Integracja z Systemem Informacji Prawnej LEGALIS C.H.BECK
Edytor Aktów Prawnych XML Legislator, zarówno w wersji Standard jak i Premium, jest zintegrowany z Systemem Informacji
Prawnej LEGALIS C.H.BECK. Dzięki temu, już na etapie tworzenia aktu prawnego użytkownik ma bezpośredni,

kontekstowy dostęp do pełnej treści aktów normatywnych stanowiących podstawę prawną, jak również orzeczeń
i komentarzy. Integracja Edytora XML z SIP Legalis stanowi pierwszy, ale jakże ważny krok do realizacji idei
dostarczania użytkownikowi wiedzy „na biurko” – kontekstowo, w zależności od aktualnie wykonywanego działania.
Już w tym momencie realizowane są m.in. takie funkcjonalności jak:


automatyczne rozpoznawanie przepisów stanowiących podstawę prawną wraz z tworzeniem powiązań do
tych przepisów w SIP Legalis;



automatyczne uzupełnianie pełnych tytułów przywoływanych aktów normatywnych oraz wszystkich
adresów publikacyjnych, wraz z tworzeniem stosownych przypisów, etc.



bezpośredni dostęp do treści aktu normatywnego lub konkretnego przepisu oraz orzecznictwa, komentarzy
w SIP Legalis – bezpośrednio z poziomu Edytora XML.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z INTEGRACJI DLA URZĘDÓW JST:
 Rozszerzenie i poprawa funkcjonalności posiadanego Edytora XML Legislator - automatyczne rozpoznawanie
przepisów stanowiących podstawę prawną tworzonego aktu prawnego, wprowadzanie do treści aktu pełnego tytułu
rozpoznanej ustawy/rozporządzenia (wraz ze wszystkimi adresami publikacyjnymi) oraz zapewnienie bezpośredniego
dostępu do treści rozpoznanych aktów;
 Zapewnienie bezpośredniego dostępu do treści aktów normatywnych (publikowanych w Dzienniku Ustaw,
Monitorze Polskim i innych dziennikach urzędowych) oraz orzeczeń, komentarzy – zapewnia dostęp do pełnej
informacji prawnej bezpośrednio z poziomu Edytora XML, kontekstowo w trakcie pisania aktu..

Dostęp do SIP Legalis może być realizowany w różnym zakresie – zarówno w wersji bezpłatnej (tylko treść aktów
normatywnych, ale z tekstami ujednoliconymi, we wszystkich wersjach czasowych), jak i w płatnych wersjach
komercyjnych – dostęp do orzecznictwa i modułów komentarzowych.
SIP Legalis w wersji zintegrowanej z EAP XML Legislator, dostępny jest dla JST w następujących wersjach:


Free - dostęp do bazy aktów prawnych (Dziennik Ustaw i Monitor Polski). Wersja udostępniana jest nieodpłatnie dla
użytkowników EAP XML Legislator.



Basic - dostęp do pełnej bazy aktów prawnych i orzecznictwa, w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego
oraz komentarzy z zakresu prawa samorządowego.



Standard - dostęp do pełnej bazy aktów prawnych i orzecznictwa, w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu
Najwyższego oraz komentarzy z zakresu prawa samorządowego, prawa administracyjnego, prawa zamówień
publicznych, prawa Unii Europejskiej, prawa cywilnego, prawa nieruchomości.



Premium - dostęp do pełnej bazy aktów prawnych i orzecznictwa, w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu
Najwyższego oraz komentarzy z zakresu prawa samorządowego, prawa administracyjnego, prawa zamówień
publicznych, prawa Unii Europejskiej, prawa cywilnego, prawa nieruchomości, postępowania cywilnego, prawa spółek
handlowych, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa rodzinnego, prawa upadłościowego, prawa gospodarczego oraz
opracowanie systemowe prawa administracyjnego (System Prawa Administracyjnego).
MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA W SKALI CAŁEGO URZĘDU

W celu zapewnienia WSZYSTKIM pracownikom Urzędu dostępu do pełnej treści aktów normatywnych ogłoszonych w Dz.U.
oraz M.P. (wraz z ich wersjami czasowymi na każdą kolejną zmianę), wystarczy, że zainstalujemy Edytor XML Legislator na
wszystkich stanowiskach (nawet na tych, na których nie tworzy się aktów prawnych) – umożliwia to WERSJA SIECIOWA EAP XML
Legislator (zakup minimum 3 licencji). Dzięki temu, każdy pracownik będzie mógł korzystać z BEZPŁATNEGO dostępu do SIP
Legalis – w wersji FREE. Jest to niewątpliwie najtańszy i zarazem najefektywniejszy sposób zapewnienia dostępu do aktów
prawnych w skali całego urzędu (niezależnie od jego wielkości).
Jeżeli potrzebujemy szerszego zakresu informacji prawnej (a więc np. dostępu do orzeczeń, komentarzy, etc..), należy
zdecydować się na jedną z wersji komercyjnych SIP Legalis. Już nawet zakupienie wersji BASIC (cena rewelacyjnie atrakcyjna)
może zaspokoić potrzeby pracowników, ponieważ daje dostęp także do pełnego orzecznictwa oraz komentarzy z zakresu prawa
samorządowego. W przypadku większych wymagań – zawsze można przejść na „wyższą wersję”.

INTEGRACJA Z SIP LEGALIS – Jak to wygląda i jak działa?
DOSTĘP DO SIP LEGALIS – bezpośrednio z poziomu Edytora Aktów Prawnych XML Legislator (w wersji Standard i Premium)

AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE PRZEPISÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ PRAWNĄ
Wystarczy, że wpiszemy właściwe artykuły i nawet bardzo ogólnie podamy tytuł ustawy (innego aktu stanowiącego podstawę
prawną) – przykład widzimy poniżej:

Po zakończeniu pisania „podstawy prawnej”, po kliknięciu ENTER, edytor automatycznie wyszuka w Systemie Informacji Prawnej
LEGALIS akty stanowiące podstawę prawną – wyszuka je na podstawie takich danych, jakie wpiszemy (nawet niepełnych).
Taka sama operacja wyszukiwania zostanie wykonana, gdy klikniemy przycisk „WYSZUKAJ PONOWNIE”. Wynik widzimy poniżej:

Po kliknięciu przycisku POPRAW PODSTAWĘ PRAWNĄ, system automatycznie uzupełnia w treści PEŁNY TYTUŁ aktu prawnego i
ponadto przywołuje wszystkie adresy publikacyjne danego aktu normatywnego – w przypadku dużej liczby zmian, umieszcza je
w stosownym odnośniku (przypisie), zgodnie z „zasadami techniki prawodawczej”. Efekt tej operacji widzimy poniżej:

oraz przypisy z adresami publikacyjnymi (utworzone automatycznie):

