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Wyszukiwarka szukajradcy.pl działa w nowej, innowacyjnej formule, która ma w większym
stopniu odpowiadać na potrzeby osób i firm, poszukujących pomocy prawnej.

W porównaniu do wcześniejszej wersji, aktualna wyszukiwarka szukajradcy.pl prezentuje
rozbudowany profil radcy prawnego, daje możliwość umieszczania linków i plików
multimedialnych oraz tworzenia treści poradnikowych.

Dzięki indywidualnemu i merytorycznemu zaangażowaniu autora, profil danego radcy prawnego
będzie wyżej pozycjonowany w wyszukiwarce Google. A to zaś bezpośrednio przekłada się na
możliwość pozyskania nowych klientów.

Niniejszy e-poradnik w kilka chwil pomoże zadbać o widoczność w szukajradcy.pl.
Zapraszamy!

SZUKAJRADCY.PL

Aby dodać wizytówkę lub zaktualizować 
dotychczasową w wyszukiwarce 
szukajradcy.pl należy uzupełnić sekcję 
WIZYTÓWKA w EXTRANECIE

2



PODSTAWOWE DANE
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Dane kontaktowe dodane w zakładce wizytówka dostępne będą w serwisie szukajradcy.pl
oraz na stronie rejestrradcow.pl i w Europejskiej wyszukiwarce prawników. Każdy radca prawny
samodzielnie zaznacza jakie dane będzie chciał udostępnić w poszczególnym serwisie.

Pierwszym krokiem w wypełnieniu wizytówki jest podanie danych kontaktowych.
Ważne, aby zawierały one poprawny numer telefonu, adres e-mail oraz strony www, co
umożliwi klientowi nawiązanie bezpośredniego kontaktu. Należy pamiętać, że nie muszą to być
te same dane, które widnieją w ewidencji.

Dane personalne takie, jak: imię, nazwisko i numer wpisu załadują się automatycznie.

Po uzupełnieniu adresu i naciśnięciu przycisku ustaw znacznik na mapie system
automatycznie oznaczy lokalizację (pozycję obligatoryjną). Jest to istotne, gdyż część
użytkowników serwisu wyszukuje radców właśnie pod kątem konkretnej lokalizacji.
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Warto uzupełnić wizytówkę o profesjonalne zdjęcie.
Obrazy zdecydowanie bardziej przyciągają uwagę
odbiorców niż opisy. Dodatkowo fotografia wzbudzi
zaufanie do wybranego radcy.

Aby dodać lub zmienić zdjęcie należy kliknąć zielony
przycisk zmień zdjęcie w sekcji Twoje zdjęcie.

W kolejnym kroku przechodzimy do wyboru zdjęcia, które chcemy wgrać. W tym celu pojawi się
okno, dzięki któremu będzie można wybrać odpowiedni plik ze swojego komputera . Wybór
zdjęcia należy potwierdzić przyciskiem zapisz zdjęcie . System umożliwia wykadrowanie
zdjęcia – aby to zrobić należy przesuwać krawędzie wyróżnionego obszaru.

Zdjęcie powinno mieć charakter profesjonalny
i prezentować kontekst służbowy. Nie należy dodawać
fotografii całej sylwetki i/lub kadru prywatnego.
Minimalna rozdzielczość zdjęcia to 480 x 640 px.

UWAGA!
Zdjęcie na wizytówce jest innym zdjęciem niż
użyte w zakładce dane osobowe. Trzeba
je wgrać niezależnie!

DODAWANIE ZDJĘCIA
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O MNIE

Informacje podstawowe warto rozpocząć od podania linków do mediów społecznościowych,
np. oficjalnego profilu kancelarii i zawodowego profilu radcy prawnego w sieci LinkedIn.
Ze względu na wysoką profesjonalizację zawodu należy unikać udostępniania prywatnych profili!

O mnie to zwięzły opis doświadczenia zawodowego. Zalecamy, aby został napisany w pierwszej
osobie liczby pojedynczej. W tej sekcji obowiązuje limit znaków: 1 200 ze spacjami. Warto
uwzględnić kluczowe informacje o prowadzonej praktyce, profilu spraw, dodatkowych studiach
czy poszerzonym kształceniu zawodowym. To także dobre miejsce na informacje
o zrealizowanych projektach czy wybranych sukcesach.

Każdy radca może również zdecydować czy chce, aby na szukajradcy.pl wyświetlała się jego data
wpisu na listę radców.
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DZIEDZINY PRAWA
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W nowej odsłonie szukajradcy.pl obszary praktyki zostały pogrupowane na główne oraz
szczegółowe dziedziny prawa. Każdy radca w swojej wizytówce może oznaczyć do 10 kategorii
głównych, zgodnie z prowadzoną praktyką.

Oznaczanie specjalizacji może nastąpić poprzez wybór dziedziny głównej lub szczegółowej.
Radca prawny może samodzielnie wyszukać interesującą go specjalizację, wpisując w okienko
wyszukiwania konkretną nazwę. System automatycznie wyświetli możliwe opcje.
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Aby wprowadzone dane mogły zostać wyświetlone w wyszukiwarce należy zatwierdzić 
wypełnione dane przyciskiem „Zapisz wizytówkę”, a następnie zaznaczyć odpowiednie zgody. 4
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DODAWANIE MULTIMEDIÓW 
I PORAD 
Warto swoją wizytówkę wzbogacić autorskimi poradami, plikami, filmami video oraz linkami.
Załączane treści powinny korespondować z aktywnością zawodową i dziedzinami prawa, którymi
zajmuje się dany radca prawny.

Porady video
Każdy radca może wzbogacić swój profil linkiem do filmu
video zamieszczonego w serwisie YouTube. Należy
dodawać jedynie treści związane ze swoją pracą oraz
mające biznesowy kontekst, np. wystąpienia poradnikowe
w TV. Limit porad video: 12 materiałów.

Pliki
Ta część daje klientom dostęp do praktycznej i doradczej
e-bazy materiałów merytorycznych: wzorów umów
i pism czy innych generycznych dokumentów z danej

dziedziny prawa, którą reprezentuje dany radca prawny.
Radca prawny ma możliwość dodać pliki o maksymalnej
wielkości 8MB i następujących rozszerzeniach: doc, docx,
pdf, xls, xlsx, jpg, jpeg, txt, tiff, png, ppt oraz pptx. Plik
dodaje się w analogiczny sposób, jak zdjęcia.
Wgrywając pliki należy nadać im nowy tytuł, który
wyświetli się w profilu na stronie szukajradcy.pl.

Linki
Do profilu można dodać własne linki, np. do
prowadzonego szkolenia, bloga czy publikacji
w internecie. Przy dodawaniu linku również trzeba nadać
mu nowy tytuł, pod którym wyświetli się on w serwisie.
Limit linków: 12 materiałów.

Porady radców prawnych
To jedna z najbardziej autorskich części wizytówki i jednoczesne udoskonalenie poprzedniej jej
wersji. Dzięki temu radca prawny będzie mógł przedstawić swoje porady na konkretne problemy
prawne, a potencjalny klient upewnić się, że dany radca jest specjalistą w reprezentowanej
dziedzinie. Limity: tytuł do 75 znaków ze spacjami, a porada: od minimum 2 000 znaków ze
spacjami do maksymalnie 6 000. Dla wyróżnienia porady wprowadzono możliwość dodawania
zdjęć (w przypadku braku zdjęcia kontekstowego można wybrać zdjęcie generyczne
z e-biblioteki) i tagów, czyli oznaczania słów kluczowych, co ułatwi klientowi wyszukiwanie
w Google.
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DODAWANIE PORADY

Treść artykułu powinna zawierać minimum 2 000 znaków ze spacjami i maksimum 6 000 znaków
ze spacjami. Sam tekst warto urozmaicić wypunktowaniami i wyliczeniami , które uporządkują
przekazywanie czytelnikom informacji. Aby tekst był przejrzysty można posłużyć się nagłówkami
od H1 do H3 – gdzie H1 jest największy, a H3 najmniejszy. Używanie nagłówków może
pozytywnie wpłynąć na pozycjonowanie artykułu w Google.
Do porady radca prawny może dodać zdjęcie główne – ikonę wpisu. Proces dodawania zdjęcia
wygląda identycznie, jak w przypadku wgrywania zdjęcia w wizytówce.
Aby opublikować wpis należy zatwierdzić tekst przyciskiem zapisz.

Każdy artykuł musi zawierać tytuł, który nie może przekraczać 75 znaków oraz informacje,
jakiej dziedziny prawa dotyczy – aby ją oznaczyć wystarczy wybrać odpowiednią nazwę
z rozwijanej listy . Do artykułu warto dodać również tagi, dzięki którym klienci szybciej
odnajdą pożądane treści .
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Każdy radca prawny ma możliwość dodania do swojego profilu merytorycznej porady. Należy
jednak pamiętać, że dodawane treści skierowane są do potencjalnych klientów, warto więc
omówić konkretny problem prawny czy gałąź prawa. Pierwszym krokiem do dodania artykułu
jest wybranie przycisku dodaj poradę , który włącza edytor wpisów.1
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Inne oficjalne 
wyszukiwarki prawników



INNE WYSZUKIWARKI

10

W sekcji ustawień parametrów na karcie rejestrradcow.pl również należy uzupełnić dane, które
znajdą się w krajowej wyszukiwarce prowadzonej przez KIRP. Tutaj jeszcze raz należy wymienić
prowadzone kierunki praktyki oraz znajomość języków obcych . Także i tu radcy prawni
chcący poprowadzić sprawy pro bono mogą oznaczyć swoją dyspozycyjność.

W tej zakładce radcy mają możliwość napisania kilku słów o sobie. Należy tu w ciekawy sposób
przedstawić profil swojej działalności i dodać informacje o doświadczeniu, zrealizowanych
projektach czy sukcesach. Warto wypełnić te sekcje, aby zwiększyć pewność potencjalnego
klienta, że trafia ze swoją sprawą do odpowiedniego specjalisty.

Zgodę na publikację można wyrazić poprzez przycisk „Zgoda na udostępnianie danych
w rejestrradcow.pl”.
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Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych udostępnianych w Europejskiej wyszukiwarce
prawników. Należy pamiętać, iż dane w tym obszarze muszą być wypełniane w języku
angielskim. Po wpisaniu kilku pierwszych liter pojawiają się podpowiedzi pomagające określić
konkretną specjalizację.

Tutaj również należy wyrazić zgodę na udostępnienie danych oraz zapisać wizytówkę.

UWAGA!
Aby zatwierdzić wszystkie dane wprowadzone
w zakładce WIZYTÓWKA, należy nacisnąć zielony
przycisk ZAPISZ WIZYTÓWKĘ!

INNE WYSZUKIWARKI
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UWAGA!
Aby zatwierdzić wszystkie dane wprowadzone
w zakładce WIZYTÓWKA, należy wybrać zielony
przycisk ZAPISZ WIZYTÓWKĘ!

Europejska Wyszukiwarka Prawników



Wszelkie Państwa uwagi oraz propozycje zmian 
w nowej wyszukiwarce SZUKAJRADCY.PL 

prosimy przesyłać na adres 
info@szukajradcy.pl


