
  

PRAWO W BIZNESIE 
 

KSIĘGOZBIÓR 03.0 Zagadnienia ogólne  
03.A Prawo cywilne (leasing, franchising, forfaiting)  
03.B Prawo handlowe (spółki)  
03.C Kodeksy 
 

 10. Zarządzanie  
10.0 Zagadnienia ogólne  
10.A Organizacja i zarządzanie  
10.B Przedsiębiorstwo. Teoria i organizacja. Zarządzanie  
10.C Zarządzanie zasobami ludzkimi. Praca  
10.D Zarządzanie jakością. Jakość  
10.E Zarządzanie wiedzą  
10.F Zarządzanie projektami 
 

 11. Marketing 
11.0 Zagadnienia ogólne  
11.A Public relations  
11.B Reklama, promocja  
11.C Sprzedaż 

 

 

CZASOPISMA 1. Dziennik. Gazeta prawna  
2. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw  
3. Home & Market  
4. Marketing w Praktyce  
5. Organizacja i Kierowanie  
6. Przegląd Organizacji  
7. Radca Prawny  
8. Rzeczoznawca Majątkowy  
9. Wiadomości Statystyczne  
10. Zarządzanie Przedsiębiorstwem 

 

 

BAZY DANYCH  

Academica 

 
Cyfrowa wypożyczalnia materiałów udostępnianych przez Bibliotekę Narodową, 
zawierająca ponad 50 tysięcy różnego rodzaju publikacji o tematyce związanej z prawem,  
w tym ponad 2 tysiące książek. Część zasobów dostępna jest bez ograniczeń, pozostałe 
udostępniane są na miejscu w Bibliotece WSB w Chorzowie na specjalnie w tym celu 
stworzonym stanowisku komputerowym. Zasoby bazy stale się powiększają. 
 

BazEkon 
 

 
Ogólnodostępna baza bibliograficzno-pełnotekstowa zawierająca ponad 800 artykułów  
z zakresu prawa, wiele w pełnym dostępie, np. archiwum czasopism m.in.: Prawo 
Budżetowe Państwa i Samorządu, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, Kwartalnik Prawo-
Społeczeństwo-Ekonomia, Law and Administration in Post-Soviet Europe, Studia 
Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, Studia Prawnicze i Administracyjne. 
 



BazHum 

 
Ogólnodostępna baza bibliograficzno-pełnotekstowa głównie z zakresu nauk 
humanistycznych. W wolnym dostępie znajduje się ponad 3 tysiące artykułów  
z zakresu prawa oraz archiwum 287 czasopism, np.: Administracja: teoria, dydaktyka, 
praktyka, Kwartalnik Prawa Publicznego, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa 
Humanitarnego, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Roczniki Administracji  
i Prawa, Studia Prawnoustrojowe, Zeszyty Prawnicze. 
 

DOAB 

 
Katalog książek w wolnym dostępie zawierający 354 tytułów ebooków z dziedziny prawa  
w różnych językach: angielskim, hiszpańskim, niemieckim. Baza ogólnodostępna. 
 

EBSCO 
 

 
W bazach z pakietu podstawowego EBSCO można znaleźć bardzo obszerny zasób 
materiałów dotyczących prawa w języku angielskim – ponad 3,5 miliona artykułów, 
raportów, nagrań itp. w pełnym dostępie. Kilkaset artykułów dostępnych jest również  
w języku polskim. Ponadto w bazie znaleźć można około 70 tysięcy anglojęzycznych 
materiałów z zakresu prawa biznesu. Dodatkowo baza zapewnia pełny dostęp do 
recenzowanych czasopism anglojęzycznych takich jak: Law & Contemporary Problems, Law 
& Human Behavior (American Psychological Association), Law Practice: The Business Of 
Practicing Law, Law & Psychology Review, Law For Non-Lawyers, I wiele innych 
wartościowych tytułów. Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za 
pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu. 
 

EconBiz 

 
Serwis prowadzony przez ZBW – Leibniz Information Centre for Economics będący  
wyszukiwarką literatury głównie z zakresu ekonomii i biznesu oraz nauk pokrewnych. 
Zawiera teksty w pełnym wolnym dostępie – artykuły, czasopisma, rozdziały i książki.  
Za pomocą wyszukiwarki można znaleźć ponad 250 tysięcy dotyczących prawa głównie  
w języku angielskim i niemieckim (ale także ok. 2 tysięcy materiałów po polsku), z czego 
około 70 tysięcy w pełnym dostępie. Zawiera pełny dostęp do czasopisma Perspectives  
of Business Law Journal.  
 

Elsevier 
Science Direct 

 
Obszerna baza zawierająca ok. 1,5 miliona artykułów z czasopism o tematyce związanej  
z prawem, kilkadziesiąt tysięcy z pełnym dostępem do treści. Zdecydowana większość  
materiałów w języku angielskim, ale kilkaset materiałów także po polsku. Zawiera dostęp 
do pełnych wersji czasopism i serii naukowych, a także różnorodne tytuły anglojęzycznych 
książek w pełnym dostępie. Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu  
za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu. 
 

IBUK 

 
Baza zawiera elektroniczne wersje książek czołowych polskich wydawnictw naukowych  
w pełnym dostępie. Tematykę psychologiczną porusza ponad 220 tytułów z ponad tysiąca 
dostępnych dla naszej Uczelni, wiele z nich wykorzystywanych jest jako podstawowa 
literatura do zajęć. Przykładowe tytuły w bazie:  
• Kompendium prawa konstytucyjnego dla studentów administracji. Zasady ustroju, prawo  
wyborcze i status jednostki, Surówka A. (red.):. Uniwer. Ekonomicznego w Krakowie, 2013 
• Prawo autorskie Zmiany w 2015 i 2016 roku, Król T. (red.) Wiedza i Praktyka, 2015 
• Swoiste źródła prawa, Dolnicki B. (red.). Uniwersytet Śląski, 2015 
• Podstawy prawa, Góralczyk W. (red.), Akademia Leona Koźmińskiego, 2009.  
Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy 
HAN z poziomu Extranetu.  
 



INFORLEX 

 
Baza z dostępem do 30 tytułów czasopism, głównie z zakresu prawa i rachunkowości, np.  
Poradnik Gazety Prawnej, Prawo Spółek czy Prawo Przedsiębiorcy ale również tytuły  
wspomagające pracowników HR i zarządzania. W bazie można również znaleźć różnego 
rodzaju akty prawa z komentarzem, artykuły i aktualności – aby je odnaleźć należy 
skorzystać z wyszukiwarki. Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu  
za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu. 
 

Legalis  

 
System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H. Beck. Baza zawiera pełne wersje 
komentarzy, artykułów, orzeczeń, interpretacji oraz innych aktów prawa a także prawnicze 
książki, w tym 19 serii monografii tematycznych i 16 tytułów czasopism. 
 

Legalis 
Administracja 

 
Dodatkowy wielomodułowy System Informacji dla jednostek samorządu terytorialnego,  
pomocy społecznej, instytucji kultury, oświaty, terenowej administracji rządowej 
Wydawnictwa C.H. Beck. System umożliwia dostęp do bazy prawa, komentarzy, rozwiązań 
z praktyki i poradni eksperckiej, co zapewnia sprawne działanie urzędu/jednostki i kontrolę 
procedur administracyjnych. Baza stanowi wsparcie w takich obszarach, jak m.in.: finanse 
publiczne, księgowość i podatki, zatrudnienie, postępowanie administracyjne  
i egzekucyjne, organizacja i ustrój urzędu, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, 
prawo budowlane i nieruchomości, informacja publiczna, zamówienia publiczne. Dostęp  
w dowolnym miejscu przez uzyskany w Bibliotece login i hasło. 
 

LEX Omega 

 
Baza należąca do wydawnictwa Wolters Kluwer obejmująca różnego rodzaju akty prawa, 
także kodeksy, zmiany i aktualności. Część materiałów dotyczy także tematyki biznesowej, 
np. biznesplanu, CSR czy społecznej odpowiedzialności biznesu. Baza dostępna na terenie 
Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu. 
 

ProQuest 

 
Pełnotekstowa baza zawierająca ponad 1 milion materiałów o tematyce dotyczącej prawa 
w biznesie w języku angielskim oraz około 240 w języku polskim, m.in. artykuły z czasopism  
branżowych i naukowych a także raporty itp. Baza dostępna na terenie Uczelni lub  
w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu. 
 

SCOPUS 

 
Baza wydawnictwa Elsevier udostępniająca głównie abstrakty i cytowania, w której znaleźć  
można również pojedyncze artykuły w wolnym dostępie. Ponad 800 tysięcy cytowań 
dotyczy tematyki prawniczej. Większość materiałów w języku angielskim. Baza dostępna  
na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu 
Extranetu. 
 

SpringerLink 

 
Pełnotekstowa baza wydawnictwa Springer udostępniająca czasopisma i książki  
z różnorodnych dziedzin. Jeden z działów poświęcony jest w całości zagadnieniom 
związanym z prawem (około 100 tysięcy pełnotekstowych materiałów - artykułów, 
rozdziałów oraz pełnych książek i archiwów czasopism). Większość publikacji dostępnych 
jest w języku angielskim, część również w języku niemieckim, francuskim oraz włoskim. 
Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy 
HAN z poziomu Extranetu. 
 
 



Taylor & 
Francis 

 
Baza zawierająca tytuły czasopism wydawnictwa Taylor & Francis Group, obejmujących  
tematycznie wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, medycznych, przyrodniczych,  
matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych. Ponad 470 tysięcy artykułów w bazie  
dotyczy zagadnień administracyjno-prawnych. 
 

WEB OF 
SCIENCE 

 
Platforma pozwalająca na przeglądanie baz danych tworzonych przez firmę Clarivate 
Analytics zawierająca cytowania, abstrakty oraz pełne teksty artykułów a także ukazuje 
aktualny i archiwalny Impast Factor dla rejestrowanych czasopism naukowych. Ponad 500 
tysięcy dokumentów dotyczy prawa, z czego ponad 16 tysięcy w pełnym dostępie. Baza 
stale się powiększa. Materiały w języku angielskim. Baza dostępna na terenie Uczelni lub  
w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu. 
 

Wiley-
Blackwell 

 
Baza wydawnictwa Wiley-Blackwell zawierająca czasopisma i książki z pełnym lub 
ograniczonym dostępem. Jeden z działów w całości poświęcony jest prawu i kryminologii,  
w tym np. prawu reklamy, prawu cywilnemu, kryminalnemu, publicznemu, ale też 
negocjacjom, mediacjom i wielu innym. Udostępnia pełne archiwa wielu tytułów czasopism 
podejmujących tematykę prawną, np.: The Modern Law Review, European Law Journal,  
American Business.A także wiele książek oraz podręczników tego wydawnictwa. Publikacje 
w języku angielskim. Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu  
za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu. 
 

 

 

INNE ŹRÓDŁA INTERNETOWE 
 
Baza Orzeczeń Sądu Najwyższego - wyszukiwarka orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy.  
 

 
BASE (Bielefeld Academic Search Engine) - multiwyszukiwarka internetowa pozwalająca przeszukiwać zasoby 
naukowe zarówno polskie jak i zagraniczne. Duża część indeksowanych zasobów jest dostępna w formie Open 
Access oraz w wersji pełnotekstowej.  
 
 
Baza Publikacji BAS - baza powstaje przy współpracy z Wydawnictwem Sejmowym. Na stronie mamy dostęp 
między innymi do czasopism takich jak Kronika Sejmowa czy Przegląd Sejmowy. Skorzystać również możemy  
z elektronicznego Leksykonu Budżetowego lub zbiorów Biblioteki Sejmowej. 
 
 
Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (CBO) - przechowuje orzeczenia sądów administracyjnych 
pozbawione cech identyfikacyjnych (zanonimizowane) i udostępnia je na stronie internetowej NSA. Baza została 
startowo zasilona wybranymi orzeczeniami i jest codziennie na bieżąco aktualizowana przyrostowo danymi  
gromadzonymi w systemie komputerowym NSA i WSA, które nie zostały wykluczone z udostępniania  
w Internecie oraz dla których utworzono wersję zanonimizowaną orzeczenia. 
 
 
Co Do Zasady - portal prezentujący zawiłe zagadnienia prawnicze w prosty sposób. Na stronie znajduje się kilka  
tysięcy artykułów, a w przeszukaniu ich zawartości pomaga nam specjalna wyszukiwarka. Oprócz artykułów  
na stronie udostępniane są opracowania najnowszych zmian prawnych, przewodniki czy czasopismo naukowe  
Co do zasady. Studia i analizy prawne. 
 
 

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx
https://www.base-search.net/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/publikacjeBAS.xsp
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query
http://www.codozasady.pl/


 
CURIA - baza pozwalająca na wyszukanie wyroków lub opinii wydawanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. 
 
 
Dzienniki Urzędowe - elektroniczne wersje dzienników takich jak: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", dzienniki urzędowe ministrów kierujących 
działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe. 
 
 
Espacenet - wyszukiwarka umożliwia przeglądanie danych bibliograficznych, opisów polskich wynalazków  
i wzorów użytkowych, a także przetłumaczonych na język polski patentów europejskich ważnych na terenie RP. 
 
 
EUR-Lex - baza aktów prawnych Unii Europejskiej z bezpłatnym dostępem do Dziennika Urzędowego UE, 
orzecznictwa UE, aktów prawnych i przygotowawczych, umów międzynarodowych, dokumentów EFTA i innych 
dokumentów publicznych. Baza dostępna jest we wszystkich 24 językach urzędowych UE. 
 
 
Federacja Bibliotek Cyfrowych - multiwyszukiwarka zbiorów polskich bibliotek cyfrowych pozwalająca na łatwe 
odnalezienie elektronicznych wersji książek i dokumentów z wielu dziedzin udostępnianych przez instytucje 
kultury i nauki w Polsce. 
 
 
ISAP Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych 
opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez 
Prezesa Rady Ministrów. 
 
 
Leszek Bloch – po stronie wierzyciel - tworzony przez Leszka Blocha - radcę prawnego specjalizującego się  
w windykacji. Blog o zabezpieczaniu i dochodzeniu roszczeń pomiędzy przedsiębiorcami. Powstał z myślą  
o małych i średnich przedsiębiorstwach, które nie posiadają profesjonalnej obsługi prawnej. 
 
 
LexLog - blog tworzony przez prawników pracujących w kancelarii Pakulski, Kilarski i Wspólnicy. Autorzy  
są specjalistami z zakresu prawa podatkowe, prawa gospodarczego, prawa karnego oraz prawa własności 
intelektualnej. 
 
 
Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych - w ramach Portalu Orzeczeń odbywa się bez wnioskowa publikacja treści 
orzeczeń wraz z uzasadnieniem wydawanych przez sądy powszechne. Orzeczenia dostępne są za darmo oraz bez 
potrzeby uprzedniej rejestracji użytkownika. Opublikowane orzeczenia są uprzednio zanonimizowane, czyli w ich 
treści nie znajdziemy żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację osoby, której dotyczą. 
 
 
PraKreacja.pl - blog prawniczy prowadzony przez Wojciecha Wawrzaka. Znajdują się na nim liczne artykuły 
prezentujące zagadnienia prawnicze z perspektywy różnych dziedzin. Materiały umieszczane są w formie 
pisemnej, a także w formie podcastu. 
 
 
Prawna Ochrona Znaków Towarowych - autorem bloga jest Mikołaj Lech – rzecznik patentowy. Blog poświęcony 
jest informacjom prawnym dotyczącym między innymi patentów, znaków towarowych, a także ochrony marki. 
Oprócz ponad 300 artykułów, na stronie można znaleźć autorski podcast oraz materiały wideo udostępniane 
również na kanale YouTube https://www.youtube.com/user/ZnakiTowarowe/videos 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
https://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/
https://pl.espacenet.com/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl
http://fbc.pionier.net.pl/
http://isap.sejm.gov.pl/
http://leszekbloch.pl/
http://lexlog.pl/
http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/
https://prakreacja.pl/
https://znakitowarowe-blog.pl/
https://www.youtube.com/user/ZnakiTowarowe/videos


 
Przedsiębiorczość dla ambitnych - darmowy podręcznik autorstwa Jerzego Cieślika.  
 
 
Puls Biznesu - portal poświęcony aktualnościom z rynku biznesowego oraz dziedzin pokrewnych.  
 
 
Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych - są czasopismem naukowym z zakresu nauk prawnych, wydawanym 
kwartalnie. Publikowane są w nich oryginalne artykuły, ekspertyzy i opinie ze wszystkich gałęzi prawa, dotyczące 
zarówno prawa polskiego, jak i zagranicznych porządków prawnych. Podstawowym ich celem jest przyczynianie 
się do rozwoju nauki prawa przez prezentację wysokiej jakości tekstów na temat aktualnych zagadnień 
prawnych. 
 

 

 

http://nowybiznes.edu.pl/index.php/ida/83/
https://www.pb.pl/
https://zpbas.sejm.gov.pl/Journal.nsf/pubBAS.xsp?seria=1

