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Fundacja LegalTech Polska ogłasza konkurs na chatbot prawniczy. 

LegalTech to wykorzystywanie technologii w świadczeniu pomocy prawnej. Dzięki 

umiejętnemu stosowaniu narzędzi informatycznych coraz więcej zadań prawnika może 

być zautomatyzowanych lub wykonywanych w bardziej efektywny sposób.  

Jednak Legaltech to przede wszystkim nowy sposób patrzenia na usługi prawne i 

szukania w nich tych elementów, które można poprawić wykorzystując rozwiązania 

technologiczne. Technologia dostarcza coraz to nowe narzędzia, jednak to prawnicy 

muszą znaleźć zastosowania dla takich narzędzi.  

Jednym z takich narzędzi są chatboty. Chatboty umożliwiają zbieranie informacji lub ich 

udostępnianie wykorzystując atrakcyjną formułę dialogu. W taki sposób można np.  

automatycznie zebrać informacje od klientów w celu ustalenia zakresu zlecenia lub 

przekazać klientowi podstawową poradę prawną uwzględniającą przekazane przez niego 

dane. 

Systemy tego typu istnieją od wielu lat. Określane są mianem systemów eksperckich. 

Jednak dotychczas korzystanie z nich wymagało zwykle skomplikowanego i kosztownego 

oprogramowania. Obecnie jest na rynku wiele narzędzi, które umożliwiają każdemu 

stworzenie prostego systemu eksperckiego w formie chatbota.  

Najczęściej korzysta się z interfejsu przypominającego komunikator internetowy. Możliwe 

jest także wykorzystanie standardowych komunikatorów typu Messenger czy Telegram.  

W rezultacie nie trzeba być dziś programistą, aby stworzyć system ekspercki w formie 

chatbota.  

Przykłady wykorzystania chatbotów: 

- zebranie informacji o istotnych postanowieniach i danych stron umowy, aby 

wygenerować gotowy do podpisu projekt umowy; 

- przedstawienie informacji o dostępnych roszczeniach z tytułu wadliwości towaru 

konsumenckiego; 

- zebranie danych, umożlwiających wygenerowanie gotowego wzoru pozwu o zapłatę; 

- udzielenie porady dotyczącej opodatkowania danej czynności. 

Aby zachęcić do tworzenia takich rozwiązań, a przede wszystkim, aby zachęcić do 

spojrzenia na usługi prawnicze w nowy sposób, pod kątem możliwości ich automatyzacji,  

Fundacja LegalTech Polska ogłasza konkurs na prawniczego chatbota. 

Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych, lecz szczególnie do prawników. 

Zachęcamy do wzięcia w nim udziału zwłaszcza studentów prawa i aplikantów zawodów 

prawniczych. 

Mamy nadzieję, że konkurs przyniesie szereg nowych idei i pomysłów na rozwiązania, 

które realnie wpłyną na przyszłość usług prawnych i pozwolą prawnikom dostrzec w 

technologiach pomocne narzędzie do transformacji sektora usług prawnych. 

 

 


