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1. STRONA STARTOWA 

Po uruchomieniu Programu strona startowa otwiera się w podziale na dwa okna. W 

prawym oknie domyślnie wyświetlana jest strona startowa, umożliwiająca przejście do bazy, 

poszczególnych modułów, aktualności, ostatnio oglądanych i ulubionych dokumentów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na stronie startowej wyświetlane są zarówno aktywne jak i nieaktywne moduły. W 

lewym oknie znajduje się Menu w którym umieszczono w formie rozwijalnych gałęzi 

wszystkie grupy danych prezentowanych w systemie. Aby przejść bezpośrednio do wybranej 

kategorii danych należy wybrać odpowiedni dział i rozwinąć go.  

 

W górnej części okna znajdują się ikony:  

– strona startowa 

– drukuj dokument 

– edytuj dokument 

– otwórz PDF 

– otwórz Ulubione 

– otwórz Mój Profil 

– wyloguj 
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2. AKTY PRAWNE 

 

1) Widok aktu prawnego 

 

 

Poziomy pasek nawigujący w akcie prawnym, umożliwia szybkie przemieszczanie się 

między dokumentami powiązanymi z aktem, zapoznanie się z wszystkimi wersjami aktu, 

ostatnimi zmianami oraz oryginałem.  

Dzięki zakładce Widok aktu istnieje możliwość dostosowania sposobu prezentowania 

aktu do potrzeb indywidualnego klienta. Dostępne są dwa sposoby prezentacji: 

 

 domyślny – zawierający graficzne oznaczenia 

dokumentów powiązanych z aktem, 

 

 

 tekstowy – zawierający tekstowy opis dokumentów 

powiązanych. 

 

 

 

W treści aktu, w widoku domyślnym po lewej stronie odpowiednich jednostek redakcyjnych, 

mogą znajdować się odesłania do: 

 – orzeczeń 

 – komentarzy 

 – piśmiennictwa 

 – wzorów 

 – interpretacji 

     – aktów wykonawczych 

     – tłumaczeń aktów prawnych 

 

Ikona zegara –  oznacza, że dany artykuł był zmieniany i istnieje dla niego historia zmian. 

Po wybraniu ikony wyświetla się urządzenie służące do porównywania wersji.  

 

 

 

 

 

Funkcja porównywania wersji umożliwia wybór dwóch różnych wersji aktu (z list 

rozwijalnych dostępnych u góry) i porównanie ich treści. Korzystając z przycisku Porównaj 



3 
 

można prześledzić zmiany artykułu. Zmienione fragmenty tekstu będą wyróżnione innym 

kolorem oraz przekreśloną czcionką. 

Wersje aktu  

Opcja ta pozwala na przejrzenie wszystkich wersji aktu, wraz z datą wejścia w życie zmian, 

jednostką redakcyjną i publikatorem aktu zmieniającego a także, na wyświetlenie druku 

uzasadnienia. 

Wybór daty wejścia w życie powoduje powrót do widoku całego aktu w danej wersji, 

natomiast publikator i jednostka odsyłają do aktu zmieniającego. 

 

Ostatnie zmiany 

W zakładce Ostatnie zmiany wyświetlone zostaną tylko te artykuły, które były zmienione 

w ostatniej wersji. Umożliwia to szybkie przejrzenie zmienionych artykułów. 

 

Zakładki: Akty wykonawcze, Orzeczenia, Komentarze, Piśmiennictwo, Wzory i 

Tłumaczenia – zawierają zestawienie wszystkich dokumentów powiązanych z aktem 

prawnym pogrupowanych według kategorii. 

 

Oryginał 

Opcja ta prowadzi do skanu dokumentu i umożliwia zapoznanie się z jego wersją pierwotną. 

Akt wyświetlany jest jako fotokopia brzmienia pierwotnego. W górnej części okna znajduje 

się specjalny pasek umożliwiający nawigację po kolejnych stronach oryginału, a także 

powiększanie, obrót, wydruk i zapis aktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj do ulubionych 

Funkcja Dodaj do ulubionych uruchamiana jest za pomocą ikony    znajdującej się na 

poziomym pasku nawigującym w widoku aktu lub przez zakładkę Ulubione dostępną na 
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stronie startowej pod ikoną      znajdującą się w prawym górnym rogu. Umożliwia ona 

gromadzenie dokumentów podczas pracy z SIP Legalis i grupowanie ich w folderach.  

Szukanie w treści 

Okna wyszukiwania znajdujące się na poziomym pasku nawigującym pozwalają na szybkie 

wyszukiwanie w tekście aktu wybranego słowa lub konkretnej jednostki redakcyjnej: artykułu 

lub paragrafu. 

 Wyszukane słowo zostaje wyróżnione kolorem żółtym. 

Aby wyłączyć funkcję, należy wybrać opcję Wyłącz 

zaznaczenie. 

 

 

2) Metryka aktu 

Metryka aktu zawiera najistotniejsze informacje na temat aktu prawnego. Okno metryki aktu, 

znajdujące się po lewej stronie, podzielone jest na trzy sekcje: 

A. Informacje podstawowe 

B. Relacje 

C. Uwagi od redakcji  

 

A. Informacje podstawowe 

W informacjach podstawowych metryki 

wyświetlany jest: tytuł, publikator, data 

uchwalenia, publikacji, wejścia w życie, 

uchylenia, uzasadnienia oraz aktualnie otwarta 

wersja aktu. 

 

B. Relacje 

W sekcji Relacje zgrupowano związki, w jakich 

dany akt występuje z innymi aktami prawnymi. 

W obrębie każdej kategorii akty ułożono 

chronologicznie. Publikatory aktów powiązanych 

występują w trzech kolorach: 

– akty archiwalne – w kolorze czerwonym, 

– akty obowiązujące – w kolorze zielonym, 

– akty oczekujące – w kolorze żółtym. 

 

C.  Uwagi od redakcji 

Uwagi od redakcji zawierają tytuł nadawany 

przez redakcję oraz inne istotne informacje 

dotyczące aktu. 
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3) Spis treści 

Spisy treści, w zależności od struktury wewnętrznej aktu są wielopoziomowe lub proste. 

Zaznaczenie pozycji w spisie treści powoduje przejście wybranej jednostki redakcyjnej. 

 

 

 

3. KOMENTARZE I MONOGRAFIE 

 

 

 

1) Widok dokumentu 

Wybór ikony komentarza w widoku aktu, powoduje otwarcie dokumentu w nowym oknie. 

Na początku strony pojawia się tytuł komentowanego aktu, nazwiska autorów komentarza 

oraz data wydania.  

Domyślnie, w lewym oknie wyświetla się spis treści 

umożliwiający szybkie przejście do wybranych artykułów. 

Wybór konkretnej jednostki, powoduje otwarcie w prawym 

oknie komentarza do jednostki oraz poziomego paska 

nawigującego, na którym znajdują się: link do widoku aktu, 

rozwijalna lista powiązanych z jednostką komentarzy, ikona    

dodaj do ulubionych     oraz okna wyszukiwania. 

Komentarze, które nie zostały wykupione przez użytkownika. 

 

 

 

 

 

 

2) Metryka dokumentu 

Metryka komentarzy dzieli się na trzy sekcje: 

A. Informacje Podstawowe 

B. Autorzy 

C. Inne Komentarze 
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 A. Informacje Podstawowe 

W informacjach podstawowych znajduje się propozycja formatu 

cytowania oraz najbardziej istotne informacje o komentarzu, tj. 

rok i numer wydania, stan prawny komentarza, zakres 

komentowanych artykułów.  

 

B. Autorzy 

Sekcja Autorzy to lista autorów komentarza. 

 

C. Inne Komentarze  

W Innych Komentarzach znajdują się aktywne linki, odsyłające 

do komentarzy do wybranej jednostki redakcyjnej lub całego 

aktu. 

 

 

4. ORZECZENIA 

 

 

Każde orzeczenie posiada metrykę, w której za pomocą 

sekcji wyświetlane są: powiązania z aktami, informacje o 

glosach, dodatkowych miejscach publikacji, 

szczegółowo rozpisano typy cytowań oraz ewentualne 

uwagi redakcyjne. 

Oprócz podstawowych informacji o orzeczeniu 

(sygnatura, daty wydania, forma) oraz miejsca jego 

publikacji i powiązanych aktów w metryce dostępna jest 

funkcja cytowania orzeczeń, która w prosty sposób 

pozwala sprawdzić czy orzeczenie było powoływane 

przez sąd w innych rozstrzygnięciach lub komentarzach.  
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5. HASŁA 

 

Hasła to przygotowana przez redakcję i na bieżąco rozbudowywana lista zagadnień 

stanowiących skorowidz tematyczny dla: 

 Aktów prawnych, 

 Orzeczeń, 

 Interpretacji, 

 Komentarzy, 

 Opinii, 

 Wzorów, 

 Bibliografii, 

 Aktów UE, 

które można wyświetlić według podziału na gałęzie prawa. 

 

Przycisk Historia umożliwia ponadto wyświetlenie w prawym oknie historycznych 

dokumentów dla poszczególnych haseł. 

Poniżej przycisków zamieszczono specjalne okno tekstowe, w które można wpisywać 

początkowe litery hasła, wówczas program przejdzie bezpośrednio do tego hasła na liście. 

W obrębie hasła wyświetla się lista aktów.  

 

Akty wykonawcze grupowane są względem ustaw, których dotyczą. 

Przy aktach, na stronie wyników dla danego hasła prezentowane są bezpośrednio powiązania 

do: orzeczeń , interpretacji , opinii z piśmiennictwa , komentarzy , aktów 

wykonawczych , tłumaczeń , oraz wzorów . 

 

 

6. WYSZUKIWARKA 

 

1) Wyszukiwanie proste 

Ogólna wyszukiwarka (prosta), dostępna na stornie głównej programu, umożliwia 

przeszukiwanie wszystkich treści zamieszczonych w programie, wybranej kategorii 

dokumentów lub wykupionych modułów. 
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Poprzez link „Zaawansowane” umieszczony pod ogólną wyszukiwarką na stronie głównej, 

można przejść do formularzy wyszukiwania zaawansowanego.  

 

2) Wyszukiwanie zaawansowane 

Formularz wyszukiwania zaawansowanego dostępny jest po kliknięciu w link 

„Zaawansowane” w wyszukiwarce prostej.  

 

 W górnej części formularza znajduje się 

okno do wyszukiwania tekstowego we 

wszystkich dokumentach, pozwalające 

wyszukać odpowiednie słowa lub frazy 

w tekstach.  

Poniżej znajdują się pola wyboru, 

umożliwiające przeszukiwanie kilku 

dowolnych kategorii dokumentów 

jednocześnie. 

 

Wyszukiwanie zaawansowane w Aktach prawnych 

Wyszukiwanie zaawansowane w aktach prawnych może być przeprowadzone w oparciu o: 

– okno wyszukiwarki – wpisanie 

szukanego zagadnienia tekstowego pozwoli 

na wyszukanie aktów prawnych, w których 

określone zagadnienie występuje; dzięki 

polom wyboru istnieje możliwość 

zawężenia kryteriów wyszukiwania do: 

– aktów obowiązujących, 

nieobowiązujących, oczekujących 

– tytułów, treści 

 

– Publikator – w górnym polu „Nazwa” 

wybiera się określoną kategorię 

dokumentów w zależności od której niżej 

generowana jest lista dzienników; 

uzupełnienie pola rok, numer, pozycja, 

artykuł umożliwia otwarcie wyszukiwanej 

jednostki w wybranym akcie; 

– Skrót – wpisując skrót aktu prawnego w oknie głównym lub wybierając skrót z rozwijalnej 

listy program wyszuka akt, np. KPC 
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– Rodzaj – wyszukiwanie można ograniczyć do określonego rodzaju aktu prawnego, który 

należy wybrać z rozwijalnej listy rodzajów aktów (np. ustawa). 

– Datę uchwalenia – aby wyszukać akt według tego kryterium, należy wpisać datę lub 

odpowiedni zakres dat wydania aktu. 

 

Wyszukiwanie zaawansowane w Prawie UE 

Wyszukiwanie w aktach prawnych UE 

może być przeprowadzone w oparciu o 

kilka kryteriów: 

– tekstowo – wpisując w okno 

wyszukiwania tekstowego wybrane 

zagadnienia wyszukane zostaną akty 

(obowiązujące, nieobowiązujące lub 

oczekujące), w których tytule lub treści 

wystąpiły szukane słowa; 

– Numer naturalny – wybierając z 

rozwijalnej listy rodzaj aktu oraz 

wpisując rok i numer aktu np. Dyrektywa 

2002/58; 

– Publikator – aby wyszukać akt wg publikatora należy wybrać organ (rodzaj publikatora) 

rok wydania, numer dziennika oraz wybraną pozycję (stronę), celem uszczegółowienia należy 

uzupełnić pole artykuł; 

– Dziennik specjalny UE – aby wyszukać określone wydanie dziennika specjalnego UE 

należy uzupełnić rozdział, tom i stronę.  

– Datę wydania – ta opcja umożliwia wyszukiwanie aktu po określonej dacie lub 

w określonym przedziale czasowym; 

– Numer celex. 

 

Wyszukiwanie zaawansowane w orzeczeniach  

Wyszukiwanie w orzeczeniach może być przeprowadzone w oparciu o: 

– wyszukanie tekstowe – wyszukane zostaną orzeczenia, w których treści wystąpiły wpisane 

słowa lub fraza. 
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– Sygnaturę orzeczenia – wpisując 

sygnaturę w okno wyszukiwania po 

sygnaturze. Można również korzystać z 

okna wyszukiwania po sygnaturze 

podzielonej wypełniając co najmniej 

jedno z czterech pól:  

 cyfrę rzymską, 

 oznaczenie literowe, 

 numer sprawy, 

 rok wpływu sprawy – dwie ostatnie cyfry 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnienie wybranych pól będzie skutkowało wyszukaniem wszystkich orzeczeń, których 

sygnatury zawierają wybrane oznaczenia. 

 

 
 

Jeżeli sygnatura nie zawiera wszystkich czterech elementów należy wypełnić tylko pola 

odnoszące się do oznaczeń, które w niej występują: 

 

 

– Datę wydania orzeczenia – należy wpisać datę wydania lub zakres czasowy dla szukanego 

orzeczenia lub skorzystać z podręcznego kalendarzyka; 

– Sąd orzekający – można skorzystać z rozwijalnej dwustopniowej listy sądów i organów 

administracyjnych np.: Sąd Apelacyjny w Katowicach; 

– Formę orzeczenia – należy skorzystać z rozwijalnej listy, na której umieszczono rodzaje 

orzeczeń, np. wyrok, postanowienie; 

– Miejsce publikacji – w tym celu należy skorzystać z rozwijającej się w okienku 

„Publikacja” listy publikatorów, to znaczy czasopism prawniczych i zbiorów orzecznictwa. 

Na liście pojawiają się skróty tytułów publikatorów, pełne tytuły można odnaleźć w pomocy 

wyszukiwania (poprzez ikonę      umieszczoną po prawej stronie okienka „Publikacja”).  

– Dodatkowe opcje – przeszukiwanie orzeczeń możemy ograniczyć do orzeczeń z glosą lub 

cytowanych. 
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Wyszukiwanie zaawansowane w Interpretacjach 

Wyszukiwanie w interpretacjach może być przeprowadzone w oparciu o: 

– wyszukiwanie tekstowe w tytule od 

redakcji oraz treści interpretacji – 

wyszukane zostaną wyjaśnienia, w których 

treści wystąpiły wpisane słowa; 

– Sygnaturę – np. LK 80–155/2/IK/98; 

– Datę wydania interpretacji lub zakres 

czasowy – należy wpisać datę wydania 

interpretacji lub czasowy zakres dat dla 

szukanych interpretacji bądź skorzystać z 

podręcznego kalendarzyka; 

– Skrót aktu prawnego i numer artykułu – rozwijalna lista aktów umożliwia szybkie 

dotarcie do jednostki redakcyjnej z którą powiązane są interpretacje; 

– Organ wydający interpretację – możliwość wyboru MF lub innych organów. 

 

Wyszukiwanie zaawansowane w Księgozbiorze 

Wyszukiwanie w księgozbiorze może być przeprowadzone w oparciu o: 

– wyszukiwanie tekstowe – po wpisaniu do okna szukanego słowa wyszukane zostaną 

dokumenty w których wystąpiły wpisane słowa; 

– Rodzaj publikacji – zakres przeszukiwanych danych z księgozbioru można ograniczyć do 

wybranej kategorii: Komentarz, System, Czasopismo, Monografia; 

– Tytuł, Autor – w okna należy wpisać 

odpowiednio: słowo lub słowa, które 

występują, nazwisko autora; 

– Dla aktu prawnego – przeszukiwanie 

danych z księgozbioru można ograniczyć 

do danych powiązanych z określonym 

aktem prawnym. W tym celu w okno 

wyszukiwania poprzez Skrót należy wpisać 

bądź wybrać odpowiedni skrót aktu z 

rozwijalnej listy  lub w okno Organ wpisać 

publikator oraz co najmniej rok i pozycję. 

Aby wyszukać relacje dokumentów 

księgozbioru z określonym artykułem w 

wybranym akcie do kryteriów 
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wyszukiwania należy w okienko „artykuł” 

wpisać numer artykułu lub paragrafu. 

– Skrót czasopisma – w okienku Organ należy wybrać jeden z dostępnych publikatorów oraz 

uzupełnić pole Rok, Numer i Strona poszukiwanej publikacji. 

 

Wyszukiwanie zaawansowane we Wzorach 

Wyszukiwanie we wzorach może być 

przeprowadzone w oparciu o: 

– wyszukiwanie tekstowe – w okno należy 

wpisać poszukiwane zagadnienie; 

– publikator aktu prawnego – po wpisaniu publikatora (organ) oraz co najmniej roku i 

pozycji program wyszuka wzór, który stanowi załącznik do tego aktu lub pozostaje 

w relacjach z aktem; określony wzór można wyszukać wpisując skrót aktu prawnego lub 

wybierając skrót aktu z rozwijalnej listy z okienka „skrót”. Dodatkowe pole artykuł, pozwala 

wyszukać także wzór pozostający w relacji z określonym artykułem w wybranym akcie. 

 

Wyszukiwanie zaawansowane w Tłumaczeniach 

Formularz wyszukiwania w 

tłumaczeniach pozwala na wyszukanie 

pojęcia w specjalistycznych słownikach 

Wydawnictwa C.H. Beck. 

 

 

 

Wyszukiwanie zaawansowane w Bibliografii 

Wyszukiwanie w Bibliografii może być 

przeprowadzone w oparciu o: 

– tytuł lub autora dzieła, 

– ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany 

Numer Książki, 

– Kategorię – rozwijalny indeks 

przedmiotowy umożliwia przeszukanie 

wybranego zagadnienia. 
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3) Wyniki wyszukiwania 

W wynikach wyszukiwania domyślnie wyświetlana jest lista wszystkich dokumentów 

spełniających dane kryteria. Poziomy pasek nawigacyjny znajdujący się pod wyszukiwarką 

główną, umożliwia wybór określonej kategorii znalezionych dokumentów np. orzecznictwa, 

aktów prawnych.  

 

 

Menu znajdujące się po lewej stronie ekranu umożliwia 

zliczenie oraz grupowanie wyników wyszukiwania według 

działów prowadzących do poszczególnych grup danych 

programu.  

Dzięki Menu można dogłębnie i szybko wniknąć w strukturę 

programu, oraz swobodne przemieszczać się między 

kategoriami znalezionych dokumentów. 

Aby wrócić do pierwszego poziomu wyników wyszukiwania 

w Menu należy kliknąć przycisk Usuń filtr.  

Sortowanie dokumentów 

Dokumenty są sortowane według „trafności”, istnieje jednak możliwość wyboru innego 

kryterium np. daty (od najnowszych do najstarszych lub od najstarszych do najnowszych).  

Program domyślnie szuka wyłącznie w wersjach bieżących aktu (wersjach obowiązujących na 

datę ustawioną w okienku daty dla systemu Legalis). W formularzu wyszukiwarki 

zaawansowanej można wybrać opcje "Wersje: obowiązujące / nieobowiązujące / oczekujące". 

Dz.U.2001.142.1591 – wersja oczekująca, 

Dz.U.2001.142.1591 – wersja historyczna, 

Dz.U.2001.142.1591 – wersja obowiązująca. 

 

 

 

Słowa kluczowe 

Ikona  umożliwia wyświetlenie słów kluczowych w kontekście, tzn. wyszukiwanych słów 

ze wskazaniem fragmentu tekstu w którym występują.  

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

7. MÓJ PROFIL 

 

Moje moduły 

Moje Moduły zawierają spis modułów 

komentarzowych zakupionych przez 

klienta, informacje o niezakupionych 

modułach oraz podstawowe dane 

użytkownika. 

 

 

 

Ulubione 

Ulubione to widok dokumentów 

zgromadzonych podczas pracy z SIP Legalis. 

Wybrany dokument można dodać do 

Ulubionych przez kliknięcie opcji dodaj do 

ulubionych w widoku dokumentu lub za 

pomocą Mojego Profilu. 

Zarządzanie dokumentami umożliwia 

zakładka Ulubione. Dokumenty można 

umieszczać w odpowiednio nazwanych 

folderach oraz zmieniać im nazwy. Aby 

utworzyć nowy folder należy wybrać Nowy 

folder i wpisać dowolną nazwę. W celu 

usunięcia dokumentu z folderu należy kliknąć 

lub w widoku dokumentu. Edycję i 

zmianę nazwy umożliwia ikona . 

Historia 

Historia zawiera listę ostatnio oglądanych dokumentów podzielonych na kategorie. 

W Wyszukiwanych frazach znajduje się historia wyników wyszukiwania. Dokumenty są 

uporządkowane chronologicznie wg daty wyszukiwania. 
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Opcje Legalisa 

 

Zmiany w Opcjach Legalisa umożliwiają dostosowanie ustawień, zachowania oraz 

graficznej prezentacji elementów SIP Legalis do indywidualnych potrzeb użytkownika. 

 

 

 

 

 

 

 

Wyświetl pomoc kontekstową – jest to opcja umożliwiająca korzystanie z informacji 

pomocniczych związanych z funkcjonowaniem SIP udostępnianych za pomocą ikony . 

 

Domyślny widok aktu – to sposób prezentacji aktu prawnego, dostępny w 2 opcjach: 

 domyślnej (zawierającej graficzne oznaczenia dokumentów powiązanych z aktem) 

 tekstowej – zawierającej tekstowy opis dokumentów powiązanych z aktem. 

 

Wyświetl słowa kluczowe w kontekście (w wynikach wyszukiwania) – Ikona umożliwia 

wyświetlenie słów kluczowych w kontekście, tzn. wyszukiwanych słów ze wskazaniem 

fragmentu tekstu w którym występują.  

 

Domyślnie sortuj – umożliwia wybór sortowania wyników wyszukiwania według daty lub 

rankingu. 

 


