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Profil i misja firmy
Na polskim rynku informatycznym działamy od 2009 r. ABC PRO Sp. z o.o. stanowi kontynuację
i rozwinięcie działalności firmy Administration & Business Consulting założonej przez Ryszarda Adama
Grytnera w 2002 roku.
Obecnie do ścisłego kierownictwa firmy należą:
Ryszard Adam Grytner – Prezes Zarządu,
Krzysztof Radzimski – Wiceprezes Zarządu,
Piotr Jegorow – Wiceprezes Zarządu.
Naszą misją i głównym przedmiotem działalności jest tworzenie i dostarczanie
wyspecjalizowanych aplikacji wspierających szeroko rozumianą „elektronizację prawa”. Nasze
rozwiązania obejmują kluczowe zagadnienia związane z tworzeniem i publikacją prawa w Polsce,
zarówno na szczeblu samorządowym jak i centralnym.
Tworzenie aplikacji na możliwie najwyższym poziomie zarówno technicznym jak
i merytorycznym, wymaga od nas stałego przełamywania barier i tworzenia funkcjonalności
niedostępnych w oprogramowaniu firm konkurencyjnych. Stale pracujemy nad doskonaleniem już
istniejących rozwiązań i tworzeniem nowych – zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów.
Dobrym tego przykładem są „Obwieszczenia z tekstami jednolitymi”. Obowiązek ich
wydawania istnieje od 1.01.2012 r. i dotyczy wszystkich aktów normatywnych, w przypadku wydania
aktu nowelizującego (art.16 ust.3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych).
Zasadniczym problemem związanym z przygotowaniem „obwieszczenia z tekstem jednolitym”
jest to, że jest to proces bardzo pracochłonny i równocześnie wymagający absolutnej dokładności.
W tego rodzaju dokumentach nie ma miejsca na pomyłki, o co jakże łatwo, gdy kolejne zmiany są
nanoszone w oddzielnych dokumentach zmieniających.
Biorąc powyższe pod uwagę, przygotowaliśmy mechanizmy, które pozwalają na stworzenie
„obwieszczenia z tekstem jednolitym” w sposób automatyczny – umożliwia to nasz Edytor Aktów
Prawnych XML Legislator wraz z Bazą Aktów Własnych. Aby uzyskać taki efekt - jakże cenny dla
wszystkich użytkowników - konieczne było wypracowanie przez naszą firmę bardzo zaawansowanych,
unikalnych rozwiązań. I te właśnie autorskie rozwiązania, stale doskonalone, stanowią o naszej
przewadze konkurencyjnej oraz jakości tworzonych aplikacji.
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Kluczowe produkty
Specjalizowane Edytory XML
Narzędzia wspierające redagowanie oraz przygotowywanie aktów prawnych do publikacji jako
strukturalne teksty w formacie XML. Nasze edytory pozwalają na wielokrotne składanie bezpiecznych
podpisów elektronicznych za pomocą dowolnego zestawu do ich składania.

Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych to repozytorium przechowujące akty prawne i inne dokumenty w sposób
bezpieczny i uporządkowany.
Aplikacja dodatkowo pozwala na udostępniania w ramach Biuletynu Informacji Publicznej
aktów prawnych oraz ich dowolnych zbiorów w postaci elektronicznej. Zawiera m. in. skorowidz aktów,
powiązania pomiędzy aktami, możliwość udostępniania aktów w dowolnych formatach, wraz
z tekstami ujednoliconymi oraz obwieszczeniami z tekstem jednolitym.

Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe to kompleksowe rozwiązanie informatyczne wspierające
tworzenie oraz publikację Dziennika Urzędowego w formie elektronicznej. Aplikacja pozwala na w pełni
automatyczne generowanie pozycji dziennika (wraz z winietą oraz nagłówkami kolejnych stron),
utworzenie i podpisanie elektronicznej wizy aktu (zgody na publikację) oraz podpisanie publikowanego
dziennika (zarówno plik PDF pozycji jak i całą „paczkę” publikowanych plików pozycji). Strona
prezentacyjna oprócz możliwości przeszukiwania publikowanych aktów w układzie skorowidza,
wg organu wydającego czy innych metadanych, pozwala również na wyszukiwanie pełnotekstowe z
polską fleksją zarówno w plikach oryginalnych XML jak i ogłoszonych pozycjach PDF.

System Organizacji Nadzoru i Kontroli
Najnowszy system opracowany przez ABC PRO przeznaczony dla wszystkich urzędów i innych
instytucji wykonujących zadania kontrolne, tak w zakresie kontroli wewnętrznych (własnego urzędu),
jak i zewnętrznych (jednostek podległych i nadzorowanych). System w znaczący sposób ułatwia
i usprawnia cały proces realizacji kontroli i obejmuje wszystkie jego etapy.
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Nasi klienci
W obszarze „elektronizacji prawa” jesteśmy liderem na polskim rynku, o czym najlepiej może
świadczyć grono ponad 3 tysięcy podmiotów korzystających z naszych rozwiązań.


z naszych Edytorów Aktów Prawnych XML, korzysta ponad 90% urzędów, ministerstw i innych
instytucji zobowiązanych do sporządzania aktów prawnych w XML, w tym m.in.: Kancelaria
Prezydenta RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo
Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Centralne
Biuro Antykorupcyjne, i wiele innych.



przy użyciu naszego systemu „Elektroniczny Dziennik Urzędowy” wydawane są wszystkie
wojewódzkie dzienniki urzędowe (rocznie jest w nich ogłaszanych ponad 70 tysięcy aktów
prawnych i innych dokumentów !!!) oraz większość dzienników urzędów centralnych, w tym
m.in. Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Administracji i Cyfryzacji,
Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Narodowego Banku Polskiego, Państwowej Agencji
Atomistyki, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Pożarnej, Komendy Głównej
Straży Granicznej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.



System Organizacji Nadzoru i Kontroli pilotażowo wdrożyliśmy w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim. Zdobyte doświadczenie pozwoliło nam na dopracowanie funkcjonalności
i możliwość oferowania systemu wszystkim urzędom / instytucjom realizującym zadania
kontrolne.

www.abcpro.pl
4

Edytor Aktów Prawnych XML Legislator
Legislator, to edytor aktów prawnych XML służący do sporządzania aktów prawnych w postaci
dokumentów elektronicznych, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów:
•

ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172, z późn. zmianami)

•

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań
technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty
prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji
elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011r. Nr 289, poz.1699)

•

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki
prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

Legislator pozwala na tworzenie dowolnych aktów prawnych w postaci „tekstu
strukturalnego w formacie XML” i opatrywanie ich bezpiecznym podpisem elektronicznym
walidowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu (proces podpisywania realizowany jest
bezpośrednio w edytorze, bez konieczności używania do tego żadnych dodatkowych aplikacji).
Ponadto, Legislator obsługuje tzw. „wielopodpis” oraz podpis w trybie tzw. „kontrasygnaty” – pozwala
to na podpisywanie aktów zarówno w standardowych sytuacjach (jednoosobowy organ wydający), jak
również gdy mamy do czynienia z organem wieloosobowym, lub w przypadkach wydawania aktów we
współdziałaniu z innym organem / organami.
Sporządzanie aktów prawnych w postaci strukturalnego tekstu XML jest wymagane
w odniesieniu do aktów podlegających ogłaszaniu w dziennikach urzędowych, to jest:
•

w wojewódzkich dziennikach urzędowych,

•

w dziennikach urzędowych ministerstw i urzędów centralnych,

•

w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim.

Legislator przeznaczony jest dla wszystkich Urzędów oraz innych instytucji, które wydają akty
prawne / orzeczenia i przekazują je w postaci elektronicznej do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, to
jest dla:
•

urzędów gmin (miast), starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich,

•

urzędów wojewódzkich,

•

ministerstw, urzędów centralnych,

•

sądów administracyjnych,

•

innych podmiotów sporządzających akty prawne podlegające ogłoszeniu (np. biura planowania
przestrzennego).

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI
•

możliwość opatrywania aktów bezpiecznym podpisem elektronicznym walidowanym za
pomocą kwalifikowanego certyfikatu,

•

znakowanie czasem,

•

sprawdzanie polskiej pisowni,

•

automatyczna konwersja „zwykłego” tekstu (np. z MS Word) na „tekst strukturalny w XML”,
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•

możliwość definiowania własnych ustawień formatowania,

•

możliwość kopiowania tabel z innych aplikacji oraz ich tworzenia bezpośrednio w edytorze,
możliwość formatowania tabel – wraz ze zmianą rozmiarów kolumn, wielkości czcionek,
scalania komórek, etc.,

•

możliwość umieszczania obrazów oraz zmiany ich rozmiarów,

•

możliwość dodawania załączników (w tym załączników binarnych oraz typu „wyspa”),
dodawanie załączników do załączników (występuje np. w statutach, regulaminach),

•

możliwość tworzenia uchwał budżetowych bezpośrednio z plików XML generowanych przez
program Besti@, jak również import wybranych tabel budżetowych z bazy danych programu
WIZJA,

•

możliwość tworzenia aktów bardzo obszernych, o dużej złożoności oraz specyficznej strukturze
(w szczególności plany zagospodarowania przestrzennego),

•

możliwość importu aktów utworzonych w formacie generowanym przez „rządowy” edytor
EDAP,

•

możliwość eksportu aktów utworzonych w XML do: PDF, RTF, DOC, DOCX, ODT (z zachowaniem
formatowania),

•

integracja z systemem „Elektroniczne Dzienniki Urzędowe” – możliwość wysyłania aktów do
ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym bezpośrednio z poziomu aplikacji,

•

integracja z Bazą Aktów Własnych oraz Systemem Informacji Prawnej Legalis,

•

automatyczne tworzenie tekstów ujednoliconych i porównawczych dla każdej zmiany aktu,

•

automatyczne generowanie obwieszczenia z tekstem jednolitym na podstawie aktów
zmieniających opublikowanych w BAW,

•

integracja z EOD Urzędu – do tego celu producentom EOD udostępniane są specjalne

•

„biblioteki integracyjne”.

WERSJE PROGRAMU
Legislator udostępniany jest w dwóch wersjach:
1) wersji STANDARD – wszystkie funkcjonalności opisane powyżej oprócz automatycznego
tworzenia tekstów ujednoliconych, porównawczych oraz obwieszczeń z tekstem jednolitym,
2) wersji PREMIUM - wszystkie funkcjonalności opisane powyżej oraz możliwość
automatycznego tworzenia tekstów ujednoliconych, porównawczych oraz obwieszczeń
z tekstem jednolitym,

LICENCJONOWANIE
Aplikacja udostępniana jest na zasadzie:
•

licencji pojedynczych,

•

licencji sieciowych (jednoczesny dostęp),

•

licencji otwartych (dla wszystkich pracowników instytucji).
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Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych pozwala na prowadzenie i udostępnianie w formie elektronicznej
dowolnych zbiorów aktów prawnych w postaci jednej, spójnej bazy wraz z elektronicznymi
skorowidzami, powiązaniami między aktami (np. aktami zmienianymi i zmieniającymi), elektronicznymi
metrykami.
Tym samym pozwala na spełnienie ustawowego obowiązku prowadzenia w formie
elektronicznej „zbioru aktów prawa miejscowego” – zgodnie z przepisami ustawy o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych art. 28 ust. 1,2.
Oprócz tego w BAW możemy także udostępniać wszystkie inne zbiory aktów / dokumentów
prowadzonych przez Instytucję (np. zbiór zarządzeń / opinii prawnych / orzeczeń / obwieszczeń, itp.).
BAW umożliwia publikowanie aktów w formie strukturalnych dokumentów XML jak
i popularnych plików, np.: PDF, HTML, DOC itp.
Portal BAW spełnia wszystkie wymogi dla BIP i może stanowić fragment BIP instytucji.
BAW pomaga w przechowywaniu wszystkich aktów w sposób uporządkowany i wzajemnie
powiązany. Wykorzystuje wszystkie zalety strukturalnych dokumentów XML, eliminując niepotrzebne
wprowadzanie tych samych danych.
Wykaz podstawowych funkcjonalności
•

możliwość prowadzenia dowolnych zbiorów aktów,

•

proste i zaawansowane wyszukiwanie aktów,

•

zaawansowany wielopoziomowy skorowidz aktów,

•

rozbudowana, pełna metryka aktu (powiązania, słowa kluczowe itp.),

•

pełna obsługa dokumentów strukturalnych XML,

•

możliwość publikacji aktów zapisanych w plikach PDF, HTML, DOC itp,

•

integracja z wojewódzkimi dziennikami urzędowymi,

•

spełnienie wymogów dla BIP.

www.abcpro.pl
7

Współdziałanie z wydawnictwem C.H. Beck
Kolejnym, bardzo ważnym
z Wydawnictwem C.H. Beck Sp. z o.o.

kierunkiem

naszej

aktywności

jest

współdziałanie

Dzięki integracji naszego Edytora Aktów Prawnych XML z Systemem Informacji Prawnej Legalis
C.H. Beck, już na etapie tworzenia aktu prawnego użytkownik ma bezpośredni, kontekstowy dostęp do
pełnej treści aktów normatywnych stanowiących podstawę prawną, jak również orzeczeń
i komentarzy.
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.

Dostęp do SIP Legalis może być realizowany w różnym zakresie – zarówno w wersji
podstawowej (tylko treść aktów normatywnych, ale z tekstami ujednoliconymi, we wszystkich wersjach
czasowych), jak i w wersjach rozszerzonych – dostęp do orzecznictwa i modułów komentarzowych.
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.

SIP Legalis JST, dostępny jest w następujących wersjach:
•

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

•

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).
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Współdziałanie z innymi podmiotami
W celu zapewnienia maksymalnej interoperacyjności naszych aplikacji z aplikacjami
tworzonymi przez naszych partnerów i inne podmioty, ABC PRO zapewnia możliwość powszechnego,
bezpłatnego dostępu do bibliotek integracyjnych:
1) dla „Modułu Komunikacyjnego” systemu „Elektroniczne Dzienniki Urzędowe”:
- możliwość integracji z dowolnym systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami firmy
trzeciej w celu przekazywania aktów do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym;
2) dla Edytora Aktów Prawnych XML Legislator:
- biblioteki dla systemów EZD, pozwalające na:
• tworzenie i otwieranie dokumentów;
• tworzenie aktów zmieniających i obwieszczeń z tekstem jednolitym;
• publikację w Bazie Aktów Własnych;

publikację w Dzienniku Urzędowym.

Nie ma żadnych technicznych barier, aby możliwe było dokonanie integracji naszego Edytora
Aktów Prawnych XML z posiadanym przez dany podmiot systemem EZD. Kupując Edytor Aktów
Prawnych XML, mamy pewność, że integracja z posiadanym EZD jest możliwa. Ponadto ABC PRO
udziela koniecznej pomocy dostawcom EZD, w celu wykorzystania do maksimum możliwości
integracyjnych.

www.abcpro.pl
9

Wsparcie i szkolenia
ABC PRO zapewnia wsparcie i program szkoleń, mające na celu zwiększanie efektywności
w korzystaniu z naszych rozwiązań. Standardowy cykl szkoleń prowadzi autoryzowany partner
Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico”.
Ponadto nasi klienci mogą skorzystać ze szkoleń autorskich realizowanych w siedzibie naszej
firmy w Warszawie lub w siedzibie Urzędu / Ministerstwa. „Szkolenia autorskie” to nowa, bardzo
atrakcyjna i efektywna forma spotkań szkoleniowych użytkowników systemów ABC PRO z ich autorami
– odpowiedzialnymi zarówno za stronę merytoryczną jak i programistyczną.
Udział w „Szkoleniach autorskich” to najlepszy sposób na stałe poszerzanie swojej wiedzy
i umiejętności korzystania z Edytora XML oraz BAW, jak również możliwości wykorzystywania
ww. narzędzi w bieżącej pracy swojego Urzędu.

Kontakt
ABC PRO Sp. z o.o.
03-825 Warszawa ul.
Owsiana 12
tel.: 801 044 102 fax:
+48 22 379 09 09
Email: biuro@abcpro.pl WWW:
www.abcpro.pl
NIP: 952-20-69-024
REGON: 141847780
KRS: 0000329405
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł
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