Baza prawa
Baza Legalis jest najobszerniejszą i kompleksową bazą prawa polskiego. Wszystkie typy danych
w wersji Legalis on-line aktulizowane są codziennie (dni robocze). Baza zawiera m.in.:


akty prawne – System Legalis oferuje najobszerniejszą bazę aktów prawnych oraz gwarantuje
dostęp do kompletu ujednoliconych aktów z Dziennika Ustaw. Pełne teksty z zachowaniem
wszystkich wersji czasowych umożliwiają ich porównywanie w prosty i intuicyjny sposób.
W bazie Legalis znajduje się komplet aktów źródłowych od 1918 r.

Akty prawne w bazie Systemu Legalis to:


Dzienniki urzędowe ministerstw



Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie




Dzienniki urzędowe UE L i C
Prawo miejscowe



orzecznictwo – bogata baza najbardziej aktualnego orzecznictwa sądów polskich i europejskich
m.in.: Sądu

i urzędów



Najwyższego, Naczelnego

Prawo korporacyjne
Projekty ustaw

Sądu

Administracyjnego, Wojewódzkich

Sądów

Administracyjnych, Sądów Apelacyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału
Sprawiedliwości UE, w tym obszerna baza niepublikowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
W sumie, w Bazie znajduje się ponad 1 822 500 orzeczeń od 1925 r. (stan na styczeń 2019 r.)


wzory pism i umów – największa na rynku baza wzorów pism i umów, prezentowanych
w formacie word, excel i pdf. Część wzorów zawiera praktyczne objaśnienia (powiązane
z odpowiednimi modułami komentarzowymi). W sumie prezentowanych jest ponad 22 500
wzorów (stan na wrzesień 2018 r.)



informator – baza adresów podmiotów publicznych, dane o wskaźnikach stosowanych
w gospodarce



aktualności i kalendarium – źródło informacji o zmieniającym się prawie



Polska Bibliografia Prawnicza PAN – obejmuje wszystkie – ponad 365 000 (stan na wrzesień
2018 r.) – pozycje od 1970 r.

Akty prawne
W Systemie Legalis znajduje się komplet ujednoliconych aktów prawnych opublikowanych
w Dzienniku Ustaw od 1918 r.
Teksty aktów:


na bieżąco ujednolicane przez Wydawnictwo, z zachowaniem wszystkich wersji czasowych oraz
tekstów pierwotnych i aktów zmieniających;



przypisy informujące o zmianach, hasła od redakcji



proste porównywanie wersji poszczególnych artykułów, wyróżnienia artykułów zmienionych i łatwy
dostęp do wersji tekstów na dzień



bezpośrednio z artykułów aktów prawnych odesłania do aktów wykonawczych, orzecznictwa,
wyjaśnień i komentarzy



teksty aktów publikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, Dziennikach Urzędowych
poszczególnych ministerstw oraz Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych

Metryki:


kompleksowa informacja o akcie prawnym, jego tytule, rodzaju, datach wydania, publikacji, wejścia
w życie, obowiązywaniu lub uchyleniu, wersjach czasowych i zmianach



pozwalają śledzić relacje i powiązania z innymi aktami



odesłania do orzecznictwa, wyjaśnień, komentarzy i aktów wykonawczych



pełna informacja o polskim systemie prawa, na bieżąco aktualizowana



wszystkie akty zamieszczone w programie posiadają metryki, w tym komplet aktów opublikowanych
w Dzienniku Ustaw od 1918 r. oraz w Monitorach Polskich od 1930 r. – 190 500 metryk (stan na
styczeń 2019 r.)

Oryginały:


pozwalają na zapoznanie się z wersją oryginalną aktu prezentowaną jako fotografia odpowiedniego
Dziennika

Aktualności:


akty prawne zamieszczane już następnego dnia po ich opublikowaniu w Dzienniku Ustaw
i Monitorze Polskim

Kalendarium:


dzięki któremu można z łatwością śledzić zmiany w prawie, sprawdzić, jakie akty prawne wchodzą
dzisiaj w życie i jakie się uchyla

Orzecznictwo
Orzecznictwo i wyjaśnienia:


orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów
Administracyjnych, Sądów Apelacyjnych, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Antymonopolowego,
Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych oraz




orzeczenia publikowane oraz niepublikowane
urzędowe wyjaśnienia Urzędów i Izb Skarbowych oraz interpretacje Ministra Finansów

Ponad 1 822 500 orzeczeń od 1925 roku (stan na styczeń 2019 r.).
Glosy i informacje o glosach:


uzupełnieniem bazy orzeczeń są powiązane z orzeczeniami informacje o glosach, tezy głos oraz
wybrane pełne brzmienia

Wzory pism i dokumentów
Wzory pism i dokumentów:


bogaty zbiór pism i dokumentów, kompleksowo obejmujący wiele dziedzin prawa. Zamieszczono
zarówno wzory urzędowe, w tym formularze, jak i autorskie wzory pism procesowych, wzory umów.
Wzory można wypełnić w komputerze i wydrukować lub wydrukować i wypełnić ręcznie.
Prezentowane są w formacie Word, Excel lub w formacie pdf



każdy wzór przyporządkowany jest do artykułu aktu prawnego oraz dostępny przez spis tematyczny
i indeks haseł

W sumie prezentowanych jest ponad 22 000 wzorów (stan na styczeń 2019 r.).

Moduły komentarzowe
System Legalis oferuje treści w podziale na moduły komentarzowe w wersji Standard i Premium oraz
moduły specjalistyczne.
Istotą modułowej struktury Systemu Legalis jest dostarczenie prawnikom najbardziej wartościowych
i dopasowanych do ich potrzeb treści autorskich.
Zawartość modułów Standard to treści precyzyjnie powiązane z aktami prawnymi i orzeczeniami.
Zawierają cenione przez prawników komentarze, monografie oraz opinie i artykuły problemowe
z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck, publikowane w najbardziej znanych seriach książkowych.
Zawartość modułów Premium to komplet treści dostępnych w modułach Standard, a ponadto:


wyspecjalizowane komentarze Wydawnictwa C.H.Beck,



głęboka wiedza o całym systemie prawa dzięki wybranym tomom unikalnych serii systemów prawa,



najnowsze komentarze aktualizowane kwartalnie (BeckOK® – komentarze zawsze aktualne),



najistotniejsze orzecznictwo, unikalnie wyselekcjonowane i skomentowane we współpracy
z najlepszymi kancelariami prawnymi na rynku (ius.focus® – istota orzecznictwa).

Moduły komentarzowe



















Prawo cywilne
Postępowanie cywilne
Prawo rodzinne
Prawo spółek handlowych
Prawo rynku kapitałowego
Unia Europejska
Prawo pracy
Prawo administracyjne
Prawo podatkowe
Prawo nieruchomości
Zamówienia publiczne
Prawo karne
Postępowanie karne
Prawo upadłościowe
Prawo gospodarcze
Prawo własności intelektualnej
Prawo medyczne
Prawo samorządowe

Moduły specjalistyczne
Moduły specjalistyczne to grupa modułów zawierających kompleksowe i unikatowe informacje
z dziedzin podlegających dynamicznym zmianom i wymagających bardzo szybkich aktualizacji:


n.ius – aktualności legislacyjne i orzecznicze; autorskie opracowania projektowanych i bieżących



zmian w prawie
Rzeczpospolita. „Prawo co dnia” – prawna część „Rzeczpospolitej” – aktualności, podatki, praca,



samorząd, analizy i opinie
Prawo podatkowe – prof. Modzelewski – dostęp do zasobów serii „Prawo Podatkowe” Instytutu



Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o. o.
BeckOK® – komentarze zawsze aktualne – aktualizowane kwartalnie komentarze do wiodących



kodeksów,
Systemy prawa – kompleksowe opracowanie czterech systemów prawa: prywatnego, karnego,



administracyjnego i handlowego,
Praktyczne wyjaśnienia dedykowane głównie pracownikom administracyjnym w jednostkach



samorządu terytorialnego oraz małym i średnim przedsiębiorstwom;
ius.focus® – istota orzecznictwa – wyselekcjonowane, ekspercko opracowane i opatrzone



komentarzem kluczowe orzecznictwo,
Translator – obcojęzyczne tłumaczenia aktów prawnych, słowniki, wzory pism i dokumentów



Generator wniosków KRS – narzędzie, które w łatwy i intuicyjny sposób pozwala na uzupełnianie




formularzy składanych do Krajowego Rejestru Sądowego,
Beck KRS – elektroniczne, pełne odpisy KRS,
Monitor Prawno-Gospodarczy – dane prawno-gospodarcze.

n.ius®
Aktualności legislacyjne i orzecznicze.


Autorskie opracowania projektowanych i bieżących zmian w prawie.



Eksperckie komentarze i analiza najnowszych, istotnych dla praktyki stosowania prawa
rozstrzygnięć sądów.

N.ius® to nowe, dynamicznie opracowywane przez ekspertów treści w zakresie:


legislacji – omówienie projektowanych i bieżących zmian w prawie ze wskazaniem istotnych
zmian i skutków nowelizacji



orzecznictwa – wybór aktualnych i istotnych dla praktyki stosowania prawa rozstrzygnięć
sądów polskich, europejskich, a także orzecznictwa krajowych sądów zagranicznych, ze
wskazaniem implikacji dla polskiego systemu prawnego.

Aktualności prezentowane są w powiązaniu z 18 modułami komentarzowymi, a także
z poziomu jednostek aktu prawnego, którego dotyczą. W obrębie przepisu sygnalizują nie tylko zmianę
czy istotne orzeczenie, ale dają również możliwość zapoznania się z autorskim opracowaniem
nowelizacji lub rozstrzygnięcia.

Rzeczpospolita
Prawnicze aktualności „Rzeczpospolitej” codziennie w Systemie Legalis.



Codzienne, najważniejsze wiadomości z „Prawa co dnia” – prawnej części dziennika
„Rzeczpospolita” zgromadzone zostały w osobnym, dedykowanym module specjalistycznym.



Przepisy, komentarze i analizy ekspertów z zakresu prawa cywilnego, karnego, podatkowego,
samorządowego, pracy oraz prawa proceduralnego.



Treści z dziennika „Rzeczpospolita” zintegrowane zostały z pozostałymi zasobami Systemu
Legalis i dostępne są z poziomu menu, poprzez wyszukiwarkę oraz bogaty system wewnętrznego
linkowania.

Prawo podatkowe – prof. Modzelewski
Moduł specjalistyczny Prawo podatkowe – prof. Modzelewski oferuje dostęp do zasobów serii „Prawo
Podatkowe” Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o. o.
Autorami książek są wybitni specjaliści z zakresu polskiego prawa podatkowego, którzy są również
praktykami – pracownikami lub doradcami podatkowymi w Instytucie Studiów Podatkowych. Wszystkie
publikacje powstają pod redakcją naukową prof. dr. hab. Witolda Modzelewskiego.
Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Najbardziej znany specjalista w dziedzinie podatków i prawa podatkowego. Profesor Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Autor i współautor kilku tysięcy publikacji książkowych i artykułów poświęconych głównie podatkom i
prawu podatkowemu.
Moduł oferuje dostęp m.in do komentarzy:


Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług



Komentarz do Dyrektywy 2006/112/WE



Komentarz do ustawy o podatku akcyzowym



Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych



Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych




Komentarz do podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
Komentarze do Dyrektyw UE dotyczące podatków bezpośrednich

oraz wiele innych specjalistycznych wydawnictw Instytutu analizujących zmiany w prawie podatkowym.

BeckOK® – komentarze zawsze aktualne
BeckOK® – komentarze zawsze aktualne to unikalna oferta komentarzy do najważniejszych aktów
prawnych w wersji elektronicznej.


Aktualizowane kwartalnie – co 90 dni zespół autorów wprowadza najnowsze orzecznictwo



i rozbudowuje treść komentarzy.
Interaktywne – bogaty system linkowania z bazą wiedzy, trzypłaszczyznowa struktura, wygodna



nawigacja.
Praktyczne – stworzone przez prawników praktyków do mobilnego użytku.

Dostępne komentarze:


Kodeks cywilny (wraz z przepisami wprowadzającymi) – red. dr hab. Konrad Osajda



Kodeks postępowania cywilnego – red. prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ



Kodeks rodzinny i opiekuńczy – red. dr hab. Konrad Osajda



Prawa konsumenta – red. dr hab. Konrad Osajda



Kodeks spółek handlowych – red. r.pr. Zbigniew Jara



Kodeks karny – red. prof. dr. hab. Ryszard Stefański



Kodeks postępowania karnego – red. prof. dr hab. Jerzy Skorupka



Kodeks postępowania administracyjnego – red. prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski,



red. prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska
Kodeks pracy – red. dr hab. Krzysztof Walczak



Prawo budowlane i nieruchomości – red. Dariusz Okolski



Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe – red. dr hab. Konrad Osajda



Podatek dochodowy od osób prawnych – red. Aleksandra Obońska, Adam Wacławczyk,



Agnieszka Walter
VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług – Jerzy Martini, Przemysław Skorupa, Marek Wojda




Finanse publiczne – red. dr Agnieszka Mikos-Sitek
Zamówienia publiczne – red. r.pr. Marzena Jaworska.

Systemy prawa
Systemy prawa to specjalistyczny moduł, składający się z:


Systemu Prawa Prywatnego,



Systemu Prawa Handlowego,




Systemu Prawa Administracyjnego
Systemu Prawa Karnego.

Moduł stworzony został z myślą o wsparciu prawników w sprawach najtrudniejszych, wymagających
spojrzenia systemowego na całą gałąź prawa.

System Prawa Prywatnego
System Prawa Prywatnego to wielotomowe dzieło wydawane przy współpracy z Instytutem Nauk
Prawnych PAN, opracowane przez najwybitniejszych polskich autorów. Kompleksowo omawia cały
polski system prawa prywatnego. Nad redakcją merytoryczną całego zbioru czuwał prof. Zbigniew
Radwański, którego dzieło kontynuuje prof. Bogudar Kordasiewicz a redaktorami naukowymi
poszczególnych tomów są wybitni specjaliści w danych dziedzinach.
Moduł System Prawa Prywatnego zawiera ponad 20 tomów:


Prawo cywilne – cz. ogólna T. 1 pod redakcją prof. dr. hab. Marka Safjana



Prawo cywilne – cz. ogólna T. 2 pod redakcją prof. Zbigniewa Radwańskiego



Prawo rzeczowe T. 3 pod redakcją prof. dr. hab. Tomasza Dybowskiego



Prawo rzeczowe T. 3 pod redakcją prof. dr. hab. Edwarda Gniewka



Prawo rzeczowe T. 4 pod redakcją prof. dr. hab. Edwarda Gniewka



Prawo zobowiązań – cz. ogólna T. 5 pod redakcją prof. dr. hab. Ewy Łętowskiej



Prawo zobowiązań – cz. ogólna T. 6 pod redakcją prof. dr. hab. Adama Olejniczaka



Prawo zobowiązań – cz. ogólna T. 6 Suplement pod redakcją prof. dr. hab. Adama Olejniczaka



Prawo zobowiązań – cz. szczegółowa T. 7 pod redakcją prof. Jerzego Rajskiego



Prawo zobowiązań – cz. szczegółowa T. 8 pod redakcją dr hab. Janiny Panowicz-Lipskiej



Prawo umów nienazwanych T. 9 pod redakcją prof. dr. hab. Wojciecha Jana Katnera



Prawo spadkowe T. 10 pod redakcją prof. dr. hab. Bogudara Kordasiewicza



Prawo rodzinne T. 11 pod redakcją prof. dr. hab. Tadeusza Smyczyńskiego



Prawo rodzinne T. 12 pod redakcją prof. dr. hab. Tadeusza Smyczyńskiego



Prawo autorskie T. 13 pod redakcją prof. dr. hab. Janusza Barty



Prawo własności przemysłowej T. 14A pod redakcją prof. dr. hab. Ryszarda Skubisza



Prawo własności przemysłowej T. 14B pod redakcją prof. dr. hab. Ryszarda Skubisza



Prawo konkurencji T. 15 pod redakcją prof. dr. hab. Mariana Kępińskiego



Prawo Spółek Osobowych T. 16 pod redakcją prof. dr. hab. Andrzeja Szajkowskiego



Prawo spółek kapitałowych T. 17A pod redakcją prof. dr hab. Stanisława Sołtysińskiego



Prawo spółek kapitałowych T. 17B pod redakcją prof. dr hab. Stanisława Sołtysińskiego



Prawo papierów wartościowych T. 18 pod redakcją prof. Andrzeja Szumańskiego



Prawo papierów wartościowych T. 18 + suplement pod redakcją prof. Andrzeja Szumańskiego



Prawo papierów wartościowych T. 19 pod redakcją prof. Andrzeja Szumańskiego



Prawo prywatne międzynarodowe T. 20A pod redakcją prof. dr. hab. Maksymiliana Pazdana



Prawo prywatne międzynarodowe T. 20B pod redakcją prof. dr. hab. Maksymiliana Pazdana



Kwartalnik Studia Prawa Prywatnego.

System Prawa Handlowego
System Prawa Handlowego prezentuje zagadnienia z zakresu prawa handlowego, rozumianego jako
wyspecjalizowana część prawa prywatnego dotycząca przedsiębiorców i spółek prawa handlowego.
Redaktorem merytorycznym wszystkich tomów w serii był prof. Stanisław Włodyka .
W module znajdują się:


Prawo umów handlowych T. 5



Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców T. 7



Prawo międzynarodowe handlowe T. 9



Prawo karne gospodarcze T. 10



Prawo spółek handlowych T. 2



Prawo umów handlowych T. 5



Arbitraż handlowy T. 8



Prawo handlowe T. 1




Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych T. 7
Prawo umów handlowych T. 5.

System Prawa Administracyjnego
System Prawa Administracyjnego to wielotomowe dzieło kompleksowo omawiające cały polski
system prawa administracyjnego. Redaktorami merytorycznymi całego zbioru są prof. dr hab. Roman
Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski oraz prof. dr hab. Andrzej Wróbel.
W module znajdują się:


Instytucje

prawa

Niewiadomskiego

administracyjnego.

T.

1 pod

redakcją prof.

dr.

hab.

Zygmunta



Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej T. 2 pod redakcją prof. dr.
hab. Mirosława Wyrzykowskiego



Europeizacja prawa administracyjnego T. 3 pod redakcją prof. dr. hab. Andrzeja Wróbla



Wykładnia w prawie administracyjnym T. 4 pod redakcją prof. zw. dr. hab. Leszka
Leszczyńskiego



Prawne formy działania administracji T. 5 pod redakcją prof. dr. hab. Jana Bocia



Podmioty administrujące T. 6 pod redakcją prof. dr. hab. Zygmunta Niewiadomskiego



Prawo

administracyjne

materialne

T.

7 pod

redakcją prof.

dr.

hab.

Zygmunta

Niewiadomskiego


Publiczne prawo gospodarcze T. 8A pod redakcją prof. dr. hab. Leona Kieresa



Publiczne prawo gospodarcze T. 8B pod redakcją prof. dr. hab. Leona Kieresa



Prawo procesowe administracyjne T. 9 pod redakcją prof. zw. dr. hab. Romana Hausera



Prawo procesowe administracyjne T. 9 pod redakcją prof. dr. hab. Andrzeja Skoczylasa



Sądowa kontrola administracji T. 10 pod redakcją prof. zw. dr. hab. Romana Hausera



Stosunek służbowy T. 11 pod redakcją prof. dr. hab. Zygmunta Niewiadomskiego



Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji T. 12 pod redakcją dr. Jerzego
Parchomiuka.

System Prawa Karnego
System Prawa Karnego to nowa seria wydawnicza będąca realizacją powstałego przed kilkoma laty
zamysłu stworzenia kompleksowego, wielotomowego dzieła, którego redaktorami są wybitni
przedstawiciele nauki prawa karnego i praktyki wymiaru sprawiedliwości. Redaktorem merytorycznym
całego zbioru był prof. dr hab. Andrzej Marek.

†prof. dr. hab. Andrzeja Marka



Zagadnienia ogólne T. 1 pod redakcją



Źródła prawa karnego T. 2 pod redakcją prof. dr. hab. Marka Bojarskiego



Nauka o przestępstwie. T. 3 pod redakcją prof. dr. hab. Ryszarda Dębskiego



Nauka o przestępstwie T. 4 pod redakcją prof. nadzw. dr. hab. Lecha Paprzyckiego



Nauka o karze. T. 5 pod redakcją prof. dr. hab. Tomasza Kaczmarka



Kary i środki karne. T. 6 pod redakcją prof UwB dr hab. Mirosławy Melezini



Środki zabezpieczające T. 7 pod redakcją prof. nadzw. dr. hab. Lecha Paprzyckiego



Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym T. 8 pod redakcją prof. dr. hab. Lecha
Gardockiego



Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze T. 9 pod redakcją prof. UAM dr. hab. Roberta
Zawłockiego



Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym T. 10 pod redakcją prof. dr. hab. Jarosława
Warylewskiego



Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe
T. 11 pod redakcją prof. dr. hab. Marka Bojarskiego.

Praktyczne wyjaśnienia
Praktyczne wyjaśnienia to nowy typ treści w systemie Legalis, dedykowany głównie pracownikom
administracyjnym w jednostkach samorządu terytorialnego oraz małym i średnim
przedsiębiorstwom. Krótka i klarowna forma, na zasadzie „pytanie – odpowiedź” pozwala szybko
zapoznać się z poradą eksperta, dotyczącą nowej lub nietypowej sytuacji z zakresu:


kadr i płac



finansów i księgowości




BHP
zamówień publicznych.

Praktyczne wyjaśnienia to nowy rodzaj kontentu autorskiego obok komentarzy, monografii
i czasopism. Wiedza do natychmiastowego zastosowania.

ius.focus® – istota orzecznictwa
Wyselekcjonowane, ekspercko opracowane i opatrzone komentarzem kluczowe orzecznictwo.
Streszczenia orzeczeń publikowane są w ramach modułów Premium.
Obszary prawa i współpracujące kancelarie:


Prawo cywilne | Domański, Zakrzewski, Palinka



Postępowanie cywilne | Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy



Prawo rodzinne | Baszuk Czernicka Baszuk



Prawo handlowe | Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak



Prawo rynku kapitałowego | CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k.



Prawo pracy | Raczkowski Paruch



Prawo administracyjne | GWW Woźny i Wspólnicy Sp.k.



Prawo podatkowe | PwC



Prawo nieruchomości | Dentons



Prawo karne | Królikowski Marczuk Geromin




Postępowanie karne | Dr Andrzej Ważny Kancelaria Adwokacka
Prawo własności intelektualnej | Traple Konarski Podrecki

Translator
Translator to moduł ułatwiający obsługę zagranicznych klientów, zawiera:


zintegrowane słowniki angielskie, niemieckie i rosyjskie, przez co umożliwia wyszukiwanie
tłumaczeń haseł w wybranym języku lub słowniku oraz fraz powiązanych




tłumaczenia aktów prawnych
tłumaczenia wzorów umów pism i innych dokumentów

Materiały są dostępne w działach tematycznych oraz prezentowane pod merytorycznie powiązanymi
artykułami aktów prawnych.

Generator wniosków KRS
Generator wniosków KRS to specjalistyczny moduł Systemu Informacji prawnej Legalis, który w łatwy
i intuicyjny sposób pozwala na uzupełnianie formularzy składanych do Krajowego Rejestru Sądowego.
Dedykowany jest kancelariom prawnym obsługującym spółki, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz
biurom rachunkowym.
Generator wniosków KRS eliminuje ryzyko wystąpienia błędów spowodowanych koniecznością
wielokrotnego wpisywania tych samych informacji na różnych formularzach. Poprzez dynamiczny dobór
kolejnych kroków, wykreślanie pustych pól i automatyczne generowanie gotowego formularza wraz
z załącznikami zasadniczo przyspiesza proces obsługi spółek.
Moduł obejmuje szereg zdarzeń, powiązanych z trzema różnymi spółkami: z ograniczoną
odpowiedzialnością, akcyjną i komandytową. Zdarzenia te koncentrują się na czynnościach
dokonywanych poprzez złożenie wniosku do sądu rejestrowego i obejmują:
1. Rejestrację spółki,
2. Zmianę spółki, oraz
3. Wykreślenie spółki z rejestru.
Korzystanie z generatora wniosków pozwala zatem na dokonanie specyfikacji zakładanej spółki przy
procesie jej rejestracji, wprowadzenie zmian w jej składzie czy zasadach funkcjonowania, a także
zakończenie jej działalności zgodnie z przepisami prawa.

Beck KRS
Beck KRS jest modułem, oferującym dostęp do pełnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego
dla ponad 647 000 podmiotów znajdujących się w KRS. Beck KRS zawiera:


elektroniczne, pełne odpisy KRS, zawierające dane analogiczne do tych, które znajdują się na
oryginalnym odpisie KRS



wielowymiarowe powiązania kapitałowe w formie graficznej



publikowane sprawozdania finansowe



wyszukiwarka podmiotów z podpowiedziami



pełna historia zmian podmiotów oraz alerty o zmianach



oryginały publikowanych raportów finansowych




dane teleadresowe z mapami
informacje o zamówieniach publicznych.

Monitor Prawno – Gospodarczy
Monitor Prawno – Gospodarczy (MPG) prezentuje komplet danych publikowanych w dziennikach
urzędowych, szczegółowe dane KRS, a także informacje o powiązaniach kapitałowych.
Umożliwia ocenę sytuacji gospodarczej podmiotów dzięki dostępowi do największego na rynku
polskim zbioru publikowanych i niepublikowanych sprawozdań finansowych.
W module znajdują się:


wpisy KRS pierwotne – około 342 000



wpisy KRS wtórne w postaci tekstowej i skanów – ponad 2 351 000



publikowane i niepublikowane sprawozdania finansowe – łącznie około 1 147 000



odesłania do skanów wpisów do Monitora Sądowego i Gospodarczego



informacje ogólne o podmiocie (dane identyfikujące, dane teleadresowe, podstawowa informacja



z KRS)
szczegółowe dane KRS (m.in. informacje statutowe, informacje o udziałowcach, informacje



o zarządzie, informacje o prokurentach, informacje o rodzaju działalności)
powiązania kapitałowe – powiązania osób wchodzących w skład organów podmiotu z innymi



podmiotami
wyszukiwarka podmiotów i osób wg następujących kryteriów: nazwa, KRS, NIP, REGON, PESEL
oraz adres

Funkcjonalności
Czytelna i przejrzysta forma prezentacji informacji:


indeks haseł tematycznie przedstawiający zasoby programu



spisy treści dla każdego modułu



biblioteki roczników aktów prawnych



artykuły kluczowych aktów opisane tytułami od redakcji



bezpośredni dostęp z artykułów aktów prawnych do komentarzy, orzeczeń, wyjaśnień, opinii,



wzorów
system wewnętrznych odesłań między dokumentami.

Unikalne funkcjonalności w komentarzach:


opcja „Widok aktu” prawnego z poziomu komentarza




cytat z treścią komentowanego artykułu
bogata metryka komentarza.

Nowoczesne, efektywne i szybkie wyszukiwanie:


wyszukiwanie wybranych tekstów w dokumentach i ich tytułach z uwzględnieniem polskiej fleksji
i zaznaczaniem fraz



wyszukiwanie w wersjach aktów prawnych




czytelne formularze wyboru (np. daty, publikacji)
łączenie kryteriów

Nowatorskie funkcje:


możliwość przeglądania stanu prawnego całej bazy na wybrany dzień



funkcję porównywania treści poszczególnych wersji aktu prawnego



łatwy system przeglądania zmian




interaktywne kalendarium zmian prawa
dostęp do oryginalnych wersji – skanów aktów

Standardowe opcje:


drukowanie wybranych przez użytkownika informacji (z podglądem wydruku)



wypełnianie wzorów i formularzy



praca z edytorami tekstów



kopiowanie danych z zachowaniem formatowania



zakładki – jednoczesna praca z kilkoma dokumentami




ulubione – własne zestawy potrzebnych dokumentów
notatki – własne uwagi do treści aktów

Baza dostępna jest w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym w E-Czytelni /budynek Dziekanatu
przy budynku CIN, Al. Niepodległości 53, pokój 34/, Czytelni Czasopism /pokój 11/, na wszystkich
komputerach należących do sieci UAM jak również dla uprawnionych użytkowników
z komputerów domowych po zalogowaniu się do baz danych w Internecie.

Aktualizacja: październik 2019

Opracowanie: Natasza Stratyńska

