
Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest „dostawa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

Systemu Informacji Prawnej on-line wraz z aktualizacjami przez okres 12 miesięcy na wskazane przez 

zamawiającego adresy IP": 

a) dostęp z sieci lokalnej Zamawiającego dla nielimitowanej liczby użytkowników, w tym 

co najmniej 100 użytkowników równoczesnych; 

b) dostęp spoza sieci lokalnej Zamawiającego (z dowolnego adresu IP) dla 

nielimitowanej liczby użytkowników, w tym co najmniej 50 użytkowników imiennych, 

równoczesnych z dodatkową funkcją umożliwającą korzystanie z zasobów wcześniej 

zapisanych w Aktówce i dostepnych w historii przegladania, bez połączenia z Internetem. 

c) Przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania systemu, realizowane w budynku 

Zamawiającego, w grupach co najwyżej 20 osobowych. 

2. Wymagania ogólne. 

1) System informacji prawnej dostępny w trybie on-line przez Internet oznacza, że: 

a) aplikacja, baza danych i inne oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania Systemu, 

są zainstalowane na serwerach Wykonawcy; 

b) Użytkownicy korzystają z Systemu poprzez sieć Internet przy użyciu przeglądarki 

internetowej Firefox. 

2) Uprawnienia dostępu on-line przez Internet z sieci lokalnej Zamawiającego, o których mowa 

w ust. 1 punkt 1) lit. a), nie mogą ograniczać liczby użytkowników, którzy będą korzystać z 

Systemu w sposób nierównoczesny. Jedynym ograniczeniem ilościowym dla tej wersji 

dostępów jest liczba równoczesnych użytkowników korzystających z Systemu, określona w 

przedmiocie zamówienia. 

3) Uprawnienia dostępu on-line przez Internet spoza sieci lokalnej Zamawiającego, o których 

mowa w ust. 1 punkt 1) lit. b), muszą pozwalać na dostęp do Systemu z dowolnego adresu 

IP w Internecie, po autoryzacji użytkownika jedynie poprzez login i hasło (bez instalowanych 

indywidualnie na urządzeniu dostępowym kluczy licencyjnych), co najmniej takiej liczbie 

użytkowników równoczesnych, jak określono w przedmiocie zamówienia. 

4) W przypadku, gdy użytkownik korzysta w sieci lokalnej Zamawiającego z dostępu poprzez 

login i hasło określonego w punkcie 3), System nie może zaliczać tego jako dostęp, o którym 

mowa w punkcie 2). 

5) Oba typy dostępów określonych w przedmiocie zamówienia w ust. 1 punkt 1) muszą być 

jednorodne co do interfejsu użytkownika, sposobu posługiwania się systemem i zawartości 

merytorycznej Systemu. 



6) Wykonawca dostarczy uprawnienia dostępu przez przeglądarkę do narzędzi 

administracyjnych służących do zarządzania użytkownikami Zamawiającego w Systemie. 

7) Aktualizacje Systemu na serwerach Wykonawcy, w szczególności jego zawartości 

merytorycznej, będą realizowane na bieżąco, nie rzadziej niż co tydzień. 

8) W godzinach od 6 do 24 każdego dnia dostępność Systemu nie może być niższa niż 98% 

(liczona jako współczynnik czasu dostępności do czasu ogółem, w skali tygodnia). 

3. Wymagania dotyczące szkoleń. 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia cyklu szkoleń dla pracowników 

Zamawiającego, w postaci prezentacji zasad posługiwania się Systemem, w grupach co 

najwyżej 20 osobowych. 

2) Liczba grup nie przekroczy 10. Czas szkolenia - wg potrzeb pracowników Zamawiającego. 

3) Szkolenia będą realizowane w budynku WSA w Poznaniu, w uzgodnionych terminach. 

4) Szkolenia rozpoczną się bezpośrednio po zawarciu umowy na podstawie ustalonego 

harmonogramu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

4. Wymagania minimalne dotyczące zawartości merytorycznej i funkcjonalności Systemu. 

Opisane poniżej wymagania mają charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszy 

zakres zawartości i funkcjonalności. 

4.1. Wymagania dotyczące zawartości merytorycznej. 

A. Dziennik Ustaw. 

1. Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 roku wraz z oceną co do obowiązywania (co 

najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, 

data wejścia w życie). 

2. Komplet tekstów aktów ujednoliconych, opublikowanych od 1 stycznia 1918 roku. 

3. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące. 

4. Komplet skanokopii tekstów pierwotnych identycznych co do formy jak tekst opublikowany w 

wersji papierowej. 

5. Komplet tekstów projektów ustaw wraz z kompletem uzasadnień od III Kadencji Sejmu. 

B. Monitor Polski. 

1. Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 roku ( co najmniej: identyfikator, tytuł, organ 

wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, data utraty 

mocy). 

2. Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych co do obowiązywania, 

opublikowanych od 1 stycznia 1945 roku. 

3. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące. 

4. Komplet tekstów pierwotnych (zeskanowanych) identycznych co do formy jak tekst 

opublikowany w wersji papierowej. 



C. Prawo miejscowe. 

1. Komplet ujednoliconych i ocenianych co do obowiązywania tekstów aktów prawnych 

opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych od wprowadzenia 16 województw 

ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa. 

2. Możliwość wyszukiwania aktów prawa miejscowego w zawężeniu dla wybranego 

województwa, powiatu, gminy, także z jednoczesną możliwością wyszukania dla wybranej 

tematyki wg indeksów hasłowych. 

D. Dzienniki Urzędowe. 

Ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych 

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (aktualnych i stanowiących 

kontynuację dzienników wydawanych przez urząd występujący pod inną nazwą), w tym: 

1. Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych od 2001 r. 

2. Dziennik Urzędowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od 2009 r. 

3. Dziennik Urzędowy Agencji Wywiadu 2010 r. 

4. Dziennik Urzędowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego od 2007 r. 

5. Dziennik Urzędowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej od 2004 r. 

6. Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska od 2011 r. 

7. Dziennik Urzędowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 2012 r. 

8. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar od 2001 r. 

9. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego od 1980 r. 

10. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej od 2000 r. 

11. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji od 2000 r. 

12. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej od 2001 r. 

13. Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego od 2006 r. 

14. Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych od 2003 r. 

15. Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd od 1997 r. 

16. Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej od 2000 r. 

17. Dziennik Urzędowy Ministra Administracji i Cyfryzacji od 2012 r. 

18. Dziennik Urzędowy Ministra Budownictwa od 2006 r. 

19. Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej od 1988 r. 

20. Dziennik Urzędowy Ministra Finansów od 1971 r. 

21. Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki od 2008 r. 

22. Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki Morskiej od 2006 r. 

23. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury od 2001 r. 

24. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju od 2013 r. 

25. Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wcześniej Dziennik 

Urzędowy Ministra Kultury) od 2001 r. 



26. Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Informatyzacji (wcześniej -Dziennik Urzędowy Ministra 

Nauki i Informatyzacji i Komitetu Badań Naukowych oraz Dziennik Urzędowy Ministra 

Nauki i Komitetu Badań Naukowych) od 2001 r. 

27. Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2006 r. 

28. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej od 2001 r. 

29. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej (wcześniej Dziennik Urzędowy 

Ministra Polityki Społecznej) od 2005 r. 

30. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Socjalnej od 1988r. 

31. Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wcześniej Dziennik Urzędowy 

Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej) od 1999 r. 

32. Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju Regionalnego od 2013 r. 

33. Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa od 2002 r. 

34. Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki od 2012 r. 

35. Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych (wcześniej Dziennik Urzędowy Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji) od 1992 r. 

36. Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych od 2001 r. 

37. Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości od 1985 r. 

38. Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska (wcześniej: Minister Środowiska i Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska) od 2002 r. 

39. Dziennik Urzędowy Ministra Transportu od 2006 r. 

40. Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Budownictwa od 2005 r. 

41. Dziennik Urzędowy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej od 2011 r. 

42. Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2001 r. 

43. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia (wcześniej Dz. Urz. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej) 

od 1982 r. 

44. Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego od 1982 r. 

45. Dziennik Urzędowy Państwowej Agencji Atomistyki od 2010 r. 

46. Dziennik Urzędowy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2002 r. 

47. Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej od 2006 r. 

48. Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego od 2003 r. 

49. Dziennik Urzędowy Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast od 2001 r. 

50. Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od 2001 r. 

51. Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej od 2001 r. 

52. Dziennik Urzędowy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty od 2005 r. 

53. Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych 2011 r. 

54. Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego od 2002 r. 

55. Dziennik Urzędowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1980 r. 

56. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia od 2007 r. 



E. Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej 

(seria L - wydanie polskie, seria C - wydanie polskie, polskie wydanie specjalne). 

1. Komplet informacji formalnych o aktach opublikowanych w tych dziennikach (co najmniej: 

identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data 

wejścia w życie). 

2. Ujednolicone teksty aktów prawnych ukazujących się w języku polskim opublikowane od 1 

maja 2004 r. wraz z oceną co do obowiązywania. 

3. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące. 

4. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych. 

5. Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia - zmieniany 

przez, uchyla - uchylony przez, wykonuje - wykonywany przez). 

6. Odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów 

wykonawczych z poziomu tekstu aktu (dla serii serii L) 

F. Orzecznictwo sądów, orzecznictwo administracji i pisma urzędowe. 

1. Orzeczenia publikowane w zbiorach urzędowych, wydawnictwach prawniczych oraz 

pochodzące z baz dostępnych na stronach internetowych. 

2. Orzeczenia sądów powszechnych wszystkich szczebli, sądów apelacyjnych, Sądu 

Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, 

Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

3. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz), Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej (TSUE), rezolucje Komitetu Ministrów Rady Europy. 

4. Orzeczenia administracji: wojewodów, Głównej Komisji Arbitrażowej, Regionalnych Izb 

Obrachunkowych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Zespołu Arbitrów przy Prezesie 

UZP i Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie UZP, Komisji orzekających w Sprawach o 

Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. 

5. Pisma urzędowe administracji, w tym: organów skarbowych i celnych wszystkich szczebli, 

ministerstw, urzędów centralnych, ZUS, RIO, NBP, KNF, PIP, UOKiK, urzędów miast, urzędów 

gmin. 

6. Ocena co do aktualności wraz z czytelnym oznaczeniem na listach wynikowych. 

G. Publikacje prawne (komentarze, monografie, artykuły i inne publikacje). 

1. Publikacje (w tym artykuły publikowane w czasopismach prawnych i branżowych), do przepisów 

i orzeczeń wydanych przez instytucje polskie oraz europejskie. 

2. Powiązane z aktami prawnymi i orzecznictwem. 

3. Do najważniejszych aktów prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa karnego, 

prawa publicznego (w tym podatkowego), między innymi wymienione poniżej: 

1. Komentarze książkowe do ustawy Kodeks cywilny 

2. Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania cywilnego 

3. Komentarze książkowe do ustawy Kodeks karny 



4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania karnego 

Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 

Komentarze książkowe do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

Komentarze książkowe do ustawy Kodeks spółek handlowych 

Komentarze książkowe do ustawy Kodeks pracy 

Komentarze książkowe do ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

Komentarze książkowe do ustawy Ordynacja podatkowa 

Komentarze do Kodeksu cywilnego 

Komentarze do Kodeksu postępowania cywilnego 

Komentarze do Kodeksu karnego 

Komentarze do Kodeksu postępowania karnego 

Komentarze do Kodeksu postępowania administracyjnego 

Komentarze do Ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

Komentarze do Kodeksu spółek handlowych 

Komentarze do Kodeksu pracy 

Komentarze do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

Komentarze do Ordynacji podatkowej 

Komentarze do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

Komentarze do Kodeksu karnego skarbowego 

Komentarze do Kodeksu karnego wykonawczego 

Komentarze do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia 

Komentarze do Kodeksu wykroczeń 

Komentarze do ustawy prawo upadłościowe i naprawcze 

Komentarze do ustawy o finansach publicznych 

Komentarze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

Komentarze do ustawy o dostępie do informacji publicznej 

Komentarze dot. ochrony danych osobowych 

Komentarze do ustawy o ustroju sądów powszechnych 

Komentarze z zakresu prawa spółdzielczego 

Komentarze do prawa ochrony środowiska 

Komentarze dot. prawa wodnego 

Komentarze z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów 

Komentarze dot. prawa telekomunikacyjnego 

Komentarze dot. prawa konstytucyjnego 

Komentarze dot. prawa energetycznego 

Komentarze dotyczące gospodarki nieruchomościami 

Komentarze dotyczące prawa upadłościowego i naprawczego 

Komentarze z zakresu prawa budowlanego 

Komentarze z zakresu prawa gospodarczego 

Komentarze z zakresu prawa mieszkaniowego 



44. Komentarze z zakresu prawa własności intelektualnej 

45. Komentarze związane z tematyką zamówień publicznych 

46. Komentarze dot. planowania i zagospodarowania przestrzennego 

47. Komentarze dot. kosztów sądowych 

48. Komentarze dot. ubezpieczeń społecznych 

49. Komentarze z zakresu prawa ubezpieczeniowego gospodarczego 

50. Komentarze dot. prawa pracy 

51. Komentarze dot. prawa rodzinnego i opiekuńczego 

52. Komentarze dot. prawa rynku kapitałowego 

53. Komentarze dot. prawa samorządowego 

54. Komentarze dot. prawa podatkowego 

55. Komentarze dot. prawa rolnego 

56. Komentarze dot. prawa medycznego 

57. Komentarze do aktów prawnych Unii Europejskiej 

58. Monografie (pełne teksty książek) dotyczące prawa polskiego i europejskiego 

59. Monografie związane z tematyką zamówień publicznych 

H. Glosy i Tezy. 

I. Glosy i Tezy do orzeczeń sądów polskich, orzeczeń sądów europejskich oraz orzeczeń 

administracji. 

2. W tym także publikowane w ogólnodostępnych wydawnictwach i czasopismach (np. Przegląd 

Prawa i Administracji, Europejski Przegląd Sądowy, Glosa, Orzecznictwo Sądów Polskich, 

Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, Państwo i Prawo, Przegląd Podatkowy, 

Przegląd Prawa Publicznego, Przegląd Sądowy, Przegląd Prawa Handlowego, Samorząd 

Terytorialny, Finanse Komunalne, Przegląd Prawa Europejskiego) . 

3. Ocena co do aktualności tez wraz z czytelnym oznaczeniem na listach wynikowych. 

I. Bibliografia prawnicza. 

Bibliografia rozumiana jako wykaz informacji o dokumentach piśmienniczych (książki, czasopisma, 

prace autorskie), zapisy bibliograficzne zgromadzone i opracowane pod względem merytorycznym. 

J. Informator Prawno Gospodarczy. 

1. Komplet ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) od wejścia 

wżycie ustawy z dnia 30 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

2. Komplet ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Polskim B (M.P.B), Monitorze Spółdzielczym B. 

(M.S.B.) od roku 2001 r. 

3. Komplet danych rejestrowych KRS opublikowanych w MSiG od co najmniej 2001 roku. 

4. Informacje o dacie uprawomocnienia wykreślenia podmiotu z KRS. 

5. Sprawozdania finansowe opublikowane w MSiG, M.P.B. oraz M.S.B. 



4.2. Wymagania dotyczące funkcjonalności. 

1. Metryka aktu prawnego oraz przepisu prawnego - brzmienie aktu i przepisu prawnego przy 

każdej zmianie, tytuł aktu prawnego, data wydania, data wejścia w życie, data zmiany oraz 

miejsce publikacji, rodzaj aktu prawnego, a dla aktów już nieobowiązujących informacja o dacie 

uchylenia aktu. 

2. Wzajemne powiązania formalne między aktami prawnymi (relacje typu: zmienia - zmieniony 

przez, uchyla - uchylony przez, wykonuje - wykonywany przez, ujednolica - ujednolicony przez, 

wprowadza - wprowadzony przez, interpretuje - interpretowany przez). 

3. Możliwość dokonywania przez użytkownika zmiany daty oceny, co do obowiązywania aktów z 

Dz. U. i M.P., czego efektem ma być przywołanie całego systemu prawa - aktów 

obowiązujących, nieobowiązujących oraz oczekujących (wersji tekstów oraz relacji między 

aktami, z uwzględnieniem relacji z aktami wykonawczymi) na wybraną przez użytkownika 

dowolną datę z przeszłości. 

4. Możliwość śledzenia zmian w przepisach na dany dzień - kiedy akt prawny wchodzi w życie, 

kiedy jest zmieniany, bądź też traci moc. 

5. Prezentacja wszystkich wersji aktów prawnych, w tym możliwość wyboru przez użytkownika 

wersji aktu prawnego aktualnej na dany dzień. 

6. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów prawnych obowiązujących i 

uchylonych. 

7. Oznaczenie identyfikacji aktów obowiązujących, nieobowiązujących i oczekujących 

publikowanych w Dz. U. i M.P. 

8. Odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów 

wykonawczych z poziomu tekstu aktu. 

9. Odwołania do cytatów/tez/pism z piśmiennictwa prawniczego z poziomu tekstu aktu 

prawnego (jednostki redakcyjnej) lub z poziomu metryki aktu prawnego. 

10. Odwołania do komentarzy, orzeczeń, pism urzędowych z poziomu tekstu aktu prawnego 

(jednostki redakcyjnej) lub z poziomu metryki aktu prawnego. 

11. Możliwość przeglądania tekstów projektów zmieniających akt obowiązujący z poziomu 

konkretnej jednostki redakcyjnej aktu prawnego, której dotyczy projekt 

12. Możliwość kopiowania zarówno całości jak również części dokumentów bezpośrednio z 

programu do edytora tekstu. 

13. Możliwość pracy na kilku aktach jednocześnie, automatycznie otwieranie nowego aktu 

prawnego w nowym oknie (zakładce). 

14. Możliwość przeglądania tekstów projektów zmieniających akt obowiązujący z aktu 

obowiązującego (projekty w relacji z aktem obowiązującym). 

15. Możliwość wydruku całego aktu prawnego, poszczególnych jednostek redakcyjnych, 

zaznaczonego fragmentu, z przypisami i bez przypisów z zachowaniem formatowania 

widocznego na monitorze. 

16. Możliwość wyświetlenia treści całego aktu prawnego/komentarza/monografii lub jego fragmentu. 



17. Możliwość zaznaczenia jednostki redakcyjnej danego aktu i przeniesienia do nowego okna, 

w którym wyświetlone będą pełne wersje historyczne tej jednostki redakcyjnej. 

18. Zbiór obowiązujących formularzy urzędowych opublikowanych w Dziennikach Ustaw i 

Monitorach Polskich. 

19. Możliwość porównania treści całego aktu prawnego po zmianie do jego wersji przed zmianą. 

20. Oznaczenie identyfikacji aktów obowiązujących, nieobowiązujących (archiwalnych) i 

oczekujących publikowanych w Dz. U. i M. P., dziennikach urzędowych (resortowych) oraz 

dziennikach wojewódzkich (prawa miejscowego). 

21. Oznaczenie w zakresie projektów ustaw dokumentów aktualnych i archiwalnych. 

22. Oznaczenie w zakresie orzeczeń i pism urzędowych dokumentów aktualnych i nieaktualnych.3 

23. Rozpoznawanie grupy orzeczeń o nieaml identycznej treści w zakresie sentencji, opisu stanu 

faktycznego i uzasadnienia prawnego. 

24. Wskazanie orzeczeń o podobnej treści, najbardziej zbliżonych merytorycznie do aktualnie 

przeglądanego orzeczenia. 

25. Możliwość natychmiastowego przejścia z tezy do fragmentu uzasadnienia, z którego ta teza 

pochodzi. 

4.3. Wymagania dotyczące możliwości wyszukiwania i inne. 

1. Wyszukiwanie wg identyfikatora aktu prawnego, sygnatury orzeczenia, numeru druku projektu 

ustawy, wg rocznika, wg organu wydającego, rodzaju aktu, indeksu przedmiotowego, słowa 

/wyrażenia z odmianą fleksyjną. 

2. Wyszukiwanie wg daty wydania, opublikowania, obowiązywania. 

3. Wyszukiwanie dokumentów zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym według numeru 

KRS. 

4. Wyszukiwanie dokumentów zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze 

Polskim B, Monitorze Spółdzielczym B według nazwy podmiotu, którego te dokumenty 

dotyczą. 

5. Możliwość automatycznego zweryfikowania liczby wyszukanych dokumentów danej kategorii. 

6. Możliwość ustawienia alertów o zmianach na akt prawny oraz wybraną jednostkę redakcyjną. 

7. Możliwość wskazania aktów prawa miejscowego, których podstawa prawna w najbliższym 

czasie zostanie zmieniona bądź uchylona. 

8. Możliwość wskazania aktów wykonawczych prawa powszechnego, których podstawa prawna 

zostanie w najbliższym czasie zmieniona bądź uchylona. 


