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Podsumowanie zaliczenia 





Czym jest Legalis? 

Jest to komercyjna baza aktów prawnych 
(także tłumaczeń), orzeczeń, komentarzy i 
monografii prawniczych, a także informacji 
gospodarczej oraz wzorów pism procesowych. 
 

 

Zakres dostępu do dokumentów  w Legalisie,  

zależy od wykupienia modułów. 

 



Interfejs 



Legalis proponuje takie moduły, jak: 

 

 



Legalis proponuje takie moduły, jak: 

 

 



Legalis proponuje takie moduły, jak: 

 

 



Wyszukiwanie w Legalisie 

 

1) Za pomocą głównego Menu 

2) Za pomocą Haseł  

3) W formularzu wyszukiwania 

4) W formularzu wyszukiwania 
zaawansowanego 



Menu główne 
 
1) Akty Prawne 

2) Prawo UE 

3) Orzeczenia Sądów 

4) Orzeczenia Administracji 

5) Interpretacje 

6) Komentarze 

7) BeckOK 

8) Praktyczne wyjaśnienia 

9) Systemy 
 

 

 
10) Monografie 
11) Czasopisma 
12) ius.focus 
13) Translator 
14) Bibliografia 

15) Wzory 

16) Informatory 

 



Wyszukiwanie w Menu głównym 

• Po wyborze jednej z kategorii można ją 
uszczegółowić. 

• Legalis ma jednak mniej opcji filtrowania 
niż LEX. 

• Szczegółowe wyszukiwanie jest możliwe 
w panelu wyszukiwania 
zaawansowanego. 



Przykładowy profil aktu prawnego 



Spis treści i metryka 

Dokumenty 
powiązane – 
wyłącznie akty 
prawne 



Wersje aktu i zmiany 



Akty wykonawcze 

Akty wykonawcze 
ze wskazaniem 
konkretnego  
artykułu, w którym 
zawarte jest 
zobowiązanie 



Orzeczenia 

Orzeczenia ze 
wskazaniem 

konkretnego artykułu  



Komentarze 



Przykładowy profil orzeczenia 



Podgląd artykułu 



Wyszukiwanie za pomocą Haseł  

Istnieje możliwość 
uszczegółowienia kategorii 
przez wybór dziedziny bądź 
rodzaju dokumentu.  



Wyszukiwanie w formularzu wyszukiwania 



Jak zawęzić kategorie? 

I. W kategoriach wyszukiwania 

II. W Menu głównym 



Jak zawęzić kategorie? 

III. Za pomocą filtrowania wyników 

Uwaga! 

Jest to 

wyszukiwanie za 

pomocą 

formularza 

wyszukiwania 

zaawansowanego  



Wyszukiwanie za pomocą formularza 
wyszukiwania zaawansowanego  

Panel 
podstawowy 

Możliwość 
przeszukania 
danej kategorii 
dokumentu. 



Wyszukiwanie za pomocą formularza 
wyszukiwania zaawansowanego  

Wybór danej 
kategorii 
dokumentów 
powoduje… 



Wyszukiwanie za pomocą formularza 
wyszukiwania zaawansowanego  

…uszczegółowienie 
danej kategorii. 



Przeszukiwanie kategorii aktów  

Status aktu prawnego. 

Wyszukiwanie frazy. 

Adres publikacyjny. 

Wyszukiwanie aktów 
prawnych dotyczących 
konkretnej ustawy lub 
jednostki redakcyjnej. 

Uwaga! Dotyczy tylko 
niektórych aktów prawnych, 
np. kodeksów.  

Rodzaj aktu prawnego. 

Daty związane z obowiązywaniem. 



Przeszukiwanie kategorii prawa UE 

Status aktu prawnego. 

Adres publikacyjny. 

Wyszukiwanie aktów 
prawnych dotyczących 
konkretnej ustawy lub 
jednostki redakcyjnej. 

Uwaga! Dotyczy tylko 
niektórych aktów prawnych, 
np. kodeksów.  

Daty związane z obowiązywaniem. 

Numer Celex – niepowtarzalny 
numer aktu prawnego w systemie 

EUR-LEX (unijny odpowiednik 
ISAP). 



Przeszukiwanie kategorii orzeczeń 

Wyszukiwanie po sygnaturze 

Data wydania 

Forma, np. wyrok 

Dane o sądzie i składzie 

Wyszukiwanie w publikatorze 

Numer publikacji w Legalisie 

Pozwala wytypować 
najpopularniejsze orzeczenia 

w danej kategorii 



Przeszukiwanie kategorii Interpretacji 

Wyszukiwanie po sygnaturze 

Data wydania 

Wyszukiwanie interpretacji 
dotyczących konkretnej 

ustawy lub jednostki 
redakcyjnej. 

Uwaga! Dotyczy tylko 
niektórych aktów prawnych, 

np. kodeksów 

Organ 



Przeszukiwanie kategorii księgozbiorów 

Wybór rodzaju publikacji 

Możliwość wyszukania 
konkretnej pozycji lub 

publikacji danego autora 

Wyszukiwanie publikacji 
dotyczących konkretnej 

ustawy lub jednostki 
redakcyjnej (także po adresie 

publikacyjnym) 

Wyszukiwanie w konkretnych 
czasopismach wydawanych 

przez C. H. Beck 



Przeszukiwanie kategorii księgozbiorów 

Wyszukiwanie publikacji 
powiązanych z konkretnym 

aktem prawnym i konkretnym 
artykułem – w LEXie 
musieliśmy najpierw  

wyszukać akt prawny, aby móc 
otworzyć opcję Dokumenty 

powiązane i odnaleźć 
publikacje. 

UWAGA!  
Dotyczy to tylko wybranych 

aktów prawnych (np. 
kodeksów) 



Przeszukiwanie kategorii księgozbiorów 

Uzyskujemy dostęp do 
wszystkich publikacji 
odnoszących się do 

konkretnej jednostki 
redakcyjnej. 

A następnie możemy tą 
kategorię uszczegółowić.  



Przykładowy profil Publikacji 



Spis treści oraz przypisy 

Rozdziały i podrozdziały.  

Po kliknięciu w numer 
przypisu rozwija się okienko 

wskazujące na 
przywoływaną pozycję.  



Przeszukiwanie kategorii wzorów 

Zawsze wyszukujemy aktu 
prawnego , do którego ma 

odnosić się dany wzór (albo 
wyszukujemy skrótem albo 
po adresie publikacyjnym), 

np...  

Kodeks postępowania 
cywilnego 



Przykładowy profil wzoru 



Bibliografia i Praktyczne Wyjaśnienia 

Wyszukiwanie w tych 
dwóch kategoriach jest 

zbliżone do wyszukiwania 
w Księgozbiorze.  
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