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Dlaczego warto korzystać
z Systemu Informacji Prawnej Legalis?

• Blisko 30 lat doświadczeń Wydawnictwa C.H.Beck 
na polskim rynku w tworzeniu dzieł autorskich najwyższej próby.

• Dostęp do wszystkich cenionych komentarzy 
Wydawnictwa C.H.Beck.

• Jakość gwarantowana przez autorytety i wiedzę autorów
publikujących w Wydawnictwie C.H.Beck.

3



Struktura Systemu Informacji Prawnej Legalis

Baza Prawa

Moduły tematyczne Beck Akademia – szkolenia onlineModuły specjalistyczne

WyszukiwarkaSystem haseł Aktualności
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Baza Prawa

Rozszerzona wersja modułów Optimum, 
wzbogacona o:
•  tomy z serii Systemów Prawa,
•  aktualizowane cyklicznie komentarze BeckOK®,
•  wyselekcjonowane, opracowane i opatrzone

komentarzem ekspertów kluczowe orzecznictwo
ius.focus®.

•  analizy prawnicze.

Moduły tematyczne Optimum Moduły tematyczne Premium 

Wyszukiwarka

• Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
• Prawo resortowe
• Prawo miejscowe
• Projekty ustaw
• Dzienniki urzędowe UE
• Prawo korporacyjne
• Kierunki orzecznicze
• Wzory
• Interpretacje
• Informatory
• Bibliografia prawnicza

AktualnościModuły specjalistyczne

Intuicyjna, jednowierszowa wyszukiwarka 
z systemem podpowiedzi umożliwia:
• wyszukiwanie wybranych tekstów w dokumentach 

i ich tytułach, 
• uwzględnienie polskiej fleksji, nazw potocznych 

i skróconych,
• wyszukiwanie w wersjach aktów prawnych,
• czytelne formularze wyboru (np. daty, miejsca 

publikacji),
• łączenie kilku kryteriów wyszukiwania.

Indeks haseł w Systemie Legalis tematycznie prezentuje 
zasoby całego programu.

Przejrzysty podział treści dzięki modułowej strukturze

• Systemy Prawa
• BeckOK® – komentarze zawsze aktualne
• n.ius®
• Rzeczpospolita
• ius.focus® – istota orzecznictwa
• Prawo podatkowe – prof. Modzelewski
• Postępowanie Egzekucyjne Currenda
• Analizy
• Praktyczne wyjaśnienia
• Translator
• Beck KRS
• Beck Akademia – szkolenia online Nowość!
• COVID-19

•  Zawartość modułów Optimum to treści precyzyjnie
powiązane z aktami prawnymi i orzeczeniami.

•  Oferują komplet komentarzy C.H.Beck, metodyki,
czasopisma oraz aktualności do wszystkich dziedzin
prawa.

•  Źródło informacji o zmieniającym się prawie.

• Codziennie nowe, najważniejsze aktualności
prawnicze zgrupowane w modułach:

- n.ius® – aktualności legislacyjne i orzecznicze,

- Rzeczpospolita – codzienne, najważniejsze
wiadomości z „Prawa co dnia”.
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Solidny fundament

Wiemy, jak ważny jest dla Ciebie w codziennej pracy dostęp 
do kompletnej i aktualnej bazy prawa. Wiemy, że w oparciu 
o nią znajdziesz najlepsze rozwiązania dla swoich Klientów.
Dlatego zbudowaliśmy solidny fundament, bazę aktów
prawnych opracowaną w jakości C.H.Beck.
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Kompletna baza prawa polskiego i europejskiego do wszystkich dziedzin prawa

Akty prawne
•  System Legalis zawiera komplet aktów źródłowych  

od 1918 r. oraz gwarantuje dotarcie do 
ujednoliconych aktów z Dziennika Ustaw. Baza 
prawa miejscowego to wszystkie najaktualniejsze 
przepisy, od 2009 r.

•  Możliwość porównywania poprzednich wersji 
przepisów oraz łatwy dostęp do ostatnich zmian 
w akcie normatywnym to funkcjonalności 
zaprojektowane dla wygody korzystania.  

•  Komplet oryginałów aktów prawnych zwiększa 
bezpieczeństwo pracy.

Orzecznictwo

•  System Legalis zawiera największą ilość najnowszych 
orzeczeń Sądu Najwyższego, wydanych po 1989 r. 

•  Jako jedyny oferuje podział wyników 
wyszukiwania orzeczeń Sądu Najwyższego  
wg wydających je izb. 

•  Rozbudowana metryka orzeczeń, system cytowań, 
podgląd fragmentu przepisu przywoływanego  
w tezie lub uzasadnieniu zapewnia efektywną pracę 
z orzeczeniem.
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Kierunki orzecznicze

• Analiza nurtów w orzecznictwie sądowym.

• Prezentują odmiennie kształtujące się zapatrywania
sędziów na dane zagadnienie.

• Każdy kierunek orzeczniczy zawiera:

- omówienie zagadnienia merytorycznego
i przedstawienie na nie różnych poglądów
judykatury,

- powołanie przykładów orzeczeń ilustrujących każdy
z poglądów,

- komentarze eksperckie do wybranych,
najciekawszych orzeczeń,

- powiązania z aktami prawnymi i hasłami.

Wzory pism i umów

• Największy na polskim rynku zbiór dokumentów.

• Wzory urzędowe i formularze.

• System Legalis udostępnia ponadto autorskie
wzory pism procesowych z objaśnieniami oraz
komentarzami.
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Serwis aktualności prawnych

• Najważniejsze aktualności prawne z ostatnich dni. 

• Autorskie opracowania projektowanych i bieżących zmian 
w prawie – n.ius®, także wybrane artykuły z dziennika 
„Rzeczpospolita”.

• Dostęp do aktualnych oraz precyzyjnie 
wyselekcjonowanych treści prawnych, dostępnych dla 
każdego użytkownika Systemu Legalis niezależnie od wybranej 
konfiguracji modułów.

Bibliografia prawnicza

•  Opracowana i regularnie aktualizowana przez zespół ekspertów 
Polskiej Akademii Nauk.

•  Obejmuje wszystkie pozycje od 1965 r.

•  Pozwala na analizę tytułów wszystkich publikacji dotyczących 
danego zagadnienia.
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Jako pasjonaci prawa wiemy, że trafna interpretacja 
przepisów zapewni Ci skuteczność. Warto zatem  
oprzeć się na dogłębnych komentarzach, pochodzących 
od wiodących przedstawicieli doktryny. Komentarzach 
opracowanych przez wybitnych prawników. 
Komentarzach w jakości C.H.Beck.

Siła autorytetu
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Komentują dla Was najlepsi

Prof. dr hab. 
Edward Gniewek

Redaktor i współautor publika-
cji: Kodeks cywilny. Komentarz 
wydanej w serii Komentarze 
Kodeksowe i Prawo rzeczowe, 
tom III i IV z serii System Prawa 
Prywatnego oraz autor pod-
ręcznika Prawo rzeczowe.

Prof. dr hab. 
Stanisław Sołtysiński

Redaktor i współautor 
publikacji: Kodeks spółek 
handlowych. Komentarz, tomy 
I-V, wydanej w serii Duże 
Komentarze Becka, Prawo 
spółek kapitałowych, tom 17A 
i 17B z serii System Prawa 
Prywatnego.

Prof. dr hab. 
Marek Safjan

Współautor m.in. publikacji: 
Kodeks cywilny. Tom I i II 
wydanej w prestiżowej serii 
Duże Komentarze Becka oraz 
Prawo cywilne – część ogólna, 
tom I z serii System Prawa 
Prywatnego.

Prof. dr hab. 
Witold Modzelewski

Najbardziej znany specjalista  
w dziedzinie podatków  
i prawa podatkowego. Profesor 
Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Autor i współautor kilku tysięcy 
publikacji książkowych i artykułów 
poświęconych głównie podat-
kom i prawu podatkowemu.

Prof. dr hab.  
Adam Mariański

Profesor nadzwyczajny UŁ; adwokat, 
doradca podatkowy, partner 
zarządzający Mariański Group; 
założyciel Polskiego Instytutu Analiz 
Prawno-Ekonomicznych (PIAPE). 
Doradca firm rodzinnych. Autor 
ponad 300 publikacji z zakresu 
prawa podatkowego oraz sukcesji 
biznesu.

SSN dr hab.  
Tomasz Szanciło

Sędzia Sądu Najwyższego Izby 
Cywilnej. Autor kilkudziesięciu 
publikacji z prawa cywilnego 
materialnego i procesowego, prawa 
przewozowego i gospodarczego. 
Redaktor i współautor 
dwutomowego, sędziowskiego 
komentarza do Kodeksu 
postępowania cywilnego.

Prof. dr hab.
Piotr Machnikowski 

Jest autorem czterech mono-
grafii, współredaktorem dużego 
komentarza do kodeksu cywil-
nego i kilku tomów Systemu 
Prawa Prywatnego, redaktorem 
prac zbiorowych oraz autorem 
wielu artykułów i glos.

Prof. dr hab.
Roman Hauser

Autor ponad 200 opracowań 
naukowych - monografii, 
komentarzy, podręczników, 
artykułów i glos - w tym m.in. 
redaktor naczelny ukazującego 
się obecnie Systemu Prawa 
Administracyjnego.

Dr Paweł Litwiński 

Autor i współautor licznych 
publikacji naukowych  
i popularnonaukowych 
z zakresu prawa ochrony 
danych osobowych, prawa 
nowych technologii i prawa 
telekomunikacyjnego.

R. pr. Zbigniew Jara 

Redaktor i współautor 
Komentarza do Kodeksu Spółek 
Handlowych wydawnictwa 
C.H.Beck, autor Spółki Akcyjnej 
ze wzorami i komentarzem  
oraz kilkunastu artykułów  
i glos z zakresu nabywania  
i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Dr hab. Konrad Osajda

Redaktor i współautor publikacji: 
Kodeks cywilny. Komentarz, 
tomy I-III oraz Prawo cywilne 
- część ogólna. Tom 1 i Prawo 
zobowiązań - część ogólna. 
Tom 5 wydanych w serii System 
Prawa Prywatnego.

Dr hab. Kinga  
Flaga-Gieruszyńska

Autorka kilkudziesięciu publikacji 
z zakresu postępowania 
cywilnego, w tym egzekucyjnego 
i zabezpieczającego, arbitrażu 
i mediacji, informatyzacji 
postępowania, a także z zakresu 
postępowania upadłościowego  
i restrukturyzacyjnego.
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Moduły tematyczne Optimum i Premium

Moduły tematyczne OPTIMUM
to profesjonalne i uniwersalne wsparcie kancelarii prawnych działających  
w wielu dziedzinach. Autorskie opracowania wybranych gałęzi prawa, 
których trzon tworzą wszystkie komentarze i monografie C.H.Beck.

• Komplet prestiżowych komentarzy C.H.Beck - aktualne oraz 
poprzednie wydania. Komentarze dostępne w interaktywnej formie  
wraz z powiązaniami do aktów prawnych i orzeczeń.

• Najnowsza analiza prawa oraz praktyki sądowej w postaci artykułów ze 
wszystkich czasopism C.H.Beck, w tym m.in. Monitora Prawniczego.

• Wszystkie monografie, metodyki i publikacje praktyczne C.H.Beck  
w pełni przeszukiwalne za pomocą wyszukiwarki.

Monografie, metodyki, 
publikacje praktyczne

Komplet komentarzy C.H.Beck
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Moduły tematyczne PREMIUMD

to najwyższej klasy treści dla specjalistów z określonych dziedzin prawa.

• Unikatowa głębia opracowania, dzięki systemowej analizie dokonanej 
przez wybitnych twórców serii Systemów Prawa C.H.Beck.

• Autorskie komentarze z gwarancją bieżącej aktualizacji – BeckOK®.

• Selekcja najważniejszych orzeczeń dokonywana przez renomowane 
kancelarie prawne – ius.focus®.

• Analizy istotnych dla praktyków zagadnień, wywołujących wątpliwości 
interpretacyjne i rozbieżności w orzecznictwie.

Wyczerpujące interpretacje autorytetów i przekrojowe opinie wybitnych praktyków

Analizy Systemy Prawa Ius.focus®
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Lista wszystkich ponad 2 000 publikacji dostępnych w Systemie Legalis znajduje się w „Wykazie publikacji zawartych w Systemie Informacji Prawnej Legalis” oraz na legalis.pl/wykaz-publikacji

Moduły specjalistyczne

n.ius®

• Aktualności legislacyjne i orzecznicze. 

• Autorskie opracowania projektowanych i bieżących 
zmian w prawie.

• Eksperckie komentarze i analiza najnowszych, 
istotnych dla praktyki stosowania prawa  
rozstrzygnięć sądów.

Rzeczpospolita
• Codzienne, najważniejsze wiadomości z „Prawa co 

dnia” – prawnej części dziennika „Rzeczpospolita”.

• Przepisy, komentarze i analizy ekspertów z zakresu 
prawa cywilnego, karnego, podatkowego, 
samorządowego, pracy oraz prawa proceduralnego.

• Treści z dziennika „Rzeczpospolita” zintegrowane 
zostały z pozostałymi zasobami Systemu Legalis  
i dostępne są z poziomu menu, poprzez wyszukiwarkę 
oraz bogaty system wewnętrznego linkowania.

Prawo podatkowe – prof. Modzelewski

• Publikacje serii „Prawo Podatkowe” Instytutu Studiów 
Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy po raz pierwszy 
dostępne on-line oraz wyłącznie w Systemie Legalis. 

• Komentarze do najważniejszych aktów prawa 
podatkowego oraz publikacje poświęcone najnowszym 
i nurtującym problemom.

Postępowanie Egzekucyjne Currenda 

• Treści kierowane do komorników sądowych, radców 
prawnych, adwokatów, sędziów, wszystkich innych 
osób stykających się na co dzień z problemami 
egzekucji sądowej. 

• Ekspercka wiedza z zakresu postępowania 
zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz zasad 
wykonywania zawodu komornika sądowego ze 
szczególnym naciskiem na praktyczne aspekty tych 
zagadnień.

• Kompleksowe, rzetelne i praktyczne spojrzenie  
na problemy związane z prowadzeniem egzekucji  
i stosowaniem zabezpieczenia roszczeń.

Systemy Prawa*

• Systemy to kompleksowe opracowanie siedmiu 
systemów prawa: prywatnego, karnego, 
administracyjnego, handlowego, medycznego, 
Unii Europejskiej oraz postępowania cywilnego.

• Moduł stworzony został z myślą o wsparciu 
prawników w sprawach najtrudniejszych, 
wymagających systemowego spojrzenia na daną 
dziedzinę prawa.
* Poszczególne tomy systemów prawa dostępne także w modułach 
Premium.

BeckOK® – komentarze zawsze aktualne*

• Komentarze do wiodących kodeksów i ustaw w wersji 
elektronicznej. 

• Aktualizowane cyklicznie o najnowsze zmiany 
legislacyjne, orzecznictwo i poglądy doktryny. 

• Zapewniają wygodę korzystania, dzięki bogatemu  
systemowi linkowania. 

• Tworzone przez prawników praktyków.
* Poszczególne komentarze BeckOK® dostępne także w modułach Premium.
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Beck Akademia – szkolenia online

•   Moduł umożliwia dostęp do czterech, dowolnie 
wybranych szkoleń online w każdym roku trwania 
licencji. 

• Szkolenia dla prawników, biznesu oraz pracowników 
sektora publicznego.

• Najlepsi eksperci – praktycy z wieloletnim 
doświadczeniem zawodowym.

• Szeroki zakres tematyczny.

• Certyfikat uczestnictwa – honorowany przez 
samorządy prawnicze.

Prawo podatkowe – prof. Modzelewski Praktyczne wyjaśnienia

• Krótka i klarowna forma, na zasadzie „pytanie  
– odpowiedź” pozwala szybko zapoznać się z poradą 
eksperta, dotyczącą nowej lub nietypowej sytuacji.

• Obszary tematyczne: kadry i płace, finanse i księgowość, 
BHP, zamówienia publiczne.

• Eksperckie treści dedykowane prawnikom obsługującym 
jednostki samorządu terytorialnego  
oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

ius.focus® – istota orzecznictwa

• Omówienie kluczowych orzeczeń. Wyselekcjonowane, 
ekspercko opracowane i opatrzone komentarzem 
wiodących kancelarii.

• Prawnik korzystający z usługi ius.focus® otrzymuje 
dostęp do subskrybowanych treści zarówno  
w systemie Legalis, jak i wprost na skrzynkę poczty 
elektronicznej. 

• Streszczenia orzeczeń publikowane są w ramach 
modułów Premium.

Analizy

• Opracowania istotnych dla praktyków zagadnień 
wywołujących wątpliwości interpretacyjne  
i rozbieżności w orzecznictwie. Zawierają opis problemu 
oraz rekomendacje dla określonych rozwiązań 
stosowanych w praktyce.

• Publikowane w modułach tematycznych. Dostępne 
także z poziomu aktu prawnego oraz poprzez 
wyszukiwarkę i menu.

Translator

• Tłumaczenia aktów prawnych, wzorów umów, pism  
i innych dokumentów.

• Zintegrowane słowniki: angielski, niemiecki i rosyjski.

• Materiały dostępne w działach tematycznych  
oraz prezentowane pod merytorycznie powiązanymi 
artykułami aktów prawnych.

Beck KRS

• Wielowymiarowa informacja gospodarcza oparta  
o KRS i ogłoszenia MSiG, uzupełniona danymi  
o przyznanych zamówieniach publicznych  
i dofinansowaniach unijnych.

• Najnowsze sprawozdania finansowe z KRS oraz zbiór 
sprawozdań archiwalnych.

• Interaktywne grafy powiązań osobowo-kapitałowych 
uzupełnione o zestawienia tabelaryczne.

Nowość!
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Wiemy, że przed wydaniem opinii zapoznajesz się 
z rozstrzygnięciami sądów. Wiemy też, jak ważny 
jest wówczas dostęp do aktualnych i klarownie 
opracowanych orzeczeń. Dlatego zbudowaliśmy bogatą 
i poddaną precyzyjnej selekcji bazę orzecznictwa 
sądów polskich i europejskich. 
Bazę orzecznictwa opracowaną w jakości C.H.Beck.

Przewaga argumentu
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Ekspercka selekcja orzeczeń

Zaawansowany system filtrów

17

•   Orzeczenia podpięte pod jednostki redakcyjne aktu 
prawnego, precyzyjnie wyselekcjonowane przez 
ekspertów systemu Legalis. 

•  Dostępne za pomocą ikon przy akcie prawnym oraz 
wyświetlone w ramach systemu haseł. 

•  Orzeczenia publikowane są z tezami oraz tytułami 
od redakcji, ułatwiając odnalezienie najistotniejszych 
dokumentów.

Ekspercka selekcja orzeczeń

•    Dostępna poprzez wyszukiwarkę pełnotekstową.

•    Istotna przy poszukiwaniu wszystkich orzeczeń 
dotyczących określonego zagadnienia. 

•    Rozbudowany system filtrów umożliwiających 
przeszukiwanie wszystkich zasobów Systemu Legalis  
z poziomu Menu. 

•    Zawiera zarówno orzeczenia opracowane redakcyjnie,  
jak i te nie posiadające tez. 

•    Opcja zaznaczenia wybranych orzeczeń pozwala 
przyjrzeć się wybranym dokumentom.

Kompletna baza orzeczeń



Analiza nurtów w orzecznictwie sądowym
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Opracowania najważniejszych, fundamentalnych instytucji i problemów prawnych 
oraz szczegółowych, niszowych, trudnych do wyszukania i interpretacji zagadnień. 
Aktualizowane na bieżąco. Każdy kierunek orzeczniczy zawiera:

•   omówienie zagadnienia merytorycznego i przedstawienie na nie różnych 
poglądów judykatury,

•   powołanie przykładów orzeczeń ilustrujących każdy z poglądów,

•   komentarze eksperckie do wybranych, najciekawszych orzeczeń,

•   powiązania z aktami prawnymi i hasłami.

Kierunki orzecznicze ius.focus® – istota orzecznictwa

Obszary prawa i współpracujące kancelarie:
• Prawo cywilne | Domański, Zakrzewski, Palinka
• Postępowanie cywilne | Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
• Prawo rodzinne | Baszuk Czernicka Baszuk
• Prawo spółek handlowych | Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak
• Prawo rynku kapitałowego | CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki 
• Prawo pracy | PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global
• Prawo administracyjne | P.J. Sowisło & Topolewski
• Prawo nieruchomości | Dentons
• Prawo karne | Królikowski Marczuk Dyl
• Postępowanie karne | Kancelaria Adwokacka dr Andrzej Ważny
• Prawo własności intelektualnej | Traple Konarski Podrecki

Wyselekcjonowane, ekspercko opracowane i opatrzone komentarzem 
kluczowe orzecznictwo.

Ponad 2 200 nurtów w orzecznictwie sądowym
opartych o 1 000 zagadnień merytorycznych
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n.ius® Rzeczpospolita
Codziennie nowe, dynamicznie opracowywane przez ekspertów treści w zakresie:

•    legislacji – omówienie projektowanych i bieżących zmian w prawie ze wskazaniem 
istotnych zmian i skutków nowelizacji

•    orzecznictwa – wybór aktualnych i istotnych dla praktyki stosowania prawa 
rozstrzygnięć sądów polskich, europejskich, a także orzecznictwa krajowych sądów 
zagranicznych, ze wskazaniem  implikacji dla polskiego systemu prawnego.

Prezentowane w powiązaniu z 18 modułami tematycznymi, a także z poziomu  jednostek 
aktu prawnego, którego dotyczą. W obrębie przepisu sygnalizują nie tylko zmianę czy 
istotne orzeczenie, ale dają również możliwość zapoznania się z autorskim opracowaniem 
nowelizacji lub rozstrzygnięcia .

Prawnicze aktualności Rzeczpospolitej codziennie w Systemie Legalis

•    Codziennie aktualizowane, prawnicze treści zgromadzone zostały w osobnym, 
dedykowanym module specjalistycznym Rzeczpospolita.

•    Wszystkie artykuły zostały skategoryzowane i przyporządkowane do dziedzin prawa.

•    Treści z dziennika Rzeczpospolita zintegrowane zostały z pozostałymi zasobami 
Systemu Legalis i dostępne są z poziomu menu, poprzez wyszukiwarkę oraz bogaty 
system wewnętrznego linkowania.
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Wiemy, że najtrudniejsze sprawy wymagają 
systemowego spojrzenia na daną dziedzinę  
prawa. Z tą myślą oferujemy Ci unikalną na rynku, 
wielotomową serię Systemów prawa, które analizują 
najważniejsze jego instytucje. Systemów prawa 
opracowanych w jakości C.H.Beck.

Systemowe podejście



Systemy Prawa

System Prawa Prywatnego
SPP to wielotomowe dzieło wydane we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN, 
opracowane przez najwybitniejszych polskich autorów. Kompleksowo omawia cały polski 
system prawa prywatnego.

Nad redakcją merytoryczną całego zbioru czuwał prof. Zbigniew Radwański †, którego dzieło 
kontynuuje prof. Bogudar Kordasiewicz – jako Zastępca Redaktora Naczelnego. Redaktorami 
Naukowymi poszczególnych tomów są wybitni specjaliści w danych dziedzinach.

System Prawa Medycznego

Składa się z sześciu tomów kompleksowo omawiających cały polski system prawa 
medycznego. Redaktorami merytorycznymi serii są prof. M. Safjan oraz prof. L. Bosek. 
Redaktorami naukowymi poszczególnych tomów są wybitni specjaliści w danych dziedzinach.

Moduł  System Prawa Medycznego skierowany jest do teoretyków i praktyków zajmujących 
się prawem medycznym, w szczególności obsługą podmiotów leczniczych, a także do środowisk 
medycznych.

To wielotomowe dzieło kompleksowo omawiające cały polski system prawa 
administracyjnego. Redaktorami merytorycznymi całego zbioru są:
•  prof. dr hab. Roman Hauser,
•  prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski,
•  prof. dr hab. Andrzej Wróbel.

System Prawa Administracyjnego prezentuje aktualne stanowisko doktryny dotyczące 
podstawowych kwestii z zakresu prawa administracyjnego oraz ukazuje zasadnicze spory  
i dylematy odnośnie kształtu i znaczenia przyjętych rozwiązań ustrojowych i instytucjonalnych.

System Prawa Administracyjnego

Poszczególne tomy Systemów Prawa dostępne także w modułach Premium.

Dzieło naukowe przedstawiające całość systemu polskiego prawa karnego. Przygotowany z wielką starannością podział 
tej bogatej materii pozwala Autorom – najwybitniejszym znawcom prawa karnego w Polsce – przeprowadzić 
dogłębną analizę wszystkich zagadnień tej gałęzi prawa. 

W tworzenie SPK zaangażowali się specjaliści ze wszystkich ośrodków naukowych. Oferuje on zatem doskonałą bazę 
wiedzy prezentującą zarówno wszystkie szkoły i nurty polskiej myśli prawnokarnej, jak i uniwersalne poglądy 
oraz zobiektywizowane oceny polskiej legislacji karnej i postulaty de lege ferenda.

Redaktorem Naczelnym serii był prof. dr hab. Andrzej Marek †.

System Prawa Karnego

System Prawa Handlowego
Prezentuje zagadnienia z zakresu prawa handlowego, rozumianego jako wyspecjalizowana część prawa 
prywatnego dotycząca przedsiębiorców i spółek prawa handlowego.

Nad redakcją merytoryczną całej serii Systemu Prawa Handlowego czuwał prof. dr hab. Stanisław Włodyka †. 
Obecnie dzieło to kontynuuje prof. dr hab. Andrzej Szumański.

System Prawa Unii Europejskiej

Zaplanowany na szesnaście tomów omawia w sposób kompleksowy porządek prawny Unii Europejskiej  
i pozycję Polski w tym systemie. Publikacja uwzględnia zarówno polską, jak i europejską literaturę związaną  
z tematyką prawa UE oraz najnowsze orzecznictwo, a co za tym idzie opinie i analizy omawianych zagadnień.

Redaktorem naczelnym wszystkich tomów jest prof. dr hab. A. Wróbel. Publikacja skierowana jest do 
teoretyków i praktyków zajmujących się prawem Unii Europejskiej.

System Postępowania Cywilnego 

Seria wydawnicza, która w sposób kompleksowy i praktyczny przedstawia polskie prawo cywilne  
procesowe. Publikacje z serii przybliżają teoretyczne podstawy poszczególnych instytucji procesowych  
oraz ich praktyczne zastosowanie wraz z najnowszym orzecznictwem. 

Redaktorem merytorycznym serii jest prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska.

Nowość!
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Komplet 21 tomów



Wiemy, że Twój czas jest cenny a w systemie informacji 
prawnej poszukujesz pojęć, nie słów. Wiemy, jak 
ważna jest wówczas selekcja i jej precyzja. Dlatego 
stworzyliśmy dla Ciebie system wyszukiwania łączący 
technologię i wiedzę prawniczą. System wyszukiwania 
w jakości C.H.Beck. 

Precyzyjne wyszukiwanie
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Intuicyjna nawigacja

Personalizacja
widoku aktu

Ikona 
agregująca

Podgląd linku

Dokumenty 
powiązane z przepisem

Alerty 
o aktach prawnych

Wyszukiwanie 
poprzez skróty

System 
haseł

Opcje eksportu
i wydruku

•   Widok aktu prawnego z poziomu komentarza.

•   Podgląd linku z powoływanym fragmentem  
przepisu lub orzeczenia.

•   Cytat z treścią komentowanego artykułu.

•   Porównywanie treści poszczególnych wersji  
aktu prawnego.

•   Rozbudowany system filtrów umożliwiających 
przeszukiwanie wszystkich zasobów Systemu 
Legalis z poziomu Menu. 

•    Czytelne ikony obrazujące funkcjonalności 
systemu, np. „Drukuj”,  „Edytuj”,  „Otwórz pdf”,  
„Wyślij link”.

Wygodne funkcjonalności

•   Wybór graficznego ustawienia widoku 
aktu prawnego wg własnych preferencji 
na agregujący ikony odsyłające do treści 
powiązanych (nowoczesny), klasyczny lub 
tekstowy.

•   Alerty o zmianach w prawie w formie 
powiadomień e-mailowych oraz informacji 
wewnątrz Systemu. 

•   Historia otwieranych dokumentów 
z podziałem na kategorie oraz lista 
wyszukiwanych fraz. 

•   Sekcja Ulubione dla najbardziej istotnych 
dokumentów użytkownika. 

Personalizacja ustawień programu
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Twoje oczekiwania są dla nas ważne. Dzięki nim 
podnosimy standardy jakości naszej pracy. Dlatego 
oferujemy Ci dedykowanego doradcę i szkolenia 
produktowe. Zapewniamy Ci indywidualną obsługę  
w jakości C.H.Beck.

Indywidualna obsługa
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Wsparcie w doborze najkorzystniejszej konfiguracji

Dedykowany Doradca

Konfigurator online

•    Nasz Doradca pomoże Ci dobrać ofertę 
dopasowaną do Twoich potrzeb. Zapewni 
także opiekę nad procesem realizacji 
zamówienia, będzie czuwał nad sprawną, 
fachową oraz terminową realizacją usługi.

•     Utrzymujemy stały kontakt z Klientami, 
wychodząc naprzeciw ich potrzebom oraz 
wskazówkom związanym z rozwojem produktu. 

•   Samodzielny wybór modułów tematycznych, 
specjalistycznych i narzędzi.

•   Wygodne i bezobsługowe płatności cykliczne 
za pomocą karty płatniczej.

•   Zakup online i korzystanie z Systemu Legalis 
od razu.

Partnerskie relacje

•    Mamy czas na osobiste wizyty u naszych 
Klientów.

•    Sprawę każdego Klienta rozpatrujemy 
indywidualnie, zapewniając krótki czas 
oczekiwania na rozwiązanie.

•    Chętnie przyjmujemy informacje zwrotne na 
temat kierunków rozwoju dostarczanych przez 
nas treści i narzędzi.

Szkolenia produktowe
•   Zapewniamy dogodne formy bezpłatnych 

szkoleń z obsługi Systemu Legalis, grupowe  
i indywidualne. 

•    Wsparcie dla Klientów Systemu Legalis 
realizujemy również poprzez:

–  webinaria i zdalną prezentację systemu,

–  telefoniczny dyżur hotline oferujący pomoc 
merytoryczną.
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Ponad trzy tysiące Autorów i Specjalistów prezentujących różne linie wykładni prawa.

Pełen dostęp do wszystkich tomów Systemów Prawa.

Największa liczba orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych po 1989 r.

Wszystkie komentarze i monografie C.H.Beck,  obejmujące aktualne oraz poprzednie wydania.

Używany w sądach, ministerstwach, prokuraturach, administracji skarbowej i urzędach centralnych.

Ponad 50 tysięcy aktywnie korzystających prawników.

Blisko 30 lat doświadczeń Wydawnictwa C.H.Beck

Zaufali nam



Cennik



BeckOK® – komentarze zawsze aktualne  1 800 zł 

n.ius®  400 zł 

Rzeczpospolita  900 zł 

ius.focus® – istota orzecznictwa  500 zł 

Prawo podatkowe – prof. Modzelewski  800 zł

Postępowanie Egzekucyjne Currenda  700 zł 

Analizy  600 zł 

Praktyczne wyjaśnienia  600 zł 

Optimum Premium1

Prawo cywilne 1 200 zł  1 700 zł 

Postępowanie cywilne 1 100 zł  1 500 zł 

Prawo rodzinne 500 zł  700 zł 

Prawo spółek handlowych 900 zł  1 300 zł 

Prawy rynku kapitałowego 700 zł  900 zł 

Prawo upadłościowe 700 zł

Prawo gospodarcze 700 zł

Prawo własności intelektualnej 500 zł  700 zł 

Prawo nieruchomości 700 zł  1 000 zł

Prawo pracy 700 zł  1 000 zł

Prawo karne 700 zł  900 zł

Postępowanie karne 700 zł  900 zł 

Prawo podatkowe 600 zł

Prawo administracyjne 900 zł  1 300 zł

Zamówienia publiczne 500 zł  700 zł 

Unia Europejska 600 zł

Prawo samorządowe 700 zł

Prawo medyczne 600 zł

System Prawa Prywatnego  1 200 zł 

System Prawa Handlowego  450 zł 

System Prawa Administracyjnego  450 zł 

System Prawa Karnego  450 zł 

System Prawa Medycznego  450 zł 

System Prawa Unii Europejskiej  450 zł 

System Postępowania Cywilnego  450 zł

Translator  1 200 zł 

Beck KRS  2 500 zł 

Beck Akademia – szkolenia online  1 200 zł 

Systemy Prawa

Moduły specjalistyczne

Narzędzia i bazy wiedzy

Cennik

Moduły tematyczne

Aktualności i serwisy

1 200 zł 

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki urzędowe UE

Orzecznictwo i wyjaśnienia, kierunki orzecznicze

Wzory pism i formularzy,  interpretacje podatkowe, informatory

Moduł COVID-19 – bezpłatnie do każdej konfiguracji

Baza prawa

1 Cena modułu Premium zawiera cenę modułu Optimum. 

Oferują bogactwo treści autorskich Wydawnictwa C.H.Beck. Wersja Optimum to komplet komentarzy, 
metodyk, monografii i czasopism C.H.Beck do wszystkich dziedzin prawa. W wersji Premium dostępne 
są ponadto cyklicznie aktualizowane komentarze BeckOK®, Systemy Prawa, analizy oraz opracowania 
orzeczeń ius.focus®.

Procentowa wartość wybranej konfiguracji 30%

Dodatkowe stanowisko



System zarządzania kancelarią prawną

• Zgodność z RODO i wytycznymi Privacy by Design.

• System zaprojektowany we współpracy z polskimi kancelariami prawnymi.

• Zaufany dostawca – blisko 30 lat doświadczeń Wydawnictwa C.H.Beck 
na polskim rynku.

od 3 600 zł 3

Integracja z Portalem Informacyjnym 

Sądów Powszechnych

29Doradca Klienta 22 311 22 22

Skomponuj swój pakiet 

Pakiet 4 wybór czterech modułów Optimum 2 500 zł

Pakiet 6 wybór sześciu modułów Optimum 2 900 zł

Pakiet 9 wybór dziewięciu modułów Optimum 3 400 zł

Pakiet 12 wybór dwunastu modułów Optimum 3 900 zł

Pakiet 15 wybór piętnastu modułów Optimum 4 400 zł

Pakiet 3 Premium rozszerzenie trzech modułów do Premium 1 000 zł2

Kompletna Baza prawa do wszystkich dziedzin w pakietach od 4 do 15 w cenie.

Cennik dotyczy licencji rocznych. Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.

Cennik obowiązuje od 1.3.2022 r. Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Skorzystaj z gotowych rozwiązań

Orange Graphite 4 Silver 4 Gold Platinum

Komplet aktów prawnych

Kompletne orzecznictwo

Kierunki orzecznicze

Wzory pism i formularzy

Bibliografia PAN

Komentarze C.H.Beck do wszystkich dziedzin

Metodyki C.H.Beck

n.ius® – aktualności legislacyjne i orzecznicze

Komplet komentarzy C.H.Beck do wszystkich dziedzin

Monografie C.H.Beck

Publikacje praktyczne

Pełne artykuły z czasopism

BeckOK® – komentarze zawsze aktualne

Systemy Prawa

ius.focus® – istota orzecznictwa

Analizy

Praktyczne wyjaśnienia

Postępowanie Egzekucyjne Currenda

Prawo podatkowe – prof. Modzelewski

Rzeczpospolita

Translator

Beck KRS

Beck Akademia – szkolenia online

2 900 zł 4 900 zł 7 500 zł 9 000 zł 13 000 zł

2 Dopłata do wybranej konfiguracji modułów Optimum lub Pakietu Graphite. 

3 Cena obejmuje dostęp dla 3 użytkowników.

4 Pakiet Graphite zawiera wszystkie moduły tematyczne w wersji Optimum. Pakiet Silver zawiera wszystkie moduły 
tematyczne w wersji Premium.
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