Dlaczego warto korzystać z systemu

KOMPLEKSOWE
WSPARCIE DLA
ORGANIZACJI

GOTOWE
ROZWIĄZANIA

BOGATA
BAZA NARZĘDZI

STAŁE WSPARCIE
EKSPERTÓW

System dedykowany
księgowym, kadrowym
i innym specjalistom
w firmach, którzy
w codziennej pracy analizują
przepisy prawa.

Największa baza porad
i komentarzy ekspertów:
pytania i odpowiedzi, poradniki
oraz komentarze do ustaw, dzięki
którym można łatwo znaleźć
rozwiązanie problemu.

Dostęp do takich narzędzi
jak: baza prawa polskiego,
orzecznictwo, stanowiska
urzędowe, wzory dokumentów,
kalkulatory, wskaźniki,
klasyfikacje.

Dostęp do poradni eksperckiej,
w której we wszystkie dni
robocze, przez 8 godzin dziennie
doświadczeni praktycy
odpowiadają na zadane pytania
drogą telefoniczną lub mailową.

Ponad 25 lat doświadczeń Wydawnictwa C.H.Beck na polskim rynku
w przekazywaniu eksperckiej wiedzy z zakresu prawa, podatków i rachunkowości.
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System wspierający bezpieczeństwo prawne organizacji

KSIĘGOWI
INSPEKTORZY
OCHRONY DANYCH

KADROWI

Dla całej firmy
SPECJALIŚCI
DS. ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

KADRA
ZARZĄDZAJĄCA

SPECJALIŚCI
DS. BUDOWNICTWA
I NIERUCHOMOŚCI

SPECJALIŚCI
DS. BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY
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Budowa systemu

Intuicyjna nawigacja

Wyszukiwarka
Moduły
tematyczne
Aktualności
Moduły
specjalistyczne
i narzędzia
Poradnia
ekspercka
Kategorie
treści
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Moduły tematyczne

Moduły specjalistyczne i narzędzia

Kompleksowe wsparcie merytoryczne dla specjalistów
odpowiedzialnych za wybrane obszary.

Dodatkowe wsparcie w wyszukiwaniu informacji gospodarczej,
przygotowywaniu dokumentacji KRS, tłumaczeniu dokumentów
firmowych. Moduły zawierają także dostęp do treści partnerskich.

KSIĘGOWOŚĆ
I PODATKI

KADRY I PŁACE

Poradnia e-mail

Poradnia e-mail

Teleporadnia

Teleporadnia

RODO
Poradnia e-mail

PRAWO PODATKOWE
- PROF. MODZELEWSKI

TRANSLATOR

BUDOWNICTWO
I NIERUCHOMOŚCI

UMOWY I OBRÓT
GOSPODARCZY

GENERATOR WNIOSKÓW KRS

BECK KRS

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

BHP

MONITOR PRAWNO-GOSPODARCZY
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Moduł tematyczny

Księgowość i podatki
Moduł ułatwia realizację zadań z zakresu rachunkowości i podatków
w firmie. Dzięki obszernej bazie praktycznych wyjaśnień, poradników
i komentarzy do kluczowych ustaw, osoby odpowiedzialne za decyzje
księgowe znajdą rozwiązania i wskazówki, jak postąpić
w niestandardowej sytuacji.

Praktyczne wyjaśnienia
Gotowe odpowiedzi na pytania z praktyki księgowych. Eksperci wyjaśniają,
jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną.

Pytanie

Podstawa prawna
Szybka odpowiedź

Uzasadnienie
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Kalkulatory i wskaźniki

Aktualności

Kilkadziesiąt kalkulatorów i wskaźników,
na bieżąco aktualizowanych.

Informacje o zmianach w przepisach,
najnowszych orzeczeniach, ważnych
projektach zmian.

Poradnia ekspercka
Pozwala na indywidualną konsultację z doświadczonymi ekspertami z zakresu
rachunkowości i podatków. Więcej informacji o poradni
s.12

Przepisy i orzeczenia
Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów
aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych.

Poradniki i komentarze
Specjalistyczne publikacje omawiające szczegółowo wybrane
zagadnienia, a także komentarze do kluczowych ustaw podatkowych i księgowych.
Liczne przykłady, rozwiązania z praktyki i orzecznictwo.

Wzory dokumentów
Baza formularzy, instrukcji, deklaracji, umów, pozwalająca
na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów w firmie.
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Moduł tematyczny

Kadry i płace
Moduł ułatwia realizację zadań z zakresu prowadzenia spraw
pracowniczych. Dzięki obszernej bazie praktycznych wyjaśnień,
poradników i komentarzy do kluczowych ustaw, osoby
odpowiedzialne za zatrudnienie w firmie znajdą rozwiązania
i wskazówki, jak rozwiązać problemy kadrowe.

Praktyczne wyjaśnienia
Gotowe odpowiedzi na pytania z praktyki kadrowych. Eksperci wyjaśniają,
jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną.

Pytanie
Szybka odpowiedź
Podstawa prawna

Uzasadnienie
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Aktualności

Przepisy i orzeczenia

Informacje o zmianach w przepisach, najnowszych
orzeczeniach, ważnych projektach zmian.

Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów,
najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych.

Poradnia ekspercka
Pozwala na indywidualną konsultację z doświadczonymi ekspertami z zakresu
kadr i płac. Więcej informacji o poradni
s.12

Wzory dokumentów
Szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów pracowniczych.
Umowy, listy płac, akta osobowe, świadectwa.

Poradniki i komentarze
Specjalistyczne publikacje omawiające szczegółowo wybrane zagadnienia kadrowe
i płacowe, a także komentarze do Kodeksu pracy i innych kluczowych ustaw.
Liczne przykłady, rozwiązania z praktyki i orzecznictwo.

Kalkulatory i wskaźniki
Kilkadziesiąt na bieżąco aktualizowanych
kalkulatorów i wskaźników.
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Moduł tematyczny

RODO

Nowość!

Moduł ułatwia realizację zadań z zakresu ochrony danych osobowych.
Dzięki obszernej bazie praktycznych wyjaśnień, poradników
i komentarzy do kluczowych ustaw, osoby odpowiedzialne
za bezpieczeństwo danych w firmie znajdą wskazówki, jak rozwiązać
problemy związane z danymi osobowymi.

Poradnia ekspercka
Umożliwia indywidualną konsultację z doświadczonymi
ekspertami z zakresu ochrony danych osobowych.
Więcej informacji o poradni
s.12

Praktyczne wyjaśnienia
Gotowe odpowiedzi na pytania z zakresu
ochrony danych osobowych.
Eksperci wyjaśniają, jak postąpić
w konkretnym przypadku, wskazując
uzasadnienie i podstawę prawną.

Poradniki i komentarze
Szczegółowe omówienie wybranych
zagadnień z ochrony danych osobowych,
zawierające pogłębione analizy
i interpretacje przepisów.

Wzory dokumentów
Baza umów, upoważnień, wniosków, regulaminów, klauzul
i zgód, które pozwalają na szybkie przygotowanie
niezbędnych dokumentów z zakresu ochrony danych.
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Moduły tematyczne

Biznes
Moduły branżowe, które będą wsparciem dla specjalistów
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo prawne firmy.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Moduł dla osób
odpowiedzialnych
za postępowanie
przetargowe
ze strony wykonawcy.

•

omówienie procedur z zakresu
zamówień publicznych

•

wzory umów o udzielanie
zamówień publicznych

•

omówienie wszystkich trybów
przetargowych

•
•

orzecznictwo KIO
komentarze i poradniki z zakresu
prawa zamówień publicznych

UMOWY I OBRÓT
GOSPODARCZY

BUDOWNICTWO
I NIERUCHOMOŚCI

BHP

Moduł dla osób,
które potrzebują
wiedzy z zakresu
prawa spółek, a także
odpowiedzialnych
za przygotowywanie
umów cywilnoprawnych.

Moduł dla specjalistów
z zakresu
budownictwa
i nieruchomości.

Moduł dla specjalistów
zajmujących się
bezpieczeństwem
i higieną pracy.

•

odpowiedzi na pytania z zakresu
prawa gospodarczego, kontroli
gospodarczej, wierzytelności,
leasingu czy informacji
gospodarczej

•

odpowiedzi na pytania dotyczące
kosztorysów powykonawczych,
tworzenia protokołów odbioru,
praw na nieruchomościach i prawa
budowlanego

•

wzory umów cywilnoprawnych

•

wzory dokumentów

•

wzory formularzy, wniosków
i regulaminów

•

omówienie procedur budowlanych

•

komentarze i poradniki analizujące
zagadnienia z zakresu procedur
budowlanych i zarządzania
nieruchomościami

•

komentarze i poradniki z zakresu
prawa gospodarczego (m.in. KSH,
KPC, KC, prawo upadłościowe
i restrukturyzacyjne)

•

odpowiedzi na pytania z zakresu
wypadków w pracy i w drodze
do pracy, badań lekarskich, oceny
ryzyka zawodowego

•

przykłady szkoleń BHP

•

gotowe instruktaże stanowiskowe

•

karty ocen ryzyka zawodowego
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Poradnia ekspercka

Uzyskaj odpowiedź w indywidualnej sprawie
Dzięki dostępowi do poradni otrzymasz indywidualną pomoc eksperta w rozwiązaniu problematycznych kwestii.
Konsultacje pozwalają zaoszczędzić czas i są cenną wskazówką przy podejmowaniu decyzji lub w rozmowach
ze współpracownikami.

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

Marek
Piotrowski
Prawnik specjalizujący się w prawie
podatkowym, właściciel kancelarii doradztwa
podatkowego i praktykujący doradca
podatkowy z ponad 15-letnim stażem. Autor
kilkuset artykułów o tematyce podatkowej.

Joanna
Suwała
Ekonomista, ekspert z zakresu rachunkowości
i podatków z kilkunastoletnią praktyką na
stanowisku Głównej Księgowej, Dyrektora
Finansowego oraz jako Prezes i Członek
Zarządów spółek i spółdzielni. Prowadzi
własną działalność w zakresie doradztwa
gospodarczego oraz prowadzenia usług
księgowych.
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KADRY I PŁACE

Katarzyna
Wrońska-Zblewska
Prawnik, specjalista prawa pracy. Praktyk, od
wielu lat zajmujący się prawem pracy oraz BHP.
Doświadczony szkoleniowiec, autorka licznych
publikacji z dziedziny prawa pracy, w tym
również książkowych.

Maciej
Nałęcz
Specjalista z zakresu prawa pracy, autor
m.in. komentarzy do KP oraz monografii
dotyczących akt osobowych, świadectwa
pracy, ZFŚS, regulaminu pracy i wynagradzania,
konsultant w kancelarii.

RODO

Marcin
Sarna
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Katowicach, specjalista i autor
wielu opracowań z zakresu prawa cywilnego,
gospodarczego i ochrony danych osobowych,
specjalizuje się w obsłudze prawnej
podmiotów gospodarczych
i prawnych aspektach IT.

Maja
Liberadzka
Adwokat z kilkuletnim doświadczenie
w zakresie świadczenia usług prawnych
na rzecz podmiotów indywidualnych, spółek
handlowych, instytucji kultury. Specjalizuje
się w prawie administracyjnym,
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
danych osobowych.

Jak działa poradnia ekspercka?

Odpowiedź pisemną
otrzymasz maksymalnie
do 5 dni roboczych.

Skontaktuj się z Ekspertem
korzystając z telefonu
lub wiadomości e-mail
z opisem problemu.

Gotową odpowiedź skopiuj
lub wydrukuj ze swojego konta
użytkownika. Będzie ona widoczna
wyłącznie dla Ciebie.

Najważniejsze korzyści poradni
eksperckiej:

Baza ponad 140 ekspertów
udzielających porad.

Konsultacje telefoniczne
odbywają się w dni robocze,
w godzinach 8.00-16.00.

•

codzienna możliwość
kontaktu z ekspertem,

•

rozwiązanie indywidualnego
problemu,

•

profesjonalna odpowiedź pisemna
wraz z uzasadnieniem i podstawą
prawną,

•

wszystkie Twoje pytania zapisane
w dostępnym wyłącznie dla
Ciebie archiwum.

Liczba pytań, która pozostała
do wykorzystania.

Pełna lista ekspertów oraz instrukcja, jak korzystać z poradni, znajdują się na stronie: biz.legalis.pl/poradnia-ekspercka
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Moduły specjalistyczne i narzędzia

Wsparcie funkcjonowania firmy w obrocie gospodarczym
Zaawansowane narzędzia i treści wspierające funkcjonowanie firmy w obrocie gospodarczym. Rozwiązania
dedykowane np. osobom korzystającym z informacji gospodarczej, przygotowującym dokumentację do KRS,
tłumaczącym dokumentację firmową.

PRAWO PODATKOWE
– PROF. MODZELEWSKI

RZECZPOSPOLITA

•

Aktualności z dziennika Rzeczpospolita dostępne
w osobnym, dedykowanym module specjalistycznym.

•

Artykuły skategoryzowane i przyporządkowane
do modułów tematycznych.

•

Wygodny system powiązań artykułów z podstawami
prawnymi i orzecznictwem.

•

•

TRANSLATOR

Publikacje serii „Prawo Podatkowe” Instytutu Studiów
Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy po raz pierwszy
dostępne on-line - wyłącznie w ofercie Wydawnictwa
C.H.Beck.

•

Tłumaczenia aktów prawnych, wzorów umów, pism
i innych dokumentów.

•

Zintegrowane słowniki: angielski, niemiecki i rosyjski.

Komentarze do najważniejszych aktów prawa
podatkowego oraz publikacje poświęcone
najnowszym i nurtującym problemom.

•

Materiały dostępne w działach tematycznych oraz
prezentowane pod merytorycznie powiązanymi
artykułami aktów prawnych.

ie
Wyłączn alis
ie Leg
w System

GENERATOR WNIOSKÓW KRS

•

•

Moduł, który w łatwy i intuicyjny sposób pozwala na
uzupełnianie formularzy składanych do Krajowego
Rejestru Sądowego.

•

Pełne, elektroniczne odpisy KRS.

•

Wyszukiwarka podmiotów z podpowiedziami.

Raz wpisane dane system automatycznie wprowadza
w kolejnych formularzach.

•

Wielowymiarowe powiązania osobowo-kapitałowe w formie graficznej.

ie
Wyłączn alis
eg
L
ie
w System

14

BECK KRS

MONITOR PRAWNO-GOSPODARCZY

•

Komplet danych publikowanych w dziennikach
urzędowych, szczegółowe dane KRS, a także informacje
o powiązaniach osobowo-kapitałowych.

•

Największy na polskim rynku zbiór sprawozdań
finansowych.

•

Umożliwia szybką ocenę gospodarczą podmiotów.

Cennik

PAKIETY
Moduły tematyczne i poradnie
Kadry i płace

900 zł

BHP

400 zł

Księgowość i podatki

900 zł

Umowy i obrót gospodarczy

600 zł

Zamówienia publiczne

700 zł

Budownictwo i nieruchomości

600 zł

RODO

700 zł

Poradnia ekspercka Kadry i płace1

1 000 zł

Poradnia ekspercka Księgowość i podatki1

1 000 zł

Poradnia ekspercka RODO1

1 000 zł

Księgowy

Kadrowy

Księgowo-kadrowy

Biznes

1 800 zł

1 800 zł

2 800 zł

3 900 zł

Baza prawa

Księgowość i podatki

Umowy i obrót gospodarczy
Poradnia ekspercka
Księgowość i podatki
Kadry i płace
BHP

Baza prawa

900 zł

Narzędzia i bazy wiedzy

Poradnia ekspercka
Kadry i płace
RODO Nowość!

Rzeczpospolita

700 zł

Prawo podatkowe – prof. Modzelewski

600 zł

Translator

700 zł

Generator wniosków KRS

1 000 zł

Beck KRS

1 000 zł

Monitor Prawno-Gospodarczy

2 000 zł

Poradnia ekspercka
RODO Nowość!
Zamówienia publiczne

Budownictwo i nieruchomości

Dodatkowe stanowisko
Procentowa wartość wybranej konfiguracji

30%

Poradnia ekspercka dostępna jedynie w konfiguracji z modułem tematycznym lub w pakiecie.
Cennik dotyczy licencji rocznych. Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.
Cennik obowiązuje od 1.10.2019 r. Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
1
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biz.legalis.pl

