność lecznicza, Dz.U.2018.2190 

• u.d.p - Drogi publiczne, Dz.U.2018.2068 

• u.d.p, Drogi publiczne, Dz.U.2018.2068 

• u.f.g - Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U.2018.473 

• u.f.g. - Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U.2018.473 

• u.f.p - Finanse publiczne, Dz.U.2019.869 

• u.f.p. - Finanse publiczne, Dz.U.2019.869 

• u.g.k - Gospodarka komunalna, Dz.U.2019.712 

• u.g.k. - Gospodarka komunalna, Dz.U.2019.712 

• u.g.n - Gospodarka nieruchomościami, Dz.U.2018.2204 

• u.g.n. - Gospodarka nieruchomościami, Dz.U.2018.2204 

• u.j.p - Język polski, Dz.U.2018.931 

• u.j.p. - Język polski, Dz.U.2018.931 

• u.k.s.c - Koszty sądowe w sprawach cywilnych, Dz.U.2019.785 

• u.k.s.c. - Koszty sądowe w sprawach cywilnych, Dz.U.2019.785 

• u.k.u.r - Kształtowanie ustroju rolnego, Dz.U.2018.1405 

• u.k.u.r. - Kształtowanie ustroju rolnego, Dz.U.2018.1405 

• u.k.w.h - Księgi wieczyste i hipoteka, Dz.U.2018.1916 

• u.k.w.h. - Księgi wieczyste i hipoteka, Dz.U.2018.1916 

• u.o.d.o - Ochrona danych osobowych, Dz.U.2018.1000 

• u.o.d.o. - Ochrona danych osobowych, Dz.U.2018.1000 

• u.o.f.p - Finanse publiczne, Dz.U.2019.869 

• u.o.f.p. - Finanse publiczne, Dz.U.2019.869 

• u.o.o.s - Opłata skarbowa, Dz.U.2019.1000 

• u.o.o.s. - Opłata skarbowa, Dz.U.2019.1000 

• u.o.p.i.o.l - Podatki i opłaty lokalne, Dz.U.2018.1445 

• u.o.p.l - Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego, 
Dz.U.2018.1234 

• u.o.p.l. - Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego, 
Dz.U.2018.1234 

• u.o.p.s - Pomoc społeczna, Dz.U.2018.1508 

• u.o.p.s. - Pomoc społeczna, Dz.U.2018.1508 

• u.o.r - Rachunkowość, Dz.U.2019.351 
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• u.o.r. - Rachunkowość, Dz.U.2019.351 

• u.o.s - Opłata skarbowa, Dz.U.2019.1000 

• u.o.s. - Opłata skarbowa, Dz.U.2019.1000 

• u.o.s.o - System oświaty, Dz.U.2018.1457 

• u.o.s.o. - System oświaty, Dz.U.2018.1457 

• u.p.c.c - Podatek od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.2017.1150 

• u.p.c.c. - Podatek od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.2017.1150 

• u.p.d.o.f - Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509 

• u.p.d.o.f. - Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509 

• u.p.d.o.p - Podatek dochodowy od osób prawnych, Dz.U.2019.865 

• u.p.d.o.p. - Podatek dochodowy od osób prawnych, Dz.U.2019.865 

• u.p.e.a - Postępowanie egzekucyjne w administracji, Dz.U.2018.1314 

• u.p.e.a. - Postępowanie egzekucyjne w administracji, Dz.U.2018.1314 

• u.p.n.p.r - Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz.U.2017.2070 

• u.p.n.p.r. - Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz.U.2017.2070 

• u.p.o.l - Podatki i opłaty lokalne, Dz.U.2018.1445 

• u.p.o.l. - Podatki i opłaty lokalne, Dz.U.2018.1445 

• u.p.t.u - Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174 

• u.p.t.u. - Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174 

• u.p.w.p.o - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, Dz.U.2017.60 

• u.p.w.p.o. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, Dz.U.2017.60 

• u.s.d.g - Swoboda działalności gospodarczej, Dz.U.2017.2168 

• u.s.d.g. - Swoboda działalności gospodarczej, Dz.U.2017.2168 

• u.s.o - System oświaty, Dz.U.2018.1457 

• u.s.o. - System oświaty, Dz.U.2018.1457 

• u.s.w - Samorząd województwa, Dz.U.2019.512 

• u.s.w. - Samorząd województwa, Dz.U.2019.512 

• u.ś.u.d.e - Świadczenie usług drogą elektroniczną, Dz.U.2019.123 

• u.ś.u.d.e. - Świadczenie usług drogą elektroniczną, Dz.U.2019.123 

• u.t.d - Transport drogowy, Dz.U.2019.58 

• u.t.d. - Transport drogowy, Dz.U.2019.58 

• u.t.s - Trybunał Stanu, Dz.U.2016.2050 

• u.t.s. - Trybunał Stanu, Dz.U.2016.2050 

• u.w.l - Własność lokali, Dz.U.2019.737 

• u.w.l. - Własność lokali, Dz.U.2019.737 

• u.z.n.k - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, Dz.U.2018.419 

• u.z.n.k. - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, Dz.U.2018.419 

• u.z.p.d - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne, Dz.U.2019.43 

• u.z.p.d. - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne, Dz.U.2019.43 

• ucpg - Utrzymanie czystości i porządku w gminach, Dz.U.2018.1454 

• udip - Dostęp do informacji publicznej, Dz.U.2018.1330 

• udl - Działalność lecznicza, Dz.U.2018.2190 

• udp - Drogi publiczne, Dz.U.2018.2068 

• ufg - Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U.2018.473 

• ufp - Finanse publiczne, Dz.U.2019.869 

• ugh - Gry hazardowe, Dz.U.2019.847 

• ugk - Gospodarka komunalna, Dz.U.2019.712 

• ugn - Gospodarka nieruchomościami, Dz.U.2018.2204 

• ujp - Język polski, Dz.U.2018.931 

• UKC - Unijny kodeks celny (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2013.269.1 

• uksc - Koszty sądowe w sprawach cywilnych, Dz.U.2019.785 

• ukur - Kształtowanie ustroju rolnego, Dz.U.2018.1405 

• ukwh - Księgi wieczyste i hipoteka, Dz.U.2018.1916 

• uodo - Ochrona danych osobowych, Dz.U.2018.1000 

• uofp - Finanse publiczne, Dz.U.2019.869 
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• uoos - Opłata skarbowa, Dz.U.2019.1000 

• uopl - Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego, 
Dz.U.2018.1234 

• uops - Pomoc społeczna, Dz.U.2018.1508 

• uor - Rachunkowość, Dz.U.2019.351 

• uos - Opłata skarbowa, Dz.U.2019.1000 

• uoso - System oświaty, Dz.U.2018.1457 

• upadłościowe prawo - Prawo upadłościowe, Dz.U.2019.498 

• upcc - Podatek od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.2017.1150 

• updof - Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509 

• updop - Podatek dochodowy od osób prawnych, Dz.U.2019.865 

• upea - Postępowanie egzekucyjne w administracji, Dz.U.2018.1314 

• upnpr - Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz.U.2017.2070 

• upol - Podatki i opłaty lokalne, Dz.U.2018.1445 

• uptu - Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174 

• upwpo - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, Dz.U.2017.60 

• usdg - Swoboda działalności gospodarczej, Dz.U.2017.2168 

• uso - System oświaty, Dz.U.2018.1457 

• ustawa 12 listopada - Ustanowienie Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.2117 

• Ustawa 12 listopada 2018 - Ustanowienie Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.2117 

• ustawa 12.11 - Ustanowienie Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.2117 

• ustawa 2.0 - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U.2018.1668 

• Ustawa 500 plus - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, Dz.U.2018.2134 

• Ustawa AML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
Dz.U.2018.723 

• ustawa antykryzysowa - Szczególne rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy, 
Dz.U.2019.669 

• ustawa antymonopolowa - Ochrona konkurencji i konsumentów, Dz.U.2019.369 

• Ustawa budżetowa - Ustawa budżetowa na rok 2019, Dz.U.2019.198 

• Ustawa degradacyjna - Pozbawianie stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w 
latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. - VIII.2319 

• Ustawa dekomunizacyjna - Zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, Dz.U.2018.1103 

• ustawa deweloperska - Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego, Dz.U.2017.1468 

• ustawa frankowa - Zmiana ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej 
sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. - VIII.1863 

• ustawa kominowa - Wynagradzanie osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, 
Dz.U.2018.1252 

• ustawa krajobrazowa - Zmiana niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu, Dz.U.2015.774 

• Ustawa lutowa - Uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za 
działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, Dz.U.2018.2099 

• ustawa mama 4 plus - Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, Dz.U.2019.303 

• ustawa mama cztery plus - Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, Dz.U.2019.303 

• ustawa maturalna - Zmiana ustawy o systemie oświaty i ustawy - Prawo oświatowe, 
Dz.U.2019.761 

• ustawa o bestiach - Postępowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 
zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, Dz.U.2014.24 

• Ustawa o centralizacji - Szczególne zasady rozliczeń podatku od towarów i usług oraz 
dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów 
finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu 
terytorialnego, Dz.U.2018.280 

• ustawa o cyberbezpieczeństwie - Krajowy system cyberbezpieczeństwa, Dz.U.2018.1560 
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• ustawa o dostępie do informacji publicznej - Dostęp do informacji publicznej, Dz.U.2018.1330 

• ustawa o drogach publicznych - Drogi publiczne, Dz.U.2018.2068 

• ustawa o działalności leczniczej - Działalność lecznicza, Dz.U.2018.2190 

• ustawa o finansach publicznych - Finanse publiczne, Dz.U.2019.869 

• Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych - Fundusz Dróg Samorządowych, Dz.U.2018.2161 

• Ustawa o funduszu rozwoju połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. - VIII.3411 

• Ustawa o grach hazardowych - Gry hazardowe, Dz.U.2019.847 

• Ustawa o izolowaniu niebezpiecznych przestępców - Postępowanie wobec osób z 
zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej 
innych osób, Dz.U.2014.24 

• ustawa o kosztach sądowych - Koszty sądowe w sprawach cywilnych, Dz.U.2019.785 

• ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Koszty sądowe w sprawach cywilnych, 
Dz.U.2019.785 

• ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego - Kształtowanie ustroju rolnego, Dz.U.2018.1405 

• ustawa o lasach - Lasy, Dz.U.2018.2129 

• ustawa o minimalnym wynagrodzeniu - Minimalne wynagrodzenie za pracę, Dz.U.2018.2177 

• ustawa o ochronie danych osobowych - Ochrona danych osobowych, Dz.U.2018.1000 

• ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - Ochrona konkurencji i konsumentów, 
Dz.U.2019.369 

• ustawa o ochronie praw lokatorów - Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i 
zmiana Kodeksu cywilnego, Dz.U.2018.1234 

• ustawa o ochronie przyrody - Ochrona przyrody, Dz.U.2018.1614 

• ustawa o ochronie zwierząt - Ochrona zwierząt, Dz.U.2019.122 

• ustawa o odpadach - Odpady, Dz.U.2019.701 

• ustawa o opłacie skarbowej - Opłata skarbowa, Dz.U.2019.1000 

• ustawa o p.c.c - Podatek od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.2017.1150 

• ustawa o p.c.c. - Podatek od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.2017.1150 

• ustawa o p.d.o.f - Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509 

• ustawa o p.d.o.f. - Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509 

• ustawa o p.d.o.p - Podatek dochodowy od osób prawnych, Dz.U.2019.865 

• ustawa o p.d.o.p. - Podatek dochodowy od osób prawnych, Dz.U.2019.865 

• ustawa o p.t.u - Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174 

• ustawa o p.t.u. - Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174 

• ustawa o pcc - Podatek od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.2017.1150 

• ustawa o pdof - Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509 

• ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne, Dz.U.2018.1945 

• ustawa o podatkach i opłatach lokalnych - Podatki i opłaty lokalne, Dz.U.2018.1445 

• ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - Podatek dochodowy od osób fizycznych, 
Dz.U.2018.1509 

• ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - Podatek dochodowy od osób prawnych, 
Dz.U.2019.865 

• ustawa o podatku od towarów i usług - Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174 

• ustawa o podatku p.c.c - Podatek od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.2017.1150 

• ustawa o podatku p.c.c. - Podatek od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.2017.1150 

• ustawa o podatku pcc - Podatek od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.2017.1150 

• ustawa o policji - Policja, Dz.U.2019.161 

• ustawa o pomocy społecznej - Pomoc społeczna, Dz.U.2018.1508 

• ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Postępowanie egzekucyjne w 
administracji, Dz.U.2018.1314 

• Ustawa o powszechnym obowiązku obrony - Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej, Dz.U.2018.1459 

• Ustawa o powszechnym obowiązku obrony rp - Powszechny obowiązek obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.1459 

• Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Powszechny obowiązek 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.1459 

• Ustawa o PPK - Pracownicze plany kapitałowe, Dz.U.2018.2215 



Funkcjonalności LEX – instrukcja obsługi 
 

111 

 

• Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych - Pracownicze plany kapitałowe, 
Dz.U.2018.2215 

• ustawa o pracownikach samorządowych - Pracownicy samorządowi, Dz.U.2018.1260 

• ustawa o prawach konsumenta - Prawa konsumenta, Dz.U.2019.134 

• ustawa o promocji zatrudnienia - Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, 
Dz.U.2018.1265 

• ustawa o ptu - Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174 

• ustawa o rachunkowości - Rachunkowość, Dz.U.2019.351 

• ustawa o radcach prawnych - Radcowie prawni, Dz.U.2018.2115 

• ustawa o ruchu drogowym - Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2018.1990 

• ustawa o samorządzie gminnym - Samorząd gminny, Dz.U.2019.506 

• ustawa o samorządzie gminy - Samorząd gminny, Dz.U.2019.506 

• ustawa o samorządzie powiatowym - Samorząd powiatowy, Dz.U.2019.511 

• ustawa o samorządzie powiatu - Samorząd powiatowy, Dz.U.2019.511 

• ustawa o samorządzie wojewódzkim - Samorząd województwa, Dz.U.2019.512 

• ustawa o samorządzie województwa - Samorząd województwa, Dz.U.2019.512 

• ustawa o sent - System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, 
Dz.U.2018.2332 

• ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - Swoboda działalności gospodarczej, 
Dz.U.2017.2168 

• ustawa o systemie oświaty - System oświaty, Dz.U.2018.1457 

• ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych - System ubezpieczeń społecznych, 
Dz.U.2019.300 

• ustawa o vat - Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174 

• ustawa o własności lokali - Własność lokali, Dz.U.2019.737 

• Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - Wspieranie rozwoju usług i 
sieci telekomunikacyjnych, Dz.U.2017.2062 

• ustawa o wychowaniu w trzeźwości - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie 
alkoholizmowi, Dz.U.2018.2137 

• ustawa o związkach zawodowych - Związki zawodowe, Dz.U.2019.263 

• Ustawa odległościowa - Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych, Dz.U.2019.654 

• ustawa okołobudżetowa - Szczególne rozwiązania służące realizacji ustawy budżetowej na 
rok 2019, Dz.U.2018.2435 

• ustawa pekaesowa - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej. - VIII.3411 

• ustawa prawo zamówień publicznych - Prawo zamówień publicznych, Dz.U.2018.1986 

• Ustawa prądowa - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, 
Dz.U.2018.2538 

• ustawa sektorowa - Zmiana niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.2019.730 

• Ustawa stoczniowa - Aktywizacja przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, 
Dz.U.2019.471 

• Ustawa szerokopasmowa - Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 
Dz.U.2017.2062 

• ustawa szkodowa - Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa, Dz.U.2018.954 

• Ustawa śmieciowa - Utrzymanie czystości i porządku w gminach, Dz.U.2018.1454 

• Ustawa środowiskowa - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko, 
Dz.U.2018.2081 

• ustawa wdrażająca rodo - Zmiana niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.2019.730 

• Ustawa wdrożeniowa - Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Dz.U.2018.1431 
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• Ustawa wiatrakowa - Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych, Dz.U.2019.654 

• ustawa wprowadzająca kas - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji 
Skarbowej, Dz.U.2016.1948 

• ustawa wprowadzająca rodo - Zmiana niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.2019.730 

• Ustawa wypadkowa - Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych, Dz.U.2018.1376 

• Ustawa za życiem - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", Dz.U.2019.473 

• Ustawa zasiłkowa - Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 
macierzyństwa, Dz.U.2019.645 

• Ustawa żłobkowa - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U.2019.409 

• ustawy 2.0 - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U.2018.1668 

• Ustawy AML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz.U.2018.723 

• Ustawy budżetowej - Ustawa budżetowa na rok 2019, Dz.U.2019.198 

• Ustawy degradacyjnej - Pozbawianie stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w 
latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. - VIII.2319 

• ustawy deweloperskiej - Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego, Dz.U.2017.1468 

• ustawy frankowej - Zmiana ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej 
sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. - VIII.1863 

• ustawy krajobrazowej - Zmiana niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu, Dz.U.2015.774 

• ustawy mama 4 plus - Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, Dz.U.2019.303 

• ustawy mama cztery plus - Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, Dz.U.2019.303 

• ustawy o cyberbezpieczeństwie - Krajowy system cyberbezpieczeństwa, Dz.U.2018.1560 

• ustawy o dostępie do informacji publicznej - Dostęp do informacji publicznej, Dz.U.2018.1330 

• ustawy o drogach publicznych - Drogi publiczne, Dz.U.2018.2068 

• ustawy o działalności leczniczej - Działalność lecznicza, Dz.U.2018.2190 

• ustawy o finansach publicznych - Finanse publiczne, Dz.U.2019.869 

• Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych - Fundusz Dróg Samorządowych, Dz.U.2018.2161 

• Ustawy o funduszu rozwoju połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. - VIII.3411 

• Ustawy o grach hazardowych - Gry hazardowe, Dz.U.2019.847 

• ustawy o kosztach sądowych - Koszty sądowe w sprawach cywilnych, Dz.U.2019.785 

• ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Koszty sądowe w sprawach cywilnych, 
Dz.U.2019.785 

• ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - Kształtowanie ustroju rolnego, Dz.U.2018.1405 

• ustawy o lasach - Lasy, Dz.U.2018.2129 

• ustawy o minimalnym wynagrodzeniu - Minimalne wynagrodzenie za pracę, Dz.U.2018.2177 

• ustawy o ochronie danych osobowych - Ochrona danych osobowych, Dz.U.2018.1000 

• ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - Ochrona konkurencji i konsumentów, 
Dz.U.2019.369 

• ustawy o ochronie praw lokatorów - Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i 
zmiana Kodeksu cywilnego, Dz.U.2018.1234 

• ustawy o ochronie przyrody - Ochrona przyrody, Dz.U.2018.1614 

• ustawy o ochronie zwierząt - Ochrona zwierząt, Dz.U.2019.122 

• ustawy o odpadach - Odpady, Dz.U.2019.701 

• ustawy o opłacie skarbowej - Opłata skarbowa, Dz.U.2019.1000 

• ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne, Dz.U.2018.1945 

• ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - Podatki i opłaty lokalne, Dz.U.2018.1445 

• ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Podatek dochodowy od osób fizycznych, 
Dz.U.2018.1509 

• ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Podatek dochodowy od osób prawnych, 
Dz.U.2019.865 
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• ustawy o podatku od towarów i usług - Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174 

• ustawy o policji - Policja, Dz.U.2019.161 

• ustawy o pomocy społecznej - Pomoc społeczna, Dz.U.2018.1508 

• ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Postępowanie egzekucyjne w 
administracji, Dz.U.2018.1314 

• Ustawy o powszechnym obowiązku obrony - Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej, Dz.U.2018.1459 

• Ustawy o powszechnym obowiązku obrony rp - Powszechny obowiązek obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.1459 

• Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Powszechny obowiązek 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.1459 

• Ustawy o PPK - Pracownicze plany kapitałowe, Dz.U.2018.2215 

• Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych - Pracownicze plany kapitałowe, 
Dz.U.2018.2215 

• ustawy o pracownikach samorządowych - Pracownicy samorządowi, Dz.U.2018.1260 

• ustawy o prawach konsumenta - Prawa konsumenta, Dz.U.2019.134 

• ustawy o promocji zatrudnienia - Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, 
Dz.U.2018.1265 

• ustawy o rachunkowości - Rachunkowość, Dz.U.2019.351 

• ustawy o radcach prawnych - Radcowie prawni, Dz.U.2018.2115 

• ustawy o ruchu drogowym - Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2018.1990 

• ustawy o samorządzie gminnym - Samorząd gminny, Dz.U.2019.506 

• ustawy o samorządzie gminy - Samorząd gminny, Dz.U.2019.506 

• ustawy o samorządzie powiatowym - Samorząd powiatowy, Dz.U.2019.511 

• ustawy o samorządzie powiatu - Samorząd powiatowy, Dz.U.2019.511 

• ustawy o samorządzie wojewódzkim - Samorząd województwa, Dz.U.2019.512 

• ustawy o samorządzie województwa - Samorząd województwa, Dz.U.2019.512 

• ustawy o sent - System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, 
Dz.U.2018.2332 

• ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Swoboda działalności gospodarczej, 
Dz.U.2017.2168 

• ustawy o systemie oświaty - System oświaty, Dz.U.2018.1457 

• ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - System ubezpieczeń społecznych, 
Dz.U.2019.300 

• ustawy o własności lokali - Własność lokali, Dz.U.2019.737 

• ustawy o wychowaniu w trzeźwości - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie 
alkoholizmowi, Dz.U.2018.2137 

• ustawy o związkach zawodowych - Związki zawodowe, Dz.U.2019.263 

• ustawy okołobudżetowej - Szczególne rozwiązania służące realizacji ustawy budżetowej na 
rok 2019, Dz.U.2018.2435 

• ustawy pekaesowej - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej. - VIII.3411 

• ustawy prawo zamówień publicznych - Prawo zamówień publicznych, Dz.U.2018.1986 

• ustawy sektorowej - Zmiana niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.2019.730 

• ustawy wdrażającej rodo - Zmiana niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.2019.730 

• ustawy wprowadzającej kas - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji 
Skarbowej, Dz.U.2016.1948 

• ustawy wprowadzającej rodo - Zmiana niektórych ustaw w związku z zapewnieniem 
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
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w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.2019.730 

• usw - Samorząd województwa, Dz.U.2019.512 

• uśude - Świadczenie usług drogą elektroniczną, Dz.U.2019.123 

• utd - Transport drogowy, Dz.U.2019.58 

• uts - Trybunał Stanu, Dz.U.2016.2050 

• uwl - Własność lokali, Dz.U.2019.737 

• uznk - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, Dz.U.2018.419 

• uzpd - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne, Dz.U.2019.43 

• vat - Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174 

• WKC - Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz.U.UE.L.1992.302.1 

• Wojskowa ustawa pragmatyczna - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych, Dz.U.2019.330 

• wolne 12 listopada - Ustanowienie Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.2117 

• Wspólnotowy Kodeks Celny - Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz.U.UE.L.1992.302.1 

• z.t.p - Zasady techniki prawodawczej, Dz.U.2016.283 

• z.t.p. - Zasady techniki prawodawczej, Dz.U.2016.283 

• zasad techniki prawodawczej - Zasady techniki prawodawczej, Dz.U.2016.283 

• zasady techniki prawodawczej - Zasady techniki prawodawczej, Dz.U.2016.283 

• ztp - Zasady techniki prawodawczej, Dz.U.2016.283 

Ponadto, dopisanie numeru jednostki redakcyjnej do ww. wpisu zarówno w mianowniku, jak i 
dopełniaczu, spowoduje otworzenie danego tekstu na danym artykule ustawy, np. wpisy do 
wyszukiwarki: 

art. 26 kodeks pracy 

art. 26 kodeksu pracy 
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14. Piśmiennictwo prawnicze - źródła tez i 
glos 

Wykaz źródeł dokumentów zamieszczonych w programie. 

Źródła tez piśmiennictwa: 

Admin. - Administracja 
Biul.RL - Biuletyn Rady Legislacyjnej 
Biul.Skarb. - Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów 
CASUS - CASUS 
CML Rev. - Common Market Law Review 
Cz.PKiNP - Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 
Czas Informacji - Czas Informacji 
Dor.Podat. - Doradztwo Podatkowe 
EPS - Europejski Przegląd Sądowy 
Eur.Prz.Pr. - Europejski Przegląd Prawa 
FK - Finanse Komunalne 
Glosa - Glosa 
GSP - Gdańskie Studia Prawnicze 
GSP-Prz.Or. - Gdańskie Studia Prawnicze-Przegląd Orzecznictwa 
Ius et Adm. - Ius et Administratio 
Ius Novum - Ius Novum 
Jur.Podat. - Jurysdykcja Podatkowa 
Jur.Podat.-DS - Jurysdykcja Podatkowa - Dodatek Specjalny 
K.Pr.Pub. - Kwartalnik Prawa Publicznego 
KPP - Kwartalnik Prawa Prywatnego 
KRS - Krajowa Rada Sądownictwa 
M.Pr.Bank. - Monitor Prawa Bankowego 
M.Zam.Pub. - Monitor Zamówień Publicznych 
NKPK - Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 
NP - Nowe Prawo 
NPN - Nowy Przegląd Notarialny 
NZS - Nowe Zeszyty Samorządowe 
OSA - Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 
Palestra - Palestra 
PFRN – Polska Federacja Rynku Nieruchomości 
PiM - Prawo i Medycyna 
PiP - Państwo i Prawo 
PiPGUE - Podatki i Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej 
PiZS - Praca i Zabezpieczenie Społeczne 
POP - Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 
Por.KS - Poradnik Komornika Sądowego 
PP - Przegląd Podatkowy 
PPE - Przegląd Prawa Egzekucyjnego 
PPEiM - Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 
PPEur - Przegląd Prawa Europejskiego 
PPH - Przegląd Prawa Handlowego 
PPiA - Przegląd Prawa i Administracji 
PPK - Przegląd Prawa Karnego 
PPLiFS - Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 
PPOŚ - Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 
PPW - Prawo Papierów Wartościowych 
Pr.As. - Prawo Asekuracyjne 
Pr.Bankowe - Prawo Bankowe 
Pr.EiM - Prawo Europejskie i Międzynarodowe 
Pr.Gosp. - Prawo Gospodarcze 
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Pr.i P. - Prawo i Podatki 
Pr.i P.-WS - Prawo i Podatki - Wydanie Specjalne 
Pr.i Środ. - Prawo i Środowisko 
Pr.iPUE - Prawo i Podatki Unii Europejskiej 
Pr.NTech - Prawo Nowych Technologii 
Pr.Pracy - Prawo Pracy 
Pr.Spółek - Prawo Spółek 
Pr.UE - Prawo Unii Europejskiej 
Pr.w Dzial. - Prawo w Działaniu 
Prob.Egz. - Problemy Egzekucji 
Prob.Egz.S. - Problemy Egzekucji Sądowej 
Prok.iPr. - Prokuratura i Prawo 
Prokurator - Prokurator 
Prz.Leg. - Przegląd Legislacyjny 
Prz.Sejm. - Przegląd Sejmowy 
PUG - Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 
PWPMEiP - Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 
Radca Praw. - Radca Prawny 
Rejent - Rejent 
Rejent-WS - Rejent - Wydanie Specjalne 
RPEiS - Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 
Rzeczposp.PCD - Rzeczpospolita - Prawo co dnia 
Sł.Pracow. - Służba Pracownicza 
ST - Samorząd Terytorialny 
St.Europ. - Studia Europejskie 
St.Iur. - Studia Iuridica 
St.Iur.Agraria - Studia Iuridica Agraria 
St.Iur.Lubl. - Studia Iuridica Lublinensia 
St.Iur.Torun. - Studia Iuridica Toruniensia 
St.Pr.-Ek. - Studia Prawno-Ekonomiczne 
St.Pr.PiPSp. - Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 
St.Prawn. - Studia Prawnicze 
St.Prawn.KUL - Studia Prawnicze KUL 
St.Wyborcze - Studia Wyborcze 
TPP - Transformacje Prawa Prywatnego 
TPP-supl. - Transformacje Prawa Prywatnego-suplement 
WPP - Wojskowy Przegląd Prawniczy 
YPEur.Stud. - Yearbook of Polish European Studies 
Z Prob.PPiP - Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej 
Zam.Pub.Dor. - Zamówienia Publiczne Doradca 
Zamawiający – Zamawiający. Zamówienia Publiczne w praktyce 
ZNSA - Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 
ZNUJ - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 

  

Źródła glos: 

AUW PPiA - Acta Universitatis Wratislaviensis Przegląd Prawa i Administracji 
EPS - Europejski Przegląd Sądowy  
FK - Finanse Komunalne  
GSP-Prz.Or. - Gdańskie Studia Prawnicze-Przegląd Orzecznictwa 
Glosa - Glosa  
KRS - Krajowa Rada Sądownictwa 
NPN - Nowy Przegląd Notarialny  
PiP - Państwo i Prawo  
PPW - Prawo Papierów Wartościowych 
Prokurator - Prokurator 
Prok.iPr. - Prokuratura i Prawo  
PP - Przegląd Podatkowy  
PPH - Przegląd Prawa Handlowego  
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PPrW - Przegląd Prawa Wyznaniowego 
ST - Samorząd Terytorialny  
St.Iur.Lubl. - Studia Iuridica Lublinensia 
St.Iur.Torun. - Studia Iuridica Toruniensia 
Zamawiający – Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce 
ZNUJ - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 

  

Pisma urzędowe - publikatory 

A.Rach.-Pod. - Aktualności Rachunkowo-Podatkowe 
Biul.Inf.SEF - Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych 
Biul.Podat. - Biuletyn Podatkowy 
Biul.Przeds - Biuletyn Przedsiębiorcy 
Biul.RIOSzc. - Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 
Biul.Skarb. - Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów  
D.Podatnika - Doradca Podatnika 
Dor.Podat. - Doradztwo Podatkowe  
Dor.Podat. - Doradztwo Podatkowe 
Dz.Urz.Min.Fin. - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów  
Dz.Urz.UOKiK - Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Fiskus - Fiskus 
G.Podatkowa - Gazeta Podatkowa 
G.Prawna - Gazeta Prawna 
G.Urzędowa - Gazeta Urzędowa - dodatek do Gazety Prawnej 
Glosa - Glosa  
Ks.PiR - Księga Przychodów i Rozchodów 
KSiP - Kontrola Skarbowa i Podatkowa 
M.Podat. - Monitor Podatkowy  
M.Pr.Bank. - Monitor Prawa Bankowego 
M.RiF - Monitor Rachunkowości i Finansów 
M.Spół. - Monitor Spółdzielczy 
Pisma MF-DS - Pisma Ministerstwa Finansów - Dodatek Specjalny 
Por.VAT - Poradnik VAT 
PPD - Przegląd Podatku Dochodowego 
Pr.Bankowe - Prawo Bankowe 
Pr.Przeds. - Prawo Przedsiębiorcy 
Rejent - Rejent  
RPP - Rachunkowość. Poradnik praktyczny 
Rzeczposp. DF - Rzeczpospolita - Dobra Firma 
Rzeczposp. PCD - Rzeczpospolita - Prawo co dnia 
Rzeczposp. PiP - Rzeczpospolita - Prawo i Praktyka 
S.Fin.-Ks. - Serwis Finansowo-Księgowy 
S.Podat. - Serwis Podatkowy 
V.PiP - Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika 
VAT-biul. - VAT - Biuletyn o podatku od towarów i usług 
Wspólnota - Wspólnota 

Strony internetowe: 

www.bfg.pl - Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
www.csioz.gov.pl - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
www.ecb.eu - Europejski Bank Centralny 
www.giodo.gov.pl - Generalny Inskpektor Ochrony Danych Osobowych 
www.gif.gov.pl - Główny Inspektorat Farmaceutyczny 
wetgiw.gov.pl - Główny Inspektorat Weterynarii 
www.gunb.gov.pl - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 
portal.tarnow.bip-gov.info.pl - Gmina Miasta Tarnowa 
bialystok.uc.gov.pl - Izba Celna w Białymstoku 
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www.ickielce.pl - Izba Celna w Kielcach 
www.icrzepin.asi.pl - Izba Celna w Rzepinie 
www.izbacelna.torun.pl\ - Izba Celna w Toruniu 
www.bip.warszawa.ic.gov.pl - Izba Celna w Warszawie 
www.icwroclaw.pl - Izba Celna we Wrocławiu 
www.is.biaman.pl - Izba Skarbowa w Białymstoku 
www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl - Izba Skarbowa w Bydgoszczy 
www.is.gdansk.pl - Izba Skarbowa w Gdańsku 
www.isnet.katowice.pl - Izba Skarbowa w Katowicach 
www.izba-skarbowa.kielce.pl - Izba Skarbowa w Kielcach 
www.iskrakow.krak.pl - Izba Skarbowa w Krakowie 
www.is.lublin.pl - Izba Skarbowa w Lublinie 
www.izbaskarbowa.lodz.pl - Izba Skarbowa w Łodzi 
www.olsztyn.is.gov.pl - Izba Skarbowa w Olsztynie 
www.izba-skarbowa.opole.pl - Izba Skarbowa w Opolu 
www.is.poznan.pl - Izba Skarbowa w Poznaniu 
www.is.rzeszow.pl - Izba Skarbowa w Rzeszowie 
www.izba-skarbowa.szczecin.pl - Izba Skarbowa w Szczecinie 
www.izba-skarbowa.waw.pl - Izba Skarbowa w Warszawie 
www.iszgora.mf.gov.pl - Izba Skarbowa w Zielonej Górze 
www.is.wroc.pl - Izba Skarbowa we Wrocławiu 
www.krus.gov.pl - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
www.knf.gov.pl - Komisja Nadzoru Finansowego 
www.kibr.gov.pl - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów 
www.krrit.gov.pl - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
www.miasto.chojnice.pl - Miasto Chojnice 
www.um.gliwice.pl - Miasto Gliwice 
www.olsztyn.eu - Miasto Olsztyn 
www.men.gov.pl - Ministerstwo Edukacji Narodowej 
www.mofnet.gov.pl - Ministerstwo Finansów 
www.mg.gov.pl - Ministerstwo Gospodarki 
www.mi.gov.pl - Ministerstwo Infrastruktury 
www.mps.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
www.mrr.gov.pl - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
www.mswia.gov.pl - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
www.mos.gov.pl - Ministerstwo Środowiska 
www.mz.gov.pl - Ministerstwo Zdrowia 
www.nfz.gov.pl - Narodowy Fundusz Zdrowia 
www.nettax.com.pl - Nettax 
pip.gov.pl - Państwowa Inspekcja Pracy 
www.pfron.org.pl - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
bialystok.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 
www.bydgoszcz.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 
www.bip.gdansk.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 
www.katowice.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 
www.kielce.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 
www.krakow.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 
www.lublin.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 
www.bip.lodz.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 
www.olsztyn.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 
www.rio.opole.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 
www.poznan.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 
www.rzeszow.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 
www.szczecin.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 
www.warszawa.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 
www.zielonagora.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 
www.wroclaw.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 
www.rp.pl - Rzeczpospolita 
www.sejm.gov.pl - Sejm RP 
www.gdansk.pl - Urzad Miasta Gdańsk 
http://olsztyn.uc.gov.pl/ - Urząd Celny w Olsztynie 
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bip.uke.gov.pl - Urząd Komunikacji Elektronicznej 
bip.warszawa.pl - Urząd m.st. Warszawy 
http://chelm.bip-gov.info.pl/bip/glowna - Urząd Miasta Chełm 
bip.um.katowice.pl - Urząd Miasta Katowice 
www.bip.kielce.eu - Urząd Miasta Kielce 
www.bip.krakow.pl - Urząd Miasta Krakowa 
bip.lublin.eu - Urząd Miasta Lublin 
bip.uml.lodz.pl - Urząd Miasta Łodzi 
www.bip.myslowice.pl/ - Urząd Miasta Mysłowice 
bip.nowysacz.pl - Urząd Miasta Nowego Sącza 
bip.um.opole.pl - Urząd Miasta Opole 
bip.ump.pl - Urząd Miasta Płocka 
bip.city.poznan.pl - Urząd Miasta Poznania 
bip.um.skierniewice.pl - Urząd Miasta Skierniewice 
bip.um.szczecin.pl - Urząd Miasta Szczecin 
bip.um.swinoujscie.pl - Urząd Miasta Świnoujście 
bip.umtychy.pl - Urząd Miasta Tychy 
www.rudaslaska.bip.info.pl - Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej 
bip.um.wlocl.pl - Urząd Miasta Włocławek 
bip.zielonagora.pl - Urząd Miasta Zielona Góra 
bip.um.bielsko.pl - Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
www.bip.um.bytom.pl - Urząd Miejski w Bytomiu 
www.bip.grudziadz.pl - Urząd Miejski w Grudziądzu 
bip.koszalin.pl - Urząd Miejski w Koszalinie 
bip.radom.pl - Urząd Miejski w Radomiu 
bip.um.suwalki.pl - Urząd Miejski w Suwałkach 
bip.um.wroc.pl - Urząd Miejski Wrocławia 
www.ure.gov.pl - Urząd Regulacji Energetyki 
www.uzp.gov.pl - Urząd Zamówień Publicznych 
www.zabrze.magistrat.pl - Zabrze 
www.zus.gov.pl - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
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15. Wykaz skrótów stosowanych w 
dokumentach 

Rozwinięcie skrótów stosowanych w programie. 

Akty prawne - publikatory 

Dz. Praw Kr. Pol. Dziennik Praw Królestwa Polskiego 

Dz. Praw P. Pol. Dziennik Praw Państwa Polskiego 

Dz.U. Dziennik Ustaw 

M.P. Monitor Polski 

B.I.LP Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych 

Dz.Urz.ABW Dziennik Urzędowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Dz.Urz.AW Dziennik Urzędowy Agencji Wywiadu 

Dz.Urz.CBA Dziennik Urzędowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

Dz.Urz.CZSW Dziennik Urzędowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej 

Dz.Urz.GDDKiA Dziennik Urzędowy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

Dz.Urz.GDOŚ Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

Dz.Urz.GIOŚ Dziennik Urzędowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

Dz.Urz.GITD Dziennik Urzędowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 

Dz.Urz.GUM Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar 

Dz.Urz.GUS Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego 

Dz.Urz.KGP Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 

Dz.Urz.KGPSP Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 

Dz.Urz.KGSG Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 

Dz.Urz.KIE Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej 

Dz.Urz.KNF Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego 

Dz.Urz.KNUiFE Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy 
Emerytalnych 

Dz.Urz.KPW Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych 

Dz.Urz.KPWiG Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 

Dz.Urz.MAiC Dziennik Urzędowy Ministra Administracji i Cyfryzacji 

Dz.Urz.MB Dziennik Urzędowy Ministra Budownictwa 

Dz.Urz.MC Dziennik Urzędowy Ministra Cyfryzacji 

Dz.Urz.ME Dziennik Urzędowy Ministra Energii 

Dz.Urz.MEiN Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji i Nauki 

Dz.Urz.MEN Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 

Dz.Urz.MEN Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej 

Dz.Urz.MENiS Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu 

Dz.Urz.MENiS Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

Dz.Urz.MF Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów 

Dz.Urz.MF Dziennik Urzędowy Ministra Finansów 

Dz.Urz.MG Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki 

Dz.Urz.MGM Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki Morskiej 

Dz.Urz.MGMiŻŚ Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

Dz.Urz.MI Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury 



Funkcjonalności LEX – instrukcja obsługi 
 

121 

 

Dz.Urz.MIiB Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

Dz.Urz.MIiR Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

Dz.Urz.MK Dziennik Urzędowy Ministra Kultury 

Dz.Urz.MKiDN Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Dz.Urz.MKiDN Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Dz.Urz.MKiS Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Sztuki 

Dz.Urz.MNiI Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Informatyzacji 

Dz.Urz.MNiIiKBN Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Informatyzacji i Komitetu Badań 
Naukowych 

Dz.Urz.MNiKBN Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych 

Dz.Urz.MNiSW Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Dz.Urz.MON Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej 

Dz.Urz.MPiPS Dziennik Urzędowy Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej 

Dz.Urz.MPiPSp Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

Dz.Urz.MPS Dziennik Urzędowy Ministra Polityki Społecznej 

Dz.Urz.MR Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa 

Dz.Urz.MR Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju 

Dz.Urz.MRiF Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów 

Dz.Urz.MRiGŻ Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 

Dz.Urz.MRiRR Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych 

Dz.Urz.MRiRW Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Dz.Urz.MRiRW Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Dz.Urz.MRLiGZ Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej 

Dz.Urz.MRPiPSp Dziennik Urzędowy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Dz.Urz.MRR Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju Regionalnego 

Dz.Urz.MS Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości 

Dz.Urz.MS Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości 

Dz.Urz.MSiT Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki 

Dz.Urz.MSP Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 

Dz.Urz.MSW Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

Dz.Urz.MSW Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych 

Dz.Urz.MSWiA Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Dz.Urz.MSWiA Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Dz.Urz.MSZ Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 

Dz.Urz.MŚ Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska 

Dz.Urz.MŚiGIOŚ Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska 

Dz.Urz.MT Dziennik Urzędowy Ministra Transportu 

Dz.Urz.MTBiGM Dziennik Urzędowy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej 

Dz.Urz.MTiB Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Budownictwa 

Dz.Urz.MTiGM Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

Dz.Urz.MZ Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia 

Dz.Urz.MZ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 

Dz.Urz.MZiOS Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej 

Dz.Urz.NBP Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego 

Dz.Urz.PAA Dziennik Urzędowy Państwowej Agencji Atomistyki 
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Dz.Urz.PKRUS Dziennik Urzędowy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

Dz.Urz.PUTK Dziennik Urzędowy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 

Dz.Urz.UKE Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

Dz.Urz.ULC Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

Dz.Urz.UMiRM Dziennik Urzędowy Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 

Dz.Urz.UOKiK Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Dz.Urz.UPRP Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 

Dz.Urz.URPLWMiPB Dziennik Urzędowy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych 

Dz.Urz.URTiP Dziennik Urzędowy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 

Dz.Urz.WUG Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego 

Dz.Urz.ZUS Dziennik Urzędowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

NFZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 

Dolno Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 

Kujaw Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

Lubel Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 

Lubus Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 

Łódzk Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 

Małop Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 

Mazow Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 

Opols Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 

Podka Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 

Podla Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 

Pomor Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 

Śląsk Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

Święt Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 

Warmi Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 

Wielk Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 

Zacho Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 

Dz.U.UE.C Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - seria C 

Dz.U.UE.L Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - seria L 

Dz.U.UE-sp. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - wydanie specjalne 

Dz.P.K.P. Dziennik Praw Królestwa Polskiego 

Dz.P.K.W. Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego 

Dz.u.kr. Dziennik Ustaw i Rozporządzeń Krajowych 

Dz.u.p. Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów, Reprezentowanych w 
Radzie Państwa 

JGS Justizgesetzsammlung 

K.N. Kodeks Napoleona z Przypisami 

P.K.U.C. Powszechna Księga Ustaw Cywilnych 

RGBl. Reichsgesetzblatt fur das Kaiserthum Osterreich 

Z.U.Z.Z. Zbiór Ustaw Ziem Zachodnich 

Pr.U. Projekty Ustaw 

Adwok Samorząd Adwokatów 

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Aptek Samorząd Aptekarski 

ATH Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej 

BFGwa Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
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CKST Centralna Komisja ds. Nadawania Stopni i Tytułów 

Inny dokument Inny dokument 

KAAUM Komisja Akredytacyjna Akademickich Uczelni Medycznych 

Kanon Prawo Kanoniczne 

Komor Samorząd Komorników 

KRASM Krajowa Rada Akredytacji Szkolnictwa Medycznego 

KRASP Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

KRASPiP Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych 

KRD Krajowa Reprezentacja Doktorantów 

KRPSZ Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych 

KRPUT Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 

KRUP Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich 

KRZSP Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich 

Kurat Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych 

Lekarz Naczelna Izba Lekarska 

Notar Samorząd Notariuszy 

PAN Polska Akademia Nauk 

PARLST Parlament Studentów RP 

PAU Polska Akademia Umiejętności 

PBIAL Politechnika Białostocka 

PCZEST Politechnika Częstochowska 

PGDAN Politechnika Gdańska 

PKA Państwowa Komisja Akredytacyjna 

PKOSZ Politechnika Koszalińska 

PKRAK Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

PLODZ Politechnika Łódzka 

PLUB Politechnika Lubelska 

Podat Samorząd Doradców Podatkowych 

PolKA Polska Komisja Akredytacyjna 

POPOL Politechnika Opolska 

PPOZN Politechnika Poznańska 

PRAD Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego 

Prok Samorząd Prokuratorów 

PRZESZ Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

PSLASK Politechnika Śląska 

PSWIET Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 

PWAR Politechnika Warszawska 

PWROC Politechnika Wrocławska 

Radc Samorząd Radców Prawnych 

Rewid Krajowa Izba Biegłych Rewidentów 

RGNiSW Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

RGSW Rada Główna Szkolnictwa Wyższego 

RN Rada Nauki przy MNiSzW 

Rzeczn Polska Izba Rzeczników Patentowych 

Sędz Samorząd Sędziów 

UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

UBIAL Uniwersytet w Białymstoku 
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UG Uniwersytet Gdański 

UJ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

UKWB Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

UL Uniwersytet Łódzki 

UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

UOPOL Uniwersytet Opolski 

URZESZ Uniwersytet Rzeszowski 

US Uniwersytet Śląski w Katowicach 

USZCZ Uniwersytet Szczeciński 

UW Uniwersytet Warszawski 

UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

UWROC Uniwersytet Wrocławski 

UZIEL Uniwersytet Zielonogórski 

ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

 

Akty prawne - najważniejsze ustawy 

k.a.s. – ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej 
k.c. - kodeks cywilny 
k.h. - kodeks handlowy 
k.k. - kodeks karny 
k.k.s. - kodeks karny skarbowy 
k.k.w. - kodeks karny wykonawczy 
k.m. - kodeks morski z 2001 r. 
k.p. - kodeks pracy 
k.p.a. - kodeks postępowania administracyjnego 
k.p.c. - kodeks postępowania cywilnego 
k.p.k. - kodeks postępowania karnego 
k.p.s.w. - kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 
k.r.o. - kodeks rodzinny i opiekuńczy 
k.s.h. - kodeks spółek handlowych 
k.w. - kodeks wykroczeń 
k.z. - kodeks zobowiązań 
o.p. - Ordynacja podatkowa 
p.a. – ustawa – Prawo o adwokaturze 
p.a.s.c. - ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego 
p.b. - ustawa z 1994 r. - Prawo budowlane 
p.b. z 1974 r. - ustawa z 1974 r. - Prawo budowlane 
p.d.g. - ustawa - Prawo działalności gospodarczej 
p.e. - ustawa - Prawo energetyczne 
p.g.g. – ustawa z 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze 
p.g.g. z 1994 r. – ustawa z 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze 
p.g.k. – ustawa z 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
p.n. – ustawa – Prawo o notariacie 
p.o.ś. - ustawa - Prawo ochrony środowiska 
p.p.o.p.w. - ustawa - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi 
p.p.s.a. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
p.r. – ustawa – Prawo restrukturyzacyjne 
p.r.d. - ustawa - Prawo o ruchu drogowym 
p.sz.w. - ustawa z 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
p.t. - ustawa z 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne 
p.t. z 2000 r. - ustawa z 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne 
p.u. – ustawa – Prawo upadłościowe 
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p.u.n. - ustawa - Prawo upadłościowe i naprawcze 
p.u.s.a. - ustawa - Prawo o ustroju sądów administracyjnych 
p.u.s.p. - ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych 
p.w. - ustawa z 2001 r. - Prawo wodne 
p.w. z 1974 r. - ustawa z 1974 r. - Prawo wodne 
p.w.p. - ustawa - Prawo własności przemysłowej 
p.z.p. - Prawo zamówień publicznych 
u.b.a. – ustawa o broni i amunicji 
u.b.i.m. - ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych 
u.c.p.g. – ustawa z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
u.d.i.p. - ustawa z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
u.d.l. - ustawa z 2011 r. o działalności leczniczej 
u.d.p. - ustawa o drogach publicznych 
u.e.r.f.u.s. - ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
u.f.p. - ustawa o finansach publicznych 
u.g.h. - ustawa z 2009 r. o grach hazardowych 
u.g.n. - ustawa o gospodarce nieruchomościami 
u.k.r.s. - ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym 
u.k.s. - ustawa o kontroli skarbowej 
u.k.s.e. - ustawa z 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji 
u.k.s.s.c. - ustawa z 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
u.k.w.h. - ustawa o księgach wieczystych i hipotece 
u.o.d.o. – ustawa z 1997 roku o ochronie danych osobowych 
u.o.k.k. - ustawa z 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
u.o.k.k. z 2000 r. - ustawa z 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
u.o.n.d.f.p. - ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
u.o.p. - ustawa o ochronie przyrody 
u.o.ś.o.z.f.ś.p. – ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
u.p.a. - ustawa o podatku akcyzowym 
u.p.a.p.p. - ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
u.p.c.c. - ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych 
u.p.d.o.f. - ustawa z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
u.p.d.o.p. - ustawa z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
u.p.e.a. - ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
u.p.f. – ustawa Prawo farmaceutyczne 
u.p.n. - ustawa z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
u.p.o.l. - ustawa z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
u.p.o.u.a. - ustawa o pomocy osobom uprawnionych do alimentów 
u.p.p.w.d. – ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
u.p.s. - ustawa o pomocy społecznej 
u.p.s.d. - ustawa o podatku od spadków i darowizn 
u.p.t.u. - ustawa z 2004 r. o podatku od towarów i usług 
u.p.t.u. z 1993 r. - ustawa z 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym 
u.p.z.i.r.p. – ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
u.p.z.p. - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
u.r.p. – ustawa o radcach prawnych 
u.r.z.s.z.o.n. – ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych 
u.s.d.g. - ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 
u.s.g. - ustawa o samorządzie gminnym 
u.s.m. - ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 
u.s.o. - ustawa o systemie oświaty 
u.s.p. - ustawa o samorządzie powiatowym 
u.s.u.s. - ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 
u.s.w. - ustawa o samorządzie województwa 
u.sz.w. - ustawa o szkolnictwie wyższym 
u.ś.r. - ustawa o świadczeniach rodzinnych 
u.t.d. - ustawa o transporcie drogowym 
u.t.k. - ustawa o transporcie kolejowym 
u.u.i.ś.j.o. – ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
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u.w.l. - ustawa o własności lokali 
u.z.a. - ustawa o zaliczce alimentacyjnej 
u.z.n.k. - ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
u.z.o.z. - ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 
u.z.p. - ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym 
u.z.p.d.o.f. - ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne 
u.z.p.p.r. - ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
u.z.r.p.z.p.s.f.p.f. – ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
u.z.t. - ustawa o znakach towarowych 

  

Orzecznictwo  

LEX niepublikowane orzeczenia 

ABC Publikacje Elektroniczne ABC 

Admin. Administracja 

Amalker AWP Amalker 

Apel.-Gda. Apelacja Gdańska 

Apel.-Lub. Apelacja - Sąd Apelacyjny w Lublinie 

Apel.-W-wa Apelacja - Sąd Apelacyjny w Warszawie 

Bibl.Orzecz. Bibl. Orzecz. 

BISN Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego 

Biul.Inf.SEF Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych 

Biul.MS Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości 

Biul.NDFP 
Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naturze dyscypliny 
finansów publicznych 

Biul.PK Biuletyn Prawa Karnego 

Biul.SABk Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 

Biul.SAKa Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

Biul.SAŁd Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Łodzi 

Biul.SASz Biuletyn Informacyjny Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 

Biul.SAWr Biuletyn Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 

Biul.Skarb. Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów 

Biul.SN Biuletyn Sądu Najwyższego 

BIWSN Biuletyn Izby Wojskowej Sądu Najwyższego 

CASUS CASUS 

CSSG Centrum Szkolenia Straży Granicznej 

Cz.PKiNP Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 
Czasopismo Adwokatów Polskich: 
Dział Województw Zachodnich 

Czasopismo Adwokatów Polskich: Dział Województw 
Zachodnich 

Dialog Dialog 

Dolno Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 

Dor.Podat. Doradztwo Podatkowe 

DPP Demokratyczny Przegląd Prawniczy 

Dz. Praw Kr. Pol. Dziennik Praw Królestwa Polskiego 

Dz. Praw P. Pol. Dziennik Praw Państwa Polskiego 

Dz.U. Dziennik Ustaw 

Dz.U.UE.C Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - seria C 
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Dz.Urz.UOKiK 
Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów 

ECR European Court Reports 

FDP Forum Doradców Podatkowych 

Finanse Finanse 

Fiskus Fiskus 

FK Finanse Komunalne 

G.Podatkowa Gazeta Podatkowa 

G.Prawna Gazeta Prawna 

G.Prawna FiP Gazeta Prawna - Firma i Prawo 

G.Prawna KiPła Gazeta Prawna - Kadry i Płace 

G.Prawna KiPod Gazeta Prawna - Księgowość i Podatki 

G.Prawna MF Gazeta Prawna - Moja Firma 

G.Prawna NO Gazeta Prawna - Najważniejsze Orzecznictwo 

G.Prawna NPP Gazeta Prawna - Nowe Prawo Praktyka 

G.Prawna NPPiP Gazeta Prawna - Nowe Prawo Przepisy i Praktyka 

G.Prawna Pncd Gazeta Prawna - Prawo na co dzień 

G.Prawna RiA Gazeta Prawna - Rachunkowość i Audyt 

G.Prawna SiA Gazeta Prawna - Samorząd i Administracja 

G.Prawna T Gazeta Prawna - Tygodnik 

G.Prawna TK Gazeta Prawna - Tygodnik Kadrowy 

G.Prawna TP Gazeta Prawna - Tygodnik Podatkowy 

G.Prawna TPA Gazeta Prawna - Tygodnik Prawa Administracyjnego 

G.Prawna TPG Gazeta Prawna - Tygodnik Prawa Gopodarczego 

G.Prawna TPPiU Gazeta Prawna - Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń 

G.Prawna TPwF Gazeta Prawna - Tygodnik Prawo w Firmie 

G.Prawna TS Gazeta Prawna - Tygodnik Samorządowy 

G.Prawna UiŚ Gazeta Prawna - Ubezpieczenia i Świadczenia 

GAP Gospodarka Administracja Państwowa 

Gaz. Prawnicza Gazeta Prawnicza 

Gazeta Sądowa Gazeta Sądowa 

Glosa Glosa 

Gł. Sądownictwa Głos Sądownictwa 

Głos Adwokatów Głos Adwokatów 

Głos Prawa Głos Prawa 

GP GP 

GPiP Gazeta prawa i podatków 

GSiP Gazeta Sądowa i Penitencjarna 

GSP-Prz.Orz. Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 

GSW Gazeta Sądowa Warszawska 

I.Gosp.Wod.P. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie 

I-Bis I-Bis 

IBL Instytut Badawczy Leśnictwa 

ICBSN Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego 

IMP Oficyna Wydawnicza IMP 

Inf. Pr. Informacja Prawnicza 

Inf.Pr. Informacja Prawnicza - zeszyty karne 
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IPP INFORmator Prawno - Podatkowy 

IUSatTAX IUSatTAX 

Jur.Podat. Jurysdykcja Podatkowa 

Jur.Podat.-DS Jurysdykcja Podatkowa - Dodatek Specjalny 

Jurysta Jurysta 

KdDU Komentarz do Dziennika Ustaw 

KSAG Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 

Kujaw Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

KZS Krakowskie Zeszyty Sądowe 

LN/el. LN/el. 

Lubel Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 

Lubus Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 

Łódzk Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 

M.P. Monitor Polski 

M.P.Pr. Monitor Prawa Pracy 

M.P.Pr.-wkł. Monitor Prawa Pracy - wkładka 

M.Podat. Monitor Podatkowy 

M.Pr.Bank. Monitor Prawa Bankowego 

M.Prawn. Monitor Prawniczy 

M.Spół. Monitor Spółdzielczy 

Małop Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 

Mazow Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 

MPH Monitor Prawa Handlowego 

MSiG Monitor Sądowy i Gospodarczy 

NKZ Nowy Kodeks Zobowiązań 

Nowa Palestra Nowa Palestra 

NP Nowe Prawo 

NZS Nowe Zeszyty Samorządowe 

OIWSN 1962-7 
Orzecznictwo Izby Wojskowej Sądu Najwyższego za lata 1962-
1967 

ONSA ONSA 

ONSAiWSA ONSAiWSA 

ONSA-OZ ONSA w sprawach ochrony zabytków 

Opols Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 

OPP Orzecznictwo podatkowe. Przegląd 

Orz. SA w Krakowie ws cyw. i gosp. 
Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawach 
cywilnych i gospodarczych 

Orz. SN ws dysc. i skarg na 
przewlekłość p. karn. 

Orzecznictwo SN w sprawach dyscyplinarnych i skarg na 
przewlekłość postępowania karnego 

Orz.Sąd.ws.Gosp Orzecznictwo Sądów w sprawach Gospodarczych 

Orzeczn.Gosp. Orzecznictwo Gospodarcze 

OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 

OSA w Kat. i SO 
Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Sądów 
Okręgowych 

OSAB Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej 

OSAG Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 

OSAiSN OSAiSN 

OSAŁ Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi 
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OSASz 
Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (dawniej 
biuletyn do nr 2011/2) 

OSAW Orzecznictwo Apelacji Wrocławskiej 

OSG Orzecznictwo Sądów Gospodarczych 

OSN OSN 

OSN(C) OSN Izba Cywilna do 1952 r. 

OSN(K) OSN Izba Karna do 1952 r. 

OSNAPiUS OSNAPiUS 

OSNC OSNC 

OSNCK OSN Izba Cywilna i Izba Karna do 1961 r. 

OSNC-ZD OSN Izba Cywilna - Zbiór Dodatkowy 

OSNKW OSNKW 

OSNMS OSNMS 

OSNP OSNP 

OSNPG OSNPG 

OSNP-wkł. OSNP - wkładka 

OSNwSK Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych 

OSP Orzecznictwo Sądów Polskich 

OSwZB Orzecznictwo Sądowe w Zakresie Bankowości 

OŚP Ochrona środowiska. Przegląd 

OTK Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 

OTK-A Orzecznictwo TK - Seria A 

OTK-B Orzecznictwo TK - Seria B 

OTK-supl. Orzecznictwo TK - suplement 

Ottonianum Ottonianum 

OwSS Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 

Palestra Palestra 

PAN ISP Instytut Studiów Politycznych PAN 

PiM Prawo i Medycyna 

PiP Państwo i Prawo 

PiZS Praca i Zabezpieczenie Społeczne 

Podka Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 

Podla Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 

Pomor Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 

POP Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 

Por.GP Poradnik Gazety Prawnej 

Por.VAT Poradnik VAT 

POSAG Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 

Pozost. niepublikowane 

PP Przegląd Podatkowy 

PPA Przegląd Prawa Administracyjnego 

PPC Polski Proces Cywilny 

PPD Przegląd Podatku Dochodowego 

PPH Przegląd Prawa Handlowego 

PPiA Przegląd Prawa i Administracji 

PPiPS Prawo pracy i prawo socjalne 

Ppips-Po Prawo pracy i prawo socjalne - Przegląd orzecznictwa 
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PPP Przegląd Prawa Publicznego 

PPW Prawo Papierów Wartościowych 

Pr.Bankowe Prawo Bankowe 

Pr.Gosp. Prawo Gospodarcze 

Pr.i P. Prawo i Podatki 

Pr.Pracy Prawo Pracy 

Pr.Spółek Prawo Spółek 

Prawo i Życie Prawo i Życie 

Prob.Egz. Problemy Egzekucji 

Prob.Egz.S. Problemy Egzekucji Sądowej 

Prob.Praw. Problemy Praworządności 

Prok.i Pr. Prokuratura i Prawo 

Prok.i Pr.-wkł. Prokuratura i Prawo - wkładka 

Prz.Not. Przegląd Notarialny 

Prz.Sejm. Przegląd Sejmowy 

PS Przegląd Sądowy 

PS-wkł. Orzecznictwo Sądów Apel. - wkł. do PS 

PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 

PZP Prawo Zamówień Publicznych 

Radca Prawny Radca Prawny 

Radca Prawny ZN. Radca Prawny. Zeszyty Naukowe. 

Rec.CJCE Recueil de jurisprudence 

Rejent Rejent 

RPEiS Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 

RPP Rachunkowość. Poradnik praktyczny 

Rzeczposp. Adm Rzeczpospolita - Administracja 

Rzeczposp. DF Rzeczpospolita - Dobra Firma 

Rzeczposp. EksK Rzeczpospolita - Ekspert Księgowego 

Rzeczposp. PCD Rzeczpospolita - Prawo co dnia 

Rzeczposp. PiP Rzeczpospolita - Prawo i Praktyka 

Rzeczposp. Pod Rzeczpospolita - Podatki 

Rzeczposp. PwB Rzeczpospolita - Prawo w biznesie 

Rzeczposp. PZUS Rzeczpospolita - Praca i ZUS 

Rzeczpospolita Rzeczpospolita 

S.Podat. Serwis Podatkowy 

Slg.EuGH Sammlung der Rechtsprechung 

Sł.Pracow. Służba Pracownicza 

SMO SMO 

ST Samorząd Terytorialny 

St.Zam.Publ. Studia Zamówień Publicznych 

STN Siedleckie TN 

Śląsk Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

Święt Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 

TGP Twoja Gazeta Podatkowa 

TPP Transformacje Prawa Prywatnego 

UKWB Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

UOKiK Wydawnictwo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
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V.PiP Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika 

V.Podat. Vademecum Podatnika 

VAT-biul. VAT - Biuletyn o podatku od towarów i usług 

Warmi Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 

WHO WHO Regional Office for Europe 

Wielk Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 

Wokanda Wokanda 

WP Wiadomości Prawnicze 

WPP Wojskowy Przegląd Prawniczy 

Wspólnota Wspólnota 

Wspólnota-KurP Wspólnota - Kurier prawny 

Wspólnota-WM Wspólnota-wydanie monograficzne 

Wyd.Ad Exemplum Wydawnictwo Ad Exemplum 

Wyd.eSPe Wydawnictwo eSPe 

Wyd.Libron Libron Wydawnictwo Egis 

Wyd.WSGK Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej 

Zacho Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 

Zamawiający Zamawiający. Zamówienia Publiczne w praktyce 

Zb. Orz. Zb. Orz. 

ZNSA Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 

ZOTE-pl.sp. 
Zbiór Orzeczeń Trybunału Europejskiego - polskie wydanie 
specjalne 

ZOTSiS Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu 

ZOTSiSPI 
Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej 
Instancji 

ZOZOSN Zbiór Orzeczeń Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego 

ZPO Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie 
 
Strony internetowe 
 
bip.city.poznan.pl  

bip.koszalin.pl  

bip.lublin.eu  

bip.myslowice.pl/  

bip.um.bielsko.pl  

bip.um.katowice.pl  

bip.um.skierniewice.pl  

bip.um.szczecin.pl  

bip.um.wroc.pl  

bip.uml.lodz.pl  

bip.warszawa.pl  

http://bip.ump.pl/  
http://chelm.bip-
gov.info.pl/bip/glowna  

http://sip.mf.gov.pl  

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/  

portal.tarnow.bip-gov.info.pl portal.tarnow.bip-gov.info.pl 

www SAGdańsk www.gdansk.sa.gov.pl 
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www SAKatowice www.katowice.sa.gov.pl 

www SAKraków www.krakow.sa.gov.pl 

www SALublin www.lublin.sa.gov.pl 

www SAPoznań www.poznan.sa.gov.pl 

www SARzeszów www.rzeszow.sa.gov.pl 

www SASzczecin www.szczecin.sa.gov.pl 

www SAWarszawa www.waw.sa.gov.pl 

www SAWrocław www.wroclaw.sa.gov.pl 

www.bfg.pl  

www.bialystok.rio.gov.pl  

www.bialystok.so.gov.pl  

www.bialystok.uc.gov.pl  

www.bip.gdansk.rio.gov.pl  

www.bip.grudziadz.pl  

www.bip.kielce.eu  

www.bip.krakow.pl  

www.bip.lodz.rio.gov.pl  

www.bip.nowysacz.pl  

www.bip.radom.pl  

www.bip.sko-lomza.pl  

www.bip.uke.gov.pl  

www.bip.um.bytom.pl  

www.bip.um.opole.pl  

www.bip.um.suwalki.pl  

www.bip.um.swinoujscie.pl  

www.bip.um.wlocl.pl  

www.bip.umtychy.pl  

www.bip.warszawa.ic.gov.pl  

www.bip.zielonagóra.pl  

www.bydgoszcz.rio.gov.pl  

www.csioz.gov.pl  

www.curia.europa.eu  

www.ecb.eu  

www.echr.coe.int  

www.eur-lex.europa.eu  

www.gdansk.pl  

www.gif.gov.pl  

www.giodo.gov.pl  

www.gis.gov.pl  

www.gunb.gov.pl  

www.ickielce.pl  

www.icrzepin.asi.pl  

www.icwroclaw.pl  

www.is.biaman.pl  

www.is.gdansk.pl  

www.is.lublin.pl  

www.is.poznan.pl  
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www.is.rzeszow.pl  

www.is.wroc.pl  

www.iskrakow.krak.pl  

www.isnet.katowice.pl  

www.iszgora.mf.gov.pl  

www.izbacelna.torun.pl  

www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl  

www.izba-skarbowa.kielce.pl  

www.izbaskarbowa.lodz.pl  

www.izba-skarbowa.opole.pl  

www.izba-skarbowa.szczecin.pl  

www.izba-skarbowa.waw.pl  

www.katowice.rio.gov.pl  

www.kibr.gov.pl  

www.kielce.rio.gov.pl  

www.knf.gov.pl  

www.krakow.rio.gov.pl  

www.krrit.gov.pl  

www.krus.gov.pl  

www.lublin.rio.gov.pl  

www.men.gov.pl  

www.mg.gov.pl  

www.mi.gov.pl  

www.miasto.chojnice.pl  

www.mos.gov.pl  

www.mps.gov.pl  

www.mrr.gov.pl  

www.mswia.gov.pl  

www.mz.gov.pl  

www.nettax.com.pl  

www.nfz.gov.pl  

www.nsa.gov.pl  

www.nzs-opinieprawne.pl  

www.oia.krakow.pl  

www.olsztyn.eu  

www.olsztyn.is.gov.pl  

www.olsztyn.rio.gov.pl  

www.olsztyn.uc.gov.pl  
www.orzeczenia.jelenia-
gora.so.gov.pl  

www.orzeczenia.ms.gov.pl  

www.orzeczenia.wroclaw.so.gov.pl  

www.pfron.org.pl  

www.pip.gov.pl  

www.podatki.biz  

www.poznan.rio.gov.pl  

www.rio.opole.pl  
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www.rp.pl  

www.rzeszow.rio.gov.pl  

www.sejm.gov.pl  

www.sn.pl  

www.straz.gov.pl  

www.szczecin.rio.gov.pl  

www.trybunal.gov.pl  

www.um.gliwice.pl  

www.uokik.gov.pl  

www.ure.gov.pl  

www.uzp.gov.pl  

www.warszawa.rio.gov.pl  

www.wetgiw.gov.pl  

www.wroclaw.rio.gov.pl  

www.zabrze.magistrat.pl  

www.zielonagora.rio.gov.pl  

www.zus.gov.pl  

 
Piśmiennictwo 
 
Abakus Abakus 

ABC ABC 

ABC Publikacje Elektroniczne ABC 

Abramski Wydawnictwo dra A. Abramskiego 

Abrys Abrys 

Absolwent Absolwent 

Academica Academica 

ADLRev Anti Discrimination Law Review 

Admin. Administracja 

ADR Arbitraż i Mediacja 

AFM Oficyna Wydawnicza Akademii Frycza Modrzewskiego 

AFP Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 

Ag.eSeM Agencja "eSeM" 

Ag.Master Agencja Master 

Ag.Rekl.-Wydaw. Agencja Reklamowo-Wydawnicza 

AGRED AGRED 

Aim.JD Akademia im. Jana Długosza 

Ajex Ajex 

Akad. Podl. Akademia Podlaska 

Almamer Almamer 

Alpha pro Alpha pro 

Amalker AWP Amalker 

Amelia Amelia 

AMG Akademia Morska w Gdyni 

Annales.UMCS Annales UMCS 

Anvix Anvix 

AON Akademia Obrony Narodowej 
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AOS AOS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 

Apeiron Apeiron 

ApexNet ApexNet 

Apla Apla 

Aplik.-Waknel Aplikon-Waknel 

Arboretum Arboretum 

Arcana Wydawnictwo Arcana 

Arch.Pan. Archiwum Państwowe 

Arche Arche 

Armagraf Armagraf 

ARR Agencja Rozwoju Regionalnego 

Ars boni Ars boni et aequi 

Arte Wydawnictwo Arte 

Artman Artman 

ASESOR Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "Asesor" 

ASKON Wydawnictwo Naukowe ASKON 

Aspra-Jr Aspra-Jr 

Astrum Wydawnictwo Astrum 

AT Group AT Group / AT Wydawnictwo 

atla 2 atla 2 

Atut Wydawnictwo "Atut" 

Audytoriat Audytoriat 

Aureus Aureus 

AUW PPiA Acta Universitatis Wratislaviensis Przegląd Prawa i Administracji 

Auxilium Auxilium 

AWA Wydawnictwo AWA 

B.S. Training Biuro Szkoleń Training Krzysztof Wątorek 

BAS Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 

Bednarczyk Jan Bednarczyk 

BEL Studio BEL Studio 

Bellona Wydawnictwo "Bellona" 

Bernardinum Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej Bernardinum 

Bessard Cons. Bessard Consulting 

Bestprint Bestprint s.c. 

Beyga Drukarnia Beyga 

Bibl.Analiz Biblioteka Analiz 

Bibl.Menedżera Biblioteka Menedżera i Bankowca 

Bibl.Palestry Biblioteka Palestry 

Bibl.Pracown. Biblioteczka Pracownicza 

Bibl.Śląska Biblioteka Śląska 

Biblos Biblos 

Biul.Inf.RE Biuletyn Informacyjny Rady Europy 

Biul.Inf.SEF Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych 

Biul.RL Biuletyn Rady Legislacyjnej 

Biul.SABk Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 

Biul.Skarb. Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów 

BL Info Wyd. BL Info Polska 
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Black Unicorn Black Unicorn 

Bogucki Bogucki Wydawnictwo Naukowe 

Bomis Press Bomis Press 

Boroviecky Wydawnictwo von borowiecky 

BPPG Biuro Prawne Podmiotów Gospodarczych 

Branta Oficyna Wydawnicza Branta 

Bratczyk Bratczyk 

BRPD Biuro Rzecznika Praw Dziecka 

BRPO Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

BSiE Biuro Studiów i Ekspertyz 

BSN - IPUSiSP Biuletyn Sądu Najwyższego - Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw 
Publicznych 

BSP Bankowa Spółka Prawnicza 

BTK Biuro Trybunału Konstytucyjnego 

Buchalter Buchalter 

C.H.Beck C.H.Beck 

C.H.Beck/PAN C.H.Beck Instytut Nauk Prawnych PAN 

C.H.Beck/PWN C.H. Beck/PWN 

Campidoglio Campidoglio 

CASUS CASUS 

CB Agencja Wydawnicza CB 

CDZ Portal 'Co do zasady' kancelarii Wardyński i Wspólnicy 

CE UW Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego 

CeDeWu CeDeWu Wydawnictwo fachowe 

Cedor Cedor 

Cegedim Cegedim 

Centrum im. AS Centrum im. AS 

Centrum Prawne Wydawnictwo Centrum Prawne 

CHSZS Chełmski Szkolny Związek Sportowy 

CIM Centrum Informacji Menedżera 

Cinderella Cinderella Books 

Civitas Christ. Wydawnictwo Civitas Christiana 

CLKP Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji 

CML Rev. Common Market Law Review 

Comer Comer 

Compus Compus 

Contact Contact 

Copipress Copipress 

COSSG Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej 

COSSW Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej 

Court Watch Fundacja Court Watch Polska 

CPB Centrum Prawa Bankowego 

CPE Centrum Prawa Ekologicznego 

CR Coaching Review 

Cracovia Cracovia 

Crimen Crimen 

CSP Centrum Szkolenia Policji 



Funkcjonalności LEX – instrukcja obsługi 
 

137 

 

CSSG Centrum Szkolenia Straży Granicznej 

CSSTiRL UW Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW 

Currenda Currenda 

Cz.PKiNP Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 

Cz.PKiNP-WS Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych - Wydanie Specjalne 

Czas Informacji Czas Informacji 

Dajwór Oficyna Wydawnicza Dajwór 

Dante Dante 

Dashofer Wydawnictwo Dashofer 

Delta Wydawnictwo Delta 

Dextra Wydawnictwo "Dextra" 

Dialog Dialog 

Diec.Lublin Wydawnictwo Diecezjalne Lublin 

Diec.Pelplin Wydawnictwo Diecezjalne Pelplin 

Diec.Sandom. Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz 

Difin Difin 

DiG DiG 

Dokument Dokument 

Dor.Podat. Doradztwo Podatkowe 

Dor.Restr. Doradca Restrukturyzacyjny 

Dorix Dorix 

Dr J. Raabe Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o. 

Dr Lex Dr Lex 

Dudek Agencja Wydawniczo-Handlowa A. Dudek 

Duet Dom Wydawniczy Duet 

Duszycki Pracownia Duszycki 

Dyr.Szkoły Dyrektor Szkoły 

Dz. Praw Kr. Pol. Dziennik Praw Królestwa Polskiego 

Dz. Praw P. Pol. Dziennik Praw Państwa Polskiego 

Dz.U. Dziennik Ustaw 

Dz.U.UE.C Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - seria C 

Dz.U.UE.L Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - seria L 

Dz.Urz.MF Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów 

Dz.Urz.MF Dziennik Urzędowy Ministra Finansów 

EAS European Association for Security 

ECE Europejskie Centrum Edukacyjne 

ECO ECO Anna Piechowiak 

Economicus Economicus 

Ecostar Ecostar 

Ecostar/Twigger Ecostar/Twigger 

Editex Editex 

Editio Editio 

Educaterra Educaterra 

Educator Educator 

Edu-Libri Edu-Libri 

Edytor Edytor 

Edytorka Studio Poligraficzne Edytorka 
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Egis Egis 

Eikon Plus Eikon Plus 

EiN Europejski Instytut Nieruchomości 

EiŚ Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko 

Ekonomik Ekonomik 

Elipsa Elipsa 

Elset Elset 

Elwoj-Trio Elwoj-Trio 

EMKA Wydawnictwo Studio EMKA 

Emmanuel Emmanuel 

eMPi eMPi 

Eneteia Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury 

EPP Europejski Przegląd Prawa 

EPS Europejski Przegląd Sądowy 

ER Wydawnictwo Agencji ER 

Erida Erida 

Ethos Ethos 

Euro-Omni Euro-Omni 

Europa Europa 

EuroPrawo Instytut Wydawniczy EuroPrawo 

Exemplum Wydawnictwo Naukowe Exemplum 

FAPA Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 

FDP Forum Doradców Podatkowych 

Fijorr Publ. Fijorr Publishing 

Finans-Serwis Wydawnictwo "Finans-Serwis" 

Firma AB Firma AB 

FK Finanse Komunalne 

FOR Forum Obywatelskiego Rozwoju 

Forum Forum 

Forum.Nauk. Forum Naukowe 

Fosze Fosze 

FP Forum Prawnicze 

Fun.Eberta Fundacja im. Friedricha Eberta 

Fun.Gosp. Fundacja Gospodarcza 

Fun.Helsińska Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Fun.InrzPP Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa 

Fun.NSZZ"S" Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność 

Fun.PFPiRMiŚP Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

Fun.PFSM Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych 

Fun.PiP Fundacja Prawo i Partnerstwo 

Fun.PPR Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 

Fun.R.Rachunk. Fundacja Rozwoju Rachunkowości 

Fun.R.UG Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

Fun.RDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Fun.RMW Fundacja "Razem możemy więcej" 

fund.Batorego Fundacja im. Stefana Batorego 

Fund.naRzCzE Fundacja na Rzecz Czystej Energii 
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G.Prawna Gazeta Prawna 

Gall Gall 

Gaskor Gaskor 

Gaudentinum Gaudentinum 

GBPiZS Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego 

Gd.Wyd.Psych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 

Geo Geo 

Glob Glob 

Glosa Glosa 

Gofin Wydawnictwo Podatkowe Gofin Sp. z o.o. 

Gr.Image Grupa Image 

Graf-Punkt Graf-Punkt 

Grand Gamma Grand Gamma 

Granit Granit 

Grell Grell 

GSP Gdańskie Studia Prawnicze 

GSP-Prz.Orz. Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 

Hanka WiK Hanka 

Harmonia Harmonia 

Helion Wydawnictwo Helion 

Homo Dei Homo Dei 

Hortpress Hortpress 

HR Services Wydawnictwo HR Services 

HUK Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku 
Kapitałowego 

Humanitas Oficyna Wydawnicza Humanitas 

I.Gosp.Wod.P. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie 

I-Bis I-Bis 

IBL Instytut Badawczy Leśnictwa 

IBnGR Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 

IBRKK Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur 

Ifryt Ifryt 

IKAR Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 

IMM Instytut Maszyn Matematycznych 

IMP Oficyna Wydawnicza IMP 

Impuls Impuls 

In Plus In Plus 

Inf.Pr. Informacja Prawnicza - zeszyty karne 

InfoMax InfoMax 

Infor Infor 

Infor Ekspert Wydawnictwo Infor Ekspert 

Info-Trade Info-Trade 

Info-Trade/Arch Info-Trade/Arche 

INGO INGO 

Inicjał Inicjał 

INP UW Instytut Nauk Politycznych UW 

Ins. Stefczyka Ins. Stefczyka 
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Ins.Eksp.Sądow. Instytut Ekspertyz Sądowych 

Ins.ERiGŻ Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 

Ins.Europ. Instytut Europejski 

Ins.Finansów Instytut Finansów 

Ins.GPiM Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa 

Ins.Kadr Europ. Instytut Kadr Europejskich 

Ins.Morski Instytut Morski 

Ins.MP Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera 

Ins.Multimedial Instytut Multimedialny 

Ins.Org.i Zarz. Instytut Organizacji i Zarządzania 

Ins.PiS Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności 

Ins.PiSS Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 

Ins.POZ Instytut Problemów Ochrony Zdrowia 

Ins.Pr.Tel. Instytut Prawa Telekomunikacyjnego 

Ins.PSiIZ Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych 

Ins.Psych.i Neu Instytut Psychiatrii i Neurologii 

Ins.PZ Instytut Psychologii Zdrowia 

Ins.Spr.Publicz Instytut Spraw Publicznych 

Ins.St.PiE Instytut Studiów Prawoznawczych i Ekonomicznych 

Ins.St.Podatk. Instytut Studiów Podatkowych 

Ins.St.Samorz. Instytut Studiów Samorządowych 

Ins.Trans.Sam. Instytut Transportu Samochodowego 

Ins.WKiP Instytut Wydawniczy Książka i Prasa 

Ins.Wym.Spr. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 

Ins.Zach. Instytut Zachodni 

Inst.BO Instytut Badań w Oświacie 

Interart Interart 

Interlibro Interlibro 

InvestPrSys Inwestprojekt-system 

IPN Instytut Pamięci Narodowej 

IPP INFORmator Prawno - Podatkowy 

IPress Innovatio Press 

IRWiR PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 

Iskry Iskry 

ISO Instytut Spraw Obywatelskich 

Iunctim Iunctim 

Iuris Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris 

IUS IUS 

Ius et Adm. Ius et Administratio 

Ius et Lex Ius et Lex 

Ius Novum Ius Novum 

Ius Publicum Wydawnictwo Polskiej Federacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius 
Publicum 

IUSatTAX IUSatTAX 

Iustitia Iustitia 

J.Jastrzębski Jarosław Jastrzębski 

J.Mostowski Wyd.Jerzy Mostowski 
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JAK Wydawnictwo JAK 

Jur.Podat. Jurysdykcja Podatkowa 

Jur.Podat.-DS Jurysdykcja Podatkowa - Dodatek Specjalny 

Jurysta Jurysta 

K.N.F. Komisja Nadzoru Finansowego 

Kaga-Druk Drukarnia i Wydawnictwo Kaga-Druk 

Kama Kama 

Kamino Kamino 

Kanc.Pr.Patent. Kancelaria Prawa Patentowego 

Kanc.Prez.RM Kancelaria Prezesa RM 

Kanc.Sejmu Kancelaria Sejmu 

Kanc.Senatu Kancelaria Senatu 

Katon Stowarzyszenie Katon 

KAW Krajowa Agencja Wydawnicza 

KBW Krajowe Biuro Wyborcze 

KIE Komitet Integracji Europejskiej 

KiK Konieczny i Kruszewski s.c. 

KIPK Krakowski Instytut Prawa Karnego 

KiW KiW 

Klemar Klemar 

KLI Kluwer Law International 

Klucz-Druk Zakład Poligraficzno-Papierniczy Klucz-Druk Sp. z o.o. 

Kodeks Kodeks (F.C. Muller) 

Kolonia Kolonia Limited 

Komp-System Komp-System 

Kontrast Kontrast 

KOW Krośnieńska Oficyna Wydawnicza 

KPH Kampania Przeciw Homofobii 

KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego 

KPZK PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk 

Kr.Tow.Edu Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne 

Kr.Wyd.Med. Krakowskie Wydawnictwo Medyczne 

Krak.Of.Tekst Krakowska Oficyna Naukowa Tekst 

KRS Krajowa Rada Sądownictwa 

Kruk Kruk 

Ks.Akademicka Księgarnia Akademicka 

Ks.Św.Jacka Księgarnia św. Jacka 

Ks.Św.Wojciecha Księgarnia Świętego Wojciecha 

KSAG Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 

KTN Kieleckie Towarzystwo Naukowe 

Kujawscy Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy 

Kurpisz Kurpisz 

Kw.Pr.Pub. Kwartalnik Prawa Publicznego 

Kwantum Kwantum 

LAM LAM 

Lega Lega 

Lege Artis Lege Artis 



Funkcjonalności LEX – instrukcja obsługi 
 

142 

 

Leges Leges 

Leges Edictales Wydawnictwo Leges Edictales 

Legis Legis 

Lewiatan Lewiatan 

LEX LEX 

LEX / Arche LEX / Arche 

Lex Consulting Lex Consulting Helena Rajczuk 

LEX/el. System Informacji Prawnej LEX 

Lexdruk Lexdruk 

LexisNexis Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 

Lexpol Lexpol 

Lexpress Lexpress 

Liber Liber 

Libra Libra 

Librata Wydawnictwo Librata 

Libropolis Libropolis 

LindenCase LindenCase 

LN/el. LN/el. 

LTN Lubelskie Towarzystwo Naukowe 

Lubel Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 

Lubus Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 

LWP Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze 

Ławica Ławica 

Łącki i Skibnie Oficyna Wydawnicza Łącki i Skibniewski 

Łośgraf Łośgraf 

Łódzk Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 

M.P. Monitor Polski 

M.P.Pr. Monitor Prawa Pracy 

M.P.Pr.-wkł. Monitor Prawa Pracy - wkładka 

M.Podat. Monitor Podatkowy 

M.Podat.-Serwis Monitor Podatkowy Serwis 

M.Pr.Bank. Monitor Prawa Bankowego 

M.Prawn. Monitor Prawniczy 

M.Zam.Pub. Monitor Zamówień Publicznych 

Ma Dom Wydawniczy Margrafsen 

MAC Management Accounting Consulting 

Mada Mada 

Mado Mado 

Magnum Magnum 

Małop Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 

Marina Wydawnictwo Marina 

Master Master 

MBA Management and Business Administration. Central Europe 

Media Rodzina Media Rodzina 

Medycyna Prakt Medycyna Praktyczna 

Meritum Wydawnictwo Meritum 

Metryka Metryka 
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MHP Muzeum Historii Polski 

Minerwa Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu 
Szczecińskiego Minerwa 

Miscellanea Miscellanea 

Mitel Mitel 

MNiSW  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

MOB MOB 

Modzelewski Modzelewski i Wspólnicy 

Monada Monada 

Moreks Moreks 

Morpol Morpol 

MPH Monitor Prawa Handlowego 

MRM MRM Witold Jarzyński 

MSM Międzynarodowa Szkoła Menadżerów 

MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

MTP Medical Tribun Polska 

MTUiOD Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew 

Municipium Municipium S.A. 

Muza Muza SA 

My Book My Book 

Nakom Nakom INP 

Natolin Centrum Europejskie Natolin 

Neriton Neriton 

NiP Nieruchomości i Prawo 

NKPK Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 

Nomos Zakład Wydawniczy Nomos 

Norbertinum Norbertinum 

Nortom Nortom 

Novae Res Novae Res 

NOW Naukowa Oficyna Wydawnicza 

NP Nowe Prawo 

NPN Nowy Przegląd Notarialny 

NRA Naczelna Rada Adwokacka  

NZS Nowe Zeszyty Samorządowe 

Od.Nowa Od.Nowa 

ODiDK Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr 

ODiS TUR Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR 

Of.Allerhanda Oficyna Allerhanda 

Of.Ekonomiczna Oficyna Ekonomiczna 

Of.Naukowa Oficyna Naukowa 

Of.PP Oficyna Prawa Polskiego 

Of.Prawnicza Oficyna Prawnicza 

Of.Res. Oficyna Res-Type 

of.wyd.AFM Oficyna Wydawnicza AFM 

Of.Wyd.KNK Tomas Oficyna Wydawnicza KNK Tomasz Palmirski 

Of.Wyd.SGH Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Oficyna Oficyna 
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Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Olympus 

Omni Modo Omni Modo 

Omnia Omnia 

OMP Ośrodek Myśli Politycznej 

OPO Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego 

OPPWiP Oficyna Prawa Polskiego "Wiedza i Praktyka" 

OPZZ Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

ORDO IURIS Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris 

Orgmasz Orgmasz 

OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 

OSP Orzecznictwo Sądów Polskich 

Ossolineum Ossolineum 

Ostoja Ostoja 

Ostrołęckie TN Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika 

Ośr.Inf.RE Ośrodek Informacyjny Rady Europy 

OTN Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika 

OwSS Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 

OWWW Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek 

OWyd.UŁ Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego 

OWZ OSP Gd Oddział Wojewódzki Związku OSP w Gdańsku 

PAI Powszechna Agencja Informacyjna 

Palestra Palestra 

Pallotinum Wydawnictwo Pallotynów 

PAN IFiS IFiS PAN 

PAN IH Instytut Historii PAN 

PAN INP Instytut Nauk Prawnych PAN 

PAN IRWiR Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 

PAN ISP Instytut Studiów Politycznych PAN 

Państw.Ins.Pr. Wydawnictwo Państwowej Inspekcji Pracy 

PAR Polska Akademia Rachunkowości 

Park Park 

PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Passat Wydawnictwo Passat 

Patronat Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" 

PAU Polska Akademia Umiejętności 

Pax Pax 

PCB Polskie Centrum Budownictwa 

Pegaz Wydawnictwo Pegaz 

PERT Wydawnictwo PERT 

Petrus Wydawnictwo Petrus 

PFRN Polska Federacja Rynku Nieruchomości 

PFSRzM Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 

Pia Print Pia Print 

PIE Polska Izba Ekologii 

PiEBC Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa 

PIIB Polska Izba Inżynierów Budownictwa 

PIKW Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej 
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PiM Prawo i Medycyna 

PiP Państwo i Prawo 

PIPCziB Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 

PiPG Prawo i Praktyka Gospodarcza 

PiPGUE Podatki i Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej 

PIRP Polska Izba Rzeczników Patentowych 

PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 

PIW Płocki Instytut Wydawniczy 

PiZS Praca i Zabezpieczenie Społeczne 

PK ds. UNESCO Polski Komitet do spraw UNESCO 

Placet Placet 

Podka Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 

Podla Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 

Polcen Polcen 

Polifot Polifot 

Poligmar Poligmar 

Polihymnia Polihymnia 

Polpress Polpress 

Poltext Poltext 

POP Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 

Por.GP Poradnik Gazety Prawnej 

Por.KS Poradnik Komornika Sądowego 

Potasznik Potasznik 

POW Polska Oficyna Wydawnicza 

PP Przegląd Podatkowy 

PPC Polski Proces Cywilny 

PPDC Partner Poligrafia Drukarnia Cyfrowa 

PPE Przegląd Prawa Egzekucyjnego 

PPEiM Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 

PPEur Przegląd Prawa Europejskiego 

PPH Przegląd Prawa Handlowego 

PPiA Przegląd Prawa i Administracji 

PPK Przegląd Prawa Karnego 

PPLiFS Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 

PPLP Public Procurement Legal Publisher 

PPlus Personel Plus 

PPOŚ Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 

PPP Przegląd Prawa Publicznego 

PPrPM Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 

PPrW Przegląd Prawa Wyznaniowego 

PPW Prawo Papierów Wartościowych 

Pr. Kanon. Prawo Kanoniczne 

Pr.As. Prawo Asekuracyjne 

Pr.Bankowe Prawo Bankowe 

Pr.EiM Prawo Europejskie i Międzynarodowe 

Pr.Gosp. Prawo Gospodarcze 

Pr.i P. Prawo i Podatki 
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Pr.i P.-WS Prawo i Podatki - Wydanie Specjalne 

Pr.i Środ. Prawo i Środowisko 

Pr.iPUE Prawo i Podatki Unii Europejskiej 

Pr.NTech Prawo Nowych Technologii 

Pr.PP Prawo Pomocy Publicznej 

Pr.Pracy Prawo Pracy 

Pr.Spółek Prawo Spółek 

Pr.UE Prawo Unii Europejskiej 

Pr.w Dział. Prawo w Działaniu 

Pr.Wyd.WH Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego 

Prac.Sam Pracownik Samorządowy 

Prawo i PGosp. Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza 

Prawo medyczne Prawo medyczne 

Presscom Presscom 

Presshouse Presshouse 

Presspublica Presspublica 

Printer Printer 

Pro Municipio Pro Municipio 

Prob.Egz. Problemy Egzekucji 

Prob.Egz.S. Problemy Egzekucji Sądowej 

Prob.Praw. Problemy Praworządności 

Profi Oficyna Wydawnicza Profi 

Proj. Projekt 

Prok.Gen. Prokuratura Generalna 

Prok.i Pr. Prokuratura i Prawo 

Proksenia Proksenia 

Prokurator Prokurator 

Prometeusz Wydawnictwo Prometeusz 

Promotor Wydawnictwo Promotor 

Proprium Proprium 

Prz.Leg. Przegląd Legislacyjny 

Prz.Pożar Przegląd Pożarniczy 

Prz.Pub. Przetargi Publiczne 

Prz.Sejm. Przegląd Sejmowy 

Przed.Szk. Przed Szkołą 

PS Przegląd Sądowy 

PSEP Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej 

PT-Druk PT-Druk 

PTE PTE 

PTR Polskie Towarzystwo Rybackie 

PTTzA Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 

Publicus Publicus 

PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 

PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 

PWN Państwowe Wydawnictwo Naukowe 

PWP Powszechne Wydawnictwo Prawnicze 
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PWPMEiP Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i 
Porównawczego 

PWSZwPile Wydawnictwo PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile 

PYIL Polish Yearbook of International Law 

PZP Prawo Zamówień Publicznych 

PZU Powszechny Zakład Ubezpieczeń 

PZWL Wydawnictwo PZWL 

Radca Prawny Radca Prawny 

Radca Prawny ZN. Radca Prawny. Zeszyty Naukowe. 

Rambler Rambler 

RE-C Rynki Energii - Consulting 

Rec.CJCE Recueil de jurisprudence 

Rejent Rejent 

Rejent-WS Rejent - Wydanie Specjalne 

Res Humanae Res Humanae Wydawnictwo Popularno Naukowe Marian Gruca 

Result Kancelaria Prawna Result 

Rev.CL Review of Comparative Law 

RiW Rosner i Wspólnicy 

Rolewski Wydawnictwo Rolewski 

RPEiS Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 

Rys Wyd. Rys 

Rytm Oficyna Wydawnicza "Rytm" 

Rzeczposp. PCD Rzeczpospolita - Prawo co dnia 

S/OT Słowo /Obraz Teoria 

Santander Santander Art and Culture Law Review 

Satium Instytut Naukowo Wydawniczy Spatium 

SAWPiAUW Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW 

SBP Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 

Scholar Agencja Scholar INP 

Scriptorium Scriptorium 

Scriptum Scriptum 

Secesja Secesja 

Sedlak Agencja Konsultingowa Sedlak&Sedlak 

Sedno Sedno 

Semper Semper 

Sesja Wydawnictwo Sesja 

SeZaM SeZaM 

Sic! Wydawnictwo Sic! 

Sigma Sigma 

Silva Rerum Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum 

SIN Spółdzielczy Instytut Naukowy 

SIP Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 

Sł.Pracow. Służba Pracownicza 

SMB Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego 

Socha Socha Robert 

Societas Societas 

Sorus Sorus 
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SOW Staromiejska Oficyna Wydawnicza 

Sowa Sowa 

Spartian Spartian 

Spes Spes 

ST Samorząd Terytorialny 

St.Europ. Studia Europejskie 

St.Iur. Studia Iuridica 

St.Iur.Agraria Studia Iuridica Agraria 

St.Iur.Lubl. Studia Iuridica Lublinensia 

St.Iur.Torun. Studia Iuridica Toruniensia 

St.Księgowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 

St.nrFIP Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych 

St.PiA Studia Prawnicze i Administracyjne 

St.Pr.-Ek. Studia Prawno-Ekonomiczne 

St.Pr.PiPSp Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 

St.Prawn. Studia Prawnicze 

St.Prawn.KUL Studia Prawnicze KUL 

St.Wyborcze Studia Wyborcze 

St.Zam.Publ. Studia Zamówień Publicznych 

St.zPr.Wyz. Studia z Prawa Wyznaniowego 

Steiner Steiner 

STN Siedleckie TN 

Stow. PP Stowarzyszenie Przeszłość Przyszłości 

Stow.EAP Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej 

Stow.NRP Stowarzyszenie Notariuszy RP 

Strażak Strażak 

Studio Sto Studio Sto 

Sygma Wydawnictwo "Sygma" 

Śl.Wyd.Naukowe Śląskie Wydawnictwo Naukowe 

Śl.Zw.Gm i Pw. Śląski Związek Gmin i Powiatów 

Świat Książki Świat Książki 

Tarbonus Tarbonus 

tax Taxpress 

Temida 2 Temida 2 

Temidium Temidium 

Tepis Tepis 

Terra Terra 

TGP Twoja Gazeta Podatkowa 

TK Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego 

TK_mat_zrodlowe Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału 
Konstytucyjnego: czerwiec 2015-marzec 2016. Materiały źródłowe 

TN KUL Towarszystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

TN OiK Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 

TN OiK Bon.Lib. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Bonus Liber" 

TN POŚ Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska 

TOP Kur. TOP Kurier 

Totolotek Totolotek S.A. 
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Tow.N.KUL Towarzystwo Naukowe KUL 

TP Teologia Polityczna 

TPP Transformacje Prawa Prywatnego 

TPP-supl. Transformacje Prawa Prywatnego-suplement 

Training Training 

Trans Humana Trans Humana 

Transit Transit 

Trio Trio 

Troja Troja 

TWHI Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"  

Twigger Twigger 

Twigger/Munic. Twigger/Municipium S.A. 

TWO Towarzystwo Wiedzy Obronnej 

Twoje Zdr. Twoje Zdrowie - Agencja Reklamowo-Wydawnicza 

Typografika Typografika 

UKWB Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

UNICEF Polski Komitet UNICEF 

Uni-druk Wydawnictwo Uni-Druk 

Unimex Unimex 

Univers Univers 

Universitas Universitas 

UOP Urząd Ochrony Państwa 

Urz.Zam.Publ. Urząd Zamówień Publicznych 

USZCZ Uniwersytet Szczeciński 

V.Podat. Vademecum Podatnika 

Vad.P Vademecum Pracodawcy 

Vega Oficyna Wydawnicza Vega 

Verba Verba 

Verte Verte 

Videograf II Videograf II 

Vizja Press Vizja Press & It 

Volumen Volumen 

volumina.pl volumina.pl Daniel Krzanowski 

W Drodze W Drodze 

WAiP Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. 

WAT Wydawnictwa techniczne Wojskowej Akademii Technicznej 

WAW Wielkopolska Agencja Wydawnicza 

WCPT-OB Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa 

Wers Wydawnictwo "Wers" 

WFW Warszawska Firma Wydawnicza 

WHO WHO Regional Office for Europe 

Wiedza Pow. Wiedza Powszechna 

Wilamowska Oficyna Wydawnicza. Anna Wilamowska 

Wilga Wydawnictwo "Wilga" 

Wiśniewski A. Wiśniewski Wydawnictwo 

Wit-Graf Wit-Graf 

WK Wolters Kluwer 
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WKP Wolters Kluwer Polska 

WMP Warszawska Metropolia Prawosławna 

WPP Wojskowy Przegląd Prawniczy 

WSBiO Wydawnictwo Naukowe WSBiO 

WSC Wyższa Szkoła Celna 

WSEPiNM Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych 

WSH Rad Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 

WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 

WSP.Słupsk Wydawnictwo Społeczno-Prawne Tomasz Pączek Słupsk 

Wspólnota Wspólnota 

Wspólnota-KurP Wspólnota - Kurier prawny 

Wspólnota-WM Wspólnota-wydanie monograficzne 

Wszech.Mazurska Wszechnica Mazurska 

Wszechn. Podat. Wszechnica Podatkowa 

WSzEN Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 

www.knf.gov.pl www.knf.gov.pl 

www.ms.gov.pl www.ms.gov.pl 

www.uokik.gov.pl - 
klauzule abuzywne 

www.uokik.gov.pl - klauzule abuzywne 

Wyd. IFiS Pan Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk 

Wyd. WiP Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 

Wyd.69 Wydawnictwo 69 

Wyd.A.Marszałek Wydawnictwo Adam Marszałek 

Wyd.AB Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego 

Wyd.Ad Exemplum Wydawnictwo Ad Exemplum 

Wyd.AE/Katowice Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach 

Wyd.AE/Kraków Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 

Wyd.AE/Poznań Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 

Wyd.AE/Wrocław Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 

Wyd.AF Wydawnictwo Akademii Finansowej w Warszawie 

Wyd.AG-H Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej 

Wyd.AH/Pułtusk Wydawnictwo Akademii Humanistycznej w Pułtusku 

Wyd.AHS Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Społecznej 

Wyd.AiP Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne 

Wyd.AJD Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza 

Wyd.AK Wydawnictwo Akademii Krakowskiej im. A.F. Modrzewskiego 

Wyd.Altus Wydawnictwo Altus 

Wyd.AMW Wydawnictwo AMW 

Wyd.AON Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 

Wyd.AP Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej 

Wyd.APS Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 

Wyd.APwS Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku 

Wyd.AR Wydawnictwo Akademii Rolniczej 

Wyd.Armoryka Wydawnictwo Armoryka 

Wyd.ART/Olsztyn Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 

Wyd.AŚ Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej 

Wyd.ATK Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej 
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wyd.autor. wydawnictwo autorskie 

Wyd.AZ Wydawnictwo Andrzej Zieliński 

Wyd.BW Wyd.BW 

Wyd.BWSH Wydawnictwo Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie 

Wyd.ChAT Wydawnictwo Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 

Wyd.CLKP Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji 

Wyd.CollegiumBa Wydawnictwo Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum 

Wyd.Drągowski Wydawnictwo AD. Drągowski 

Wyd.DT Wydawnictwo DrukTur 

Wyd.EIN Wydawnictwo Europejskiego Instytutu Nieruchomości 

Wyd.EM Oficyna Wydawnicza Edward Mitek 

Wyd.eSPe Wydawnictwo eSPe 

Wyd.EWSPA Wydawnictwo Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji 

Wyd.FDP Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych 

Wyd.FŚM Wydawnictwo Fundacja Świętego Mikołaja 

Wyd.GDOŚ Wydawnictwo Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

Wyd.GWSH Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego 

Wyd.HR Wydawnictwo Head Republic 

Wyd.Idealit Wydawnictwo Idealit 

Wyd.Impact Wydawnictwo Impact 

Wyd.IPiSS Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych 

Wyd.Iuris Wydawnictwo Iuris 

Wyd.JWW Wydawnictwo JWW 

Wyd.KiŁ Wydawnictwo Komunikacji i Łączności 

Wyd.Konsultant Wydawnictwo Konsultant 

Wyd.Kontekst Wydawnictwo Kontekst 

Wyd.KPSW Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej 

Wyd.KRN Wydawnictwo Krajowej Rady Notarialnej 

Wyd.KRRP Wydawnictwo Krajowej Rady Radców Prawnych 

Wyd.KSAP Wydawnictwo Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 

Wyd.KSSiP Wydawnictwo Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 

Wyd.KSW Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A.F.Modrzewskiego 

Wyd.KUL Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Wyd.Libron Libron Wydawnictwo Egis 

Wyd.Literackie Wydawnictwo Literackie 

Wyd.Mado Wydawnictwo Mado S.A. 

Wyd.Medyczne Wydawnictwo Medyczne 

Wyd.MM Wydawnictwo MM Marek Makuliński 

Wyd.MW Wydawnictwo Marek Woch 

Wyd.MWSE Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej 

Wyd.Nauk.Śląsk Wydawnictwo Naukowe Śląsk 

Wyd.NiI Wydawnictwo Nauka i Innowacje 

Wyd.N-T Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 

Wyd.NUP.Krak Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 

Wyd.OBA Wydawnictwo Ośrodka Badawczego Adwokatury 

Wyd.OSWim.JR Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego 

Wyd.PAMedycznej Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej 
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Wyd.Papirus Wydawnictwo Papirus 

Wyd.PAT Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej 

Wyd.Ped.ZNP Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP 

Wyd.PK LO Wydawnictwo Prywatnego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie 

Wyd.PKJS Wydawnictwo Pracownia Komputerowa Jacek Skalmierski 

Wyd.Pol.Białos. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 

Wyd.Pol.Częst. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 

Wyd.Pol.Gdań. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 

Wyd.Pol.Koszal. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej 

Wyd.Pol.Opolsk. Wydawnictwo Politechniki Opolskiej 

Wyd.Pol.Poznań. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 

Wyd.Pol.Radoms. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej 

Wyd.Pol.Rzesz. Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej 

Wyd.Pol.Śląsk. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 

Wyd.Pol.Warsz. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej 

Wyd.Pol.Wrocł. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 

Wyd.Poligraf Wydawnictwo Poligraf 

Wyd.Poznańskie Wydawnictwo Poznańskie 

Wyd.Praw.PWN Wydawnictwo Prawnicze PWN 

Wyd.Prawnicze Wydawnictwo Prawnicze 

Wyd.PSB Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu 

Wyd.PTPN Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 

Wyd.PWSBiA Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji 

Wyd.PWSH Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Handlowej 

Wyd.PWSPiA Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji 

Wyd.PWSTE Wydawnictwo PWSTE im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 

Wyd.PWSW-E Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnio-Europejskiej 

Wyd.PWSZ Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

Wyd.PWSzZ Wydawictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

Wyd.RTW Wydawnictwo RTW 

Wyd.Sacrum Wydawnictwo Sacrum 

Wyd.SANŁ Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi 

Wyd.Saol Wydawnictwo Saol 

Wyd.Sejmowe Wydawnictwo Sejmowe 

Wyd.SGGW Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

Wyd.SGH Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej 

Wyd.SJiZ Wydawnictwo Szkoły Języków i Zarządzania 

Wyd.SPES Wydawnictwo SPES 

Wyd.SPwPile Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile 

Wyd.SPwS Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku 

Wyd.St.Komor. Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych 

Wyd.St.Notar Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy RP 

Wyd.Sto Wydaw."Sto" 

Wyd.Szk. PWN Wydawnictwo Szkolne PWN 

Wyd.ŚWSZ Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania 

Wyd.Tako Wydawnictwo Tako 

Wyd.Taur Wydawnictwo Taurus 
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Wyd.TNP Wydawnictwo Towarzystwa Nauk Powszechnych 

Wyd.TSzW Wydawnictwo Truńskiej Szkoły Wyższej 

Wyd.Tumult Wydawnictwo Tumult 

Wyd.UAM Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza 

Wyd.UB Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 

Wyd.Ubezp. Wydawnictwo Ubezpieczeń 

Wyd.UEkon Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 

Wyd.UG Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 

Wyd.UHum-Przy Wydawnictwo Uniwersystetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

Wyd.UJ Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Wyd.UJKK Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Wyd.UKSW Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego 

Wyd.UKWB Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Wyd.UŁ Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 

Wyd.UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie 

Wyd.UMK Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

Wyd.UO Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 

Wyd.UPapieskie Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 

Wyd.UPW Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

Wyd.UR Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Wyd.URM Wydawnictwo Urzędu Rady Ministrów 

Wyd.Urz.Antym Wydawnictwo Urzędu Antymonopolowego 

Wyd.Urz.Patent Wydawnictwo Urzędu Patentowego RP 

Wyd.USz. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 

Wyd.UŚl. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 

Wyd.UW Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 

Wyd.UWCE Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Centrum Europejskie 

Wyd.UW-M Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

Wyd.UW-MSC Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 

Wyd.UWr. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 

Wyd.UZ Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego 

Wyd.WAM Wydawnictwo WAM 

Wyd.WAM/Kraków Wydawnictwo Wojskowej Akademii Medycznej w Krakowie 

Wyd.WDiNP UW Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego 

Wyd.WGP Wydawnictwo WGP 

Wyd.WSA Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji 

Wyd.WSA w Gda. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji w Gdańsku 

Wyd.WSAiB Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu 

Wyd.WSAiZ Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania 

Wyd.WSAP Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie 

Wyd.WSAS Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej 

Wyd.WSB Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 

Wyd.WSBez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 

Wyd.WSBiF Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów 

Wyd.WSBiP Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu i Pedagogiki 

Wyd.WSBiz Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu 
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Wyd.WSCiL Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki 

Wyd.WSE/W-wa Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie 

Wyd.WSE-H Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej 

Wyd.WSEI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej 

Wyd.WSEiA/Bytom Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu 

Wyd.WSEiA/Kielc Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach 

Wyd.WSEiI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 

Wyd.WSEiP Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach 

Wyd.WSFiP Wydawnictwo WSFiP w Bielsku-Białej 

Wyd.WSFiZ/Biały Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 

Wyd.WSFiZ/Sied Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach 

Wyd.WSGE Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 

Wyd.WSGK Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej 

Wyd.WSH Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej 

Wyd.WSHE Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 

Wyd.WSH-E/Włoc. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku 

Wyd.WSH-E/Zamoś Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu 

Wyd.WSHiP Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Prawa 

Wyd.WSHiU Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług 

Wyd.WSIE Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej 

Wyd.WSIiZ Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 

Wyd.WSIZiA Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji 

Wyd.WSK Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kupieckiej 

Wyd.WSKiZ Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania 

Wyd.WSM/Gdynia Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni 

Wyd.WSM/Szcz. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie 

Wyd.WSMen Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej 

Wyd.WSNHiD Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 

Wyd.WSOSP Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych 

Wyd.WSOWL Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych 

Wyd.WSP/Bydg. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy 

Wyd.WSP/Częst. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 

Wyd.WSP/Kielce Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach 

Wyd.WSP/Kraków Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie 

Wyd.WSP/Olsztyn Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie 

Wyd.WSP/Rzeszów Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 

Wyd.WSP/Słupsk Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku 

Wyd.WSP/W-wa Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie 

Wyd.WSPiA Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu 

Wyd.WSPiAdm Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu 

Wyd.WSPimHC Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej 

Wyd.WSPiZ Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania 

Wyd.WSPolicji Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

Wyd.WSPS Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej 

Wyd.WSPTWP Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP 

Wyd.WSSG Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej 
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Wyd.WSSMiKS Wydawnictwo Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji 
Społecznej 

Wyd.WSSP Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej 

Wyd.WSTiE Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii 

Wyd.WSU Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach 

Wyd.WSUiB Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości 

Wyd.WSUiZ Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności i Zarządzania 

Wyd.WSUS Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu 

Wyd.WSZ Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania 

Wyd.WSzH Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej 

Wyd.WSZiA Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji 

Wyd.WSZiB Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości 

Wyd.WSZiF Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów 

Wyd.WSZiM Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu 

Wyd.WSZiNS Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych 

Wyd.WSZiP Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa 

Y.Pol.Eu.St. Yearbook of Polish European Studies 

YARS Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 

Z Prob.PPiPS Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej 

Zakamycze Kantor Wydawniczy Zakamycze 

Zam.Pub.Dor. Zamówienia Publiczne Doradca 

Zamawiający Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce 

Zarz. i Finanse Zarządzanie i Finanse 

ZCO Zachodnie Centrum Organizacji 

Zdr. i Zarz. Zdrowie i Zarządzanie 

Zdr.PiZ Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 

Ziemski Ziemski i Partnerzy Sp. z o.o. 

Ziggurat Ziggurat 

Znak Znak 

Znicz Wydawnictwo Znicz 

ZNSA Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 

ZNUJ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ZPP Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich 

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Zysk i S-ka Zysk i S-ka 

Żak Wydawnictwo Akademickie "Żak" 

ŻIH Żydowski Instytut Historyczny 

 
Glosy 
 
AUW PPiA Acta Universitatis Wratislaviensis Przegląd Prawa i Administracji 

BSN - IPUSiSP Biuletyn Sądu Najwyższego - Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw 
Publicznych 

EPS Europejski Przegląd Sądowy 

FK Finanse Komunalne 

Glosa Glosa 

GSP-Prz.Orz. Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 

Ius Novum Ius Novum 



Funkcjonalności LEX – instrukcja obsługi 
 

156 

 

KRS Krajowa Rada Sądownictwa 

LEX/el. System Informacji Prawnej LEX 

NP Nowe Prawo 

NPN Nowy Przegląd Notarialny 

OSP Orzecznictwo Sądów Polskich 

OwSS Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 

PiP Państwo i Prawo 

PP Przegląd Podatkowy 

PPC Polski Proces Cywilny 

PPH Przegląd Prawa Handlowego 

PPP Przegląd Prawa Publicznego 

PPrW Przegląd Prawa Wyznaniowego 

PPW Prawo Papierów Wartościowych 

Pr.w Dział. Prawo w Działaniu 

Prawo medyczne Prawo medyczne 

Prok.i Pr. Prokuratura i Prawo 

Prokurator Prokurator 

PS Przegląd Sądowy 

ST Samorząd Terytorialny 

St.Iur.Lubl. Studia Iuridica Lublinensia 

St.Iur.Torun. Studia Iuridica Toruniensia 

ZNSA Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 

ZNUJ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 
Pisma urzędowe 
 
LEX niepublikowane pisma urzędowe 

A.Rach.-Pod. Aktualności Rachunkowo-Podatkowe 

ABC ABC 

ABC Publikacje Elektroniczne ABC 

Amalker AWP Amalker 

Biul.Inf.SEF Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych 

Biul.Podat. Biuletyn Podatkowy 

Biul.Przeds. Biuletyn Przedsiębiorcy 

Biul.RIOSzcz Biuletyn Informacyjny RIO Szczecin 

Biul.SABk Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 

Biul.Skarb. Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów 

D.Podatnika Doradca Podatnika 

Dialog Dialog 

Dor.Podat. Doradztwo Podatkowe 

Dz. Praw Kr. Pol. Dziennik Praw Królestwa Polskiego 

Dz. Praw P. Pol. Dziennik Praw Państwa Polskiego 

Dz.U. Dziennik Ustaw 

Dz.U.UE.C Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - seria C 

Dz.Urz.MF Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów 

Dz.Urz.MF Dziennik Urzędowy Ministra Finansów 

Dz.Urz.MRiF Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów 
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Dz.Urz.UOKiK Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów 

FDP Forum Doradców Podatkowych 

Fiskus Fiskus 

G.Podatkowa Gazeta Podatkowa 

G.Prawna Gazeta Prawna 

G.Urzędowa Gazeta Urzędowa - dodatek do Gazety Prawnej 

Glosa Glosa 

I.Gosp.Wod.P. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie 

I-Bis I-Bis 

IBL Instytut Badawczy Leśnictwa 

IMP Oficyna Wydawnicza IMP 

IUSatTAX IUSatTAX 

Ks.PiR Księga Przychodów i Rozchodów 

KSiP Kontrola Skarbowa i Podatkowa 

LN/el. LN/el. 

Lubel Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 

Lubus Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 

Łódzk Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 

M.P. Monitor Polski 

M.Podat. Monitor Podatkowy 

M.Pr.Bank. Monitor Prawa Bankowego 

M.RiF Monitor Rachunkowości i Finansów 

M.Spół. Monitor Spółdzielczy 

OSG Orzecznictwo Sądów Gospodarczych 

PAN ISP Instytut Studiów Politycznych PAN 

Pisma MF-DS Pisma Ministerstwa Finansów - Dodatek Specjalny 

Pod.dochod.1997 Podatek dochodowy od osób prawnych w 1997 r. 

Podka Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 

Podla Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 

Por.GP Poradnik Gazety Prawnej 

Por.VAT Poradnik VAT 

Pozost. niepublikowane 

PP Przegląd Podatkowy 

PPD Przegląd Podatku Dochodowego 

Pr.Bankowe Prawo Bankowe 

Pr.Przeds. Prawo Przedsiębiorcy 

Rec.CJCE Recueil de jurisprudence 

Rejent Rejent 

RPP Rachunkowość. Poradnik praktyczny 

Rzeczposp. Adm Rzeczpospolita - Administracja 

Rzeczposp. DF Rzeczpospolita - Dobra Firma 

Rzeczposp. EksK Rzeczpospolita - Ekspert Księgowego 

Rzeczposp. PCD Rzeczpospolita - Prawo co dnia 

Rzeczposp. PiP Rzeczpospolita - Prawo i Praktyka 

Rzeczposp. Pod Rzeczpospolita - Podatki 

Rzeczposp. PwB Rzeczpospolita - Prawo w biznesie 
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Rzeczposp. PZUS Rzeczpospolita - Praca i ZUS 

S.Fin.-Ks. Serwis Finansowo-Księgowy 

S.Podat. Serwis Podatkowy 

St.Zam.Publ. Studia Zamówień Publicznych 

TGP Twoja Gazeta Podatkowa 

UKWB Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

UOKiK Wydawnictwo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

V.PiP Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika 

V.Podat. Vademecum Podatnika 

VAT-biul. VAT - Biuletyn o podatku od towarów i usług 

WHO WHO Regional Office for Europe 

Wspólnota Wspólnota 

Wspólnota-KurP Wspólnota - Kurier prawny 

Wspólnota-WM Wspólnota-wydanie monograficzne 

Wyd.Libron Libron Wydawnictwo Egis 

Wyd.WSGK Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej 

bip.city.poznan.pl  

bip.koszalin.pl  

bip.lublin.eu  

bip.myslowice.pl/  

bip.um.bielsko.pl  

bip.um.katowice.pl  

bip.um.skierniewice.pl  

bip.um.szczecin.pl  

bip.um.wroc.pl  

bip.uml.lodz.pl  

bip.warszawa.pl  

http://bip.ump.pl/  

http://chelm.bip-
gov.info.pl/bip/glowna 

 

http://sip.mf.gov.pl  

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/  

portal.tarnow.bip-gov.info.pl  

www.bfg.pl  

www.bialystok.rio.gov.pl  

www.bialystok.uc.gov.pl  

www.bip.gdansk.rio.gov.pl  

www.bip.goldap.pl  

www.bip.goleniow.pl  

www.bip.grudziadz.pl  

www.bip.hajnowka.pl  

www.bip.kielce.eu  

www.bip.krakow.pl  

www.bip.krasnik.eu  

www.bip.lodz.rio.gov.pl  

www.bip.nowysacz.pl  

www.bip.radom.pl  
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www.bip.ujazd.pl  

www.bip.uke.gov.pl  

www.bip.um.bytom.pl  

www.bip.um.opole.pl  

www.bip.um.suwalki.pl  

www.bip.um.swinoujscie.pl  

www.bip.um.wlocl.pl  

www.bip.umtychy.pl  

www.bip.warszawa.ic.gov.pl  

www.bip.zielonagóra.pl  

www.brpo.gov.pl  

www.bydgoszcz.rio.gov.pl  

www.csioz.gov.pl  

www.dia.com.pl  

www.ecb.eu  

www.eur-lex.europa.eu  

www.gdansk.pl  

www.gif.gov.pl  

www.giodo.gov.pl  

www.gis.gov.pl  

www.goia.org.pl  

www.gunb.gov.pl  

www.ickielce.pl  

www.icrzepin.asi.pl  

www.icwroclaw.pl  

www.is.biaman.pl  

www.is.gdansk.pl  

www.is.lublin.pl  

www.is.poznan.pl  

www.is.rzeszow.pl  

www.is.wroc.pl  

www.iskrakow.krak.pl  

www.isnet.katowice.pl  

www.iszgora.mf.gov.pl  

www.izbacelna.torun.pl  

www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl  

www.izba-skarbowa.kielce.pl  

www.izbaskarbowa.lodz.pl  

www.izba-skarbowa.opole.pl  

www.izba-skarbowa.szczecin.pl  

www.izba-skarbowa.waw.pl  

www.katowice.oia.pl  

www.katowice.rio.gov.pl  

www.kibr.gov.pl  

www.kielce.rio.gov.pl  

www.knf.gov.pl  

www.krakow.rio.gov.pl  
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www.krrit.gov.pl  

www.krus.gov.pl  

www.loia.pl  

www.lublin.rio.gov.pl  

www.men.gov.pl  

www.mg.gov.pl  

www.mi.gov.pl  

www.miasto.chojnice.pl  

www.mos.gov.pl  

www.mps.gov.pl  

www.mrr.gov.pl  

www.mswia.gov.pl  

www.mz.gov.pl  

www.nettax.com.pl  

www.nfz.gov.pl  

www.nia.org.pl  

www.niepelnosprawni.gov.pl  

www.oia.koszalin.pl  

www.oia.krakow.pl  

www.oiab.com.pl  

www.oipip.elbląg.pl  

www.oipip.gda.pl  

www.olsztyn.eu  

www.olsztyn.is.gov.pl  

www.olsztyn.rio.gov.pl  

www.olsztyn.uc.gov.pl  

www.ooia.pl  

www.pfron.org.pl  

www.pip.gov.pl  

www.podatki.biz  

www.poznan.rio.gov.pl  

www.rf.gov.pl  

www.rio.opole.pl  

www.rp.pl  

www.rzeszow.rio.gov.pl  

www.sejm.gov.pl  

www.senat.gov.pl  

www.sn.pl  

www.straz.gov.pl  

www.szczecin.rio.gov.pl  

www.um.gliwice.pl  

www.uokik.gov.pl  

www.ure.gov.pl  

www.uzp.gov.pl  

www.warszawa.rio.gov.pl  

www.wetgiw.gov.pl  

www.wroclaw.rio.gov.pl  
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www.zabrze.magistrat.pl  

www.zbp.pl  

www.zielonagora.rio.gov.pl  

www.zus.gov.pl  

 

16. Wysyłanie deklaracji przez Internet 

Deklaracje, informacje i zeznania podatkowe opracowane w Excelu można wysyłać do urzędu 
skarbowego Internetem bezpośrednio do systemu e-Deklaracje. Deklaracje elektroniczne 
wysyłane są w postaci pliku XML. Przesyłanie formularzy w formie załącznika w poczcie e-mail 
jest nieprawidłowe, dlatego też nie jest akceptowane przez urzędy skarbowe. 

1. Certyfikaty SSL 

Bezpośrednia wysyłka zeznania lub deklaracji podatkowej w Excelu i odbiór informacji z systemu e-
Deklaracje nie wymaga instalowania dodatkowych certyfikatów SSL gdyż systemy Windows XP i nowsze 
są w nie wyposażone. Certyfikat SSL używany jest dla pełnego zabezpieczenia przepływu danych 
pomiędzy użytkownikiem a serwerem oraz uwierzytelnienia właściciela i domeny. 

W przypadku braku możliwości połączenia z systemem Ministerstwa Finansów należy pobrać i 
zainstalować aktualne dane certyfikatu EV SSL serwera systemu e-Deklaracje, które są do pobrania 
TUTAJ. 

2. Wysyłka do systemu e-Deklaracje 

Wysyłka do systemu e-Deklaracje uruchamiana jest poprzez specjalne markro.  

 

 

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/do-pobrania/-/asset_publisher/rG2P/content/informacja-na-temat-certyfikatu-ssl-serwera-uslugi-web-services-systemu-e-deklaracje?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fe-deklaracje%2Fdo-pobrania%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rG2P%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_rG2P_
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Wzory deklaracji, informacji i zeznań podatkowych opracowanych w Excelu umożliwiają bezpośrednią 
wysyłkę do systemu e-Deklaracje bądź samo wygenerowanie deklaracji w postaci pliku xml. 
Wygenerowaną deklarację w postaci pliku xml. można później wysłać przy użyciu innego 
oprogramowania współpracującego z systemem e-Deklaracje. 

 

Formularz przed wysyłką do systemu e-Deklaracje można wysłać do bramki testowej i sprawdzić jego 
poprawność. 

3. Podpisywanie zeznań i deklaracji 

Wysyłane zeznania i deklaracje podpisuje się: 

- podpisem cyfrowym. Do podpisu deklaracji podatkowej podpisem cyfrowym potrzebne jest 
dodatkowe oprogramowanie (patrz punkt 4) 

- danymi autoryzującymi. W tym przypadku wpisuje się przychód z zeznania sprzed dwóch lat. 
Oznacza to, że w przypadku dokumentów podpisywanych danymi autoryzacyjnymi (podpisem 
elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu) składanych w 
2018 roku należy w sekcji „DANE AUTORYZUJĄCE" wpisać kwotę przychodu z zeznania lub rocznego 
obliczenia podatku za rok 2016. Jako kwotę przychodu za rok 2016 należy rozumieć, w przypadku: 

PIT-28(19) – poz. 45; 

PIT-36(23) poz. 90 albo poz., 141 jeżeli w zeznaniu za 2016 rok podatnik występował, jako małżonek; 

PIT-36L(12) – poz. 13 lub poz. 18; 

PIT-37(23) - poz. 64 albo poz., 95 jeżeli w zeznaniu za 2016 rok podatnik występował, jako małżonek; 

PIT-38(11) – poz. 24; 

PIT-39(7) – poz. 20; 

PIT-40(22) – poz. 57; 

PIT-40A(18) – poz. 38. 

W przypadku, kiedy podatnik za rok 2016 nie składał żadnego z w/w zeznań/rozliczeń w polu kwota 

przychodu za rok 2016 powinien wpisać wartość „0". 

4. Aplikacje do podpisu cyfrowego 
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Formularze podatkowe wymagające przy wysyłce do systemu e-Deklaracje podpisu cyfrowego 
współpracują z każdym oprogramowaniem zapewniającym konfigurację formatu podpisu zgodną z e-
Deklaracje. Sposób konfiguracji podpisu Ministerstwo Finansów przedstawia w instrukcji, która 
znajduje się TUTAJ>>> 

5. Sprawdzanie statusu wysyłki i pobieranie UPO 

Wzory deklaracji, informacji i zeznań podatkowych opracowanych w Excelu umożliwiają sprawdzenie 
statusu wysyłki i pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru. 

Po wysłaniu danych w formacie XML z wypełnionej deklaracji, przypisany im zostaje unikalny numer 
referencyjny na podstawie, którego można sprawdzić status wysłanego dokumentu. Co ważne 
wysłanie dokumentu nie jest równoznaczne z jego złożeniem! 

W przypadku pozytywnej weryfikacji (wyłącznie status „200” – „Przetwarzanie dokumentu 
zakończone poprawnie, pobierz UPO”), podatnik może pobrać i wydrukować lub zapisać Urzędowe 
Poświadczenie Odbioru (UPO) świadczące o poprawnym złożeniu deklaracji (podania). 

Po wysłaniu deklaracji system weryfikuje dane identyfikacyjne wykazane w deklaracji z danymi 
zawartymi w systemie centralnym oraz sprawdza, czy deklaracja nie jest duplikatem, a także czy nie 
złożono wcześniej deklaracji za ten sam okres w wersji elektronicznej. W wyniku negatywnej 
weryfikacji system odrzuca przesłaną deklarację nadając jej odpowiedni status.  

6. Kody błędów systemu e-Deklaracje 

Podczas sprawdzania statusu i pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) pojawiać będą 
się komunikaty pochodzące z systemu e-Deklaracje informujące o aktualnym statusie przetwarzania 
dokumentu. Komunikaty pogrupowane są w cztery kategorie: 

Grupa komunikatów (statusy 100-199) dla dokumentów, które nie nadają się do przetworzenia 
(wadliwy komunikat SOAP) lub nastąpił krytyczny błąd serwera. Aktualnie wykorzystywane: 

100 – Błędny komunikat SOAP 
101 – Proszę o ponowne przesłanie dokumentu 
102 – Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO 

Grupa komunikatów (statusy 200 – 299) dla dokumentów poprawnych lub uwzględniających 

dodatkową interakcję. Aktualnie wykorzystywany: 

200 – Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO 
200 – Przesłałeś duplikat, pobrane UPO dotyczy oryginału dokumentu. Przetwarzanie dokumentu 
zakończone poprawnie, pobierz UPO. 

Grupa komunikatów (statusy 300 – 399) dla dokumentów w trakcie przetwarzania. Aktualnie 

wykorzystywane: 

300 – Brak dokumentu  
301 – Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu 
302 – Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu 
303 – Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu 

Grupa komunikatów (statusy 400–499) dla dokumentów niepoprawnych ze względu na błędy 

strukturalne syntaktyki; kolejne statusy wskazują na powód odrzucenia. Aktualnie wykorzystywane: 

400 – Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem 
401 –Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd  
402 – Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji 
403 – Dokument z niepoprawnym podpisem 

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1209811/Oprogramowanie+do+podpisu+-+konfiguracja_na_WWW.pdf
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404 – Dokument z nieważnym certyfikatem 
405 – Dokument z odwołanym certyfikatem 
406 – Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą 
407 – Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką 
408 – Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie 
409 – Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów 
410 – Złożony dokument bez podpisu nie może być korektą 
411 – Weryfikacja negatywna – w systemie jest już złożony dokument z takim identyfikatorem 
podatkowym 
412 – Weryfikacja negatywna – niezgodność danych autoryzujących z danymi w dokumencie (np. 
niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia) 
413 – Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów 
414 – Weryfikacja negatywna –błąd w danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym 
imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu) 
415 – Zawartość załącznika niezgodna z deklarowaną listą plików 
416 – Dla tego typu deklaracji załącznik binarny nie jest dozwolony 
417 – Wniosek VAT - REF wymaga przynajmniej jednej z pozycji: VATRefundApplication lub 
ProRataRateAdjustment 
418 – Dla złożonej deklaracji wymagane jest użycie podpisu kwalifikowanego 
419 – Brak zaznaczenia celu złożenia formularza jako korekty deklaracji (zeznania) lub brak 
uzasadnienia przyczyny złożenia korekty deklaracji (zeznania) 
420 - Użycie podpisu DaneAutoryzujaceVAP jest dozwolone jedynie dla dokumentu VAP-1 
421 - Dokument VAP-1 można złożyć jedynie z użyciem podpisu DaneAutoryzujące VAP 
422 - Weryfikacja negatywna - dokument złożony z użyciem danych autoryzujących może złożyć 
wyłącznie podatnik, będący osobą fizyczną 
423 - Dokument może złożyć wyłącznie podmiot będący osobą fizyczną, niebędący pełnomocnikiem 
424 - Nie podano numeru VAT dostawcy lub numeru faktury, a nie jest to faktura uproszczona 
425 - Kod państwa członkowskiego identyfikacji dostawcy jest niezgodny z kodem  
państwa, do którego kierowany jest wniosek 
460 - Nieprawidłowa struktura NIP 
461 - Nieprawidłowa struktura Numeru identyfikacyjnego VAT lub go brak 
462 - Nieprawidłowa struktura Numeru IBAN 
463 - Nieprawidłowa struktura Kodu BIC 
464 - W przypadku wyrejestrowania należy wybrać Cel złożenia równy 2 
465 -W przypadku zmiany państwa członkowskiego identyfikacji konieczne jest podanie jej szczegółów 
466 - Nieprawidłowe podsumowanie kwot 
467 - Kod państwa członkowskiego konsumpcji nie może być taki jak kod państwa stałego miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej 

 
 

17. Nowy LEX - najczęściej zadawane 
pytania 

1. Nie mam dostępu do treści komentarzy / monografii / glos / artykułów / innych publikacji. 
Wcześniej te kategorie dokumentów otwierały się bez problemu. 

Wszystkie kategorie dokumentów dostępne w starej wersji programu są dostępne również w jego 
nowej wersji. Na liście prezentowane są zarówno publikacje posiadające pełną treść, jak i 
występujące jedynie w postaci notki bibliograficznej. Aby wyświetlić tylko publikacje posiadające 
pełną treść, należy odpowiednio zawęzić listę. 

W tym celu rozpoczynając pracę w Ekranie głównym programu należy wybrać Indeks a następnie 
interesujące nas Hasło (np. Administracyjne postępowanie). Następnie należy wybrać Komentarze i 
publikacje oraz interesującą nas kategorię dokumentów - przykładowo Monografie. 
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Ostatnim krokiem będzie zawężenie listy wyłącznie do monografii posiadających treść - w tym celu 
należy kliknąć na pole Dokumenty z treścią widoczne z lewej strony ekranu. 

 

Zawężanie list dla innych kategorii dokumentów (np. komentarzy) odbywa się w analogiczny sposób. 

2. Dlaczego niektóre z aktów prawnych mają oznaczenie "Dokument nie posiada treści", a treść innych 
prezentowana jest jedynie w wersji PDF? Czy pozostaną one w takiej formie? 

Celem Redakcji Programu LEX jest jak najszybsze dostarczenie Użytkownikom informacji o nowych 
aktach prawnych. Stąd informacje o nich widoczne są w Programie, gdy tylko zostaną dodane do bazy 
danych. Akty takie otrzymują status „w opracowaniu”. W trakcie trwania procesu opracowania 
technicznego i merytorycznego przez Redakcję, do aktu dołączana jest treść w formacie PDF, a 
następnie w wersji elektronicznej wraz ze wszystkimi metadanymi (relacje, ocena obowiązywania 
itp.). 
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Po zakończeniu procesu status „w opracowaniu” zostaje zastąpiony statusem „obowiązuje”, 
„oczekuje”, „utracił moc” bądź wskazaniem, że akt należy do jednej z grup nieocenianych względem 
obowiązywania („nienormatywny”, „jednorazowy” albo „indywidualny”). 

 

3. Jak można otwierać kilka zakładek podczas pracy z programem? 

Wykorzystując możliwości przeglądarek internetowych, w zależności od potrzeb dokumenty można 
otwierać w nowych kartach przeglądarki, klikając na dokument prawym klawiszem myszy i wybierając 
opcję „Otwórz w nowej karcie”. Dzięki temu można  korzystać z dowolnej ilości 
dokumentów/widoków jednocześnie. Kartami można dowolnie zarządzać: przestawiać kolejność, 
dodawać do ulubionych itp.  

 

4. Jak umieścić akty prawne w folderze Ulubione? 

Zalecamy utworzenie katalogu w Aktówce, która obecnie przejęła funkcjonalność „Ulubionych” dzięki 
któremu można przechowywać ulubione dokumenty. W Aktówce możemy dowolnie tworzyć katalogi i 
zamieszczać w nich wybrane dokumenty. Aby stworzyć nowy katalog należy przejść do „Aktówki” 
(klikając „Aktówka” na lewym panelu strony głównej, następnie należy kliknąć „Utwórz”, „Nowy 
katalog”. Wyświetli się okno w którym nadajemy nazwę dla katalogu.  

Jeśli katalog ustawimy jako domyślny – będziemy mogli dodawać do tego katalogu dokumenty 
bezpośrednio ze strony głównej czy ze strony z wynikami wyszukiwania. 
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5. Jak wyświetlić wersję aktu?  

Wersję aktu można wyświetlić na dwa 
sposoby:  

1. Ustawiając datę obowiązywania – datę 
obowiązywania ustawiamy z poziomu strony 
głównej klikając na datę wyświetla się 
kalendarzyk. Data obowiązywania 
obejmuje cały program, nie tylko wybrany 
dokument.  

Przykład: ustawiamy datę obowiązywania 
na 10.04.2982, po wpisaniu w okno 
wyszukiwania kc otworzy nam się wersja 
Kodeksu Cywilnego obowiązująca w tym 
dniu czyli wersja od 06.04.1982 r.  

2. Po przejściu do dokumentu wybieramy 
„Wersje” i przechodzimy do wybranej 
wersji.  

 

6. Czy wraz z współpracownikiem mogę 
logować się na to samo konto? 

Nie ma takiej możliwości, aby równolegle pracować w ramach tego samego konta. Każdy użytkownik 
powinien dysponować własnym kontem (adresem e-mail), z którego wynikają pewne korzyści takie 
jak m.in. obsługa Mojej Strefy.  

Jeżeli wielu użytkowników korzystało by z tego samego konta, to informacje, które im dostarczamy 
nie mogłyby być spersonalizowane dla potrzeb poszczególnych użytkowników. Wyjątkiem jest dostęp 
po IP – funkcjonalność nie jest dostępna automatycznie, więcej o dostępach w materiałach od serwisu 
logowania.  

7. Dlaczego wpisując dane zapytanie na liście wyników wyszukiwania mam różne typy dokumentów? 

Listy są zróżnicowane, ponieważ dla danego zapytania trafniejszy może być komentarz a nie akt 
prawny. Jeżeli zajdzie potrzeba wyświetlenia tylko jednej kategorii dokumentów należy skorzystać z 
zawężeń na lewym panelu.  

8. Czy mogę wyświetlić cały indeks na jednej stronie? 

Indeksy haseł jest bogatszy zatem wyświetlenie wszystkich haseł nie byłoby czytelne. Drzewko haseł 
można przeszukiwać "ręcznie" jak również skorzystać z funkcjonalności "przeszukaj hasła" która 
umożliwia przeszukanie nie tylko haseł ale również podhaseł. 

9. Dlaczego w programie komentarze wydawane dotychczas przez wydawnictwo LexisNexis dostępne 
dostępne są teraz jako wydane przez Wolters Kluwer S.A.? 

W programie udostępnianie są kolejne wydania książek (komentarzy i monografii) LexisNexis, 
wydawanych już pod marką WK. Są one kontynuacją dotychczasowych serii wydawniczych. 

10. Dostępne w publikacji komentarze podzielone są według trudnej do zrozumienia systematyki i 
wydają się być niekompletne. Dlaczego? 
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Z poszczególnych publikacji książkowych wydzielane są komentarze dotyczące określonego aktu 
prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych tego aktu. Taka praktyka pozwala precyzyjnie 
podłączyć pod określony akt prawny i jego jednostkę redakcyjną określony fragment komentarza. 
Skutkuje to jednak koniecznością przechodzenia przez Użytkownika między poszczególnymi 
fragmentami publikacji, jeżeli korzysta się z listy wyszukanych fragmentów. 

11. W jaki sposób określana jest liczba komentarzy w programie? Czy liczone są pojedyncze publikacje 
uprzednio wydane np. w formie książkowej, czy też każdy fragment z komentarza jest liczony 
oddzielnie? 

Ilość publikacji w bazie jest obliczana identycznie jak we wcześniejszej wersji programu. Liczone są 
komentarze do poszczególnych aktów prawnych, tj. jeśli komentarz książkowy omawia trzy ustawy to 
pojawia się na liście trzy razy. Różnica w stosunku do wcześniejszej wersji jest taka, że komentarze 
mające wiele wydań są „zwijane”, dlatego licznik może wskazywać mniej pozycji niż we 
wcześniejszym interfejsie programu. 

12. Czy jest możliwość wyświetlenia całej listy dokumentów od razu? 

Doczytywanie listy dokumentów zostało wprowadzone jako alternatywa dla stronicowania, które jest 
negatywnie oceniane przez Użytkowników. Nie ma technicznej możliwości otworzenia w programie 
on-line bezpośrednio listy setek czy wręcz tysięcy obiektów. Twórcy programu musieli się zdecydować 
na jedną z dwóch opcji i wybrano tę, która jest przez Użytkowników oceniania jako mniej uciążliwa. 

13. Dlaczego w Rocznikach czasopism zawartość podzielona jest stronami zamiast tytułami 
artykułów? 

Po wejściu w rocznik określonego czasopisma, można kliknąć na cały numer i przeglądać listy 
artykułów po tytułach z danego numeru. 

18. Informacje techniczne 

Wymagania techniczne, Polityka prywatności i Informacje o prawach autorskich. 

Minimalne wymagania Systemu LEX dla Windows: 

- Komputer PC, mysz, standardowa klawiatura; 

- Rozdzielczość ekranu: minimalna: 1024x768, zalecana do komfortowej pracy: 1280x1024; 

- Przeglądarka WWW:  Microsoft Internet Explorer (bez IE9 oraz IE10), Firefox, Chrome w 
najnowszych wersjach oraz dwie wstecz; 

- Konfiguracja przeglądarki: włączona obsługa Javascript, włączona obsługa cookies. 
 

Dodatkowe aplikacje umożliwiające wykorzystanie wszystkich możliwości programu Microsoft Word 
2003 (lub nowszy) przydatny do edycji formularzy (wzorów pism). Jeśli użytkownik programu nie 
zamierza edytować formularzy, a tylko je drukować, to wystarczy zaopatrzyć się w bezpłatny 
Microsoft Word Viewer. Do pobrania z: http://support.microsoft.com/kb/889347/. 
 
Wtyczka Adobe Acrobat Reader Umożliwia przeglądanie plików zapisanych w formacie PDF.Do 
pobrania z: http://adobe.com/products/reader/. 
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Dostęp do usługi z przeglądarki http (www) i https (ssl) 

Dostęp do Serwisu Logowania Wolters Kluwer: o ile autoryzacja w przypadku danego klienta jest 
realizowana przez Serwis Logowania. W takim przypadku niezbędny jest dostęp do serwisów 
http://logowanie.wolterskluwer.pl i https://borg.wolterskluwer.pl 
Konto e-mail dla każdego użytkownika oraz możliwość odbierania przez niego wiadomości pocztą 
elektroniczną 
Adobe Flash Player 9.0 (lub nowszej), administrator licencji ze strony klienta musi mieć włączoną w 
przeglądarce powyższą wtyczkę. 
 
Polityka prywatności 
 
Korzystając z Serwisu Logowania WK, wyrażają Państwo zgodę na Politykę prywatności i cookies 
Wolters Kluwer. 
 
Informacje o prawach autorskich 
 
Ikonografia Glyphicons użyta na zasadzie licencji „PRO”: http://glyphicons.com/license/ 
Zdjęcia na Ekranie powitalnym:  
1. http://www.flickr.com/photos/gpoo/9004993292/ 
2. http://www.flickr.com/photos/abee5/8314929977/ 
Użyte na zasadzie licencji Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ 
 
SORL 
W produkcie jest używany silnik wyszukiwania SOLR 4.6. 
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Obsługa plików *.pdf 
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Dodawanie domeny wolterskluwer.pl do listy adresów zaufanych 

Ustawienia poczty Użytkownika mogą powodować, iż newslettery z istotnymi informacjami o 

zmianach w prawie mogą być przenoszone do folderu ze spamem. W poniższej instrukcji 

przedstawiamy, jak dodać adres, z którego są wysyłane newslettery do listy adresów zaufanych 

(tzw. białej listy).  

Gmail 

1. Kliknij ikonę ustawień skrzynki mailowej 

 

2. Wybierz opcję „Ustawienia” 

3. Wybierz opcję „Filtry i zablokowane adresy” 

http://www.wolterskluwer.pl/polityka-prywatnosci
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4. Kliknij funkcję „Utwórz nowy filtr” 

 

5. W polu „Od” wprowadź adres naszego newsletter’a (newsletter@wolterskluwer.pl) i kliknij 

„Utwórz nowy filtr” 

 

6. Zaznacz pola „Nigdy nie wysyłaj do spamu” oraz „Przypisz kategorię” z wybraną z listy 

opcją „Oferty”, a następnie kliknij „Utwórz filtr” 
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Interia 

1. Kliknij ikonę ustawień skrzynki mailowej 

 

2. Wybierz opcję „Antyspam” 

 

3. Na dole strony znajdziesz pole „Zaufane”, wprowadź w nim adres naszego newsletter’a 

(newsletter@wolterskluwer.pl) i kliknij „Dodaj” 
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o2 

1. Kliknij „Opcje” skrzynki mailowej 

 

2. Wybierz opcję „Filtry”, następnie „Dodaj filtr” 
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3. W polu „Od” wprowadź adres naszego newsletter’a (newsletter@wolterskluwer.pl), zaznacz 

„Nigdy nie oznaczaj jako spam”, następnie „Zapisz filtr”. 

 

Onet 

1. Kliknij ikonę ustawień skrzynki mailowej 

 

2. Wybierz funkcję „Antyspam” 
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3. Wybierz opcję nowy zaufany adres e-mail 

 

4. Wprowadź adres naszego newsletter’a (newsletter@wolterskluwer.pl) i kliknij „Dodaj”. 

 

wp.pl 

1. Kliknij pole „opcje”, z listy wybierz „Filtry”, następnie „Dodaj filtr” 
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2. W polu „Od” wprowadź adres naszego newsletter’a (newsletter@wolterskluwer.pl), zaznacz 

opcję „Nigdy nie oznaczaj jako spam”, a następnie zapisz filtr. 

 

MS Outlook 

1. Wybierz opcję „Wiadomości śmieci” a następnie „Opcje wiadomości śmieci” 
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 2. Wybierz opcję „Bezpieczni nadawcy”, kliknij funkcję „Dodaj…”, wpisz adres naszego newslettera 

(newsletter@wolterskluwer.pl) , kliknij „ok” a następnie „Zastosuj” 

 

 

Thunderbird 

1. Wybierz opcję „Narzędzia”, a następnie opcję „Filtrowanie wiadomości” 
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2. Utwórz nowy filtr, klikając „Nowy…” 
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3. Ustaw filtrowanie według poniższego wzoru i kliknij „Ok”   

 

 


