
 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

systemu elektronicznej informacji prawnej w wersji dla samorządu terytorialnego. 

Wymagania techniczne: 

1. 12 miesięczny dostęp do wersji jednostanowiskowej.  
2. Kompatybilności proponowanego oprogramowania: 

1) dla stanowisk roboczych z Windows XP i jego późniejszymi wersjami, 
2) dla serwera z Windows 2008 Standard i jego późniejszymi wersjami. 

3. Program musi posiadać zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. 
4. Poprawność wydruków z programu na drukarkach sieciowych i autonomicznych. 
5. Program powinien zapewniać pracę on-line ze stale aktualizowaną bazą danych (bazy muszą 

być aktualizowane przez dostawcę minimum raz dziennie). 
6. Program powinien posiadać bezpłatną – wliczoną w cenę rocznego dostępu do usługi, 

aktualizację miesięczną przekazywaną na adres zamawiającego na zewnętrznych nośnikach 
(np. DVD, Pen Drive). 

 

   Bazę systemu muszą stanowić akty ze wszystkich dzienników urzędowych wymienionych  

w art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95), w szczególności: 

Dziennik Ustaw 

1. Komplet Informacji formalnych o aktach od 1918 roku ( co najmniej: identyfikator, tytuł, 

organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie); 

2. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące; 

3. Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, 

opublikowanych po 1 stycznia 1940 roku; 

4. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych i aktów obowiązujących i 

uchylonych; 

5. Wzajemne powiązania formalne między aktami  (co najmniej relacji typu: zmienia – 

zmieniony przez, uchyla – uchylony przez, wykonuje – wykonany przez, ujednolica – 

ujednolicony przez, wprowadza – wprowadzony przez, interpretuje – interpretowany przez); 

6. Odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów 

wykonawczych z poziomu tekstu aktu; 

7. Odwołanie do orzeczeń z poziomu tekstu aktu; 

8. Odwołanie do cytatów/tez/pism z piśmiennictwa prawniczego z poziomu tekst aktu 

prawnego; 

9. Odwołanie do komentarzy z poziomu tekst aktu prawnego; 

10. Odwołanie do pism urzędowych z poziomu tekst aktu prawnego; 

11. Dostęp do projektów ustaw wraz z uzasadnieniami wniesione od IV Kadencji Sejmu z 

systemem relacji z aktami obowiązującymi (zmienia/uchyla); 

12. Możliwość przeglądania tekstów projektów zmieniających akt obowiązujących z aktu 

obowiązującego projekt w relacji z aktem obowiązującym). 

Monitor Polski 

1. Komplet informacji formalnych o aktach od 1945 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, 

organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, 

data utraty mocy); 

2. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące; 

3. Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, 

opublikowanych po 1 stycznia 1980 roku; 

4. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i 

uchylonych. 



 

Monitor Polski B 
Komplet ogłoszeń opublikowanych po 2001 r. 
 
Monitor Spółdzielczy B 

Komplet ogłoszeń opublikowanych od początku 2001 r. 
 
Dzienniki Resortowe 

Ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych  w Dziennikach Urzędowych naczelnych i 
centralnych organów administracji rządowej, w tym: 

1. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 
2. Dziennik Urzędowy Komendy głównej Straży Granicznej 
3. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 
4. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar 
5. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego 
6. Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 
7. Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej 
8. Dziennik Urzędowy Min. Edukacji Narodowej i Sportu  
9. Dziennik Urzędowy Min. Finansów 
10. Dziennik Urzędowy Min. Infrastruktury 
11. Dziennik Urzędowy Min. Kultury 
12. Dziennik Urzędowy Min. Nauki i Informatyzacji 
13. Dziennik Urzędowy Min. Obrony Narodowej 
14. Dziennik Urzędowy Min. Pracy i Polityki Socjalnej 
15. Dziennik Urzędowy Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
16. Dziennik Urzędowy Min. Skarbu Państwa 
17. Dziennik Urzędowy Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji 
18. Dziennik Urzędowy Min. Spraw Zagranicznych 
19. Dziennik Urzędowy Min. Sprawiedliwości 
20. Dziennik Urzędowy Min. Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
21. Dziennik Urzędowy Min. Transportu i Gospodarki Wodnej 
22. Dziennik Urzędowy Min. Zdrowia 
23. Dziennik Urzędowy Min. Narodowego Banku Polskiego 
24. Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
25. Dziennik Urzędowy Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 
26. Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
27. Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej 
28. Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego 
29. Dziennik Urzędowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
30. Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 
31. Dziennik Urzędowy Urzędu Regulacji Telekomunikacji Poczty 
32. Dzienniki Wojewódzkie – Urzędowe 

 
Ponadto, baza systemu musi zawierać: 

1. Komplet tekstów pierwotnych aktów prawnych (zeskanowanych) identycznych co do formy, 
jak tekst opublikowany w wersji papierowej w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim; 

2. Komplet tekstów aktów prawnych opublikowanych w wojewódzkich dziennikach 
urzędowych od wprowadzenia 16 województw ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o 
wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa; 

3. Wzory pism i umów, w tym zbiór obowiązujących formularzy urzędowych opublikowanych w 
Dziennikach Ustaw i Monitorach Prawnych; 

4. Orzeczenia Sądu Najwyższego, Naczelnego Sadu Administracyjnego , Wojewódzkich Sądów 
Administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz sadów apelacyjnych; 

5. Niepublikowane orzeczenia SN, NSA i WSA. 
6. Orzeczenia administracyjne w tym m.in. Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o 

Nausznie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministerstwie Finansów; 
7. Orzeczenie  Zespołu Arbitrów/Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie UZP; 
8. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sadu Pierwszej Instancji; 



9. Inne pisma urzędowe naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz agencji 
rządowych i innych instytucji państwowych (obecne i archiwalne); 

10. Projekty ustaw wraz z uzasadnieniami; 
11. Komentarze ( w tym skomentowana część jednostek  redakcyjnych: Kp, Kpa, KRO, Kc, Kpk) 

monografie i inne opracowania dotyczące prawa polskiego i europejskiego. 
12. Bibliografia prawnicza. 
13. Baza adresowa sadów, urzędów centralnych oraz prokuratur. 
14. Uzasadnienie do orzeczeń opublikowanych w zbiorach urzędowych. 
15. Cytaty/tezy/Pisma z piśmiennictwa prawniczego. 

 
Wymagania dotyczące funkcjonalności systemu informacji prawnej 

A. Sposoby wyszukiwania 

1. Wyszukiwania wg identyfikatora / sygnatury. 
2. Wyszukiwania wg rocznika. 
3. Wyszukiwania wg daty wydania/opublikowania/obowiązywania. 
4. Wyszukiwania wg autora. 
5. Wyszukiwania wg słów w tytule dokumentu. 
6. Wyszukiwania wg poprzez klasyfikacje przedmiotową (dotyczy bazy aktów i orzeczeń) 
7. Wyszukiwania wg słów w treści dokumentów. 

 
B. Wymagania dodatkowe 

1. Możliwość porównania treści przepisu aktu prawnego w brzmieniu przed zmianą treści 
przepisu – po zmianie. 

2. Możliwość dokonywania przez użytkownika zmiany daty oceny, co do obowiązywania aktów 
z  DZ. U.  i M.P., czego efektem ma być przywołanie całego systemu prawa – aktów 
obowiązujących, nieobowiązujących oraz oczekujących (wersja tekstów oraz relacje między 
aktami) na dowolnie wpisany dzień z przeszłości. 

3. Wyodrębnienie w zakresie DZ. U. i M.P. osobnych baz z aktami: obowiązującymi, 
nieobowiązującymi (archiwalnymi) i oczekującymi. 

4. Oznaczenie identyfikacji aktów obowiązujących, nieobowiązujących i oczekujących 
publikowanych w DZ. U. i M.P. 

5. Możliwość kopiowania całości lub części bezpośrednio z systemu do edytorów tekstów. 
6. Możliwość wydruku z systemu w sposób poprawny (w formacie wyświetlonym na 

monitorze): całego aktu, jednostek redakcyjnych, zaznaczonego fragmentu, z przypisami i 
bez przypisów. 

7. Możliwość wyświetlania treści całego aktu prawnego. 
8. Baza adresowa sądów, urzędów celnych i prokuratur z możliwością wyszukiwania wg 

właściwości miejscowej. 
9. Możliwość wybierania poszczególnych jednostek redakcyjnych przeglądanego aktu i 

przeniesienia jej do osobnego okna, w którym wyświetlane będą pełne brzmienia tej 
jednostki po kolejnych zmianach – wersje historyczne poszczególnych jednostek 
redakcyjnych. 
 

C. Inne 

1. System musi dostarczyć dostęp  do Bazy orzeczeń administracji, tj. samorządowych kolegiów 
odwoławczych, regionalnych izb obrachunkowych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów, 
Głównej Komisji Orzekającej przy M.F., Zespół Arbitrów przy U.Z.P. i inne oceniona co do 
aktualności 

2. System musi dostarczyć dostęp do czasopism samorządowych. 
  

 


