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		Kompleksowa baza ujednoliconych aktów 
prawnych

		Dzienniki urzędowe – Dz.U., M.P., 
Dzienniki resortowe, Dzienniki UE, 
Dzienniki Wojewódzkie

		Bogata baza orzecznictwa, w tym: 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 
Głównej Komisji Orzekającej, 
regionalnych izb obrachunkowych, 
samorządowych kolegiów odwoławczych, 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
Trybunału Konstytucyjnego, Sądu 
Najwyższego

		Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów

		Specyfikacje Istotnych Warunków 
Zamówienia

		Największy zbiór interpretacji 
podatkowych

		Interpretacje ministerstw, ZUS, UZP

		Standardy rachunkowości krajowe 
i międzynarodowe

		Bogate powiązania (linkowania) między 
dokumentami – np. z poziomu przepisów 
do aktów wykonawczych, formularzy, 
orzeczeń, interpretacji, porad i artykułów

		Codziennie aktualizowana baza porad 
i artykułów opublikowanych na łamach 
czasopism INFOR PL S.A., m.in.:

		Możliwość przeglądania czasopism 
po rocznikach oraz pobrania w formacie 
PDF wybranego czasopisma

		Wybrane e-poradniki oraz praktyczne 
komentarze ekspertów INFOR PL S.A.

		Tematycznie pogrupowane materiały, 
m.in.: Finanse Publiczne, Rachunkowość 
budżetowa, Zamówienia Publiczne, 
Organy Administracji Publicznej, Podatki, 
Praca i kadry, Ubezpieczenia, Unia 
Europejska

		Programy: PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 
ze stawkami amortyzacji,  
Przewodnik po zmianach przepisów,  
kody CPV

		Kalendarium (obowiązki urzędowe 
obudowane przepisami i aktywnymi 
formularzami), kalkulatory, wskaźniki 
i stawki

		INFOrorganizer – aplikacja, 
dzięki której dowiesz się pierwszy 
o najważniejszych zmianach w prawie 
oraz analizach ekspertów INFOR PL S.A. 
INFORorganizer to także wygodne 
narzędzie ułatwiające codzienną pracę 
dzięki szybkiemu i prostemu logowaniu 
się do INFORLEX 

INFORLEX
administracja SUPERPREMIUM
Baza wiedzy adresowana do specjalistów w urzędach oraz osób stosujących na co dzień przepisy w jednostkach sektora finansów publicznych

www.inforlex.pl

PORADY I ARTyKUŁY najlepszych Ekspertów NARZĘDZIABaza PrawA

		Finanse publiczne. Komentarz do ustawy, 
A. Błaszko

		VAT 2017. Komentarz, T. Krywan

		Komentarze prawne

		Komentarze z Dziennika Gazety Prawnej

Praktyczne KOMENTARZE

http://www.inforlex.pl/


www.inforlex.pl

INFORLEX
administracja SUPERPREMIUM

		Bezpłatny udział w organizowanych 
webinariach

		Tematyka webinariów dotyczy 
najnowszych zmian w prawie

		Możliwość zadawania pytań ekspertowi 
podczas webinarium

webinaria

		Teleporadnia: codzienne dyżury 
telefoniczne prowadzone przez ekspertów 
z zakresu podatków, rachunkowości, 
prawa pracy i ubezpieczeń

		E-poradnia – możliwość zadania 
pytań drogą e-mailową. Odpowiedzi 
przygotowywane przez doświadczonych 
ekspertów poparte podstawą prawną

		Odpowiedzi ekspertów w INFORLEX 
na najczęściej zadawane pytania 
z dyżurów telefonicznych

profesjonalne doradztwo ekspertów

		Codzienne wydanie oraz aktualności

		Archiwum Dziennika Gazety Prawnej

		Możliwość przeglądania dziennika 
po rocznikach oraz pobrania w formacie 
PDF wybranego numeru

		Powiązania treści e-DGP z przepisami, 
formularzami, orzeczeniami, 
interpretacjami, materiałami wideo

		Pogłębione analizy, informacje 
o projektach ustaw, ocena planowanych 
i wdrożonych zmian prawnych

Dziennik gazeta prawna

		Największa na rynku baza wideoszkoleń, 
wideoporad, wideoinstrukcji 

		Możliwość zdobycia certyfikatów 
ze szkoleń 

		Porady i artykuły z czasopism uzupełnione 
powiązanymi wideoszkoleniami

		Możliwość sprawdzenia wiedzy  
po każdym wideoszkoleniu

		Tematyka szkoleń dotyczy najnowszych 
zmian w prawie

		Szkolenia prowadzone przez cenionych 
ekspertów

wideoakademia

Dodatkowe korzyści
dOstęP dO APLIKAcjI mOBILNych

AKty PrAwNe

wIdeOAKAdemIA

http://www.inforlex.pl/


Struktura systemu INFORlex
Precyzyjna
wyszukiwarka

Komentarze
prawne

Baza ujednoliconych
aktów prawnych

Kalendarium
zmian w prawie

Omówienie bieżących 
zmian prawa 
z oznaczeniem 
aktualności

Udział
w webinarium

możliwość zdobycia
certyfikatów 
ze szkoleń

schowek 
z możliwością
tworzenia 
biuletynów

e-poradnia
i teleporadnia

INFOrorganizercodzienne
aktualności prawne

Największy na rynku 
zasób wideoszkoleń

codzienne wydanie
dziennika Gazety Prawnej



wersje INFOrLeX AdmINIstrAcjA superpremium Premium standard

Kompleksowa baza ujednoliconych aktów prawnych P P P

Dzienniki urzędowe – Dz.U., M.P., Dzienniki resortowe, Dzienniki UE  
Dzienniki Wojewódzkie P P P

Orzeczenia, w tym NSA, TK, SN, KIO, RIO P P P

Interpretacje – opracowane, podatkowe, ZUS i inne urzędy P P P

Komentarze prawne P P P
(wybrane)

Porady i artykuły z czasopism INFOR PL S.A. P
(ponad 300 000)

P P

Standardy Rachunkowości P P P

Pełna wersja Przewodnika po zmianach przepisów P P P

Teleporadnia (porady telefoniczne) P P P

E-poradnia (porady e-mailowe) P P

Pełna baza Wideoakademii (wideoszkolenia, wideoporady, wideoinstrukcje) P P

Testy wiedzy z możliwością zdobycia certyfikatów ze szkolenia P P

Akty prawne, porady i artykuły wzbogacone powiązaniami WIDEO P P

Komentarze do ustawy: Finanse publiczne i VAT 2017 – pełne wydania P

Codzienne aktualności prawne z Dziennika Gazety Prawnej P

Codzienne wydanie Dziennika Gazety Prawnej P

Dostęp do archiwum e-Dziennika Gazety Prawnej P

Komentarze prawne z Dziennika Gazety Prawnej P

Bezpłatny udział w organizowanych webinariach P



IL-A.11.16

INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279, 
posiadająca numer NIP: 118 00 93 066, numer REGON: 011617580, o kapitale zakładowym w wysokości: 4 700 000 zł (słownie: cztery 
miliony siedemset tysięcy złotych).

wersje INFOrLeX AdmINIstrAcjA superpremium Premium standard

Kompleksowa baza ujednoliconych aktów prawnych P P P

Dzienniki urzędowe – Dz.U., M.P., Dzienniki resortowe, Dzienniki UE  
Dzienniki Wojewódzkie P P P

Orzeczenia, w tym NSA, TK, SN, KIO, RIO P P P

Interpretacje – opracowane, podatkowe, ZUS i inne urzędy P P P

Komentarze prawne P P P
(wybrane)

Porady i artykuły z czasopism INFOR PL S.A. P
(ponad 300 000)

P P

Standardy Rachunkowości P P P

Pełna wersja Przewodnika po zmianach przepisów P P P

Teleporadnia (porady telefoniczne) P P P

E-poradnia (porady e-mailowe) P P

Pełna baza Wideoakademii (wideoszkolenia, wideoporady, wideoinstrukcje) P P

Testy wiedzy z możliwością zdobycia certyfikatów ze szkolenia P P

Akty prawne, porady i artykuły wzbogacone powiązaniami WIDEO P P

Komentarze do ustawy: Finanse publiczne i VAT 2017 – pełne wydania P

Codzienne aktualności prawne z Dziennika Gazety Prawnej P

Codzienne wydanie Dziennika Gazety Prawnej P

Dostęp do archiwum e-Dziennika Gazety Prawnej P

Komentarze prawne z Dziennika Gazety Prawnej P

Bezpłatny udział w organizowanych webinariach P

dowiedz się więcej
na temat INFOrLeX

KONtAKt:
tel. 22 212 12 20, 519 061 321

www.inforlex.pl

tel:+48222121220
tel:+48519061321
http://www.inforlex.pl/



