
Nowy produkt Wolters Kluwer:  
poznaj LEX Kompas Orzeczniczy!
Na rynku zadebiutował LEX Kompas Orzeczniczy. Narzędzie pozwala skrócić research 
prawniczy nawet o  30% dzięki funkcjom: orzeczenia seryjne, orzeczenia podobne, 
pokaż tezę w uzasadnieniu czy wybór eksperta. Oprócz unikalnych funkcjonalności 
program zawiera bogaty zbiór linii orzeczniczych, wskazujących główne poglądy lub 
dominujące trendy w kontrowersyjnych sprawach.

Tylko w  ostatniej dekadzie baza dostępnego orzecznictwa zwiększyła się ponad 
10-krotnie. W  samym systemie LEX każdego dnia przybywa ich ponad 700. Praca 
z orzecznictwem przy tak dynamicznym wzroście jest bardzo utrudniona i stanowi nie 
lada wyzwanie.

Z  tego powodu powstał LEX Kompas Orzeczniczy, czyli program zawierający 
prawie 2400 gotowych analiz orzeczeń w formie linii orzeczniczych oraz pakiet 
nowoczesnych funkcjonalności i  rozwiązań nawigacyjnych w  systemie LEX, dzięki 
którym użytkownik szybko odnajdzie interesujące go orzeczenia. To jedyne na 
rynku rozwiązanie, które w  jednym miejscu gromadzi orzeczenia, ich opracowania  
oraz linie orzecznicze.
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LEX Kompas Orzeczniczy
Twój kierunek w pracy z orzeczeniami

NOWOŚĆ

http://produkty.LEX.pl/kompas-orzeczniczy


Szybko docieraj do 
potrzebnego orzecznictwa!

LEX Kompas Orzeczniczy 7 dni
bezpłatnie!

Wszystko to oznacza, że dzięki nowemu rozwiązaniu prawnik:

 orzeczenia seryjne
 – grupowanie orzeczeń w ramach jednej 
pozycji na listach wyszukiwania;

 sprawnie ustali praktykę orzeczniczą,  
która popiera dany pogląd

 wybór eksperta 
– wskazanie istotnych orzeczeń wybranych 
przez eksperta;

 ograniczy ryzyko pominięcia ważnych 
orzeczeń

 orzeczenia podobne 
– prezentacja orzeczeń o podobnej treści;

 łatwo zweryfikuje istotę orzeczenia

 pokaż tezę w uzasadnieniu
– szybkie przejście do fragmentu w treści 
orzeczenia, z którego pochodzi teza

 nie zostanie zaskoczony przez argumenty 
strony przeciwnej.

LEX Kompas Orzeczniczy to innowacyjne rozwiązanie LegalTech,  
które zyskuje coraz większą popularność wśród prawników. 

Dowiedz się więcej i Ty też ułatw sobie pracę z orzecznictwem  

Jeśli interesuje Cię powyższy temat, warto sięgnąć po najnowszy „RAPORT 
ORZECZNICZY 2021. Wyzwania i szanse prawnika w pracy z orzeczeniami”.

Dokument został przygotowany przez ekspertów, którzy współpracują 
z Wolters Kluwer Polska. Zawiera usystematyzowane i aktualne dane oparte 
na wiarygodnych źródłach. Ponadto prezentuje opinie i  rekomendacje 
autorytetów prawniczych oraz ciekawe zestawienia i wykresy.

RAPORT 
ORZECZNICZY 2021

Wyzwania i szanse prawnika 
w pracy z orzeczeniami

Analiza orzecznictwa – pobierz najnowszy raport

Możesz go bezpłatnie pobrać TUTAJ 
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LEX Kompas Orzeczniczy to przydatne i łatwe w obsłudze funkcjonalności:

https://www.lex.pl/produkty/lex-kompas-orzeczniczy,135220.html?utm_source=press&utm_medium=banner&utm_campaign=WKPL_LEG_ACQ_LKO-POT-kompas-leady-01-21-TOFU_LFM/COM0121022_KEM001&utm_term=OIRP_ORA&utm_content=Izby 
https://youtu.be/PbEQFwWpyJw
https://youtu.be/vDMIgbCEzNw
https://youtu.be/mXZjUn7NIhE
https://youtu.be/o0yX3NC8crY
https://www.produkty.lex.pl/kompas-orzeczniczy?utm_source=oneweb&utm_medium=post&utm_campaign=WKPL_MSG_ACQ_LKO-POT-promo-potencjal-leady-01-21-MOFU_LFM/COM0121022_KEM001&utm_term=oth&utm_content=
https://lrpoland.wolterskluwer.com/orzeczenia-raport?utm_source=oneweb&utm_medium=post&utm_campaign=WKPL_LEG_ACQ_LKO-EBO-POT-raport-01-21-TOFU_LFM/COM0121022_KEM001&utm_term=oth&utm_content= 
http://produkty.LEX.pl/kompas-orzeczniczy

