OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lex Kadry Premium
To baza ponad tysiąca artykułów i kilkunastu tysięcy porad z zakresu prawa pracy,
ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej, czasu pracy, wynagrodzeń oraz BHP. Serwis
zawiera zarówno praktyczne krótkie porady dotyczące konkretnych przypadków
nadesłanych przez naszych klientów, jak i wyczerpujące omówienia tematów kadrowych.
Zawartość serwisu to:
 Analizy problemów prawnych. Ponad 900 analiz konkretnych zagadnień z dziedziny
prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych w postaci zebranych dokumentów
(komentarzy, wzorów dokumentów, przepisów prawnych, orzeczeń, pism
urzędowych), stanowiących materiały, w oparciu o które rozwiążesz wszelkie problemy
praktyczne związane z danym zagadnieniem będącym przedmiotem analizy.
 Centrum Pomocy Profesjonalisty - Doradztwo Kadrowe - możliwość telefonicznego
skontaktowania się z ekspertami i uzyskania od nich odpowiedzi na nurtujące Klienta
pytania dotyczące prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 Odpowiedzi na pytania. Opracowaną przez eksperta odpowiedź Użytkownik otrzymuje
w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych. Udzielone odpowiedzi (wraz z informacja o stanie
prawnym) znajdują się w Serwisie i są na bieżąco aktualizowane.
 Polskie pełne prawodawstwo wydane i obowiązujące w okresie ostatnich 5 lat.
Wszystkie akty prawne wraz z wersjami czasowymi opublikowane w Dzienniku Ustaw i
Monitorze Polskim na przestrzeni ostatnich lat.
 Komentarze specjalistów. Na bieżąco aktualizowane, praktyczne komentarze. Zawierają
one wskazówki i rozwiązania najbardziej skomplikowanych problemów
kadrowo-płacowych poparte konkretnymi przykładami. Użytkownicy Serwisu mają
dostęp do rozwiązań i instrukcji postępowania gotowych do zastosowania w codziennej
pracy.
 Procedury. System interaktywnych schematów opisujących - krok po kroku - czynności
uczestników postępowań uregulowanych przepisami prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych.
 Szkolenia online. Regularnie powiększana baza szkoleń online z zakresu prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych.
 Komentarze książkowe do ustaw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 Monografie omawiające zagadnienia zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 Orzecznictwo. Baza ponad 160.000 orzeczeń sądowych z zakresu prawa pracy i w
sprawach podatkowych, wydanych przez TK, SN, NSA i WSA jak również orzeczenia ETS.
 Pisma urzędowe. Wszystkie istotne dla pracodawców pisma takich instytucji jak:
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, PiP, ZUS, KRUS, PFRON. Prezentowane jako pełna
baza z możliwością szybkiego wyszukiwania, dokumenty są powiązane tematycznie z
konkretnymi zagadnieniami.
 Regularnie uzupełniania i aktualizowana baza pytań Użytkowników i odpowiedzi
Specjalistów. Ponad 23 .000 odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych. Łatwe i intuicyjne wyszukiwanie gwarantuje znalezienie
interesujących Użytkownika zagadnień.






Wzory dokumentów. Ponad 5.000 gotowych wzorów: pism, umów, deklaracji i
formularzy.
Stawki, wskaźniki i kalkulatory. Baza zawsze aktualnych danych z zakresu ubezpieczeń
społecznych i prawa pracy oraz zestaw praktycznych kalkulatorów (kalkulatory
wynagrodzeń, umów-zleceń, wymiaru urlopu, podróży służbowych i inne).
Klasyfikacje m.in. PKD, klasyfikacja zawodów i specjalności.

Funkcjonalności
1. Alerty - możliwość ustawiania alertów w zakresie aktów prawnych. Dzięki nim użytkownik
otrzymuje informacje na temat:
 zmian dotyczących całego aktu prawnego
 zmian dotyczących konkretnej jednostki redakcyjnej (zmiany, nowe dokumenty
powiązane).
Użytkownik jest informowany o zmianach na pocztę e-mail i bezpośrednio z alertu może
przejść do wskazanego dokumentu.
2. Aktówka – możliwość tworzenia folderów. Foldery te mogą być dowolnie nazywane i
użytkownik może dodawać do nich dokumenty z programu. W ramach aktówki akty prawne
mogą być dodawane na określony stan prawny oraz istnieje możliwość tworzenia notatek do
dokumentów.
3. LEX Search – rozszerzone możliwości w zakresie wyszukiwania, w tym:
 Szukanie dokumentów merytorycznie powiązanych z określonym hasłem.
 Szukanie tekstowe dokumentów.
 Możliwość wyszukiwania dokumentów poprzez wielowybór dla rodzaju, autora.
 Możliwość wyszukiwania poprzez skróty, sygnaturę, identyfikator.
 Możliwość personalizacji narzędzi wyszukiwania – użytkownik sam określa poszczególne
kryteria.
 Możliwość przeszukiwania całej bazy wykładni.
 Możliwość wielokrotnego zawężania listy wynikowej.
 Licznik dokumentów wskazujący w trakcie wyboru kryteriów informację o oczekiwanej
liście wynikowej.
4. Wyszukiwarka instytucji – możliwość wyszukiwania instytucji (sądy, prokuratury, urzędy
skarbowe, itd) właściwych miejscowo dla konkretnego adresu.

