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WYKAZ SKRÓTÓW
Akty prawne
dyrektywa 2003/98/WE

–

k.c.

–

k.k.

–

k.p.

–

k.p.a.

–

k.p.c.

–

k.p.k.

–

Konstytucja

–

o.p.

–

p.u.s.a.

–

p.u.s.p.

–

pr. bank.

–

dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzys‐
tywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE. L
Nr 345, s. 90 ze zm., polskie wydanie specjalne: rozdz. 13,
t. 32, s. 701)
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553 ze zm.)
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.:
Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)
ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. – Kodeks postępowania ad‐
ministracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.)
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania kar‐
nego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)
ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospo‐
litej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)
ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów ad‐
ministracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1066 ze
zm.)
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów po‐
wszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.)
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.)
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r.e.s.d.e.

–

r.o.d.o.

–

r.w.u.u.m.

–

rozp. o BIP

–

Traktat o UE

–

Traktat o funkcjonowaniu
UE

–

u.d.i.p.

–

u.dz.a.rz.

–

u.i.

–

u.o.a.n.

–

u.o.d.o.

–

u.p.a.

–

u.s.p.

–

u.u.m.

–

ustawa o MSiG

–

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini‐
stracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych
elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U.
Nr 206, poz. 1517)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy‐
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro‐
nie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1).
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umo‐
wach międzynarodowych (Dz. U. Nr 79, poz. 891)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini‐
stracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Infor‐
macji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68)
Traktat o Unii Europejskiej, sporządzony w Maastricht,
w dniu 7 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30
ze zm.)
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzony
w Rzymie, w dniu 25 marca 1957 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 90,
poz. 864/2 ze zm.; tytuł zmieniony przez traktat z Lizbony)
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.)
ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rzą‐
dowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 543 ze zm.)
ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.:
Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.)
ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatyw‐
nych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2016 r. poz. 296 ze zm.)
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo‐
wych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.)
ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 ze zm.)
ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynaro‐
dowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 ze zm.)
ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Są‐
dowego i Gospodarczego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 125
ze zm.)
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ZTP

–

Zasady Techniki Prawodawczej, jeśli nie podano z którego
roku – zasady techniki prawodawczej stanowiące załącznik
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016 r. poz. 283)

–
–
–
–
–
–
–

Dziennik Praw Państwa Polskiego
Dziennik Ustaw
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, seria L
Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, seria L
Monitor Polski
Monitor Sądowy i Gospodarczy

ONSA

–

OSNC
OSNKW
OSNP

–
–
–

OSS
OTK

–
–

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (od po‐
łowy 2004 r. jako Orzecznictwo Naczelnego Sądu Admini‐
stracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych)
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, zbiór urzędowy
(od 2002 r. ukazuje się w seriach A i B)

Dzienniki urzędowe
Dz.P.P.P.
Dz. U.
Dz. Urz. MSW
Dz. Urz. UE L
Dz. Urz. WE L
M.P.
MSiG

Zbiory orzeczeń

Organy orzekające
ETPCz
NSA
RWPG
SN
SPI
TK
TS
TSUE

–
–
–
–
–
–
–
–

Europejski Trybunał Praw Człowieka
Naczelny Sąd Administracyjny
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
Sąd Najwyższy
Sąd Pierwszej Instancji
Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Stanu
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
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Wykaz skrótów

Czasopisma
KPP
OMT
PiP
RPEiS

–
–
–
–

Kwartalnik Prawa Prywatnego
Organizacja Metody Technika
Państwo i Prawo
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

BIP
CBOSA
GUS
IBT

–
–
–
–

ISAP
KRUS
NIP
NFZ
SIP Legalis
SIP LEX
ZUS

–
–
–
–
–
–
–

Biuletyn Informacji Publicznej
Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
Główny Urząd Statystyczny
Internetowa Baza Traktatowa Ministerstwa Spraw Zagra‐
nicznych
Internetowy System Aktów Prawnych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
numer identyfikacji podatkowej
Narodowy Fundusz Zdrowia
System Informacji Prawnej Legalis
System Informacji Prawnej LEX
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Inne

WSTĘP
Rola nowoczesnych technologii informacyjnych w codziennej pracy prawników i pra‐
cowników administracji publicznej systematycznie rośnie. Komputer nie odgrywa już
wyłącznie roli inteligentnej maszyny do pisania. Stał się podstawowym narzędziem pracy,
ułatwiającym gromadzenie, systematyzowanie i wyszukiwanie informacji związanych ze
stosowaniem prawa. Informatyzacja tych procesów jest faktem. Niesie ze sobą nie tylko
wiele korzyści, ale stwarza też nowe, swoiste zagrożenia. Celem niniejszego podręcznika
jest takie przedstawienie współczesnych technologii informacyjnych stosowanych w pra‐
cy prawnika i administracji publicznej, by przyszłych prawników i pracowników admi‐
nistracji publicznej nauczyć korzystania z nich w sposób optymalny – czerpania z ich
zalet, a jednocześnie unikania zagrożeń wynikających z niezrozumienia niektórych roz‐
wiązań.
Naszym zdaniem, podczas edukacji prawników i administracji omawianym zagadnie‐
niom poświęca się wciąż zbyt mało uwagi. W programach studiów prawniczych wpro‐
wadzono kilka lat temu przedmiot „Technologia informacyjna”, ale zarówno na poziomie
rozporządzenia, które regulowało te kwestie, jak i w praktyce wielu wydziałów prawa
w Polsce traktuje się go jako powtórzenie wiedzy z wcześniejszych etapów edukacji, a nie
jako przedmiot dotyczący zaawansowanych technologii informacyjnych stosowanych
przez prawników i pracowników administracji publicznej. Również na większości apli‐
kacji prawniczych wciąż nie ma osobnych zajęć z informatyki prawniczej, a jeśli nawet się
zdarzają, to raczej w konwencji prezentacji handlowej, a nie w postaci klasycznych zajęć
prowadzonych przez specjalistów. Tymczasem właściwe wykorzystanie technologii in‐
formacyjnych w pracy prawnika oraz opracowywanie koncepcji elektronicznych usług
prawniczych i administracyjnych nie jest możliwe bez zrozumienia procesów informa‐
cyjnych, które leżą u ich podstaw. Mamy jednak nadzieję, że rosnąca świadomość zna‐
czenia umiejętności korzystania z omawianych technologii informacyjnych będzie pro‐
wadzić do zmian w tym zakresie. Dobrym prognostykiem jest np. to, że kształcenie na
temat podstaw korzystania z systemów informacji prawnej jest coraz częściej traktowane
jako ważne kryterium w liczących się rankingach wydziałów prawa.
O opracowaniu kolejnego, czwartego już wydania niniejszego podręcznika i o jego osta‐
tecznym kształcie zdecydowało kilka powodów. Mimo że od poprzedniego wydania upły‐
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nęły tylko 4 lata, zarówno w polskich systemach informacji prawnej, jak i w obowiązują‐
cym prawie dotyczącym ogłaszania aktów normatywnych zaszły poważne zmiany.
W szczególności, z polskiego rynku systemów informacji prawnej zniknął jeden z syste‐
mów informacji prawnej, któremu poświęciliśmy dużo uwagi. W międzyczasie zostały
również opublikowane wyniki badań na temat źródeł informacji o prawie, z których ko‐
rzystają Polacy, co umożliwiło ukompletnienie zagadnień omawianych w części II ni‐
niejszego podręcznika (został tam dodany rozdział szósty, którego nie było w poprzednich
wydaniach). Trzecią grupę stanowią zmiany w przepisach dotyczących zasad tworzenia
infrastruktury informacyjnej państwa. Wymagały one zaktualizowania ostatniej części
podręcznika.
Obecne wydanie podręcznika uwzględnia stan prawny oraz dostępne orzecznictwo
i literaturę na dzień 1 września 2016 r. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie.
Prosimy je kierować na adres Pracowni Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk 80-952,
www.prawo.univ.gda.pl.
Gdańsk, wrzesień 2016
Autorzy

Część I
WPROWADZENIE DO INFORMATYKI
PRAWNICZEJ

Rozdział pierwszy

INFORMATYKA PRAWNICZA
1. Źródła terminu informatyka prawnicza
Zarządzanie informacją prawną za pomocą narzędzi elektronicznych jest dziś
częścią niezbędnych praktycznych umiejętności, które powinni posiadać każ‐
dy prawnik oraz każda osoba uczestnicząca w pracach instytucji administracji
publicznej różnych szczebli. Większa część codziennej pracy prawnika pro‐
wadzona jest w mniej lub bardziej rozbudowanych systemach informacyjnych.
Coraz więcej z nich jest dostępnych z dowolnego miejsca poprzez Internet.
Systemy elektronicznego zarządzania dokumentami, systemy informacyjne
kancelarii prawniczych, urzędów i sądów oraz systemy informacyjno-wyszu‐
kiwawcze z dziedziny prawa, używane w codziennej pracy związanej ze stoso‐
waniem prawa, są tak powszechne, że podstawowy zakres wiedzy o nich stał
się niezbędną przepustką dla każdego prawnika i urzędnika administracji do
pracy w jakiejkolwiek instytucji spotykającej się na co dzień ze stale zmienia‐
jącym się systemem prawnym w Polsce. Zadaniem informatyki prawniczej jest
przybliżenie wiedzy o takich systemach, zasadach ich konstrukcji i działania
oraz możliwościach, które już dziś są realizowane przez elektroniczne media
informacji prawnej, a także o ich możliwym rozwoju w przyszłości.
Pojęcie „informatyki prawniczej” jest używane w Polsce już od 40 lat, a w świe‐
cie – od prawie pół wieku. Mimo rozwiniętej literatury przedmiotu wciąż do‐
strzegalny jest pewien chaos terminologiczny, prowadzący do niezbyt prawid‐
łowego rozdzielania zagadnień zarządzania informacją prawną i wykorzysty‐
wania narzędzi elektronicznych do przeprowadzania operacji wykładni
i ewentualnego stosowania prawa od zagadnień prawnych związanych z za‐
stosowaniem nowych technik komunikacji i zapisu informacji.
Samo sformułowanie „informatyka prawnicza” pojawiło się w literaturze świa‐
towej w końcu lat 60. XX wieku. W Polsce po raz pierwszy użył go J. Wróblewski
w tytule referatu wygłoszonego na międzynarodowej konferencji dotyczącej

historia
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problemów informacji i dokumentacji w dziedzinie nauk prawnych odbywa‐
jącej się w dniach 2–5 grudnia 1970 r. w Warszawie. Referat ten, pt. „Infor‐
matyka prawnicza – możliwości zastosowania cybernetyki” został kilka mie‐
sięcy później, już w 1971 r., opublikowany na łamach Państwa i Prawa1 i to
wydarzenie uznaje się za umowny początek informatyki prawniczej w Polsce.
Jak w większości umownych granic, tak i w tym przypadku granica dotyczy
przede wszystkim samego pojęcia „informatyki prawniczej”, a nie badań na
temat przepływu informacji o prawie. Tego typu badania prowadzone były już
wcześniej, w szczególności w ramach nieco starszej dyscypliny spokrewnionej
z informatyką prawniczą, jaką jest cybernetyka prawnicza. O jej związkach
z informatyką prawniczą świadczy chociażby tytuł powołanego powyżej arty‐
kułu J. Wróblewskiego. Badania te prowadził przede wszystkim F. Studnicki2,
a także A. Kisza3 i A. Malinowski4. Największym osiągnięciem tych badań było
wyróżnienie i opisanie przez F. Studnickiego klas wiadomości o normach
prawnych, o czym będzie mowa w kolejnym rozdziale.

1.1. „Informatyka prawnicza” czy „informologia prawa”?
Dla J. Wróblewskiego informatyka prawnicza miała być dyscypliną zajmującą
się „użyciem maszyn cyfrowych w dziedzinie informacji prawniczej”5. Było to
o tyle zrozumiałe, że zainteresowanie procesami gromadzenia, systematyzo‐
wania, przetwarzania i wyszukiwania informacji związanych z prawem wiązało
się z przełomem, który w tych procesach dokonał się po pojawieniu się kom‐
puterów. Z drugiej jednak strony, badania naukowe na temat tych procesów
były prowadzone już wcześniej, o czym znakomicie świadczą powoływane po‐
wyżej prace F. Studnickiego. Zawężanie informatyki prawniczej tylko do tych
procesów przepływu informacji o prawie, które odbywają się za pośrednic‐
twem komputerów, byłoby zatem błędem wynikającym z pomylenia wzrostu
zainteresowania danym zagadnieniem z pojawieniem się nowego problemu.
W nauce polskiej zwróciła na to uwagę D. Pietruch-Reizes, która postulowała
objęcie jednolitymi badaniami całokształtu „zjawisk i procesów informacyj‐
nych w obszarze prawa”6. Autorka ta postulowała, by tak rozumianą dyscyplinę
PiP 1971, z. 3–4, s. 639.
Zob. np. F. Studnicki, Cybernetyka i prawo, Warszawa 1969. W książce tej autor rozwinął
niektóre zagadnienia wcześniej prezentowane w monografii Przepływ wiadomości o normach
prawa, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Prawnicze 1965, z. 32.
3
Zob. np.: A. Kisza, Model cybernetyczny powstawania i działania prawa, Wrocław 1970.
4
Zob. np.: A. Malinowski, Zastosowanie pojęć i metod cybernetycznych do modelowania
procesów stosowania norm prawa, praca doktorska, Uniwersytet Warszawski 1969. Swoistym
podsumowaniem badań tego autora jest książka: Wstęp do badań cybernetycznych
w prawoznawstwie, Warszawa 1977.
5
J. Wróblewski, Informatyka prawnicza – możliwości zastosowania cybernetyki, PiP 1971,
z. 3–4, s. 654.
6
D. Pietruch-Reizes, Rozwój środków przekazu informacji o prawie, Katowice 1991, s. 15.
1
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nazywać „informologią prawa”7. Propozycja ta nie zyskała szerszego uznania,
ale sam postulat prowadzenia jednolitych badań nad całokształtem procesów
przepływu informacji o prawie należy uznać za słuszny i w praktyce przedsta‐
wiciele nauki prawa zajmujący się informatyką prawniczą prowadzą również
badania dotyczące np. problemów przekazywania informacji o prawie przez
samego prawodawcę, a więc badania nad informacyjnym aspektem zasad two‐
rzenia i ogłaszania aktów prawnych. Granice pomiędzy procesami informa‐
cyjnymi dotyczącymi prawa odbywającymi się za pośrednictwem komputerów
a procesami nieodbywającymi się w ten sposób ulegają zresztą ciągłym prze‐
sunięciom ze względu na postępującą informatyzację procesów tworzenia
i ogłaszania prawa oraz udostępniania informacji prawnych i prawniczych.
Wydaje się zatem, że użycie w nazwie omawianej dyscypliny wyrazu „infor‐
matyka” nie implikuje wyłączenia z zakresu prowadzonych w ramach tej dys‐
cypliny badań nad tymi elementami procesów gromadzenia, systematyzowa‐
nia, przetwarzania i wyszukiwania informacji związanych z prawem, które nie
odbywają się za pośrednictwem komputerów. Jest to zresztą zgodne z szeroką
definicją informatyki, w której przyjmuje się, że jest to dyscyplina naukowa
badająca wszelkie procesy przepływu informacji8.

1.2. Informatyka prawnicza a prawo „informatyczne”
Do podstawowych zadań informatyki prawniczej zaliczono w latach 70.
XX w. umożliwienie zastosowania maszyn cyfrowych w procesie tworzenia,
wykładni i stosowania prawa, a także systematyzacji przepisów prawnych oraz
w procesach wyszukiwania informacji o prawie. Tego typu działania rozpo‐
częto już ponad 50 lat temu w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawiły się rów‐
nież pierwsze systemy wyszukiwania informacji prawnej oraz programy za‐
stosowania maszyn cyfrowych w prawoznawstwie.
Tak rozumiany zakres informatyki prawniczej mieści się dziś w jednej z dwóch
używanych powszechnie konwencji terminologicznych. Według drugiej kon‐
wencji za informatykę prawniczą należy uważać naukę zajmującą się obser‐
wacją i analizą rozwoju technologii informacyjnych i sieci komunikacyjnych,
by na tej podstawie poszukiwać odpowiednich regulacji prawnych różnych
systemów prawnych, dotyczących zapisywania, wykorzystywania i przekazy‐
wania informacji9. W tym rozumieniu większy nacisk kładzie się na prawne
7
Ibidem. Zob. również tejże Autorki: Informacja naukowa i prawo a informatyka prawnicza.
W stronę informologii prawa, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Studia Bibliologiczne
1992, nr 5.
8
Zob. np. S. Węgrzyn, Miejsce informatyki w nauce, Nauka 1999, nr 1, s. 108–111.
9
Por. W. Kilian, Wprowadzenie (w:) J. Gołaczyński (red.), Prawne i ekonomiczne aspekty
komunikacji elektronicznej, Warszawa 2003, s. 22.

Grzegorz Wierczyński – doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autor publikacji na temat informatyki prawniczej oraz zasad tworzenia i ogłaszania prawa, w tym m.in.
monografii Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego (Warszawa 2008) i Udostępnianie informacji o prawie jako warunek skutecznej działalności prawotwórczej (Gdańsk 2015), współautor podręczników System informacji prawnej w pracy sędziego (Warszawa 2011) i Informatyka
prawnicza (Warszawa 2006, 2008 i 2012); w latach 1999–2006 członek zespołu redakcyjnego
Systemu Informacji Prawnej LEX.
Wojciech Rafał Wiewiórowski – doktor nauk prawnych; adiunkt Pracowni Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; w latach 2010–2014 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; od 2014 r. zastępca Europejskiego Inspektora
Ochrony Danych. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień
polskiego i europejskiego prawa nowych technologii, informatyzacji administracji publicznej, rozwoju systemów informacji prawnej, podpisu elektronicznego oraz zastosowania sieci
semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.
Publikacja zawiera omówienie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z informatyką prawniczą i teorią informacji prawnej. W pracy zaprezentowano informatykę prawniczą
jako współczesną dziedzinę nauki, przedstawiono zasady ogłaszania aktów prawnych, zasady
wyszukiwania aktów prawnych i dokumentów wykładni w prawniczych bazach danych oraz
zasady tworzenia i wykorzystywania infrastruktury informacyjnej państwa.
W czwartym wydaniu zaktualizowano fragmenty dotyczące funkcjonowania polskich systemów informacji prawnej, zasad ogłaszania aktów normatywnych oraz zasad tworzenia infrastruktury informacyjnej państwa. Ponadto dodano dwa nowe rozdziały. Omówiono w nich
źródła, z których korzystają osoby poszukujące informacji o prawie, oraz problematykę usług
zaufania i identyfikacji elektronicznej.
Publikacja przeznaczona jest dla studentów prawa i administracji. Zainteresuje prawników
praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, pracowników administracji publicznej oraz
inne osoby, które w pracy zawodowej korzystają ze współczesnych prawniczych baz danych.
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