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SWIP

System Wewnętrznej Informacji Prawnej
Na przestrzeni lat urzędy, na każdym szczeblu administracji, wydały setki aktów prawnych.
Sprawne zarządzanie tak ogromną ilością dokumentów, nawet w niewielkim urzędzie, stanowi nie lada
wyzwanie. Biorąc pod uwagę coraz częstszą zmianę powszechnie obowiązujących przepisów,
jak również konieczność wydawania przez JST kolejnych regulacji, bez zaawansowanego wsparcia
na każdym etapie życia aktu, zapanowanie nad tak dużym zbiorem dokumentów jest w praktyce
bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe.
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by poradzić sobie z tymi problemami, niezbędne jest posiadanie systemu wpierającego tworzenie, procedowanie i porządkowanie aktów prawnych, a następnie udostępnianie ich wybranym użytkownikom. Zestaw dedykowanych narzędzi pozwalających
na spełnienie tego rodzaju wymagań dostępny
jest w postaci zintegrowanego Systemu Wewnętrznej Informacji Prawnej (SWIP).
Sercem systemu SWIP jest Baza Aktów Własnych (BAW) będąca bezpiecznym repozytorium dokumentów. BAW pozwala nie tylko na
wyszukiwanie dokumentów, ale również na
ich opisywanie szeregiem dodatkowych danych, ułatwiających szybsze dotarcie do informacji. Kolejne ważne funkcjonalności to:
możliwość tworzenia skorowidza przedmiotowego (wraz z hasłami odsyłaczowymi oraz
powiązaniami pomiędzy hasłami), automatycznie tworzony skorowidz według podstaw
prawnych, prowadzenie dowolnych zbiorów
oraz rejestrów, dwustronne relacje pomiędzy
aktami, wyszukiwanie w treści (w tym w plikach PDF), analizator kompletności i spójności danych. W efekcie otrzymujemy narzędzie
gwarantujące zachowanie maksymalnego porządku, w pełni bezpieczne, narzędzie dzięki
któremu zapewnimy profesjonalny dostęp do
aktów własnych zarówno pracownikom urzędu, jak i mieszkańcom.
Dzięki SWIP otrzymujemy również szerokie wsparcie na etapie tworzenia nowych
aktów prawnych. W ramach SWIP dostępny jest Edytor Aktów Prawnych Legislator
(w wersji Premium) wraz z modułem Asystent Legislatora.
EAP Legislator – narzędzie wykorzystywane od ponad 8 lat przez ponad 3 tysiące in-

stytucji administracji publicznej (w tym administrację rządową) oraz sektor biznesowy
– jest aplikacją wspierającą proces legislacyjny na jego kolejnych etapach. Lata doświadczeń oraz współpracy z samorządem zaowocowały niesamowitym rozwojem aplikacji,
która w tym momencie pozwala na utworzenie dowolnie złożonych aktów prawnych
i zapewnienie ich zgodności z wymogami
ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).
Z głównych funkcjonalności aplikacji warto
wspomnieć o możliwości pracy w bezpiecznym trybie śledzenia zmian, dodawaniu komentarzy, generowaniu raportów z przebiegu procedowania, obsługę podpisu elektronicznego, import uchwał budżetowych z systemu BESTI@ czy możliwość automatycznej
obróbki załączników graficznych do planów
zagospodarowania przestrzennego, tak aby
spełniały wymogi wojewódzkiego dziennika
urzędowego.
Dodatkowo z poziomu EAP Legislator dostępny jest moduł Asystent Legislatora, który pozwala na automatyczne wyszukiwanie aktów podobnych (wydanych na tej samej podstawie prawnej) zarówno w BAW,
jak i w wojewódzkim dzienniku urzędowym (z dowolnego województwa). Asystent
udostępnia także aktualną informację o rozstrzygnięciach nadzorczych wojewody oraz
uchwałach RIO wydanych dla zidentyfikowanych aktów podobnych.
Modułem zamykającym cykl życia aktu
prawnego jest Obserwatorium Zmian Prawa, które dokonuje codziennej, automatycznej weryfikacji zmian prawa powszech-

nie obowiązującego i analizuje jego wpływ
na wydane akty wewnętrzne (aktualność
danych gwarantuje integracja z SIP Legalis). W przypadku znalezienia zagrożeń (np.
zmiany przepisu ustawy/rozporządzenia, na
podstawie którego mamy wydany akt własny) informuje o tym wskazanych użytkowników. Moduł ten pozwala na łatwą eliminację z obrotu prawnego aktów własnych,
które straciły moc obowiązującą na skutek
zmiany/uchylenia podstawy prawnej.
Reasumując: SWIP wspiera użytkownika na
etapie tworzenia aktów prawnych (EAP Legislator wraz z Asystentem Legislatora), równocześnie pozwala na zapanowanie nad aktami własnymi przy użyciu BAW i dodatkowo realizuje za użytkownika żmudny proces
monitorowania statusu mocy obowiązującej
aktów, przesyłając mu codzienną, aktualną
i pewną informację w tym zakresie (Obserwatorium Zmian Prawa).
W ramach usługi wdrożeniowej systemu
SWIP oferujemy nie tylko dostawę licencji
na poszczególne aplikacje, ale gwarantujemy pełne wsparcie w przygotowaniu kompletnej, aktualnej bazy aktów wewnętrznych
(i innych dokumentów). W ramach wdrożenia dokonamy importu aktów prawnych do
BAW (utworzenie powiązań, indeksacja podstaw prawnych, przygotowanie skorowidza
rzeczowego, utworzenie zbiorów, ustawienie
dat obowiązywania, ustalenie statusów obowiązywania), konwersji na XML wybranych
dokumentów (co pozwoli na uzyskanie tekstów ujednoliconych i porównawczych), jak
również zapewnimy przeszkolenie użytkowników na miejscu, w urzędzie. 
* wiceprezes zarządu ABC PRO Sp. z o.o.
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