
 

Nazwa 

bazy 

Twórca/ os. 

odpowiedzialna 

Zasięg 

chronologiczny 

Zawartość Wyszukiwanie wg kryteriów 

ISAP 

Sejm 

Organem 

odpowiedzialny

m za bazę jest 

Kancelaria 

Sejmu RP. 

Redagowana 

jest przez 

Ośrodek 

Informatyki 

Sejmu RP. 

Dz. U. -dokumenty 

wydane od 1918 

roku do chwili 

obecnej. Z Monitora 

Polskiego od roku 

1930 do chwili 

obecnej. Baza 

aktualizowana jest 

na bieżąco. 

 

Zawartość bazy stanowią 

opisy bibliograficzne  i 

pełne teksty aktów 

prawnych opublikowanych 

w Dz. U. oraz w Monitorze 

Polskim. 

według roczników (dokumenty 

pogrupowane chronologicznie 

od najstarszych do najnowszych; 

w ramach roczników dokumenty 

ułożone są według rodzaju aktu) 

według haseł (dokumenty 

pogrupowane są alfabetycznie) 

inne możliwości 

- status aktu prawnego 

- adres publikacyjny 

(wydawnictwo, rok, numer, 

pozycja) 

- tytuł (rodzaj, hasła, nazwy 

własne) 

- data wydania 

- sortowanie wyników 

(malejąco, rosnąco, bez 

sortowania) 

- ilość wyników 

LEX 

(Gamma) 

Kancelaria 

Prawnicza Lex 

w Gdańsku, od 

1999r. własność 

koncernu 

Wolters Kluwer 

Polska 

 Metryki aktów prawnych, 

Teksty aktów prawnych z 

Dz. U. i Monitora 

Polskiego,  

Skany tekstów pierwotnych 

aktów prawnych z Dz. U. i 

Monitora Polskiego, 

Orzeczenia sądów, 

 Wzory umów i pism 

procesowych 

 

LEX 

(Sigma) 

Kancelaria 

Prawnicza Lex 

w Gdańsku, od 

1999r. własność 

koncernu 

Wolters Kluwer 

Polska 

 Metryki aktów prawnych, 

Teksty aktów prawnych z 

Dz. U. i Monitora 

Polskiego, 

Skany tekstów pierwotnych 

aktów prawnych z Dz. U. i 

Monitora Polskiego, 

Orzeczenia sądów,  

Projekty Ustaw,  

Teksty aktów prawnych z 

wybranych dzienników 

resortowych,  

Orzeczenia sądów,  

Pisma urzędowe – 

publikowane,  

Tezy z piśmiennictwa 

prawniczego,  

Wzory umów i pism 

procesowych 

 

LEX 

(Omega) 

Kancelaria 

Prawnicza Lex 

w Gdańsku, od 

1999r. własność 

koncernu 

Wolters Kluwer 

Polska 

 Metryki aktów prawnych, 

Teksty aktów prawnych z 

Dz. U. i Monitora 

Polskiego,  

Skany tekstów pierwotnych 

aktów prawnych z Dz. U. i 

Monitora Polskiego, 

Orzeczenia sądów,  

Projekty Ustaw,  

Teksty aktów prawnych z 

wybranych dzienników 

resortowych,  

hasło przedmiotowe 

występujące w skorowidzu  

za pomocą filtra 

umożliwiającego wyszukanie 

dokumentów ze względu na 

różnorodne kryteria formalne i 

merytoryczne: 

o Miejsce i czas 

opublikowania  

o Data aktu 



Teksty aktów prawa 

miejscowego,  

Orzeczenia sądów, 

Orzeczenia administracji, 

Pisma urzędowe – 

publikowane,  

Pisma urzędowe – 

niepublikowane,  

Tezy z piśmiennictwa 

prawniczego,  

Glosy,  

Bibliografia prawnicza, 

Wzory umów i pism 

procesowych,  

Informacje teleadresowe 

sądów i urzędów 

o Tytuł aktu 

o Autor aktu 

o Rodzaj aktu 

słowa kluczowe użyte w tytule 

bądź w tekście dokumentu 

LexPolonic

a 

LexMedia Sp. z 

o.o.; od 1998 r. 

należy do 

LexisNexis 

Akty prawne z Dz. 

U. od 1994r., Akty 

prawne z Monitora 

Polskiego i Dz. U. 

od 1918 r., 

wszystkie akty prawne 

z Dz. U. od 1944 roku 

w ujednoliconej wersji, 

prawodawstwo Unii 

Europejskiej w języku 

polskim oraz orzecznictwo 

ETS,  

akty prawa resortowego, 

usystematyzowane prawa 

korporacji zawodowych, 

prawo pozaborcze,  

skany aktów prawnych 

z Monitora Polskiego i Dz. 

U. od 1918 roku, 

komentarze LexisNexis, 

zbiór Praktycznych 

Wyjaśnień,  

zbiór orzeczeń oraz glos 

dostępnych w pełnych 

wersjach,  

interpretacje Urzędów i Izb 

Skarbowych,  

wzory Pism i Umów, 

wskaźniki krajowe oraz 

wskaźniki wynikające 

z prawa miejscowego, 

kalkulatory oraz 

edytowalne formularze 

 

Możliwość szukania poprzez 

zawężanie obszaru szukanego 

do 4 działów: Akty prawne, 

Orzecznictwo, Piśmiennictwo, 

Informator. Możliwość szukania 

wg daty ustanowienia aktu 

prawnego. Możliwość 

wyszukania wg właściwej 

instytucji dla danej 

miejscowości. Wyszukiwanie 

szybkie i wyszukiwanie 

zaawansowane  

Legalis  C. H. Beck Metryki Wszystkie 

akty zamieszczone w 

programie posiadają 

metryki, w tym 

komplet aktów 

opublikowanych w 

Dz. U. od 1918 r 

oraz w Monitorach 

Polskich od 1945 r. 

Oryginały Skany 

wszystkich aktów 

prawnych z Dz. U. 

od roku 1918 r. i 

Monitora Polskiego 

od 1950 r. oraz 

Dzienników 

Urzędowych 

Orzecznictwo i 

Pogrupowane tematycznie 

akty prawne prawa 

polskiego (publikowane w 

Dz. U., Monitorze Polskim 

oraz Dz.ch Urzędowych 

ministerstw),  

orzecznictwo i urzędowe 

wyjaśnienia,  

akty prawne publikowane 

w Dz.ch Urzędowych UE 

serii L i C oraz specjalnym 

wydaniu polskojęzycznym, 

a także inne informacje 

takie jak dane o stawkach 

odsetek, kosztach i limitach 

Wyszukiwanie tekstowe  

- wszystkie słowa 

- fraza 

publikator 

 opcje wyszukiwania; szukaj 

w 

szczegółowe wyszukiwarki 

- akty prawne  

- akty EU 

- orzeczenia  

- księgozbiór 

- informatory 

- podmioty 

- osoby 



Wyjaśnienia od  

1925 roku 

 

oraz bazy adresowe sądów, 

urzędów, izb skarbowych i 

kancelarii komorniczych. 

W modułach 

komentarzowych dostępne 

są komentarze 

Wydawnictwa C. H. Beck. 

"Piśmiennictwo", gdzie 

wyszukać można pełne 

teksty artykułów i 

omówień, oraz powiązane 

tematycznie monografie. 

Do każdego modułu 

dołączono także wzory 

pism i dokumentów.  

 

 

Bazy danych Kancelarii Sejmu 

Nazwa bazy Zawartość Wyszukiwanie wg kryteriów 

ISAP opisy aktów prawnych opublikowanych 

w Dz. U. i Monitorze Polskim od roku 

1918 oraz ujednolicone teksty U.. 

 Status aktu prawnego; 

 Adres publikacyjny (wydawnictwo, rok, numer, 

pozycja); 

 Tytuł; 

 Rodzaj; Hasła; Nazwy własne (do 

zaptaszkowania); 

 Data wydania. 

Sprawozdania 

Stenograficzne z 

posiedzeń Sejmu 

teksty sprawozdań stenograficznych z 

posiedzeń Sejmu VI kadencji. 

 Numer posiedzenia; 

 Data posiedzenia (2007-2010). 

Wypowiedzi na 

posiedzeniach Sejmu 

wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu VI 

kadencji. 

 Wg kolejności; 

 Wg punktu porządku; 

 Wg mówcy (posłowie); 

 Wg mówcy (inni); 

 Wyszukiwanie: 

 Posiedzenie: nr; dzień; 

 Data (w tym przed, po, pomiędzy danymi 

datami); 

 Punkt porządku: numer; tytuł; 

 Mówca; 

 Szukaj tekstu. 

Proces Legislacyjny informacje o przebiegu procesu 

legislacyjnego w Sejmie VI kadencji 

wraz z pełnymi tekstami druków 

sejmowych oraz tekstami uchwalonych 

U. i podjętych uchwał. 

Wyświetlanie wg: 

 Przebieg procesu: 

 Projekty Ustaw; 

 Projekty uchwał; 

 Inne przedłożenia; 

 Wszystkie; 

 Teksty uchwalone: 

 U.y; 

 Uchwały; 

 Wykazy: 

 Uchwalone U.y (2007-2010); 

 Podjęte uchwały; 

 Projekty Ustaw w toku; 

 Projekty uchwał w toku; 

 Inne przedłożenia w toku; 

 Pozostałe wykazy; 

 Wyszukiwanie: wyświetlaj od numeru druku...). 

Interpelacje, interpelacje, zapytania, pytania w  Interpelacje (wg numeru); 



zapytania, pytania w 

sprawach bieżących, 

oświadczenia 

sprawach bieżących i oświadczenia 

zgłoszone w Sejmie VI kadencji. 

 Zapytania (wg numeru); 

 Pytania (wg numeru); 

 Oświadczenia (wg numeru); 

 Sprawy: 

 Wg zgłaszającego; 

 Wg adresata; 

 Wg numeru posiedzenia. 

 Wyszukiwanie: 

 Rodzaj sprawy; 

 Numer sprawy; 

 Numer posiedzenia Sejmu; 

 Zgłaszający / odpowiadający; 

 Adresat; 

 Tytuł; 

 Szukaj tekstu. 

Druki Sejmowe pełne teksty druków sejmowych VI 

kadencji. 

 Wg numeru; 

 Wg wnioskodawcy; 

 Wg typu; 

 Wyszukiwanie:  

 Numer druku; 

 Data druku (w tym przed, po, pomiędzy 

danymi datami); 

 Wnioskodawca; 

 Typ dokumentu; 

 Dowolne słowa w tekscie. 

Biuletyny Komisji biuletyny z posiedzeń komisji Sejmu II, 

III, IV, V i VI kadencji. 

 Wg numeru biuletynu (dla poszczególnych 

kadencji); 

 Wg komisji (dla poszczególnych kadencji); 

 Wyszukiwanie: wg numeru biuletynu. 

Skrócone informacje 

o pracach komisji 

skrócone dzienne informacje o 

posiedzeniach komisji sejmowych VI 

kadencji. 

 Wg daty posiedzenia; 

 Wg nazwy komisji; 

 Wyszukiwanie: 

 Kody komisji; 

 Nazwy komisji; 

 Numery informacji; 

 Data posiedzenia; 

 Dowolne słowa w tekście. 

 

Bazy europejskie. 

Baza EUR-Lex umożliwia bezpłatny dostęp do aktów prawnych i innych dokumentów Unii Europejskiej podanych do 

publicznej wiadomości. Portal jest dostępny w 23 językach urzędowych Unii Europejskiej. Baza zawiera w sumie 2,8 mln 

dokumentów, przy czym najstarsze z nich pochodzą z 1951 r. Jej zawartośd jest codziennie aktualizowana. Portal zawiera 

codzienne elektroniczne wydania Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, który ukazuje się w dwóch seriach: L (akty 

prawodawcze) oraz C (informacje i zawiadomienia). W ramach serii S publikowany jest suplement do Dziennika 

Urzędowego Unii Europejskiej zawierający zaproszenia do składania ofert w przetargach na zamówienia publiczne. 

CURIA Zawiera m.in. orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej 
Instancji. 

OEIL 
(Obserwatorium 
Legislacyjne) 

zawiera odnośniki do procedur i dokumentów wszystkich instytucji związanych z procedurą 
legislacyjną oraz tych, które są związane z pracą Parlamentu Europejskiego (komisje i sesje 
częściowe). 

PreLex Zawiera informacje o procedurach międzyinstytucjonalnych , pozwala śledzid najważniejsze etapy 
procesu decyzyjnego pomiędzy Komisją i pozostałymi instytucjami, jak również umożliwia wgląd 
w prace poszczególnych instytucji (Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Banku Centralnego, Trybunału Sprawiedliwości, 
itp..). 

TED Zawiera informacje o europejskich zamówieniach publicznych. Jest internetową wersją 
„Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej” 

 


