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Jak wygląda stan wiedzy technologicznej prawników w Polsce? Czy wykorzystywanie nowoczesnych roz-
wiązań cyfrowych jest powszechnym zjawiskiem w praktyce kancelarii prawnych? Komisja LegalTech przy 
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, świadoma wyzwań technologicznych, z jakimi w najbliż-
szych latach będą musieli się mierzyć prawnicy, przygotowała ankietę, która ma na celu zweryfikować znajo-
mość nowoczesnych narzędzi ułatwiających pracę kancelarii prawnej wśród radców prawnych i pozostałych 
reprezentantów zawodów prawniczych. Badanie pozwoli także dostosować przyszłe działania Komisji do 
rzeczywistych potrzeb członków samorządu radcowskiego.

Wśród pytań do ankiety nie zabrakło również tematów związanych z pandemią COVID-19 i jej wpływem 
na organizację pracy kancelarii prawnych. Ta kwestia wiąże się bezpośrednio z ustaleniem gradacji najważ-
niejszych obszarów działalności prawniczej, w której rozwiązania LegalTech są dziś niezbędne i wymagają 
sprawnego działania.

Analiza obejmuje 15 rozdziałów oraz dodatkowe komentarze doświadczonych prawników – ekspertów 
w dziedzinie LegalTech. Autorem badania jest r.pr. Tomasz Zalewski, natomiast analizę wyników opracowała 
dr Dorota Celińska-Janowicz.

Wstęp



Wielkość próby: 220

Data badania: 14.01.2021–03.03.2021

Metoda badania: ankieta internetowa  
wypełniana samodzielnie przez respondentów

Liczba pytań: 40

Podstawowe informacje o ankiecie

W raporcie przedstawiono analizę wyników ankiety w postaci udziałów procentowych dla pytań zamkniętych oraz wartości bezwzględnych 
dla pytań otwartych (z uwagi na niewielką liczbę odpowiedzi w poszczególnych kategoriach). Wszelkie analizy statystyczne wykonano przy 
założeniu poziomu istotności 5%, co oznacza, że z 95% prawdopodobieństwem można założyć, że zaobserwowane prawidłowości (korela-
cje) nie są dziełem przypadku. 



1. Struktura zawodowa respondentów wykazuje wyraźną dominację radców prawnych, którzy stanowili ponad ¾ wszystkich 
ankietowanych.

2. Ponad połowa wszystkich respondentów pracowała w kancelarii, a nieco ponad ¼ w dziale prawnym firmy.
3. 61% radców prawnych biorących udział w ankiecie pracowało w kancelarii, a 24% w dziale prawnym firmy.

Informacje o respondentach
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Zawód

76 Radca prawny

57 Kancelaria12 Aplikant radcowski/adwokacki

Dział prawny firmy24
5 Jestem pracownikiem, ale nie 

jestem członkiem samorządu 
radcowskiego/adwokackiego

Organ administracji10
3 Adwokat

Inne4
2 Inny

Brak odpowiedzi5
1 Doradca podatkowy

1 Brak odpowiedzi

Miejsce pracy



1. W podgrupie biorących udział w ankiecie radców prawnych 61%  pracowało w kancelarii, a 24% w dziale prawnym firmy.
2. Grupa zawodowa radców prawnych stanowiła ponadto 88,7% respondentów zatrudnionych w organach administracji pu-

blicznej, 80% respondentów zatrudnionych w kancelariach i 73% zatrudnionych w działach prawnych firm.
3. Niemal połowę próby (48%) stanowili radcy prawni pracujący w kancelariach a 77% radcy prawni i aplikanci pracujący w kan-

celariach lub działach prawnych firm. [wniosek wynikający z analiz krzyżowych niezilustrowanych na wykresach]
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Miejsce pracy radców 
prawnych

Udział radców prawnych 
wśród respondentów  
wg miejsca pracy

Kancelaria61

Dział prawny firmy24

Organ administracji12

Inne3

Organ administracji

Inne

Kancelaria

Dział prawny firmy

0% 45% 90%

87

80
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1. Respondenci w wieku 30–50 lat stanowili aż ¾ próby, przy czym 46% stanowiły osoby w wieku 31–40 lat, a 28% 41–50 lat.
2. Dominowały osoby z największych miast liczących powyżej 250 tys. mieszkańców.
3. Najliczniejszą kategorię demograficzną respondentów stanowiły osoby w wieku 31–40 lat zamieszkujące największe miasta 

(38%) [wniosek wynikający z analiz krzyżowych niezilustrowanych na wykresach].
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Wiek Miasto

Poniżej 30. roku życia16 Do 50 tys. mieszkańców7,7

31–40 lat46 50–100 tys. mieszkańców7,7

41–50 lat28 100–250 tys. mieszkańców8

Powyżej 51. roku życia9 Powyżej 250 tys. mieszkańców75,9

Brak odpowiedzi1 Brak odpowiedzi1



1. Większość respondentów przyznała, że w ciągu ostatnich 3 lat, indywidualnie lub w ramach organizacji, zaczęła korzystać 
z nowego rozwiązania technologicznego w ramach swojej pracy zawodowej.

2. Najpopularniejszymi, wymienionymi z nazwy rozwiązaniami były narzędzia marki Microsoft tj. Teams oraz Office 365, jak rów-
nież Zoom.

Nowe rozwiązania technologiczne
Czy w ciągu ostatnich 3 lat zacząłeś 
(Ty lub Twoja organizacja) korzystać 
z nowego rozwiązania technologicznego 
w ramach pracy radcy prawnego?

Najczęstsze rozwiązania technologiczne 
wprowadzone w ciągu ostatnich 3 lat
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Teams21

Tak56

Office 36515

Nie43

Zoom11

Brak odpowiedzi 1

Vigilex7

Kleos6

G Suite5

Trello3



Teams

Office 365

Zoom

Vigilex

Kleos

G Suite

Trello

1. Ponad połowa respondentów nie planowała, w ciągu kolejnych 3 lat, wdrożenia nowego rozwiązania technologicznego (in-
dywidualnie lub w ramach organizacji).

2. Wśród najczęściej wskazywanych nowych rozwiązań planowanych do wdrożenia wymieniano przede wszystkim aplikację do 
zarządzania kancelarią, a także, w mniejszym stopniu, automatyzację procesu sporządzania dokumentów i narzędzia do pracy 
zdalnej.

Czy planujesz (Ty lub Twoja organizacja) 
lub wiesz, że jest planowane rozpoczęcie 
korzystania w ciągu kolejnych 3 lat z no-
wego rozwiązania technologicznego w ra-
mach pracy radcy prawnego?

Najczęstsze rozwiązania technologiczne 
planowane do wprowadzenia w ciągu 
kolejnych 3 lat
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42 Tak

56 Nie

2 Brak odpowiedzi

Aplikacja do zarządzania 
kancelarią

14

Automatyzacja sporządzania 
dokumentów

8

Narzędzia do pracy zdalnej5

CRM3

AI3

Analiza umów2

Elektroniczne podpisywanie 
umów

2

Automatyzacja systemu 
compliance

2



1. Tylko 1/3 respondentów przyznała, że w ciągu ostat-
nich 2 lat (indywidualnie lub jako organizacja) była 
zaangażowana w rozwój technologii lub aplikacji 
prawnych, a zaledwie co dziesiąty z badanych za-
deklarował, że rozwój ten odbywał się bez współ-
pracy z firmami trzecimi.

Czy planujesz (Ty lub Twoja organizacja) 
lub wiesz, że jest planowane rozpoczęcie 
korzystania w ciągu kolejnych 3 lat z no-
wego rozwiązania technologicznego w ra-
mach pracy radcy prawnego?

Czy w ciągu ostatnich 2 lat (Ty lub Two-
ja organizacja) byliście zaangażowani 
w rozwój technologii lub aplikacji 
prawnych?

Tak, we współpracy 
z firmą trzecią

23,6

Tak, własnymi siłami9,6

100%

50%

Nowe rozwiązanie 
w ostatnich 3 latach: 

Nie

Nowe rozwiązanie 
w ostatnich 3 latach: 

Tak

0%

Nie65

Brak odpowiedzi

Tak

Nie
Brak odpowiedzi1,8

1. Doświadczenie we wprowadzaniu nowych rozwią-
zań technologicznych w ciągu ostatnich 3 lat sprzy-
jało otwartości na takie rozwiązania w przyszło-
ści. Wśród respondentów, którzy zadeklarowali, że 
w ciągu ostatnich 3 lat wdrożyli nowe rozwiązanie 
technologiczne udział tych, którzy planowali zrobić 
to w ciągu kolejnych 3 lat, wyniósł 62%, podczas gdy 
wśród osób, które nie miały doświadczenia z wdra-
żaniem nowych technologii – zaledwie 17%.
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2 0

17

62

81

38



1. Zaledwie co czwarty respondent przyznał, że w ciągu ostatnich 2 lat był pytany przez swoich klientów o stosowane rozwiąza-
nia technologiczne lub proszony o stosowanie konkretnych rozwiązań.

2. Najczęściej wymieniane rozwiązania to narzędzia chmurowe, digitalizacja akt, komunikatory internetowe oraz wprowadzenie 
panelu klienta.

3. Wyniki ankiety sugerują przy tym, że presja ze strony klientów mogła stanowić skuteczny bodziec do wdrażania lub przynaj-
mniej planowania wdrożenia nowych rozwiązań. Wśród osób, których klienci pytali bądź prosili o nowe rozwiązanie tech-
nologiczne, 86% zadeklarowało, że wdrożyło nowe rozwiązanie w ciągu ostatnich 3 lat, a 65%, że planuje wdrożyć w ciągu 
kolejnych 3 lat. Analogiczne wskaźniki dla osób, które nie spotkały się z takimi pytaniami i prośbami wynosiły odpowiednio: 
47% i 36% [wniosek wynikający z analiz krzyżowych niezilustrowanych na wykresach].
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Czy w ciągu ostatnich 2 lat (Ty lub Two-
ja organizacja) była pytana przez swoich 
klientów o stosowane rozwiązania techno-
logiczne lub proszona o stosowanie konk-
retnych rozwiązań?

Wskaż nazwy lub rodzaje tych 
rozwiązań, o które byłeś pytany lub pro-
szony o ich stosowanie

Chmura7

Digitalizacja akt5

Komunikatory5

Panel klienta5

Podpis elektroniczny4

Automatyczna analiza 
umów

2

Teams2

Zoom2

Wspólna praca nad 
dokumentami

2

23 Tak

75 Nie

2 Brak odpowiedzi



1 Zdalna praca

2 Zabezpieczanie poufności dokumentów przesyłanych klientowi

3 Ułatwienie współpracy i komunikacji z klientem

4 Analiza przepisów prawa (legal research)

5 Automatyzacja przygotowywania projektów umów, pism procesowych lub innych dokumentów

6 Wspomaganie analizy umów i innych dokumentów poprzez np. automatyczną identyfikację 
postanowień umownych

7 Dostarczanie klientowi informacji o prawie w sposób zautomatyzowany

8 Analiza ryzyka związanego z postępowaniem sądowym

9 Rekrutacja i sprawy pracownicze
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Obszary zastosowania nowych technologii*
W jakich obszarach technologia będzie Twoim zdaniem najbardziej przydatna w Twojej 
praktyce w ciągu najbliższych 2–3 lat? Uszereguj podane odpowiedzi w kolejności od 
najważniejszej do najmniej ważnej

* Z uwagi na konstrukcję skali odpowiedzi (porządkowa) wyniki zaprezentowano w postaci uporząd-
kowanej listy wg średniej oceny, ale bez podawania wartości liczbowych.

1. Analiza rozkładu odpowiedzi respondentów wykaza-
ła, że wśród obszarów zastosowania nowych techno-
logii najbardziej jednoznaczne i najwyższe oceny uzy-
skały przede wszystkim praca zdalna i zabezpieczenie 
poufności dokumentów przesyłanych klientowi. 

2. Niższe, choć wciąż stosunkowo wysokie i bardziej zróż-
nicowane oceny otrzymały: ułatwienie współpracy 
i komunikacji z klientem, analiza przepisów prawa 
(legal research) i wspomaganie analizy umów i innych 
dokumentów. Z kolei obszary takie jak automatyzacja 
przygotowywania projektów umów, pism proceso-
wych lub innych dokumentów, dostarczanie kliento-
wi informacji o prawie w sposób zautomatyzowany 
oraz analiza ryzyka związanego z postępowaniem są-
dowym były oceniane w bardziej zróżnicowany spo-
sób tzn. otrzymywały zarówno wysokie, jak i niskie 
oceny. 

3. Zdecydowanie najmniej obiecującym, zdaniem re-
spondentów, obszarem, w którym przydatne mogą 
być nowe technologie była rekrutacja i sprawy pra-
cownicze.



1 Ochrona danych osobowych

2 Prawo IT

3 Prawo regulujące działalność sektora finansowego (banki, ubezpieczyciele, usługi płatnicze itp.)

4 Compliance

5 Postępowanie sądowe

6 Windykacja

7 Zamówienia publiczne

8 Podatki

9 Prawo własności intelektualnej

10 Postępowanie administracyjne

11 Nieruchomości

12 Upadłość i restrukturyzacja

13 Prawo pracy
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W jakich dziedzinach prawa Twoim zdaniem jest największa potrzeba korzystania  
z technologii? Możesz wskazać 3, w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej

1. Zdaniem ankietowanych największa potrzeba korzy-
stania z nowych technologii występuje w obszarze 
ochronnych danych osobowych. 

2. Nieco niższe oceny uzyskały: prawo IT, prawo regu-
lujące działalność sektora finansowego, compliance, 
postępowanie sądowe i windykacja. Na kolejnych 
miejscach, uzyskując zdecydowanie niższe oceny, 
znalazły się zamówienia: publiczne, podatki i prawo 
własności intelektualnej.

3. Dziedziny takie jak postępowanie administracyjne, 
nieruchomości oraz upadłość i restrukturyzacja były 
oceniane w bardzo zróżnicowany sposób.

4. Ciekawie rozkładały się także oceny w przypadku pra-
wa pracy, które zostało ocenione w najmniej jedno-
znaczny sposób. Wprawdzie znalazło się na ostatnim 
miejscu zestawienia (z najniższą średnią oceną), jed-
nak uzyskało ono dość dużo zarówno ocen najniż-
szych, jak i najwyższych. 



1. Zdaniem prawie połowy ankietowanych (46%) prawnicy powinni aktywnie korzystać w swojej pracy z technologii w celu 
budowania swojej pozycji zawodowej, zaś 38% przyznało, że powinni znać i korzystać z technologii, które umożliwiają im wy-
konywanie zawodu zgodnie z przepisami i zasadami etyki. 

2. Zdecydowanie niepopularne były natomiast poglądy zakładające bardzo wysoki lub bardzo niski poziom wiedzy technologicznej 
związanej z samodzielnym tworzeniem przez prawników rozwiązań technologicznych i brakiem potrzeby korzystania z technologii.

3. Głównym źródłem wiedzy na temat technologii była samodzielna analiza dostępnych źródeł wiedzy. Co trzeci badany czerpał 
ją także z webinariów, konferencji i szkoleń. Dla ¼ takim źródłem były z kolei szkolenia OIRP.W
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Wiedza na temat nowych technologii

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej 
odzwierciedla poziom wiedzy technicznej, 
jaki powinni posiadać radcowie prawni? 
[% odpowiedzi pozytywnych]

Skąd czerpiesz swoją wiedzę nt. tech-
nologii, które mogą być stosowane 
w praktyce prawnej? [% odpowiedzi 
pozytywnych]

Prawnicy powinni aktywnie korzystać w swojej 
pracy z technologii w celu budowania swojej pozycji 

zawodowej na rynku
Samodzielna analiza dostępnych źródeł wiedzy

Szkolenia OIRP

Webinaria

Korzystanie z doradztwa zewnętrznego

Uczestnictwo w konferencjach i seminariach

Szkolenia organizowane w mojej kancelarii lub organizacji 

Prawnicy powinni znać i korzystać w swojej  pracy 
z technologii, które umożliwiają im wykonywanie 

zawodu zgodnie z przepisami i zasadami etyki

Prawnicy powinni sami tworzyć technologiczne 
rozwiązania potrzebne im w pracy

Prawnicy powinni posiadać podstawową wiedzę 
nt. technologii, które mogą być wykorzystane w ich 

pracy, ale nie muszą z nich korzystać

0%

0%

25%

45%

50%

90%

46

85

39

30

24

17

16

38

8

7



1. Większość respondentów (56%) oceniło, że ich organizacja ma prawidłowo i kompletnie wdrożone odpowiednie procedury 
i narzędzia zapewniające bezpieczeństwo danych przed cyberzagrożeniami.

2. Wprawdzie zaledwie 13% było zdania, że ich organizacje nie mają takich procedur i narzędzi, to jednak aż 30% przyznało, że 
nie ma wiedzy w tym zakresie, co może wskazywać na to, że również w ich organizacjach takie procedury, nawet jeśli istnieją, 
nie są wdrożone prawidłowo i kompletnie. 

3. Ponadto, spośród 123 ankietowanych, którzy odpowiedzieli na powyższe pytanie twierdząco, tylko 38 (31%) wymieniło kon-
kretne rozwiązania i procedury stosowane w ich organizacjach, zaś spośród 28, którzy udzielili odpowiedzi negatywnej, tylko 
9 (32%) wskazało obszary wymagające poprawy [wniosek wynikający z analiz krzyżowych niezilustrowanych na wykresach].

3. Wśród stosowanych narzędzi najpopularniejsze to: szyfrowanie danych, stosowanie haseł, oprogramowanie antywirusowe 
i firewall.

Bezpieczeństwo danych
Czy Twoja organizacja ma prawidłowo 
i kompletnie wdrożone odpowiednie 
procedury i narzędzia zapewniające 
bezpieczeństwo danych (w tym danych 
klienta) przez cyberzagrożeniami?

Wskaż wdrożone narzędzia i procedury
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Tak56

Nie13

Nie wiem30

Brak odpowiedzi1

Szyfrowanie Hasła

Antywirus

12 7

9

5

5

3

4

5 4

3

3 3

5

6

Chmura Poziomy 
dostępu do 
dokumentu

Polityka 
bezpieczeństwa

Procedury  
bezpieczeństwa

Kopie  
zapasowe

VPN

Szkolenie

Firewoll Zabezpieczenie 
fizyczne

Procedury RODO Bezpieczne 
przesyłanie 
plików



0% 35% 70%

Wykorzystywane technologie*

Z jakiego rozwiązania korzystasz dla 
poczty elektronicznej w ramach swojej 
praktyki prawniczej? [% odpowiedzi 
pozytywnych]

Z jakiego programu korzystasz do 
obsługi poczty elektronicznej? [% 
odpowiedzi pozytywnych]

* Odpowiedzi nie zawsze sumują się do 100%, gdyż w niektórych pytaniach część respondentów wskazała kilka odpowiedzi w opcji Inne/jakie.

1. Zdecydowanie najpopularniejszymi rozwiązaniami dla poczty elektronicznej był hosting poczty (36%) oraz Microsoft exchan-
ge (26%), a wśród programów pocztowych – Outlook (63%). 

2. Z kombinacji Outlook plus hosting poczty lub Microsoft Exchange korzystała aż połowa ankietowanych (49%). 
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Hosting poczty (typu nazwa.pl, home.pl)

Outlook

Inny dostawca (wskaż jaki, jeśli wiesz)

Thunderbird

Microsoft exchange

Gmail

Gmail, ale w wersji płatnej

Inny program

Gmail, Poczta Onet lub inne bezpłatne konto 
poczty elektronicznej

Nie korzystam z żadnego programu  
– korzystam poprzez przeglądarkę internetową

Brak odpowiedzi

Webmail

Brak odpowiedzi

0% 20% 40%

36

26

15

14

6

3

63

15

11

5

4

1

1



50%0% 100%

1. Niemal wszyscy respondenci przyznali, że dokumenty przygotowują z wykorzystaniem oprogramowania MS Office.

Z jakiego programu korzystasz do przygotowywania dokumentów? 
[% odpowiedzi pozytywnych]
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MS Oficce

Inny

Libre Office

Google Docs

Brak odpowiedzi

93

4

3

3

1



1. Zaledwie co czwarty respondent korzystał z programu do zarządzania kancelarią/działem prawnym. 
2. Najpopularniejszym rozwiązaniem było korzystanie z programu przygotowanego specjalnie dla danej firmy, a w dalszej kolej-

ności także z Mecenas IT, Kleos, a następnie z innych dostępnych na rynku.

Czy korzystasz z programu do 
zarządzania kancelarią prawną/działem 
prawnym?

Z jakiego programu do zarządzania 
kancelarią prawną/działem prawnym 
korzystasz?

W
ni

os
ki

Programu przygotowa-
nego specjalnie dla mojej 
kancelarii firmy

18

Inny dostępny na rynku10

MecenasiT9

Kleos9

Sprawy7

Vicarius3

Kancelaria prawna Lex3

Iuscase1

Tak25

Nie73

Brak odpowiedzi2



1. 58% respondentów przyznało, że  korzysta z  rozwiązań chmurowych. Najpopularniejszym narzędziem był Microsoft 365, 
a w dalszej kolejności One Drive i Dysk Google.

W
ni

os
ki

Czy korzystasz w swojej pracy 
z rozwiązań chmurowych (np. poczta 
poprzez interfejs web, zdalny dysk)?

Z jakich rozwiązań opartych  
na chmurę korzystasz?

Microsoft 36517

One Drive11

Google9

Dropbox6

Zdalny dysk5

Wewnętrzna chmura4

Poczta2

Monday1

Vigilex1

Trello1

Tak57,8

Nie38,6

Brak odpowiedzi3,6



1. 4 na 10 respondentów przyznało, że w komunikacji z klientami używa również narzędzi innych niż e-mail. 16% odpowiedziało, 
że nie korzysta z takich rozwiązań, a aż 44% (najliczniejsza grupa) nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie.

2. Najpopularniejszymi narzędziami komunikacji były Teams oraz Zoom, a także, w mniejszym zakresie, Whatsapp.

W
ni

os
ki

Czy korzystasz z rozwiązań do 
komunikacji z klientami bez korzystania 
z e-maila?

Z jakich rozwiązań korzystasz?

Teams16

Zoom11

Whatsapp6

Signal2

Messenger2

One Drive2

Panel klienta2

Telegram2

Telefon2

Skype2

Google Meet2

Tak40

Nie16

Brak odpowiedzi44



Zoom

Whatsapp

Panel klienta

Telegram

Telefon

1. Zaledwie 24% ankietowanych przyznało, że korzysta z programu DMS, przy czym wśród tych, którzy z takiego systemu 
korzystali najpopularniejsze były rozwiązania inne niż wskazane w kafeterii ankiety. W większości wypadków poszczególne 
programy wskazywane były tylko raz. Tylko dwa zostały wymienione dwa razy (CLM, Share Point).

2. Aż 2/5 badanych w żaden sposób nie ewidencjonuje swojego czasu pracy. Wśród tych, którzy to robią, najpopularniejsze są 
specjalistyczne programy (21%), a w dalszej kolejności moduły w programie do zarządzania kancelarią (14%) oraz Excel (13%). 

3. 5% respondentów notuje czas pracy ręcznie na (na kartce lub w notatniku).W
ni

os
ki

Czy korzystasz z programu do zarządzania 
dokumentami elektronicznymi (DMS – 
document management system)?

W jaki sposób zapisujesz czas swojej 
pracy?

Nie zapisuję – nie jest to 
potrzebne

40

Brak odpowiedzi76

W specjalistycznym  
programie do zapisywania 
czasu pracy

21

Inne18 W programie do zarządzania 
kancelarią, który ma taki 
moduł

14

Time Frame4
W arkuszu Excel13M-files1
W dokumencie Word6Comarch DMS1
Na kartce papieru lub  
w notatniku

5

Brak odpowiedzi1



Poziom zadowolenia ze stosowanych rozwiązań
Czy jesteś zadowolony ze wspomnianych powyżej różnych 
rozwiązań technologicznych, których używasz w swojej 
praktyce (od poczty elektronicznej poprzez edytor tekstu 
do zapisywania czasu pracy)? Wymień przynajmniej jedno 
rozwiązanie, z którego jesteś bardzo zadowolony i jedno, 
z którego jesteś najmniej zadowolony

Jeśli wykorzystujesz w swojej pracy jakieś narzędzia lub 
programy, z których jesteś zadowolony i uważasz, że inni 
radcowie prawni mogliby również z nich skorzystać, podaj 
nazwę tego narzędzia.

1. Wśród narzędzi, z których respondenci byli zadowoleni i/lub uważali za godne polecenia najczęściej wymieniany był pakiet 
Microsoft Office, jak również poczta elektroniczna, program do zarządzania kancelarią i Teams.

2. Stosunkowo najwięcej krytycznych opinii zebrały natomiast stosowane przez ankietowanych systemy ewidencji czasu pracy, 
Outlook i Kleos.

W
ni

os
ki

Zadowolony Zadowolony21Niezadowolony Niezadowolony21

Microsoft Office 
(23)

Poczta 
elektroniczna 
(11)

Program do 
zarządzania 
kancelarią (7)

Teams (7) Edytor tekstu 
(7)

Ewidencja 
czasu pracy 
(12)

Microsoft 
Office (5)

Teams (5) Vigilex (5) Trello (3)

Nozbe (2)

Sprawy (2)

Toggl (2)

LEX (2)

Zoom (2)

Kleos (2)

Microsoft 
Office (2)

Outlook (6)

Outlook (5) Chmura (4) Kleos 
(2)

Narzędzia 
Google (4)

One Drive 
(2)
Share... 
(2)

Vigilex 
(2)

Poczta 
elektronicz-
na (4)

Narzędzia 
Google (4)

Kleos (3)

Zarząd... 
dokum... 
(3)

Fakt... 
(2)

Program do 
zarzadzania 
kancelarią (4)

Zoom (2)



Poziom zadowolenia ze stosowanych rozwiązań

1. Niemal ¾ ankietowanych przyznało, że stosuje, przynajmniej w pewnym zakresie, dokumentację elektroniczną, przy czym aż 
40% zadeklarowało, że drukuje dokumenty tylko, gdy jest to konieczne. Jednocześnie co czwarty ankietowany polegał wyłącz-
nie na dokumentacji papierowej.

2. Aż 2/3 respondentów nie posiadało elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Wśród 35%, które taki podpis posiadało, tylko 
15% korzystało z niego często.

3. Znacznie bardziej rozpowszechniony był profil zaufany, z którego sporadycznie korzystało 2/3 badanych, a 1/4 używała go czę-
sto. Tylko 7% respondentów nie posiadało profilu zaufanego.

4. 32% badanych posiadało zarówno podpis elektroniczny, jak i profil zaufany, zaś 10% zadeklarowało, że korzysta często z obu 
narzędzi [wniosek wynikający z analiz krzyżowych niezilustrowanych na wykresach].

W
ni

os
ki

Czy możesz powiedzieć, że Twoja 
praktyka prawna jest oparta w całości na 
dokumentacji elektronicznej i że stosujesz 
się do zasad paperless office – biura bez 
papieru?

Czy posiadasz:
Cyfryzacja 

Tak – dokumenty drukuję tylko, 
gdy jest to konieczne

40

Brak odpowiedzi

Zasadniczo tak, ale wolę pra-
cować na aktach papierowych

32

Nie

Nie – wszystkie potrzebne 
dokumenty są przechowywane 
w formie papierowej

26

Tak, korzystam sporadycznie

Brak odpowiedzi2

Tak, korzystam często

100%

50%

Kwalifikowany pod-
pis elektroniczny

Profil zaufany

0%

64

1

65

15

20

24

7

4



1. 2/3 respondentów posiadało konto w portalu sądowym. Znacznie powszechniejsze było korzystanie z elektronicznych baz in-
formacji prawnej, z której korzystali niemal wszyscy ankietowani (95%).

2. Najpopularniejszą bazą był Lex (82%), a nieco mniej popularny – Legalis (59%). Wśród innych wykorzystywanych baz po dwa 
wskazania uzyskały ArsLege, EUR Lex i ISAP, zaś trzy – Vigilex.

Z jakich baz korzystasz? [% odpowiedzi 
pozytywnych]

W
ni

os
ki

Brak odpowiedzi

LexNie
Legalis

Tak Inne

100%

50%

Konto w portalu 
sądowym

Korzystanie z elek-
tronicznych baz 

informacji prawnej

0%

32

2

95

66

4

1

Źródła wiedzy

0% 45% 90%

82

59

9



Źródła wiedzy

1. Niemal wszyscy ankietowani korzystali z informacji prawnych wyszukiwanych samodzielnie w internecie (94%). Najbardziej 
popularne (73%) było korzystanie z serwisów wydawców prasy i blogów prawniczych przy jednoczesnej weryfikacji źródeł 
informacji. Co piąty respondent korzystał natomiast tylko z zaufanych serwisów, takich jak wydawcy prasy specjalistycznej.

W
ni

os
ki

Czy korzystasz z informacji prawnych wyszukiwanych samodzielnie w Internecie?

Tak – z serwisów wydawców prasy, 
blogów prawniczych, ale zawsze weryfi-
kuję źródła informacji

73

Tak – ale tylko z zaufanych serwisów, ta-
kich jak wydawcy prasy specjalistycznej

21

Nie korzystam4

Brak odpowiedzi2



1. 40% respondentów przyznało, że korzysta z technologicznych sposobów na dotarcie do klientów z informacjami o swojej 
działalności.

2. Najpopularniejszym kanałem były social media, z których korzystała aż 1/3 badanych. Znacznie mniej popularne było pro-
wadzenie własnego bloga (14%) oraz posiadanie konta na specjalistycznych portalach dla prawników (po 5%).

Promocja on-line
Czy korzystasz z technologicznych 
sposobów na dotarcie do klientów 
z informacjami o swojej działalności?

Z jakich sposobów korzystasz?  
[% odpowiedzi pozytywnych]

W
ni

os
ki

Aktywność w social media

Własny blog

Konto na Szukajradcy.pl

Konto na Specprawnik.pl

Inne

0% 20% 40%

35

14

5

5

3

Tak40

Nie58

Brak odpowiedzi2



Na jakich portalach social media  
masz założone konto? 
[% odpowiedzi pozytywnych]

Jak oceniasz swoją aktywność 
w social media?

Brak odpowiedzi6

Korzystam biernie, ale czasami „polubię” 
jakiś wpis

34

Publikuję czasami treści29

Aktywnie korzystam z wszystkich moż-
liwości, jakie dają social media, w tym 
publikuję

16

Korzystam biernie, tylko obserwuję15

Linkedin

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

Inne

0% 40% 80%

72

66

28

17

16

1



1. Najpopularniejszymi portalami społecznościowymi wśród ankietowanych były LinkedIn (72%) i Facebook (66%). Stosunkowo 
dużo respondentów (28%) posiadało także profil na Instagramie, zaś Twitter i YouTube były znacznie mniej popularne (odpo-
wiednio: 17% i 16%).

2. Co trzeci badany swoją aktywność w social media określił jako korzystanie bierne, obejmujące sporadyczne „polubienie” cu-
dzych wpisów. 29% to użytkownicy, którzy czasami samodzielnie publikują treści. 16% badanych to z kolei aktywni użytkow-
nicy, publikujący samodzielnie i wykorzystujący wszystkie możliwości, jakie dają social media. Najmniej liczną kategorię (15%) 
stanowili bierni obserwatorzy.

3. Co szósty badany posiadał w mediach społecznościowych odrębny profil zawodowy i prywatny. Zdecydowanie mniej popu-
larne było posiadanie tylko jednego profilu wykorzystywanego głównie do jednego typu aktywności: prywatnej (13%) bądź 
zawodowej (9%). 11% badanych przyznało, że posiada jeden profil i wykorzystuje go do obu typów aktywności naraz.

4. Analiza krzyżowa dwóch ostatnich pytań wykazała, że nieposiadanie odrębnych profili (zawodowego i prywatnego) nie prze-
kładało się na większą aktywność w social media. Wśród osób o dwóch odrębnych profilach nadreprezentowane (w porów-
naniu ze średnią) było bierne korzystanie z social media (korzystam biernie, ale czasami „polubię” jakiś wpis). Z kolei wyraź-
nie wyższą niż przeciętną aktywnością tj. wyższym udziałem odpowiedzi „publikuję czasem treści” oraz „aktywnie korzystam 
z wszystkich możliwości”, cechowały się przede wszystkim osoby wykorzystujące profil głównie do aktywności zawodowych. 
Najbardziej aktywni użytkownicy, wykorzystujący wszystkie możliwości mediów społecznościowych, byli także nadreprezen-
towani w grupie respondentów, którzy korzystali z jednego profilu zarówno do aktywności prywatnych, jak i zawodowych.

W
ni

os
ki

Czy łączysz aktywność 
i zainteresowania osobiste ze 
swoim profilem zawodowym 
w social media?

Brak odpowiedzi6

Nie – mam odrębny profil zawodowy i 
profil prywatny

61

Tak – ale wykorzystuję profil głównie 
w aktywności prywatnej

13

Tak – wykorzystuję jeden profil do 
wszystkich aktywności

11

Tak – ale wykorzystuję profil głównie 
w aktywności związanej z wykonywan-
iem zawodu

9



1. Wyniki ankiety wskazują na dość duży poziom odporności branży prawniczej na wpływ pandemii. Ponad 2/3 badanych oceni-
ło, że miała ona pozytywny wpływ na ich praktykę prawniczą, podczas gdy odmiennego zdania było 29% ankietowanych.

2. Powszechną praktyką w trakcie pandemii była praca zdalna z domu. Aż 87% respondentów przyznało, że pracowało w ten 
sposób, podczas gdy tylko 12%, że nie.

3. Doświadczenie w pracy zdalnej w czasie pandemii było związane z oceną wpływu pandemii na praktykę prawniczą. Wśród 
osób, które pracowały zdalnie, pozytywnie ten wpływ oceniło 72% badanych, podczas gdy wśród osób, które nie pracowały 
zdalnie, odsetek ten wyniósł 42%.

4. Obserwowaną prawidłowość można wyjaśnić tym, że osoby, które w czasie pandemii nie mogły pracować zdalnie, najpraw-
dopodobniej musiały bądź zaprzestać działalności zawodowej, bądź też wykonywać ją w biurze z zachowaniem rygorów sa-
nitarnych i z nieustającym poczuciem większego lub mniejszego zagrożenia zakażaniem. Taka sytuacja mogła skutkować ich 
negatywną oceną wpływu pandemii.

Praca zdalna
Czy w czasie pandemii COVID-19 
pracowałeś zdalnie z domu – spoza 
siedziby swojej kancelarii lub organizacji?

Jaki wpływ miała pandemia COVID-19 
na Twoją praktykę prawniczą?

W
ni

os
ki

Tak87

Nie12

Brak odpowiedzi1

Bez pracy zdalnej w czasie pandemii

Praca zdalna w czasie pandemii

Ogółem

0% 50% 100%

Wpływ pozytywny Wpływ negatywny Brak odpowiedzi

5042 8

2

3

2672

2968



1. Opinie respondentów na temat wygody pracy zdalnej, w porównaniu z pracą w biurze, były podzielone. 48% stwierdziło, że 
praca zdalna jest wygodniejsza, podczas gdy 50%, że nie jest.

2. Zdecydowana większość (92%) przyznała natomiast, że technologia ma istotne znaczenie dla jakości pracy zdalnej.
3. W obu wypadkach istotne różnice występowały pomiędzy osobami, które w czasie pandemii wykonywały pracę zdalną i tymi, 

które tego nie doświadczyły. Wśród osób które pracowały zdalnie, 51% oceniło, że praca zdalna jest wygodniejsza od pracy 
w kancelarii, podczas gdy wśród tych, którzy nie pracowali zdalnie, odsetek ten był dwukrotnie niższy (27%). Z kolei wśród 
osób z doświadczeniem pracy zdalnej, opinię o istotnym znaczeniu technologii podzielało 96% badanych, podczas gdy wśród 
osób bez doświadczenia pracy zdalnej tylko 73%. 

4. Najbardziej oczywistym wyjaśnieniem obserwowanych prawidłowości jest stwierdzenie, że osoby, które doświadczyły świadcze-
nia pracy w trybie zdalnym, poznały jej zalety i nabrały doświadczenia w korzystaniu z technologii z nią związanych. Należy jednak 
pamiętać, że z punktu widzenia statystycznego możliwa jest także odwrotna zależność przyczynowo-skutkowa: na pracę zdalną 
mogły decydować się osoby, które uważały ją za wygodniejszą i miały bardziej pozytywne nastawienie do technologii.

W
ni

os
ki

Czy Twoim zdaniem praca w domu jest 
wygodniejsza niż praca w kancelarii lub 
organizacji?

Czy Twoim zdaniem technologia ma 
istotne znaczenie dla jakości pracy 
zdalnej?

Bez pracy zdalnej  
w czasie pandemii

Bez pracy zdalnej  
w czasie pandemii

Praca zdalna w czasie pandemii Praca zdalna w czasie pandemii

Ogółem Ogółem

0% 0%50% 50%100% 100%

Tak TakNie NieBrak odpowiedzi Brak odpowiedzi

73 2727 730 0

2 1

2 1

47 351 96

50 648 93



1. Wśród technologii najistotniejszych dla pracy zdalnej respondenci wymieniali przede wszystkim rozwiązania związane z ko-
munikacją, zarówno przez maila, jak i komunikatory internetowe. Stosunkowo często wskazywano także na chmurę, narzędzia 
do prowadzenia zdalnych spotkań i rozwiązania pozwalające na zdalny dostęp do dokumentów. Ważnym czynnikiem była 
także niezawodność i przepustowość łącza internetowego.

W
ni

os
ki

Jakie rodzaje technologii są 
najistotniejsze?

Komunikacja37

Chmura21

Spotkania zdalne20

Elektroniczny dostęp do dokumentów19

Sprawny internet17

Bezpieczeństwo danych7

Sprzęt3



Sprzęt i oprogramowanie
Z jakiego systemu korzystasz? Czy w pracy wykorzystujesz telefon/

ipad?

1. 85% ankietowanych osób korzystało z systemu operacyjnego Windows, przy czym aż 77% z wersji 8/10.
2. Niemal wszyscy respondenci wykorzystywali ponadto w swojej pracy telefon lub ipad.

W
ni

os
ki

Tak92

Windows 8/1077

Nie3

Windows 78

Brak odpowiedzi5

iOS5

Inny3

Brak odpowiedzi7



W celu identyfikacji głównych wymiarów 
zróżnicowań przebadanej grupy, czyli 
wskazania zestawu cech, który w najwięk-
szym stopniu różnicował respondentów, 
przeprowadzono analizę statystyczną 
w następujących krokach:

1. analiza głównych składowych dla 
danych jakościowych (CATPCA – 
categorial principal components 
analysis) → identyfikacja głównego 
wymiaru zróżnicowania responden-
tów,

2. klasyfikacja metodą hierarchicznej 
analizy skupień w oparciu o wartości 
oceny obiektów uzyskanych w  pro-

cedurze CATPCA → wyodrębnienie 
4 głównych profili respondentów,

3. analiza krzyżowa przynależności do 
skupień z cechami (zmiennymi/pyta-
niami), które nie zostały włączone do 
modelu CATPCA (nie były statystycz-
nie istotne) → identyfikacja cech róż-
nicujących wyodrębnione profile re-
spondentów. 

Dzięki zastosowaniu opisanego wyżej al-
gorytmu postępowania możliwe było zi-
dentyfikowanie występujących w  próbie 
zróżnicowań w  więcej niż jednej płasz-
czyźnie w oparciu o dane jakościowe (czę-
stości odpowiedzi na pytania ankiety).

Główną osią różnicującą badaną grupę 
było nastawienie do technologii w zakre-
sie wdrażania nowych rozwiązań i  stoso-
wania rozwiązań technologicznych w celu 
dotarcia do klientów (Tab. 1). Opinie na 
temat znaczenia technologii, stosowanie 
konkretnych narzędzi i  programów czy 
doświadczenia z  pracą zdalną nie różni-
cowały w  spójny sposób badanej grupy. 
W  efekcie wyróżnić można dwie skrajne 
grupy respondentów, które obrazowo 
określić można jako scyfryzowanych en-
tuzjastów mediów społecznościowych 
oraz osoby bardziej sceptyczne wobec 
technologii i stroniące od mediów spo-
łecznościowych.

Wymiary zróżnicowań respondentów



Scyfryzowani entuzja-
ści mediów społeczno-

ściowych
Cecha

Technologiczni scepty-
cy stroniący od mediów 

społecznościowych

Tak Wykorzystanie technologicznych sposobów na dotarcie do 
klientów z informacjami o swojej działalności Nie

Tak Wdrożenie nowego rozwiązania technologicznego w  ciągu 
ostatnich 3 lat Nie

Tak Plany wdrożenia nowego rozwiązania technologicznego w cią-
gu kolejnych 3 lat Nie

Tak Zaangażowanie w  rozwój technologii lub aplikacji prawnych 
w ciągu ostatnich 2 lat Nie

Tak Program do zarządzania kancelarią Nie

Tak Korzystanie z rozwiązań chmurowych Nie

Tak Profil zaufany Nie

Tak Paperless office Nie

Tak Ewidencja czasu pracy (w jakiejkolwiek formie) Nie

Tak Wykorzystanie bloga w promocji Nie

Tak Wykorzystanie mediów społecznościowych w promocji Nie

Tak Profil na LinkedIn Nie

Nie Profil na SpecPrawnik.pl Tak

Nie Profil na SzukajRadcy.pl Tak

Nie Bierna obecność w mediach społecznościowych Tak

Tabela 1.



Nastawienie do technologii i promocji w Internecie tworzy kontinuum, na którego jednym krańcu są osoby o dużym nasileniu wszystkich 
cech z lewej kolumny powyższej tabeli, a na drugim krańcu – z prawej. Każdy z respondentów znalazł się w określonym miejscu tego kon-
tinuum, tworząc określony rozkład. W rozkładzie tym wyraźnie wyodrębniają się cztery, w miarę równoliczne kategorie o zróżnicowanym 
nasileniu cech, tworząc cztery profile respondentów.

* Cechy nie wymienione jako charakterystyczne dla konkretnych profili, nie są w istotny statystycznie sposób zróżnicowane pomiędzy profilami.
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Te 4 wyróżnione profile charakteryzują się pewnymi specyficznymi cechami tj. w sposób statystycznie istotny (częściej niż średnia) respon-
denci o określonym profilu odpowiadali na pytania w określony sposób*. Nie oznacza to, że większość z nich wykazywała określone cechy, 
ale że określone cechy występowały w danej grupie (profilu) częściej niż w pozostałych. Zestawienie wszystkich cech wyróżniających po-
szczególne profile respondentów (w oparciu o kroki 1 i 3) przedstawia schemat na kolejnej stronie.



Zdecydowani cyfrowi entuzjaści – na tle pozostałych respondentów wyróżniali się tym, że częściej byli to:

 � Młodsi pracownicy kancelarii 
 � Doświadczeni we wdrażaniu i rozwijaniu nowych technologii i planujący wdrażać je w przyszłości, pytani o to także 

przez klientów
 � Przekonani o znaczeniu technologii w budowaniu pozycji zawodowej prawników oraz ich przydatności w zakresie 

zautomatyzowanego dostarczania informacji klientom
 � Korzystający z konferencji, seminariów i webinariów
 � Zaznajomieni z procedurami bezpieczeństwa w swojej firmie
 � Korzystający z programu do zarządzania kancelarią, rozwiązań chmurowych, płatnego Gmail’a, Microsoft Exchange, 

Outlook’a, komunikacji z klientami innej niż e-mail, podpisu kwalifikowanego i profilu zaufanego, portalu sądowego
 � Ewidencjonujący czas pracy w programie do obsługi kancelarii lub specjalnym programie do ewidencji czasu pracy
 � Stosujący zasady paperless office
 � Wykorzystujący technologie w celu dotarcia do klientów, w tym zwłaszcza konto na LinkedIn, Facebook’u, Twitterze, 

Instagramie
 � Aktywni użytkownicy mediów społecznościowych, także poprzez publikowanie
 � Uważający, że  pandemia miała pozytywny wpływ na ich praktykę prawniczą, a  technologia ma istotne znaczenie 

w pracy zdalnej

Umiarkowanie cyfrowi entuzjaści – na tle pozostałych respondentów wyróżniali się tym, że częściej byli to:

 � Pracownicy działów prawnych firm
 � Doświadczeni we wdrażaniu nowych technologii i planujący wdrażać je w przyszłości
 � Przekonani o znaczeniu technologii w budowaniu pozycji zawodowej prawników
 � Korzystający z hostingu poczty, rozwiązań chmurowych, konta na LinkedIn i Twitterze
 � Umiarkowani użytkownicy mediów społecznościowych, przede wszystkim „polubiający”, ale rzadko tylko publikujący 

lub biernie obserwujący
 � Uważający, że pandemia miała pozytywny wpływ na ich praktykę prawniczą, a praca zdalna jest wygodniejsza 



Umiarkowani cyfrowi sceptycy – na tle pozostałych respondentów wyróżniali się tym, że częściej byli to:

 � Mieszkańcy największych miast
 � Bez doświadczenia we wdrażaniu i rozwijaniu nowych technologii i nie planujący wdrażać ich w przyszłości, niepytani 

o to także przez klientów
 � Niekorzystający z programu do zarządzania kancelarią, rozwiązań chmurowych
 � Niestosujący zasad paperless office
 � Stosujący profil zaufany sporadycznie
 � Nie korzystający z nowych technologii w celu dotarcia do klientów
 � Umiarkowani użytkownicy mediów społecznościowych, przede wszystkim „polubiający”, ale rzadko tylko publikujący 

lub biernie obserwujący

Zdecydowani cyfrowi sceptycy – na tle pozostałych respondentów wyróżniali się tym, że częściej byli to:

 � Starsi pracownicy organów administracji publicznej mieszkający w mniejszych miastach
 � Bez doświadczenia we wdrażaniu i rozwijaniu nowych technologii i nie planujący wdrażać ich w przyszłości, niepytani 

o to przez klientów
 � Przekonani, że prawnicy powinni posiadać podstawową wiedzę o technologiach, ale nie muszą z nich korzystać bądź 

też, że prawnicy powinni znać i korzystać z technologii, które umożliwiają im wykonywanie zawodu zgodnie z prze-
pisami i zasadami etyki

 � Niekorzystający z konferencji, seminariów i webinariów
 � Nieposiadający wiedzy na temat procedur bezpieczeństwa w ich organizacjach
 � Korzystający z bezpłatnych kont poczty elektronicznej
 � Przekonani o znaczeniu technologii w zakresie prawa nieruchomości, ochrony danych osobowych, prawa pracy
 � Niekorzystający z programu do zarządzania kancelarią, rozwiązań chmurowych, niemailowej komunikacji z klientami
 � Niezapisujący swojego czasu pracy i niestosujący zasad paperless office lub też stosujący je tylko częściowo
 � Niekorzystający z podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego i portalu sądowego
 � Niestosujący technologicznych sposobów na dotarcie do klientów, bez konta na LinkedIn, Facebook’u, Twitterze, Instagramie
 � Bierni użytkownicy mediów społecznościowych, przeważnie tylko obserwatorzy
 � Niepracujący zdalnie w trakcie pandemii 
 � Oceniający, że pandemia miała negatywny wpływ na ich praktykę prawniczą



Przeanalizowano ponadto, czy respon-
denci należący do wybranych kategorii 
zawodowych tj. tych, których wystarcza-
jąco duża liczebność pozwalała na prze-
prowadzenie analiz, charakteryzują się 
występowaniem określonych cech z istot-
nie statystycznie większą częstotliwością 
niż reszta respondentów. Główne wnio-
ski z  tej analizy przedstawiono poniżej, 
zaś szczegółowe wyniki zawiera tabela 2. 
Tabelę należy odczytywać w następujący 
sposób: wśród radców prawnych 8% sta-
nowiły osoby w wieku do 30 lat, podczas 
gdy wśród respondentów reprezentują-
cych pozostałe grupy zawodowe udział 
osób w wieku do 30 lat wynosił 44%, co 
oznacza, że osoby w wieku poniżej 30 lat 
występowały w grupie radców prawnych 
(ponad pięciokrotnie)  rzadziej niż wśród 
pozostałych respondentów (pierwszy 
wiersz); wśród radców prawnych 32% sta-
nowiły osoby w wieku 40–51 lat, podczas 
gdy wśród respondentów reprezentują-
cych pozostałe grupy zawodowe udział 
osób w wieku 40–51 lat wynosił 16%, co 
oznacza, że osoby w wieku 40–51 lat wy-

stępowały w  grupie radców prawnych 
(dwa razy) rzadziej niż wśród pozostałych 
respondentów (drugi wiersz) itp. 

Radcy prawni, którzy wzięli udział w ba-
daniu: byli starsi niż pozostałe grupy za-
wodowe, wiedzę na temat technologii 
czerpali częściej ze szkoleń OIRP, w swojej 
aktywności w  mediach społecznościo-
wych częściej wykorzystywali odrębne 
profile do celów zawodowych i  prywat-
nych, częściej korzystali także z  Gmaila 
(w  tym z  wersji płatnej)  oraz posiadali 
konto w portalu sądowym; rzadziej nato-
miast używali programów do zarządzania 
dokumentami i  specjalistycznych pro-
gramów do zapisu czasu pracy i  rzadziej 
ewidencjonowali czas pracy w jakikolwiek 
sposób.

Aplikanci radcowscy i adwokaccy: byli, 
co oczywiste, młodsi niż inni responden-
ci, rzadziej posiadali konto w  portalu sa-
morządowym oraz rzadziej zgadzali się ze 
stwierdzeniem, że prawnicy powinni znać 
i  korzystać w  swojej pracy z  technologii, 

które umożliwiają im wykonywanie zawo-
du zgodnie z przepisami i zasadami etyki; 
częściej z  kolei korzystali z  programu do 
zarządzania dokumentami i  ze specjali-
stycznego oprogramowania do zapisu 
czasu pracy.

Pracownicy kancelarii: zamieszkiwa-
li częściej średniej wielkości miasta zaś 
z  mniejszą od średniej częstością miasta 
największe, częściej także byli prawnikami 
spoza samorządu zawodowego; częściej 
mieli doświadczenie i  plany w  zakresie 
wdrażania nowych rozwiązań technolo-
gicznych w  perspektywie 3  lat, częściej 
także źródłem ich wiedzy nt. technologii 
było zewnętrzne doradztwo, a  rzadziej  
– szkolenia w miejscu pracy; rzadziej wy-
kazywali się wiedzą na temat wdrożonych 
w  organizacji procedur bezpieczeństwa, 
częściej korzystali z hostingu poczty i pro-
gramu do zarządzania kancelarią, który 
wykorzystywali także częściej do zapi-
su czasu pracy, częściej także prowadzili 
ewidencję czasu pracy w  ogóle; częściej 
posiadali konto w portalu sądowym i ko-



rzystali z profilu zaufanego oraz wykorzy-
stywali nowe technologie w celu dotarcia 
do klientów i byli aktywnymi użytkownika-
mi mediów społecznościowych; rzadziej 
natomiast korzystali z Microsof Exchange.

Pracownicy działów prawnych firm: 
częściej byli prawnikami spoza samo-
rządu zawodowego, byli częściej zaan-
gażowani w  rozwój technologii w  ciągu 
ostatnich 2  lat, częściej także zgadzali się 
ze stwierdzeniem, że  prawnicy powinni 
aktywnie korzystać w swojej pracy z tech-
nologii, w celu budowania swojej pozycji 
zawodowej na rynku, natomiast rzadziej 
ze stwierdzeniem, że  prawnicy powinni 
znać i korzystać w swojej pracy z techno-
logii, które umożliwiają im wykonywanie 
zawodu zgodnie z przepisami i zasadami 
etyki; wiedzę na temat technologii czę-
ściej czerpali ze szkoleń w  miejscu pra-

cy, konferencji i  seminariów, natomiast 
rzadziej z  zewnętrznego doradztwa; czę-
ściej posiadali także wiedzę na temat pro-
cedur bezpieczeństwa, które wdrażane 
były w ich organizacjach; rzadziej używali 
hostingu poczty i posiadali konto w por-
talu sądowym, a  częściej korzystali z  Mi-
crosoft Exchange i Outlook’a oraz praco-
wali w oparciu o zasady paperless office; 
rzadziej ewidencjonowali swój czas pracy 
i  korzystali z  programu do zarządzania 
kancelarią, ale częściej z rozwiązań chmu-
rowych; wykazywali także mniejszą ak-
tywność w  mediach społecznościowych 
czy w  zakresie prowadzenia bloga i  rza-
dziej wykorzystywali technologie w  celu 
dotarcia do klientów.

Pracownicy organów administracji pu-
blicznej: mieli mniejsze doświadczenie 
i  plany w  zakresie wdrażania i  tworzenia 

nowych rozwiązań technologicznych, jak 
również w zakresie pracy zdalnej w czasie 
pandemii; rzadziej zgadzali się ze stwier-
dzeniem, że  prawnicy powinni aktywnie 
korzystać w  swojej pracy z  technologii, 
w  celu budowania swojej pozycji zawo-
dowej na rynku, rzadziej także czerpali 
wiedzę z  doradztwa zewnętrznego; czę-
ściej korzystali z bezpłatnych kont poczto-
wych i nie prowadzili zapisu czasu pracy 
oraz sporadycznie (a nie często) korzystali 
z profilu zaufanego; rzadziej natomiast ko-
rzystali z  rozwiązań chmurowych, komu-
nikowali się z klientami w sposób inny niż 
mail i  wykorzystywali nowe technologie 
w celu dotarcia do nich; rzadziej ponadto 
mieli konto na LinkedIn i na portalu sądo-
wym oraz rzadziej pracowali na zasadach 
paperless office.



Cecha

Częstotliwość 
występowania 
cechy w wyróż-
nionej grupie

Częstotliwość 
występowania 

cechy wśród po-
zostałych osób

Radca prawny
Wiek: do 30 lat 8% 44%
Wiek: 41–50 lat 32% 16%
Źródło wiedzy nt. technologii: szkolenia OIRP 28% 12%
Aktywność w mediach społecznościowych: odrębne profile do aktywności pry-
watnych i zawodowych 91% 78%

Rozwiązanie dla poczty elektronicznej: Gmail w wersji płatnej 8% 0%
Obsługa poczty elektronicznej: Gmail 17% 6%
Korzystanie z programu do zarządzania dokumentami 24% 46%
Nieprowadzenie zapisu czasu pracy 45% 24%
Wykorzystywanie do zapisu czasu pracy specjalistycznego programu 18% 36%
Posiadanie konta w portalu sądowym 78% 34%
Aplikant
Wiek: do 30 lat 71% 8%
Wiek: 31–40 lat 18% 51%
Wiek: 41–50 lat 7% 31%
Prawnicy powinni znać i korzystać w swojej pracy z technologii, które umożliwia-
ją im wykonywanie zawodu zgodnie z przepisami i zasadami etyki 18% 41%

Korzystanie z programu do zarządzania dokumentami 50% 26%
Wykorzystywanie do zapisu czasu pracy specjalistycznego programu 39% 19%
Posiadanie konta w portalu sądowym 36% 72%

Tabela 2.



Cecha

Częstotliwość 
występowania 
cechy w wyróż-
nionej grupie

Częstotliwość 
występowania 

cechy wśród po-
zostałych osób

Kancelaria
Miasto: 100–250 tys. mieszk. 12% 1%
Miasto: ponad 250 tys. mieszk. 72% 84%
Zawód: prawnik poza samorządem 2% 8%
Wdrożenie nowego rozwiązania technologicznego w  ramach pracy w  ciągu 
ostatnich 3 lat 65% 44%

Wdrożenie nowego rozwiązania technologicznego w ramach pracy w ciągu ko-
lejnych 3 lat 50% 34%

Źródło wiedzy nt. technologii: szkolenia w kancelarii lub organizacji 12% 23%
Źródło wiedzy nt. technologii: zewnętrzne doradztwo 24% 8%
Wiedza o wdrożonych w organizacji procedurach bezpieczeństwa 47% 72%
Brak wiedzy o wdrożonych w organizacji procedurach bezpieczeństwa 35% 24%
Wiedza o braku wdrożenia w organizacji procedur bezpieczeństwa 19% 5%
Rozwiązanie dla poczty elektronicznej: hosting 45% 25%
Rozwiązanie dla poczty elektronicznej: Microsoft Exchange 22% 35%
Korzystanie z programu do zarządzania kancelarią 33% 13%
Nieprowadzenie zapisu czasu pracy 29% 56%
Wykorzystywanie do zapisu czasu pracy programu do zarządzania kancelarią 22% 1%
Korzystanie często z profilu zaufanego 33% 14%
Posiadanie konta w portalu sądowym 79% 51%
Korzystanie z technologicznych sposobów na dotarcie do klientów 55% 21%
Aktywne korzystanie ze wszystkich możliwości, jakie dają social media, w  tym 
publikowanie 22% 10%



Cecha

Częstotliwość 
występowania 
cechy w wyróż-
nionej grupie

Częstotliwość 
występowania 

cechy wśród po-
zostałych osób

Dział prawny firmy
Miasto: 100–250 tys. mieszk. 0% 11%
Zawód: prawnik poza samorządem 9% 3%
Zaangażowanie w rozwój technologii lub aplikacji prawnych w ciągu ostatnich 
2 lat 46% 30%

Prawnicy powinni aktywnie korzystać w swojej pracy z technologii, w celu budo-
wania swojej pozycji zawodowej na rynku 60% 42%

Prawnicy powinni znać i korzystać w swojej pracy z technologii, które umożliwia-
ją im wykonywanie zawodu zgodnie z przepisami i zasadami etyki 20% 44%

Źródło wiedzy nt. technologii: szkolenia w kancelarii lub organizacji 31% 11%
Źródło wiedzy nt. technologii: konferencje i seminaria 42% 27%
Źródło wiedzy nt. technologii: zewnętrzne doradztwo 7% 21%
Wiedza o wdrożonych w organizacji procedurach bezpieczeństwa 78% 49%
Brak wiedzy o wdrożonych w organizacji procedurach bezpieczeństwa 15% 36%
Wiedza o braku wdrożenia w organizacji procedur bezpieczeństwa 7% 15%
Rozwiązanie dla poczty elektronicznej: hosting 25% 42%
Rozwiązanie dla poczty elektronicznej: Microsoft Exchange 43% 21%
Obsługa poczty: Outlook 80% 57%
Korzystanie z programu do zarządzania kancelarią 13% 29%
Korzystanie z rozwiązań chmurowych 72% 56%
Nieprowadzenie zapisu czasu pracy 53% 36%
Wykorzystywanie do zapisu czasu pracy programu do zarządzania kancelarią 0% 18%
Korzystanie z technologicznych sposobów na dotarcie do klientów 22% 48%



Cecha

Częstotliwość 
występowania 
cechy w wyróż-
nionej grupie

Częstotliwość 
występowania 

cechy wśród po-
zostałych osób

Aktywne korzystanie ze wszystkich możliwości, jakie dają social media, w  tym 
publikowanie 8% 21%

Technologiczne sposoby dotarcia do klientów: blog 8% 38%
Posiadanie konta w portalu sądowym 55% 72%
Wdrożenie zasad paperless office 54% 37%
Organ administracji publicznej
Wdrożenie nowego rozwiązania technologicznego w  ramach pracy w  ciągu 
ostatnich 3 lat 30% 60%

Wdrożenie nowego rozwiązania technologicznego w ramach pracy w ciągu ko-
lejnych 3 lat 17% 46%

Zaangażowanie w rozwój technologii lub aplikacji prawnych w ciągu ostatnich 2 lat 13% 37%
Prawnicy powinni aktywnie korzystać w swojej pracy z technologii, w celu budo-
wania swojej pozycji zawodowej na rynku 26% 49%

Praca zdalna w czasie pandemii 68% 91%
Źródło wiedzy nt. technologii: zewnętrzne doradztwo 0% 20%
Rozwiązanie dla poczty elektronicznej: bezpłatne konto 32% 14%
Korzystanie z rozwiązań chmurowych 32% 63%
Komunikacja z klientami w sposób inny niż mail 14% 75%
Nieprowadzenie zapisu czasu pracy 73% 36%
Konto na LinkedIn 48% 76%
Korzystanie z technologicznych sposobów na dotarcie do klientów 14% 44%
Korzystanie często z profilu zaufanego 0% 29%
Korzystanie sporadycznie z profilu zaufanego 91% 65%
Posiadanie konta w portalu sądowym 41% 71%
Wdrożenie zasad paperless office 9% 45%



Ostatnim aspektem, który poddano szczegółowej analizie był 
związek między wpływem pandemii na praktykę prawniczą (który 
określić można, w pewnym uproszczeniu, jako odporność na pan-
demię) a wykorzystaniem technologii.

Aż 21% respondentów przyznało, że pracowało zdalnie w czasie 
pandemii, jednocześnie nie wdrażając, choćby częściowo, zasad 
paperless office. Można przypuszczać że osoby te, jak określił to je-
den z respondentów, były „zmuszone przewozić segregatory z ak-
tami w celu »wzięcia pracy do domu« w czasie pracy zdalnej”. Co 
ciekawe, wśród 40 osób które pracowały zdalnie w trakcie pande-
mii i nie wdrażały zasad paperless office aż 44% oceniło pracę zdal-
ną jako wygodniejszą, podczas gdy przeciwnego zdania było 56%. 
Jak zatem widać praca wyłącznie na dokumentach papierowych 
nie stanowiła bariery, a  jedynie utrudnienie w świadczeniu pracy 
z domu, nie przekreślając jednocześnie przewagi tej formy pracy 
w zakresie wygody. O braku wpływu tego czynnika (paperless of-
fice) na ocenę wygody pracy zdalnej świadczy także fakt, że wśród 
osób które wdrażały, choćby częściowo, zasady paperless office 
odsetek pozytywnych ocen pracy zdalnej (wygodniejsza niż praca 

w biurze) był tylko nieco wyższy (54%) niż wśród tych, którzy pra-
cowali na dokumentach papierowych.

W  przypadku odporności zawodowej respondentów na pande-
mię, głównymi czynnikami związanymi z pozytywną oceną wpły-
wu pandemii na praktykę prawniczą były:

 � Zaangażowanie w rozwój technologii lub aplikacji prawnych 
w ciągu ostatnich 2 lat;

 � Korzystanie z rozwiązań chmurowych;
 � Praca w zgodzie z zasadami paperless office;
 � Częste korzystanie z profilu zaufanego;
 � Korzystanie z  technologicznych sposobów na dotarcie do 

klientów z informacjami o swojej działalności;
 � Aktywne korzystanie z mediów społecznościowych tzn. nie ty-

lko w formie obserwowania;
 � Posiadanie profilu na LinkedIn;
 � Świadczenie pracy w trybie zdalnym w czasie pandemii;
 � Opinia, że praca zdalna jest wygodniejsza niż praca w biurze.



 � Przeprowadzona ankieta dostarcza wiedzy przede wszystkim 
na temat opinii i  zachowań radców prawnych i  aplikantów 
radcowskich/adwokackich, zatrudnionych w  kancelariach 
i działach prawnych firm, w wieku od 30 do 50 lat, mieszkają-
cych w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców.

 � Choć stosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych 
było powszechne wśród respondentów, to jednak tylko nie-
całe 60% zaczęło w ciągu ostatnich 3 lat korzystać z nowego 
rozwiązania technologicznego. Doświadczenie we wprow-
adzaniu nowych rozwiązań technologicznych było istotnym 
czynnikiem zwiększającym chęć wdrożenia nowych rozwiązań 
także w przyszłości. Respondenci w większości nie odczuwali 
presji ze strony klientów, aby wdrażać nowe rozwiązania. Z taką 
sugestią spotkała się zaledwie ¼ badanych, przy czym wyniki 
ankiety sugerują, że presja taka mogła być skuteczna.

 � Największy potencjał do wdrażania nowych technologii miały 
zdaniem respondentów: praca zdalna, zabezpieczenie pouf-
ności dokumentów przesyłanych klientom, jak również ochro-
na danych osobowych.

 � Przebadani prawnicy byli raczej użytkownikami niż twórca-
mi bądź współtwórcami rozwiązań technologicznych i  taką 
postawę uznawali za pożądaną. Także w zakresie aktywności 
marketingowej w mediach społecznościowych większość ce-
chowała się raczej bierną postawą, rozdzielając jednocześnie 
aktywność prywatna i zawodową.

 � Dość silne wśród przebadanych prawników były tradycyjne, 
analogowe przyzwyczajenia związane z  pracą na dokumen-
tach papierowych czy tradycyjnym sposobem podpisywania 
umów.

 � Wśród stosowanych przez respondentów narzędzi przeważały 
standardowe pakiety oprogramowania biurowego (przede 
wszystkim firmy Microsoft), w tym do organizowania spotkań 
zdalnych, a także do czynności takich jak ewidencja czasu pra-
cy, dla których dostępne są na rynku specjalistyczne narzęd-
zia. Tylko około 20–25% respondentów korzystała z  wyspec-
jalizowanych programów prawniczych, DMS czy rozwiązań 
zaprojektowanych specjalnie dla ich organizacji. 

 � Bardziej zaawansowane procedury i narzędzia stosowane były 
natomiast w  zakresie bezpieczeństwa danych, choć w  tym 
wypadku deklaracje potwierdzające wdrożenie odpowiednich 
rozwiązań tylko w 1/3 przypadków poparte były informacjami 
o konkretnych narzędziach i procedurach bądź obszarach wy-
magających poprawy.

 � Silnie scyfryzowany był z  kolei proces pozyskiwania nowej 
wiedzy, której głównym źródłem był Internet, w tym bazy in-
formacji prawnej.

 � W odniesieniu do całej przebadanej grupy, wyniki ankiety ws-
kazują na stosunkowo niski poziom znajomości i wykorzystania 
technologii wśród prawników i korzystanie raczej ze standar-
dowych niż wyspecjalizowanych rozwiązań technologicznych, 

Wnioski



w  tym tych, które nie gwarantują poufności przesyłanych 
danych (jak np. popularne komunikatory). Nawet rozwiązania 
takie jak podpis elektroniczny czy praca na dokumentach elek-
tronicznych, a  nie papierowych były stosowane przez mnie-
jszość przebadanych osób. Jednocześnie branża prawnicza 
wykazała dość wysoki poziom odporności na negatywne skut-
ki pandemii, przenosząc w zdecydowanej większości wypad-
ków swoją działalność zawodową w  tryb zdalny, który jed-
nak nie odpowiadał wszystkim, którzy go praktykowali. Także 
w pracy zdalnej spowodowanej pandemią najpopularniejsze 
były standardowe narzędzia do pracy biurowej, podczas gdy 
bezpieczeństwo danych miało mniejsze znaczenie.

 � Odporność na pandemię była ponadto istotnie powiązana ze 
stosowaniem nowych technologii w codziennej pracy i mar-
ketingu oraz pozytywnym doświadczeniem z pracą zdalną.

 � Wśród najliczniej reprezentowanych grup zawodowych 
możliwe było zidentyfikowane cech dla nich charakterysty-
cznych, jednak w większości wypadków nie układały się one 
w spójny obraz, który wskazywałby na większą ogólną skłon-
ność do korzystania z  technologii w  zależności od zawodu 
czy miejsca pracy. Wyjątkami były: większe doświadczenie 
w  wykorzystywaniu nowych technologii wśród pracown-
ików kancelarii i  działów prawnych firm, mniejsza aktywn-
ość w  mediach społecznościowych pracowników działów 
prawnych firm, zacofanie czy też konserwatyzm i zachowaw-

czość w podejściu do nowych technologii wśród pracown-
ików administracji publicznej. 

 � Bardziej zaawansowana analiza wykazała, że w tak scharaktery-
zowanej próbie występowały wyraźne cztery grupy respon-
dentów o  odmiennych cechach, opiniach i  zachowaniach. 
Wyróżnione grupy to:

-Zdecydowani cyfrowi entuzjaści – aktywnie wykorzystuݘ 
jący i  tworzący rozwiązania technologiczne z  doświadcze-
niem w ich wdrażaniu i przekonani o ich znaczeniu w pracy 
zawodowej, aktywnie użytkujący media społecznościowe, 
w marketingu i promocji tworzący treści i używający wielu 
kanałów, stosujący nowoczesne narzędzia i  źródła pozys-
kiwania wiedzy i  zarządzania pracą kancelarii, którzy dość 
dobrze odnaleźli się w warunkach pandemii, polegając na 
nowoczesnych technologiach, które znają i szeroko stosują;
-Umiarkowani cyfrowi entuzjaści – doświadczeni w korzystaݘ 
niu z nowych technologii, jednak nie tak intensywnie i szeroko 
jak poprzednia grupa; korzystający z  mediów społecznościo-
wych przede wszystkim jako odbiorcy, a nie twórcy treści, którzy 
dość dobrze odnaleźli się w warunkach pandemii, polegając na 
nowoczesnych technologiach, które znają i szeroko stosują;
 Umiarkowani cyfrowi sceptycy – bez doświadczenia weݘ 
wdrażaniu i z niewielkim doświadczeniem w stosowaniu no-
woczesnych technologii, biernie użytkujący media społec-
znościowe, ale nie w celach marketingowych;



 Zdecydowani cyfrowi sceptycy – bez doświadczenia weݘ 
wdrażaniu i  stosowaniu nowoczesnych technologii, niedo-
ceniający ich znaczenia w  pracy zawodowej, niestosujący 
nowoczesnych technologii w  swojej codziennej pracy, bi-
erni użytkownicy mediów społecznościowych niestosujący 
ich w  celach marketingowych, bez doświadczenia w  pra-
cy zdalnej, na których pracę zawodową pandemia miała 
negatywny wpływ.

 � Uwagi metodologiczne
 Analiza wyników ankiety wykazała ponadto brak zjawiskaݘ 
tzw. respondent fatigue, czyli zmęczenia respondenta skut-
kującego spadkiem jakości udzielanych odpowiedzi wraz 
z  odpowiadaniem na kolejne pytania. Nawet na końcowe 
pytania otwarte odpowiadała ponad połowa respondentów, 
a  ich odpowiedzi w  wielu wypadkach były rozbudowane. 
Analiza ewolucji odpowiedzi na pytania otwarte może ws-
kazywać na to, że dla wielu osób wypełnienie kwestionari-
usza było okazją do refleksji na temat stosowanych w prak-
tyce zawodowej rozwiązań i narzędzi oraz technologii.

-Zaobserwowana prawidłowość (brak respondent faݘ 
tigue)  może być tłumaczona autoselekcją respondentów 
tzn. ankietę z większym prawdopodobieństwem wypełniały 
osoby zainteresowane stosowaniem technologii w  prak-
tyce zawodowej. Jeśli tak było w  rzeczywistości to można 
zakładać, że  poziom świadomości i  użytkowania nowych 
technologii w całej populacji (grupie, do której skierowano 
badanie) jest jeszcze niższy.
 Ograniczenia badania: aby zweryfikować rzeczywistą, a nieݘ 
tylko statystyczną istotność wyników ankiety, czyli to na 
ile jest ona reprezentatywna dla całej populacji, niezbędne 
jest uzyskanie podstawowych informacji na temat rozkładu 
cech demograficznych w  populacji (zawód, miejsce pracy, 
wielkość miasta, wiek), w celu porównania z ich rozkładem 
w próbie. Z punktu widzenia teorii dotyczących akceptacji 
nowych technologii wskazane byłoby ponadto dodanie py-
tania o płeć, staż pracy w zawodzie prawniczym oraz obsługę 
klientów międzynarodowych.



Z pozoru mogłoby się wydawać, że w czasach epidemii nie pozostanie nam nic innego, jak ratować się technologią. Z raportu wyłania się 
jednak obraz, że nastąpiło to głównie w obszarach, w których byliśmy do tego zmuszeni. Królują więc rozwiązania ułatwiające pracę zdal-
ną i komunikację. Życie w czasach zarazy niewątpliwie oswoiło nas z narzędziami, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Pewnie 
korzystać z nich będziemy również, gdy te trudności miną. O ile łatwiej będzie omówić dokument w czasie wideokonferencji, niż jechać 
na spotkanie. Oczywiście nie zawsze. Niemniej jednak raport ilustruje, że dość dobrze potrafimy okopać się w analogowych przyczółkach, 
zwłaszcza gdy nikt ich nie atakuje. Jak się okazuje, respondenci w większości nie odczuwali presji ze strony klientów, aby wdrażać nowe roz-
wiązania. Zaledwie 25% ankietowanych spotkało się z taką sugestią, jednocześnie przyznając, że taka presja mogłaby być skuteczna. 

Z ankiety wyłania się więc z jednej strony obraz prawników, którzy chcą aktywnie poznawać nowe rozwiązania i korzystać z technologii, 
a z drugiej strony, z jakichś przyczyn, nie zawsze te zamiary udaje się przekuć w czyn. W naszej grupie zawodowej dość wyraźnie pogłębiają 
się różnice w poziomie wiedzy o dostępnej technologii pomiędzy jej entuzjastami a sceptykami.

Choć sam widzę się w grupie „zdecydowanych cyfrowych entuzjastów”, to wiem, że niektórych analogowych rozwiązań nie warto przekre-
ślać. Wydaje się, że sceptyków nie zachęcimy do polubienia nowych rozwiązań wyłącznie opowieściami o algorytmach sztucznej inteligen-
cji, bądź o rozwiązaniach wykorzystujących blockchain. Uważam, że potrzebujemy popularyzowania technologii na różnych poziomach jej 
zaawansowania, często zaczynając od głębokich podstaw. Gdy w pełni nauczymy się korzystać z już dostępnych narzędzi, zrozumiemy je 
i poznamy ich zalety, łatwiej nam będzie przejść na wyższy poziom cyfrowej transformacji. Zachęcam, abyśmy jak najszerzej dzielili się swymi 
doświadczeniami i wzajemnie się w tym wspierali.

Sebastian Grzywacz



W dobie cyfrowej rewolucji, której jesteśmy świadkami, wnioski z przeprowadzonej ankiety wydają się być bardzo ciekawe. Okazuje się, 
że prawnicy traktują technologię w swoim zawodzie ciągle jako przyszłość. Tylko 42 % respondentów planuje wdrażać nowe technologie 
w ciągu najbliższych 3 lat. Odpowiedzi te są udzielane w momencie, kiedy pandemia odcisnęła już swoje piętno na sposobie pracy (87% 
respondentów pracowała zdalnie podczas pandemii). Ciekawym byłoby dowiedzieć się, w ramach jak dużych organizacji funkcjonują re-
spondenci. W większości uczestnicy pracują w kancelariach (62%), jednak może są to organizacje na tyle małe, że wdrażanie technologii 
wcale nie jest konieczne dla ich sprawnego i konkurencyjnego funkcjonowania? A może zwyczajnie respondenci nie zauważają jeszcze jakie 
mogą czerpać z tego korzyści? Zwraca uwagę również to, że aż 76 % respondentów wskazuje, że nie jest pytana przez klientów o stosowanie 
nowych technologii. Być może rynek jeszcze nie oczekuje od prawników transformacji technologicznej (i też widzi ją jako przyszłość), a być 
może klientom zależy na bardziej efektywnej współpracy, jednak nie artykułują, że sposobem na nią mogą być rozwiązania technologiczne. 

Gracjana Jakubowska-Szarek



Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec

W mojej ocenie przeprowadzona ankieta stanowi bardzo dobry asumpt do podjęcia dyskusji na temat znaczenia nowych rozwiązań tech-
nologicznych w praktyce stosowania prawa przez radców prawnych. Wyniki ankiety stanowią ciekawą lekturę pozwalającą skonfrontować 
nasze intuicje z  rzeczywistym stanem rzeczy. W  tym kontekście ujmuje wysoki procent respondentów (43%), którzy zadeklarowali brak 
rozpoczęcia korzystania z nowych rozwiązań technologicznych dla pracy radcy prawnego w ostatnich trzech latach (w tym w czasie pande-
mii), jak również brak planów wdrożenia takich rozwiązań w perspektywie kolejnych 3 lat zasygnalizowaną przez większość respondentów 
(53%). Wydaje się, że po części źródłem takiego stanu rzeczy jest konserwatywne otoczenie prawne, które nadal wymaga podejmowania 
konwencjonalnych działań, np. formy pisemnej, jak również ograniczona wiedza interesariuszy i brak upowszechnienia w obrocie prawnym 
zaawansowanych technologii i  narzędzi wspierających działania na granicy biznesu i  prawa oraz  zarządzania nieprawidłowościami, np. 
kwalifikowany podpis elektroniczny czy w ramach procedur compliance, internetowe platformy zgłaszania nieprawidłowości. W tych dzie-
dzinach widzę duże możliwości dalszych działań i promocji nowych rozwiązań, gdyż paradoksalnie wygląda to, że nawet jeśli w większości 
negocjujemy już umowy online, to musimy spotkać się kancelarii lub siedzibie firmy, żeby je zawrzeć.



Większość respondentów (56%) oceniła, że ich organizacja ma prawidłowo i kompletnie wdrożone odpowiednie procedury i narzędzia za-
pewniające bezpieczeństwo danych przed cyberzagrożeniami. Taki wynik byłby świetny, gdyby był prawdziwy. Obawiam się, że bez definicji 
„kompletnych procedur i narzędzi”, bez analizy i szacowania ryzyka, to tylko badanie samopoczucia. W naszym zawodzie zabezpieczenia 
danych klientów jest ekstremalnie ważne – nie tylko w związku z naszymi, korporacyjnymi zasadami, ale też regulacjami dotyczącymi klien-
tów. Pytanie, ilu z nas bada rozwiązania chmurowe pod tym kątem, ilu z nas szyfruje dane niezależnym, własnym kluczem, który mamy pod 
pełną kontrolą? Jak wygląda zabezpieczenie naszych serwerów czy sieci? Na czym polegają te odpowiednie procedury, czy mamy je spisane 
i regularnie je aktualizujemy? Dla radców, mniejszych i większych kancelarii to będzie wyzwanie nr 1 w zakresie technologii. I tutaj widzę, 
i mam nadzieję, na aktywny udział izb i komisji LegalTech – wypracowanie standardów, podpowiedzi co do narzędzi, edukacji. To świat 
zmieniających się, żyjących rozwiązań, zagrożeń powstających każdego dnia, to ciągły proces, którego mniejsze organizacje zwyczajnie nie 
są w stanie udźwignąć. Jestem przekonany, że musimy zainwestować w doradztwo i rozwiązania na poziomie izb, aby teza z badania okazała 
się prawdziwa i aby deklarowane 56% zamienić w rzeczywiste (niemal) 100%. 

Marcin Maruta



Raport wyraźnie pokazuje, że znaczną część osób zainteresowanych tematyką #legaltech stanowią osoby, które wychowały się już w oto-
czeniu cyfrowym (46%) oraz tzw. digital natives (16%). Zwraca to uwagę na fakt, że jest potrzeba rozwijania tych rozwiązań ze względu na 
rosnący ich udział w rynku pracy. Jednocześnie nie można zapominać o zjawisku wykluczenia cyfrowego, które może mieć bardzo poważne 
reperkusje dla grup potencjalnie wyłączonych. Dlatego na pierwszy plan wysuwa się potrzeba edukacji, która jednak powinna być dostoso-
wana do „profilu” odbiorcy i była dla niego maksymalnie atrakcyjna (UX) oraz uwzględniała jego poziom zaawansowania technologicznego. 

Smutnym wnioskiem z raportu jest to, że wiele podmiotów nie planuje w najbliższych latach wprowadzenia do organizacji nowych roz-
wiązań, a nadto mało który podmiot myśli w ogóle o zastosowaniu bardziej zaawansowanych narzędzi wykraczających poza „standardowe” 
zarządzanie dokumentacją czy ułatwienie pracy zdalnej. Nadal niewielkim zainteresowaniem (co może być związane z brakiem świadomo-
ści odnośnie nowych rozwiązań) cieszą się rozwiązania wykorzystujące np. uczenie maszynowe czy przetwarzanie języka naturalnego – po-
tocznie zwane sztuczną inteligencją. 

Pewnie zdziwienie może budzić fakt, że ponad połowa respondentów nie korzysta z nowych kanałów docierania do klientów (np. social 
media, serwisy streamingowe). Choć nie w każdym obszarze jest to efektywny kanał „akwizycji”, to powszechna cyfryzacja relacji powoduje, 
że prawnicy powinni zacząć rozważać budowanie własnych marek osobistych – z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń – również 
w sferze cyfrowej. 

Osobiście widzę potrzeby dalszej edukacji z uwzględnieniem wspomnianego przeze mnie zróżnicowania. Będzie to istotne nie tylko na po-
ziomie studiów czy aplikacji, ale także wcześniej. Świat staje się bardziej cyfrowy i wykorzystanie nowych narzędzi stanie się czymś normal-
nym. Jednocześnie należy przekonywać prawników o tym, że automatyzacja to nie zagrożenie (zabranie pracy), ale szansa na zmniejszenie 
obciążenia powtarzalnymi, nudnymi zadaniami i przeniesienie kompetencji „ludzkich” na właściwy poziom – zarządzanie relacjami. 

Michał Nowakowski



Wyniki ankiety utwierdzają mnie w przekonaniu, że LegalTech, w rozumieniu nowoczesnych narzędzi do wsparcia realizacji usługi prawnej, 
robotów lub sztucznej inteligencji, właściwie nie istnieje w świadomości radców prawnych. Natomiast pocieszające jest to, że takie roz-
wiązanie jak automatyzacja przygotowania dokumentacji, AI, analiza umów są w pipeline części prawników jako temat technologiczny do 
wdrożenia w okresie najbliższych trzech lat. 

Uwaga!Jak ktoś dotychczas zasmakował w technologii, to zdecydowanie częściej (62% ankietowanych przypadków) wyraża zainteresowa-
nie kontynuowaniem randki z technologią, natomiast osoba, która nie wdrażała jeszcze żadnych narzędzi przeznaczonych dla prawników, 
wyraża zainteresowanie wdrożeniem rzadziej (jedynie w 17% przypadkach). Wniosek – zacznij wdrażać już dziś, bo z każdym dniem będzie 
trudniej.

Wyniki ankiety pokazują wyraźne rozwarstwienie pomiędzy grupą zaangażowanych technicznie prawników i prawników niezaangażowa-
nych, dla których styczność z ankietą była dobrą okazją do zastanowienia się nad tematem IT w ramach wykonywania zawodu. Wnioski 
z ankiety utwierdzają mnie w przekonaniu, że nasza komisja powinna się zająć:

 � Podstawową edukacją w zakresie IT, z naciskiem na bezpieczeństwo i ochronę tajemnicy zawodowej radców prawnych, 
 � Promocją narzędzi LegalTech i stworzeniem ramy do testowania i poznawania istniejących rozwiązań,
 � Budowanie środowiska LegalTech łączącego radców prawnych, aplikantów i nie-prawników. 

Pozytywny jest fakt, że łącznie aż 84% badanych (tj. 185 na 220 uczestników) zgadza się ze stwierdzeniem, że radcy prawni powinni aktywnie 
korzystać z technologii w ramach wykonywania swoich obowiązków, by budować swoją pozycję na rynku oraz realizować zadania przed 
nimi stawiane. Co według mnie świadczy o potrzebie prawników – uświadomionej bądź nie – ukierunkowanej na wykorzystanie technolo-
gii do budowania przewagi konkurencyjnej oraz upraszczania swojej pracy. 

Zapraszam wszystkich chętnych do budowania z nami środowiska LegalTech w Polsce.

Mikołaj Otmianowski



Analizując wyniki ankiety, należy pamiętać o tym, że aż ok. 3/4 respondentów stanowili radcy prawni i aplikanci pracujący w kancelariach lub 
działach prawnych firm, osoby w wieku 30–50 oraz mieszkańcy z największych miast, powyżej 250 tys. mieszkańców.

Z przeprowadzonych badań wyszło natomiast, że zdecydowani cyfrowi entuzjaści to młodsi prawnicy kancelarii, natomiast zdecydowani 
cyfrowi sceptycy to starsi pracownicy organów administracji publicznej mieszkający w mniejszych miastach.

Powyższe oznacza, że wyniki ankiety mogą nie oddawać w pełni faktycznego wykorzystania oraz podejścia do nowych technologii w pracy 
prawników, które w rzeczywistości może być jeszcze bardziej zachowawcze. 

Dosyć zaskakującym dla mnie wynikiem badania jest to, że  w  okresie ostatnich 3  lat, na który to czas przypada pandemia oraz wysyp 
i popularyzacja nowych rozwiązań technologicznych do pracy zdalnej, jedynie 43% ankietowych potwierdziło, że w ciągu ostatnich 3 lat 
zaczęło korzystać z nowego rozwiązania technologicznego w  ramach pracy radcy prawnego. Co ciekawe, wśród respondentów, którzy 
zadeklarowali, że w ciągu ostatnich 3 lat wdrożyli nowe rozwiązanie technologiczne udział tych, którzy planowali zrobić to w ciągu kolejnych 
3 lat, wyniósł 62%, podczas gdy wśród osób, które nie miały doświadczenia ze wdrażaniem nowych technologii – zaledwie 17%. To jasno 
pokazuje, że przy braku edukacji i popularyzacji nowych rozwiązań cyfrowych – różnice w poziomie ich wykorzystania będą się pogłębiać.

Ciekawe jest również to, że 2/3 respondentów nie posiadało elektronicznego podpisu kwalifikowanego. 

Na tle innych odpowiedzi w ankietach, bardzo zastanawiające jest również to, że większość respondentów oceniła, że ich organizacja ma 
prawidłowo i kompletnie wdrożone odpowiednie procedury i narzędzia zapewniające bezpieczeństwo danych przed cyberzagrożeniami. 
Odpowiedź taka wydaje się wynikać z braku świadomości tego, czym są cyberzagrożenia oraz jak powinny wyglądać odpowiednie proce-
dury i narzędzia zapewniające bezpieczeństwo danych. W tym zakresie niewątpliwie potrzebna jest edukacja i działania wspierające również 
ze strony Komisji LegalTech.

Agnieszka Wachowska



Z raportu wynika, że ponad połowa respondentów (57%) w ciągu ostatnich 3 lat zaczęła korzystać z nowych rozwiązań cyfrowych. Należy 
przy tym zwrócić uwagę, że wykorzystywane są przede wszystkim podstawowe narzędzia służące do komunikacji czy ułatwiające pracę 
zdalną, tj. Teams, Office 365, Zoom. Wydaje się, że wdrażanie nowych technologii w pracy prawnika jest nieuniknione, a aktualna sytuacja 
związana z pandemią wymusi znacznie większą potrzebę wykorzystania rozwiązań cyfrowych. Jednak wyniki ankiety tego nie potwierdzają, 
ponad połowa badanych (56%) wskazuje, że nie planuje w ciągu kolejnych 3 lat wdrożenia nowego rozwiązania technologicznego.

Istotnym wnioskiem płynącym z raportu jest fakt, że prawnicy, którzy mają już doświadczenie związane z wprowadzaniem nowych rozwią-
zań technologicznych, są otwarci na takie wdrożenia w przyszłości. Respondenci, którzy korzystają z rozwiązań technologicznych, w dużej 
mierze są zadowoleni i poleciliby te rozwiązania innym. Wskazuje to na pewien trend, że nowe technologie „wciągają” i posiadają duży po-
tencjał.

Uważam, że ankieta i powstały z niej raport to bardzo ważny głos dla Komisji LegalTech. Z raportu można wywnioskować, że propagowa-
nie wiedzy zarówno tej podstawowej, jak i zaawansowanej w zakresie nowych technologii jest i będzie bardzo istotne. Edukacja dotycząca 
nowych technologii mająca na celu pokazanie korzyści z nich płynących, oraz że zastosowanie odpowiednich procedur skutecznie przeciw-
działa cyberzagrożeniom może przekonać cyfrowych sceptyków do rozpoczęcia swojej przygody z narzędziami cyfrowymi. 

Natalia Wojtaszek-Gutowska



Z raportu wynika jasno, że grupa cyfrowych entuzjastów jest widoczna, ale zdecydowanie więcej jest prawników, którzy jeszcze nie zaczęli 
stosować narzędzi technologicznych na szerszą skalę. Ta grupa wymaga wsparcia.

Ewidentne jest także powiększanie się dystansu pomiędzy cyfrowymi entuzjastami a cyfrowymi sceptykami. Ci pierwsi napędzani są entu-
zjazmem płynącym z dostrzeżonych korzyści ze stosowania technologii, ci drudzy coraz bardziej zamykają się w swoim konserwatywnym 
podejściu. 

Nawet pandemia COVID-19 nie spowodowała u drugich istotnej zmiany nastawiania, choć z raportu wynika, że korzystanie z technologii 
zwiększa odporność praktyki zawodowej na takie kryzysowe sytuacje jak pandemia.

Potrzebujemy zatem programu edukacyjnego skierowanego do radców prawnych, który pokazywać będzie korzyści wynikające ze stoso-
wania technologii w praktyce zawodowej. Program taki powinien być skierowany do odbiorców na różnych poziomach – poczynając od 
stosowania podstawowych narzędzi technologicznych w pracy prawnika.

Program edukacyjny powinien obejmować także zagadnienia związane z cyberzagrożeniami i zasady ochrony tajemnicy zawodowej w rze-
czywistości XXI wieku. Prawnicy bowiem w większości już korzystają z chmury, ale wielu z nich nie wie o ryzykach z tym związanych i nie 
wdrożyło jeszcze żadnych zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji w swoich kancelariach.

Jednym z istotnych wniosków z raportu jest także zmiana nastawienia prawników do pracy zdalnej. Ponad połowa prawników chce praco-
wać zdalnie, uważa, że taka praca jest wydajniejsza niż praca w biurze. Oznacza to, że praca zdalna i narzędzia z nią związane zostaną z nami 
na stale.

Tomasz Zalewski


