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Katowice 06.09.2022 roku 
 
 

 
Specjalna oferta zakupu abonamentu systemu Legalis dla: 

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych  

Legalis Pakiet PLATINUM zawiera: 

- Bazę Prawa 

 
(zawiera prawo polskie, Dz.U. M.P. Dz.Urz., Prawo miejscowe, Prawo UE seria L i C, orzecznictwo polskie powszechne i 

administracyjne, interpretacje urzędów i izb skarbowych, orzecznictwo UE, wzory umów i pism, stawki, opłaty i kalkulatory) 

+kierunki/nurty orzecznicze – to porównanie poglądów występujących w orzecznictwie sądowym w zakresie 

wybranych zagadnień. Opracowania najważniejszych, fundamentalnych instytucji i problemów prawnych oraz 

szczegółowych, niszowych, trudnych do wyszukania i interpretacji zagadnień, obejmujące cały system prawa. 

 

- Komplet wszystkich 18 modułów komentarzowych Optimum  

 
pakiet zawiera aktualne komentarze książkowe C.H.Beck, wybrane monografie, oraz pełne artykuły z 20 czasopism (m.in. 

Monitor Prawniczy, Zamówienia Publiczne, Nieruchomości, Monitor Prawa Pracy, Monitor Podatkowy), 

 

- Rozszerzenie wszystkich możliwych 12 modułów do wersji Premium  

 
zawiera dodatkowe komentarze aktualizowane co kwartał, dopasowane tematycznie tomy Systemów Prawa Prywatnego i 

Handlowego, Administracyjnego i Karnego, bazę monografii w danej dziedzinie, oraz unikatową analizę orzecznictwa IusFocus 

pisaną przez praktyków ze współpracujących z Wydawnictwem kancelarii. 

 

- IusFocus (+newsletter orzeczniczy)  

 
praktyczna i syntetyczna analiza kluczowego orzecznictwa z danej dziedziny pisana przez praktyków z kancelarii 

współpracujących z wydawnictwem. Wyselekcjonowane, ekspercko opracowane i opatrzone komentarzem streszczenia 

orzeczeń. Obszary prawa i współpracujące kancelarie: 

• Prawo cywilne | Domański, Zakrzewski, Palinka 
• Postępowanie cywilne | Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy 
• Prawo handlowe | Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak 
• Prawo administracyjne | GWW Woźny i Wspólnicy Sp.k. 
• Prawo podatkowe | PwC 
• Prawo nieruchomości | Dentons 
• Prawo karne | Królikowski Marczuk Geromin 
• Postępowanie karne | Adw. dr Andrzej Ważny 
• Prawo własności intelektualnej | Traple Konarski Podrecki 
• Prawo rynku kapitałowego | Greenberg Traurig Grzesiak Sp.k. 
• Prawo pracy | Raczkowski Paruch 
• Prawo rodzinne | Baszuk Czernicka Baszuk 

 
 

- nowość Analizy omawiające istotne dla praktyków zagadnienia wywołujące wątpliwości interpretacyjne i niejednokrotnie, 

rozbieżności w orzecznictwie. Autorzy Analiz dokonają opisu problemu i wskażą rekomendowane rozwiązanie, 
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- Dodatkowe komentarze elektroniczne serii BeckOK - zawsze aktualne – dostępne tylko w Legalis 

 
 

Zbiór komentarzy drukowanych jest poszerzony o elektroniczną serię komentarzy BeckOK z gwarancją aktualizacji co 3 

miesiące, dla najpopularniejszych dziedzin prawa 

- aktualizowane kwartalnie – co 90 dni zespół autorów wprowadza najnowsze orzecznictwo i rozbudowuje treść komentarzy; 

- interaktywne – bogaty system linkowania z bazą wiedzy, trzypłaszczyznowa struktura, wygodna nawigacja 

- praktyczne – stworzone przez prawników praktyków do mobilnego użytku 
 

 
Dostępne dodatkowe komentarze elektroniczne:  

 
• Kodeks cywilny (wraz z przepisami wprowadzającymi) – red. dr hab. Konrad Osajda 

• Kodeks postępowania cywilnego – red. prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ 

• Kodeks rodzinny i opiekuńczy – red. dr hab. Konrad Osajda 
• Kodeks spółek handlowych – red. r.pr. Zbigniew Jara 
• Kodeks Pracy – red. dr. hab. Krzysztof Walczak 
• Kodeks karny – red. prof. dr. hab. Ryszard Stefański 
• Kodeks postępowania karnego – red. prof. dr hab. Jerzy Skorupka 
• Kodeks postępowania administracyjnego – red. prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, red. prof. dr hab. 

Aleksandra Wiktorowska 
• Prawo nieruchomości – red. Dariusz Okolski 
• Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe – red. dr hab. Konrad Osajda 

• Finanse publiczne – red. dr Agnieszka Mikos-Sitek, dr Rafał Bucholski 
• Zamówienia publiczne – red. r.pr. Marzena Jaworska. 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

• Prawo budowlane 

• Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi 
• Ustawa o własności lokali 
• Umowa o roboty budowlane 
• Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 

• Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

• Prawo spółdzielcze 
• Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 
• Ustawa o prawach konsumenta 

• Ustawa o kredycie konsumenckim 

• Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 
• Ustawa o księgach wieczystych i hipotece 

• Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 

• Rozporządzenie spadkowe 650/2012 

• Ustawa o terminach zapłaty 

• COVID-19. Komentarze do ustaw antykryzysowych 

 
 

- Komplet tomów z sześciu Systemów Prawa C.H.Beck – zamiast wybranych tomów z 4 systemów 
 
 

• Prywatnego, 

• Karnego, 

• Administracyjnego, 

• Handlowego, 

• Medycznego 

• System Prawa Unii Europejskiej 

• Nowość: System Postępowania Cywilnego 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damjzg42tcmy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damjzg42tcna
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damrqge3tenq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damrqgyztsoi
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- Praktyczne wyjaśnienia 
 

Krótka i klarowna forma, na zasadzie casusu „pytanie – odpowiedź” pozwala szybko zapoznać się z poradą eksperta, dotyczącą 

nowej lub nietypowej sytuacji z zakresu: kadr i płac, finansów i księgowości, BHP i zamówień publicznych  

 

- Moduł: n.ius  

 

zawiera aktualności legislacyjne i orzecznicze, autorskie opracowania projektowanych i bieżących zmian w prawie wraz z 

Eksperckimi komentarzami i analizami najnowszych, istotnych dla praktyki stosowania prawa rozstrzygnięć sądów. N.ius to 

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. 

 

- Prawo podatkowe – prof. Modzelewski   
 

oferuje dostęp do zasobów serii „Prawo Podatkowe” Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o. o. 

Autorami książek są wybitni specjaliści z zakresu polskiego prawa podatkowego, którzy są również praktykami - pracownikami 

lub doradcami podatkowymi w Instytucie Studiów Podatkowych. Wszystkie publikacje powstają pod redakcją naukową prof. 

dr. hab. Witolda Modzelewskiego. 

 

- nowość: Postępowanie Egzekucyjne Currenda  

 
Moduł kierowany jest do szerokiego kręgu odbiorców stykających się na co dzień z problemami egzekucji sądowej. Obejmuje 

on dostęp do monografii naukowych i komentarzy Wydawnictwa Currenda. Użytkownik znajdzie tu  publikacje oferujące 

ekspercką wiedzę z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz zasad wykonywania zawodu ze 

szczególnym położeniem nacisku na praktyczne aspekty tych zagadnień. 

 

- Prawnicze aktualności dziennika  

 
• Codzienne, najważniejsze wiadomości z „Prawa co dnia” – prawnej części dziennika „Rzeczpospolita” 

zgromadzone zostały w osobnym, dedykowanym module specjalistycznym. 

• 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. 
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- Translator  

 
to moduł, który ułatwia obsługę zagranicznych klientów. Oparty jest o zestaw tłumaczeń aktów prawnych, obcojęzyczne wzory 

pism i umów oraz zestaw słowników. Treści tu zawarte dostępne są w działach tematycznych oraz prezentowane są pod 

merytorycznie powiązanymi artykułami aktów prawnych. 

Moduł ten zawiera: 

• zintegrowane słowniki angielskie, niemieckie i rosyjskie, przez co umożliwia wyszukiwanie tłumaczeń haseł w 

wybranym języku lub słowniku oraz fraz powiązanych 

• tłumaczenia aktów prawnych 

• tłumaczenia wzorów umów pism i innych dokumentów. 

- Beck KRS - Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego 

 to nowoczesne narzędzie do analizy i monitoringu podmiotów i osób uczestniczących w obrocie gospodarczym. 

• Połączone źródła danych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego. 

• Ocena standingu finansowego przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdania finansowe z e-krs. 

• Dodatkowe źródła danych o podmiocie: dofinansowania, zamówienia publiczne, zadłużenia, monitoring mediów. 

• Graficzne powiązania biznesowe z osobami i podmiotami. 

System informacji gospodarczej Beck KRS zawiera: 

• dokumenty źródłowe w postaci odpisów aktualnych i pełnych z KRS oraz ogłoszenia z MSiG; 

• komplet sprawozdań finansowych z e-krs od 2017 r., wraz z ich bieżącą aktualizacją oraz sprawozdania z Monitora 

Polskiego B; 

• dane o przyznanych dofinansowaniach unijnych oraz zamówieniach publicznych; 

• przeglądarkę powiązań kapitałowo-osobowych opartą o graf i tabelaryczne zestawienia; 

• wgląd w dane i relacje ponad 4,5 mln osób i podmiotów wpisanych do KRS, w tym również podmiotów z rejestru 

stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych; 

• wykaz informacji o zadłużeniu z KRS i z publicznych giełd długów; 

• dane uzupełniające w postaci statusu VAT oraz internetowego monitoringu mediów. 

- nowość - 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. 
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Unikatowe elementy zawartości piśmiennictwa dostępne tylko w SIP Legalis: 
 
 

- komentarze serii BeckOK aktualizowane co 3 miesiące, dla wybranych dziedzin z modułów Premium, 

- komplet aktualnych na rok 2022 komentarzy do KC, KSH, KPC, KK, KPA, Finansów publicznych i Zamówień 

Publicznych, w tym także PIT, CIT i VAT, 

- dostęp do kompletu tomów z Systemów Prawa przyporządkowanych tematycznie do wybranych w modułach 

Premium dziedzin prawa, 

- IusFocus, praktyczna i syntetyczna analiza kluczowego orzecznictwa z danej dziedziny pisana przez praktyków z 

kancelarii współpracujących z wydawnictwem, 

- w bazie systemu Legalis w porównaniu do Lexa dostępnych jest ponad 6 000 więcej orzeczeń Sądu Najwyższego po 

1989r, ponad 11 000 więcej tez do orzeczeń SN, oraz więcej o ponad 24 600 orzeczeń NSA. 

 
Oferta cenowa 

 

Legalis PLATINUM: 

Cena standardowa: 91 000zł netto dla 7 użytkowników na 36mcy  
 
 

Cena dla Państwa z rabatem specjalnym:  

36 750zł netto na 36mcy / 5 250zł netto na użytkownika 

 

W przypadku większej liczy zainteresowanych cena na użytkownika zmaleje. 

 
+ moduł specjalistyczny w Legalis - COVID-19 – aktualności, komentarze do zmian z serwis n.Ius, artykuły z 
dziennika Rzeczpospolita, komentarze, czasopisma, wyjaśnienia, wzory – do każdej konfiguracji gratis. 

 

W cenie zawarta jest opieka szkoleniowa i wsparcie techniczne przez okres trwania abonamentu. 
Oferta aktualna do 30.09.2022r. 

 

 

W razie pytań pozostaję do dyspozycji 
 
Tomasz Widera 
Doradca Klienta 

 
Tel. Kom. 696 049 878 
Email: tomasz.widera@beck.pl 

mailto:tomasz.widera@beck.pl

