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1. Co robi Unia Europejska i państwo ?
2. Co robi nieprawnicza konkurencja ?
3. Jak klient może się skontaktować ?
4. Co może zrobić prawnik natychmiast czyli 

jak być bardziej efektywnym ?
5. Co robią inni prawnicy ?



1. Co robi Unia Europejska?

https://e-justice.europa.eu/content_find_a_lawyer-334-
en.do

https://e-justice.europa.eu/content_find_a_lawyer-334-en.do


1. Co robi państwo ?

• Pisma procesowe tylko elektronicznie (Estonia, 
Niemcy, Węgry)

• Elektronizacja zamówień publicznych w PL



2. Co robi nieprawnicza konkurencja ?

a.katalogi prawników
b.porównywarki prawników
c. porady prawne online:
- generatory umów
- generator pozwu o rozwód
- odwołanie od mandatu

d. sztuczna inteligencja (AI)



1. Katalog prawników

• hRps://internaSonallawyersdirectory.com/

https://internationallawyersdirectory.com/


2. Porównywarki prawników
• https://www.legalmatch.com/attorney-referral-

services.html

https://www.legalmatch.com/attorney-referral-services.html


2. Porównywarki prawników

http://opinieoprawnikach.pl/ 
http://www.dobryprawnik.org/ 

http://opinieoprawnikach.pl/
http://www.dobryprawnik.org/


3. Usługi prawne online

a. Generatory umów 63 %
b. Weryfikacja umów / dokumentów 34 %
c. Doradztwo online 28 %

[Allen & Overy Global survey May 2014]



a. Generator umów
• www.rocketlawyer.com USA

http://www.rocketlawyer.com/


a. Generator umów
• www.agreement24.com:

http://www.agreement24.com/


a. Generator umów

• www.bamlegal.co.uk

http://www.bamlegal.co.uk/


a. Generator umów
• www.legito.pl

http://www.legito.pl/


a. Generator umów

• www.umownik.pl

http://www.umownik.pl/


a. Generator umów

• www.spinker.pl + Android na smartfony

http://www.spinker.pl/


a. Generator umów

• my.pergam.in

http://www.pergam.in/


a. Generator testamentu

• w 15 minut za 89 USD: www.legalzoom.com

http://www.legalzom.com/


a. Generator pozwu o rozwód

• www.rozwod.pl za 399 zł od iurFRIEND® AG

http://www.rozwod.pl/


b. Weryfikacja umów za pomocą 
sztucznej inteligencji (AI)

www.luminance.com

http://www.luminance.com/


b. Weryfikacja umów za pomocą 
sztucznej inteligencji (AI)

• www.ius.ai

http://www.ius.ai/


c. Usługi prawne online
• www.eporady24.pl

http://www.eporady24.pl/


c. Usługi prawne online
• www.tuprawnik.pl

http://www.tuprawnik.pl/


c. Odwołanie online od mandatu

• www.anuluj-mandat.pl

http://www.anuluj-mandat.pl/


d. Rozwiązywanie sporów
• https://www.tylertech.com/products/modria

https://www.tylertech.com/products/modria


Co to jest ?



Czy ludzie przestali się przemieszczać ? 
Czy kowal miał mniej klientów ?



4. Jak klient może się skontaktować ?

• klient oczekuje natychmiastowego kontaktu z 
prawnikiem 24/7/365

• najczęstszą przyczyną zmiany kancelarii jest 
brak odpowiednio szybkiej reakcji prawnika 

• klient widzi czy jego prawnik jest online
(LinkedIn, Skype, Facebook messenger,
whatsup, signal, viber, gadu-gadu, Peersteer)



4. Jak klient może się skontaktować ?



4. Jak klient może się skontaktować ? 
www.paysteer.com

http://www.paysteer.com/


5. Co może zrobić prawnik natychmiast ?

Ømusimy zwiększyć efektywność
bo klienci oczekują więcej ale
taniej

Ale jak to zrobić ?



5. Jak być bardziej efektywnym ?

• pulpit zdalny = praca z dowolnego miejsca
• chmura = dostęp do plików z każdego miejsca
• szybki dostęp w eksploratorze plików
• skróty klawiaturowe
• szybkie części i autotekst w Wordzie
• szablony Worda i szablony email do ofert
• ofertowanie zastępstwa procesowego z 

pomocą korespondencji seryjnej Worda



5. Jak być bardziej efektywnym ?

• udostępnione kalendarze prawników



5. Jak być bardziej efektywnym ?
• centralna baza teleadresowa w folderze 

publicznym programu Microsoo Exchange
• wybierać myszką numer telefonu



5. Jak być bardziej efektywnym ?

• nagrywać zamiast pisać www.newtondictate.pl
• pracować na dużym ekranie lub ekranach

http://www.newtondictate.pl/


5. Jak być bardziej efektywnym ?
• 5 pełnych stron na monitorze



6. Co robią inni prawnicy ?
• www.autoprawo.pl dla oszukanych przy zakupie pojazdu

http://www.autoprawo.pl/


4. Co robią inni prawnicy ?
• generator umów www.wzorumowy.com.pl
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http://www.wzorumowy.com.pl/


Czy prawnicy będą nadal potrzebni ???

TAK !

Zawód prawnika jest podatny w 3,5 % na 
zastąpienie przez komputer (115 z 700 zawodów 

poczynając od najmniej podatnych na 
komputeryzację)

C. B. Frey M. A. Osborne The Future of Employment: 
How susceptible are jobs to computerisation ? 

17.09.2013 r.



Dziękuję za uwagę
radca prawny Jędrzej Klatka

J.Klatka@radca.prawny.com.pl
J.Klatka@polishlawyer.eu

www.radca.prawny.com.pl
www.polishlawyer.eu

radca prawny Jędrzej Klatka 39

mailto:Jedrzej.Klatka@radca.prawny.com.pl
mailto:J.Klatka@polishlawyer.eu
http://www.radca.prawny.com.pl/
http://www.polishlawyer.eu/

