Baza LEX jest bazą danych zapewniającą użytkownikowi dostęp do aktów prawnych
publikowanych zarówno w Dz. U. i M.P., tekstów aktów prawnych z dzienników
resortowych jak i do tekstów aktów prawa miejscowego, a nawet samych projektów
ustaw. Program zawiera także orzeczenia publikowane w takich zbiorach jak: OSNP,
OSNC, OSNKW, ONSA, ONSA i WSA, OTK, zbiorach z orzecznictwem
podatkowym, administracyjnym i inne. Niezbędnym dodatkiem do orzeczeń są glosyponad 700 pełnych tekstów. Program dysponuje obszerną bibliografią prawniczą
zawierającą metryki publikacji zamieszczonych w 52 czasopismach prawniczych,
egzemplarzach książkowych oraz Polską Bibliografię PAN.

Aby skorzystać z zasobów bazy LEX należy korzystać wyłącznie z komputerów
znajdujących się na kapmusach Dewajtis/Wóycickiego.

By uruchomić bazę kliknij, znajdującą się na pulpicie ikonkę
Została uruchomiona przeglądarka internetowa, w której widzisz główny widok bazy
LEX

Jeśli wybierzesz bazę "LEX Informator Prawno-Gospodarczy" postępuj według
poniższych wskazówek.

W lewym górnym rogu widoczne jest menu, które ułatwia poruszanie się po bazie.

Dzięki niemu będziesz mógł szybciej dotrzeć do interesujących Cię informacji.

I tak: przycisk
poprowadzi Cię do całości bazy, podzielonej tematycznie, a do
tego ułożonej alfabetycznie z dodatkową wyszukiwarką pozwalającą na odnalezienie
interesującego Cię zagadnienia.

Widocznie obok zakładki, takie jak Hasła, Filtr, Słownik i Lista umożliwią Ci dokładne
podanie kryteriów, według których będziesz mógł przeszukiwać bazę.

zawiera zestaw narzędzi personalizujących pracę z programem.
Dzięki Mojej strefie będziesz mógł:
- rozwijać podręczne listy dokumentów w strukturze aktówek i drukować z nich zbiorczo
teksty lub ich fragmenty;
- dodawać notatki do dokumentów;
- dodawać elementy programu (teksty, listy itp.) do Ulubionych;
- zarządzać alertami;
Poszczególne funkcje Mojej strefy są dostępne również:
- z poziomu tekstu, list, metryki i innych miejsc w programie, za pomocą specjalnych ikon
rozmieszczonych w oknie z dokumentem/ listą;
- z poziomu menu ikony

, dostępnej w górnym pasku narzędzi.

Wskazówki do pracy w ramach Mojej strefy:
- kliknięcie ikony
lub ikony
jednostki redakcyjnej) dokumentu;

- umożliwia dodanie notatki do wskazanej części (np.

- kliknięcie ikony
lub
odpowiednio włącza lub wyłącza funkcję mailowego
informowania Użytkownika o zmianach w wybranym akcie prawnym;
- kliknięcie ikony
lub
odpowiednio włącza lub wyłącza funkcję mailowego
informowania Użytkownika o zmianach w wybranym podmiocie w IPG Gold;
- kliknięcie ikony
uruchamia tryb dodawania do Aktówki: do listy w lewym panelu
można dołączać całe dokumenty lub ich części;
- kliknięcie ikony
, dostępnej w trybie dodawania do Aktówki i widocznej z lewej strony
dokumentu powoduje dołączenie wskazanego elementu (całego dokumentu, jednostki
redakcyjnej) do aktówki;

- kliknięcie hipertekstu formalnego w trybie dodawania do Aktówki spowoduje dodanie
dokumentu/ jednostki redakcyjnej, do której odsyła;

Uwaga!
Wszystkie dokumenty gromadzone w Mojej strefie są dostępne tak długo, dopóki Użytkownik
ich nie usunie, niezależnie od zakończenia czy przerwania danej sesji pracy z programem.

to pole umożliwiające
przeszukiwanie zbiorów prawnych
przy komocy określonych kryteriów.
Jeśl szukasz konkretnego
dokumentu to pole jest właśnie dla
Ciebie.

Przycisk
umożliwi Ci przeglądanie dokumentów według lat publikacji (przy
wyborze opcji Roczniki).

Wybranie opcji Biblioteka przeniesie Cię do wyszukiwania tematycznego.

Przycisk
umożliwi Ci
przeglądanie zbiorów kodeksów oraz
ustaw podatkowych (w zależności od
wyboru).

to przełomowe narzędzie prezentujące czynności procesowe w formie
przejrzystych diagramów.

Schematy pokazują różne scenariusze przebiegu danego postępowania, terminy do
dokonania określonych czynności, potencjalne reakcje innych uczestników
postępowania. Kluczowe kroki w każdej procedurze prezentowane są w bogatym

kontekście merytorycznym, na który składają się porady i komentarze pod redakcją
naukową uznanych autorytetów, podstawy prawne oraz odpowiednio
wyselekcjonowane fragmenty dokumentów wykładni i praktyki. W skład pakietu dla
studentów i pracowników UKSW wchodzą:



Navigator Postępowanie Cywilne,
Navigator Postępowanie Karne

Po wybraniu odpowiedniego rodzaju Postępowania w lewej kolumnie (1) wybierz
interesujące Cię zagadnienie w oknie po prawej stronie (2).

W kolejnym oknie możesz zawężać wyniki. Użyj do tego filtrów dostępnych w oknie
po lewej stronie.Po wybraniu odpowiednich opcji kliknij na Zawężaj (1).
W oknie po prawej stronie możesz wybrać dokumenty, które wyszukałeś w poprzednik
etapie. Aby czytać dokument kliknij na jego tytuł (2).

