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Prawnicy odporni na technologie
ANNA KRZYŻANOWSKA

Pandemia spowodowała, że dotąd konserwatywnie 
nastawieni do  technologicznych rozwiązań prawnicy 
musieli zacząć je wykorzystywać, by móc prowadzić 
swoje praktyki. Badania pokazują, że trudno jednak 

mówić o przełomie i spektakularnym wzroście zainteresowania 
rozwiązaniami legal techowymi. Co do zasady na skutek pandemii 
częściej niż dotąd  wykorzystuje się w kancelariach podstawowe 
narzędzia informatyczne, takie jak poczta, komunikatory, czy elek-
troniczne bazy informacji prawnej. Niewielu natomiast prawników 
jest zainteresowanych bardziej wyrafinowanymi narzędziami, 
takimi jak systemy do analizy umów.

Z raportu adwokat dr Karoliny Mani „Wykorzystywanie techno-
logii informatycznych i zmiany na rynku usług prawnych w Polsce 
w dobie pandemii COVID-19”, w którym zestawiła technologiczne 
nastroje mecenasów w trakcie lockdownu z tymi sprzed pandemii, 
wynika, że z narzędzi wykorzystywanych przez prawników najwyż-
szy wzrost dotyczył podpisu elektronicznego (prawie o 19 proc.). 

Skąd taki mały zapał do nowoczesnych rozwiązań?
– Spadek lub niewielki tylko wzrost zainteresowania niektórymi 

technologiami może oznaczać, że nie do końca spełniają one oczeki-
wania użytkowników. W czasach, gdy sytuacja wymusza pracę na 
odległość, branża IT powinna wykazać się szczególną otwartością 
na feedback [informację zwrotną – red.] i zapotrzebowanie użyt-
kowników na nowe technologie – komentuje raport Tomasz Lachor, 
dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Legalcluster. 

Jego zdaniem rynek legal tech w Polsce jest nadal rynkiem 
młodym, w którym zarówno prawnicy, jak i producenci rozwiązań 
IT badają teren. 

Komunikacja z sądem, mediacje online
– Pandemia znacznie przyśpieszyła wdrożenie nowych techno-

logii w spółce WILIŃSKI LEGAL do obsługi prawnej i komunikacji. 
Wzrosło wykorzystanie podstawowych narzędzi informatycznych, 
takich jak: komunikatory, poczta elektroniczna, podpis elektronicz-
ny, digitalizacja akt adwokackich. Pandemia wymusiła komuni-
kację  z klientami za pomocą środków porozumiewania się na 
odległość – mówi adwokat Tomasz Wiliński, wspólnik zarządzający 
w kancelarii WILIŃSKI LEGAL

Jego kancelaria korzysta z takich komunikatorów jak Telegram, 
Skype, Signal, WhatsApp, Viber, UseCryptMessenger, Zoom, WA 
Business, Teams, bo to – jak przyznaje mec. Wiliński – znacznie 
przyśpiesza możliwość kontaktowania się z klientami i ułatwia 
procesy związane z poradnictwem prawnym. 

– Narzędzia te są również wykorzystywane w komunikacji z 
sądami podczas rozpraw zdalnych. Spotkania online były dostępne 
przed pandemią w kancelarii, ale niechętnie były wówczas wy-

korzystywane przez klientów. Pandemia zmieniła trend i obecnie 
klienci chętniej spotykają się online zarówno z  adwokatami, jak i w 
czasie prowadzonych mediacji – opowiada mecenas Wiliński. 

Najważniejszy klient i jego potrzeby
Dr Katarzyna Kalata z kancelarii HR LEX zaznacza jednak, że nie 

każda praktyka pozwala na pozostawanie w zdalnym kontakcie z 
klientami. – Nasza firma specjalizuje się w prawie ubezpieczeń spo-
łecznych. Ci klienci, którzy potrzebowali porady prawnej z zakresu 
emerytur i rent, mimo pandemii wybierali porady w biurze, które 
odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Może to wynikać 
z faktu, że większość osób w wieku emerytalnym wciąż odczuwa 
lęk przed korzystaniem z udogodnień, jakie niesie ze sobą techno-
logia – wyjaśnia dr Kalata. – Chociaż można zauważyć zmiany, to 
jednak nie należy spodziewać się rewolucji technologicznej wśród 
prawników. Wykonując zawód zaufania publicznego, na pierw-
szym miejscu należy stawiać dobro klientów, co z kolei wpływa na 
tempo technologicznych zmian w naszej branży – uważa ekspertka.

Podobnego zdania jest również Grzegorz Szajerka, ekspert ds. 
compliance z Grupy Prawnej Togatus. – Prawnicy, co do zasady, są 
dość konserwatywni w podejściu do nowych rozwiązań IT, a wy-
nika to z otoczenia prawnego, które nadal wymaga w działaniach 
kancelarii np. formy pisemnej – zauważa ekspert.

Bezpieczeństwo danych
Dr Karolina Mania w swym raporcie pokazuje, że  w wyniku 

wybuchu pandemii prawnicy w wyższym stopniu dostrzegli pozy-
tywny wpływ technologii na bezpieczeństwo danych i konkurencję 
na rynku usług prawnych. Pokrywa się to z doświadczeniami 
mecenasa Wilińskiego.

– Nasza kancelaria korzysta z różnych narzędzi IT służących 
do szyfrowania danych i dokumentów. Jednocześnie umożliwia 
klientom bezpośrednie śledzenie postępów w sprawach, pobiera-
nie dokumentów czy nawet weryfikację wpływów pism ze spraw 
sądowych za pomocą specjalnego programu informatycznego. Co 
istotne, z powodu pandemii na stronie kancelarii pojawił się panel 
klienta, który umożliwia zdalne zlecenie czynności, weryfikację 
umów i bezpieczny kontakt z prawnikami kancelarii – wskazuje 
mecenas Tomasz Wiliński. 

I deklaruje, że jego organizacja zainteresowana jest dalszym 
wdrażaniem LegalTech do obsługi wszelkich procesów związanych 
z prowadzonymi postępowaniami.

– Jednocześnie przygotowujemy dedykowane aplikacje na 
smartfony, usprawniające kontakt z kancelarią, jak również umoż-
liwiające śledzenie istotnych zmian prawa, zdalne opracowywanie 
i weryfikację umów odpowiadających potrzebom klienta, czy też 
ustalenie kontaktu z konkretnym prawnikiem za pomocą elektro-
nicznego kalendarza – wylicza mec. Wiliński.


