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Koleżanki i koledzy, członkowie samorządu radców prawnych,

rynek prawniczy w  Polsce i  funkcjonujące na nim kancelarie radców prawnych stoją 
przed wyjątkowym wyzwaniem. Zwiększająca się konkurencja na rynku, nowe technolo-
gie i częste zmiany w prawie powodują, iż ważnym staje się pytanie: jak działać na rynku? 

Dlatego Krajowa Rada Radców Prawnych postanowiła przygotować opracowanie doty-
czące strategii konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych, które odpo-
wiedzieć ma na pytanie, jak rozwijać swoje praktyki w konkurencyjnym otoczeniu. 

Musimy stanąć twarzą w twarz z wyzwaniem. Rolą KRRP jest pokazywanie możliwych 
dróg. Mam nadzieję, że raport ten dostarczy Państwu nie tylko interesującej wiedzy na 
temat obecnego stanu rynku, ale przede wszystkim dostarczy rekomendacji dotyczą-
cych działań zmierzających do zwiększenia konkurencyjności radców prawnych.

Raport potwierdza, że klienci oczekują od nas skuteczności, umiejętności biznesowych, 
możliwości pozasądowego rozwiązania sporu, umiejętności negocjacyjnych oraz dobrej 
komunikacji i umiejętności wykorzystywania mediów społecznościowych. Nowe kompe-
tencje i role prawników będą powstawały dzięki łączeniu tradycyjnych kompetencji za-
wodowych z kompetencjami w często odległych od prawa dziedzinach. Wygrywać będą 
prawnicy uzupełniający wiedzę, wyposażeni w umiejętności miękkie oraz potrafiący wy-
korzystywać nowe technologie.

Jesteśmy na progu zmian. Każda zmiana to wyzwanie i szansa. Od nas zależy, jaką pój-
dziemy drogą i czy osiągniemy sukces na rynku. Wierzę, że dzięki temu raportowi będzie 
to możliwe. Jestem przekonany, że będzie źródłem inspiracji i pomysłów dla wielu rad-
ców prawnych.

Maciej Bobrowicz

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
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Szanowni Państwo,

Krajowa Rada Radców Prawnych postawiła przede mną wymagające zadanie - przygoto-
wanie opracowania, które ułatwi Państwu stworzenie własnych strategii rozwoju. Wy-
zwanie jest trudne, ponieważ nie ma uniwersalnego przepisu na sukces kancelarii. Każda 
jest inna, działa w  innym otoczeniu, posiada unikalne predyspozycje i  doświadczenia. 
Ponadto świat wokół nas zmienia się w szalonym tempie i długoterminowe plany prze-
stają się sprawdzać.

Na szczęście nauka i praktyka biznesu przynoszą szereg metod umożliwiających rozwój 
nawet w najbardziej zmiennym otoczeniu. Metody te mogą z powodzeniem wykorzysty-
wać właściciele indywidualnych kancelarii radcowskich (1-5 prawników), dla których 
przeznaczony jest ten raport.

Przez prawie 25 lat pracy w branży prawniczej poznałem wielu radców prawnych, którzy 
z sukcesem rozwijają swoje praktyki. Łączy ich kilka cech, które może pielęgnować w so-
bie każdy prawnik:

• wyznają zasadę, że “sukces jest zapowiedzią nadchodzącej klęski”  
- nie zadowala ich status quo, dlatego ciągle poszukują nowych pomysłów na rozwój,

• chcą być coraz lepsi w tym co robią, dlatego nieustannie  
zdobywają nowe kompetencje i są otwarci na zmiany,

• są optymistami twardo stąpającymi po ziemi  
- zamiast narzekać tworzą wizję przyszłości i konsekwentnie ją realizują,  
analizując sytuację i ucząc się na popełnianych błędach.

Raport powstał na podstawie badań autorskich, analizy licznych polskich i zagranicznych 
raportów oraz publikacji branżowych, a także na podstawie wieloletnich doświadczeń, 
wyniesionych z mojej praktyki doradczej.   

Wierzę, że lektura raportu dostarczy Państwu wielu inspiracji i praktycznych pomysłów 
na rozwijanie własnych praktyk w pełnym wyzwań otoczeniu. 

Ryszard Sowiński, prof. WSB

Doradca kancelarii prawnych  
w obszarze strategii i zarządzania

Ryszard Sowiński, prof. WSB
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Dla porównania - na amerykańskim rynku usług 
prawniczych, jednym z  najbardziej dojrzałych na 
świecie, roczny przyrost liczby prawników z  upraw-
nieniami w  latach 2009-2019 wynosił średnio 
1,45%1.

W kolejnych latach przyrost będzie mniejszy niż do-
tychczas. Świadczy o tym malejąca liczba aplikantów 
radcowskich i  adwokackich. Popularność studiów 
prawniczych jednak nie maleje.

Polska „nie odstaje” już od innych krajów europej-
skich, jeżeli chodzi o liczbę prawników z uprawnie-
niami na 100 tys. mieszkańców - wskaźnik ten wy-
nosi:

• 221 w Wielkiej Brytanii, 
• 200 w Niemczech, 
• 141 w Polsce,
• 116 w Czechach. 
• 112 w Danii, 
• 103 w Holandii,
• 100 we Francji.

Wykres 1. Liczba aktywnych zawodowo radców prawnych 
i adwokatów w tysiącach (1999-2019)
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Opracowanie na podstawie danych KIRP i NRA.

Wykres 2. Liczba aplikantów radcowskich i adwokackich  
w tysiąciach (2014-2018)
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Opracowanie na podstawie danych KIRP, NRA i MS.

W ostatnich 10 latach liczba radców prawnych i adwokatów wzrosła 
dwukrotnie. W kolejnych latach przyrost będzie mniej dynamiczny.



Kluczowe trendy i czynniki zmian Wzrost konkurencji 5Strategie konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych 

Konkurenci tradycyjnych kancelarii radcowskich 
dysponują technologiami, wiedzą, doświadczeniem 
biznesowym i  kapitałem.  Nie podlegają ogranicze-
niom etyki zawodowej. 

Należy uważnie obserwować ich działalność, ponie-
waż mogą stać się znacznie groźniejszym konkuren-
tem niż kancelarie działające w tradycyjny sposób.

Usługi prawnicze świadczą, między innymi:

• kancelarie odszkodowawcze,

• centra usług wspólnych,

• firmy technologiczne

• firmy doradcze, audytorskie i księgowe,

• firmy windykacyjne,

• banki,

• firmy telekomunikacyjne,

• wydawnictwa.

Rośnie aktywność administracji publicznej w obsza-
rze pomocy prawnej (infolinie, pomoc świadczona 
przez urzędników, elektroniczne sądy, bezpłatna po-
moc prawna, możliwość składania wniosków przez 
Internet, e-PITy itd.).

Rośnie też użyteczność wiedzy powszechnie dostęp-
nej w Internecie. Osoby zmagające się z problemami 
prawnymi coraz łatwiej uzyskują dostęp do poradni-
ków, instrukcji, wskazówek, opisów doświadczeń. 
Wiele z tych osób rozwiązuje swoje problemy samo-
dzielnie.

Indywidualnym kancelariom radców prawnych wyrasta  
nowy rodzaj konkurentów:  alternatywni dostawcy usług prawnych, 
firmy prawnicze świadczące usługi w innowacyjny sposób  
oraz prawnicy przedsiębiorstw. 

Głównymi konkurentami radców prawnych prowadzących kancelarie indywidualne 
mogą się stać wkrótce nie tyle inne kancelarie radcowskie i adwokackie, ale alterna-
tywni dostawcy usług prawnych. Radcowie prawni powinni analizować, które z  ich 
usług mogą świadczyć tacy konkurenci.

11 tys. spraw 
prowadzi  

największa  
polska kancelaria 
odszkodowawcza 

416 mln. zł 
to łączna wartość 

oszacowanych  
i zgłoszonych  

przez nią roszczeń2.
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Przedsiębiorcy dostrzegli, że na rynku dostępnych 
jest wielu radców prawnych poszukujących stabilne-
go miejsca pracy.

Rozwój działów prawnych przedsiębiorstw powodu-
je liczne konsekwencje dla kancelarii indywidualnych:

• przestają wpływać rutynowe zlecenia  
– typowe zadania wykonuje prawnik  
zatrudniony w przedsiębiorstwie,

• prawnicy przedsiębiorstw szukają do obsługi  
albo specjalistów, albo kancelarii wyróżniających 
się niskimi cenami i wysoką efektywnością 
działania - a niekoniecznie kancelarii  
o profilu ogólnym,

• dzięki wykorzystaniu prawnika wewnętrznego 
przedsiębiorca staje się bardziej świadomym 
i wymagającym klientem.

Pomimo istnienia działu prawnego, kancelaria indy-
widualna może nadal współpracować nawet z duży-
mi przedsiębiorstwami.

Wykres 3. Główne rodzaje pracy wykonywane  
przez prawników działów prawnych (2016)
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Opracowanie na podstawie PwC Legal & PSPP (2016).

Rośnie liczba prawników przedsiębiorstw (in-house)3.  
Wykonują oni zadania przeznaczone wcześniej  
dla kancelarii zewnętrznych.

59,5% działów 
prawnych

regularnie współpracuje 
z kancelariami 
zewnętrznymi. 

68% prawników 
przedsiębiorstw

nie planuje zmian  
w sposobie  

współpracy.4
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Wykres 4. Rodzaje prac zlecanych kancelariom prawnym (2016)
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Opracowanie na podstawie PwC Legal & PSPP (2016).

Prawnicy przedsiębiorstw chętnie współpracują  
z kancelariami eksperckimi albo takimi,  
które sprawnie i niedrogo realizują rutynowe zadania.

Kancelarie indywidualne powinny uwzględniać ryzyko, że ich klienci biznesowi za-
trudnią prawnika i ograniczą liczbę zleceń. Jest to szczególnie istotne dla kancela-
rii, które mają jednego kluczowego klienta biznesowego, nie posiadającego działu 
prawnego. Zawód prawnika przedsiębiorstwa jest jedną z atrakcyjnych ścieżek ka-
riery zawodowej. 
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Liczba spraw sądowych rośnie nieznacznie - w bada-
nym okresie średnio 1,5% rocznie.

Największy przyrost widać w  sprawach gospodar-
czych (wzrost o 28,3%) i cywilnych (16,8%).

Zmniejsza się liczba spraw karnych (-10,7%) oraz ro-
dzinnych (-0,1%).

Sądownictwo administracyjne odnotowuje duży 
wzrost spraw, ale ich łączna liczba jest niewielka 
w  porównaniu z  prowadzonymi przed sądami po-
wszechnymi.

Wykres 5. Liczba spraw wpływających do sądów 
powszechnych i WSA w latach 2011 i 2018 (tys.)
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Opracowanie na podstawie Informatora Statystycznego Wymiaru 
Sprawiedliwości (2019) oraz NSA.

Wzrost liczby spraw sądowych jest nieznaczny.  
Najszybciej rośnie liczba spraw gospodarczych i cywilnych.

Kancelarie procesowe powinny uważnie obserwować szczegółowe statystyki sądow-
nictwa. Warto wiedzieć, w jakich kategoriach spraw sądowych można liczyć na wzrost 
zainteresowania, a które rodzaje spraw będą traciły na znaczeniu. Można wtedy pod-
jąć działania zapobiegawcze na długo przed powstaniem problemu. 
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Polacy starają się rozwiązywać swoje problemy 
przede wszystkim samodzielnie - informacje czerpią 
ze specjalistycznych serwisów i portali (43%), forów 
internetowych (37%) oraz porad znajomych i rodziny 
(27%). Informacje pozyskane z forów internetowych 
cieszą się dużym zaufaniem.7

Skłonność do korzystania z  prawnika jest w  Polsce 
mniejsza niż w krajach bardziej rozwiniętych.

Radca prawny powinien nauczyć się wyjaśniać poten-
cjalnym klientom wymierne korzyści ze współpracy. 
Może to być jedna z  najskuteczniejszych taktyk 
sprzedażowych.

Skłonność do korzystania z pomocy prawników jest w Polsce niska.  
To szansa dla radców prawnych, którzy potrafią wyjaśnić klientowi 
wymierne korzyści ze współpracy.

Jedną z ważnych umiejętności prawników jest szacowanie kosztów oraz korzyści 
ze współpracy z kancelarią. Jeżeli radca prawny będzie potrafił oszacować oraz wyja-
śnić w prosty sposób jaki jest zwrot z nakładów poniesionych na współpracę - będzie 
mógł zdobywać klientów, którzy nigdy jeszcze nie korzystali z pomocy prawnika.

9%
małych i średnich 
przedsiębiorstw  

zatrudnia prawnika. 

31%
korzysta z pomocy  
prawnej doraźnie. 

71%
uważa, że korzystanie  

z pomocy prawnej  
jest konieczne6.

25%
Polaków doświadczyło 
poważnego problemu 

prawnego podczas 5 lat 
poprzedzających badanie. 

20%
z nich korzystała  
z pomocy radcy  

prawnego  
lub adwokata5.
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Radcowie prawni sygnalizują, że ich głównym proble-
mem jest rosnąca konkurencja. W  wypowiedziach 
pojawiają się słowa: “brutalna rywalizacja”, “wynisz-
czająca walka”, “walka o przetrwanie”. 

Prawnicy z  miast poniżej 100 tys. mieszkańców od-
czuwają większą presję konkurencyjną niż prawnicy 

z większych ośrodków. Są oni również znacznie czę-
ściej narażeni na wypalenie zawodowe8.

Kancelarie indywidualne nie doceniają zagrożenia ze 
strony alternatywnych dostawców usług prawni-
czych, innowacyjnych firm prawniczych oraz prawni-
ków przesiębiorstw.

Wykres 6. Główne bariery prowadzenia działalności według 
wielkości miejscowości siedziby kancelarii (2018)
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Opracowanie na podstawie: Gnusowski, M., Skikiewicz, R.  
na zlecenie KIRP (2018).

Wykres 7. Podmioty, które według radców prawnych, 
stanowią dla nich największą konkurencję
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Opracowanie na podstawie: Gnusowski, M., Skikiewicz, R.  
na zlecenie KIRP (2018).

Konkurencja ze strony innych prawników to, według radców,  
główna bariera prowadzenia działalności.  
Nie doceniają oni rosnącego znaczenia nowych graczy.

Obserwacja otoczenia to cenna umiejętność w szybko zmieniającym się świecie. Lek-
tura branżowych raportów, wyników badań, uczestnictwo w branżowych konferen-
cjach - warto znaleźć czas na takie działania, ponieważ podnoszą one świadomość 
szans i zagrożeń rynkowych. 
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Wspieranie przez samorząd zawodowy  
radców prawych badań rynku usług prawniczych  
jest zjawiskiem pozytywnym.

Statystyka publiczna nie pozwala bowiem  
na dokładne analizy sytuacji ekonomicznej 
kancelarii radcowskich, czy analizę  
popytu na poszczególne rodzaje usług. 

Duża część kancelarii prawnych  
zobowiązanych do składania  
sprawozdań finansowych w KRS  
nie robi tego od wielu lat. 

Pogłębiona wiedza na temat rynku  
to większa transparentność i lepsze  
zrozumienie zjawisk rynkowych.  
Pozwala to na podejmowanie decyzji  
opartych na faktach, a nie domysłach.

Wraz ze wzrostem konkurencji, rośnie potrzeba do-
głębnego zrozumienia zjawisk na rynku usług praw-
niczych. Dotychczasowa działalność badawcza po-
winna być rozwijana i  nadal wspierana przez 
samorząd zawodowy radców prawnych.

Istnieje potrzeba wypracowania spójnej metodologii 
powtarzanych cyklicznie (np. co dwa lata) komplek-
sowych badań kondycji kancelarii radcowskich oraz 
opinii i zachowań ich klientów. Badania takie prowa-
dzone są w krajach rozwiniętych od wielu lat. Pozwa-
lają one na ocenę sytuacji rynkowej i  odpowiednie 
dostosowanie strategii kancelarii. Ich powtarzalność 
umożliwia identyfikację i analizę trendów.

Dzięki takim badaniom radcy prawni będą mogli uzy-
skać odpowiedź na pytania:
• na jakie usługi rośnie popyt, a które stają się mniej 

atrakcyjne?
• jak wygląda kondycja ekonomiczna kancelarii 

prawnych?
• na jakie trendy zwracają uwagę prawnicy a na 

jakie, ich klienci?
• jak zmieniają się oczekiwania i zachowania 

klientów prawników?

Od kilku lat, między innymi dzięki wsparciu samorządu radcowskiego, 
pojawiają się coraz liczniejsze badania rynku usług prawniczych. 
Rośnie wiedza na temat zjawisk i trendów branżowych.

Radcowie prawni powinni uważnie analizować sytuację rynkową. Coraz liczniejsze ba-
dania i raporty branżowe przynoszą wiedzę na temat zjawisk, które wpływają bezpo-
średnio na ich sytuację. Lepsze zrozumienie otoczenia pozwala na wypracowanie sku-
teczniejszej strategii konkurowania. Bez rzetelnej wiedzy na temat trendów rynkowych, 
wiele kancelarii może przeoczyć ważne zjawiska i osłabić swoją konkurencyjność.

Doświadczenia  
zdobyte w trakcie  

badań rynku 
przeprowadzonych 
w ostatnich latach,  

powinny pomóc 
w opracowaniu  

metodologii  
kompleksowych,  

cyklicznych  
badań rynku. 
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• W ciągu ostatnich 10 lat liczba radców prawnych 
i adwokatów wzrosła dwukrotnie. W kolejnych 
latach przyrost będzie mniej dynamiczny.

• Radcom prawnym wyrasta nowy rodzaj 
konkurentów:  alternatywni dostawcy usług 
prawnych oraz firmy świadczące usługi prawnicze 
w innowacyjny sposób. 

• Rośnie liczba prawników przedsiębiorstw. 
Wykonują oni zadania przeznaczone wcześniej 
dla kancelarii zewnętrznych. Poszukują jednak 
kancelarii eksperckich albo kancelarii niedrogich, 
sprawnie realizujących typowe  zadania.

• Zawód prawnika przedsiębiorstwa staje się jedną 
z atrakcyjnych ścieżek kariery zawodowej.

• Wzrost liczby spraw sądowych jest nieznaczny. 
Najszybciej rośnie liczba spraw gospodarczych 
i cywilnych. Wzrost ten jest jednak mniejszy niż 
wzrost liczby prawników.

• Skłonność do korzystania z pomocy prawników 
jest w Polsce niska. To szansa dla radców 
prawnych, którzy potrafią wyjaśnić klientowi 
wymierne korzyści ze współpracy.

• Rośnie liczba badań na temat rynku usług 
prawniczych. Ich analiza pozwala radcom 
prawnym na lepsze zrozumienie trendów 
rynkowych i podejmowanie trafniejszych decyzji. 

• Istnieją czynniki wpływające pozytywnie  
na popyt: aktywność regulacyjna państwa,  
rosnąca złożoność stosunków społecznych, 
rosnąca zamożność Polaków  
oraz wzrost gospodarczy.

• Polacy starają się rozwiązywać swoje problemy 
przede wszystkim samodzielnie - informacje 
czerpią ze specjalistycznych serwisów i portali, 
forów internetowych oraz porad znajomych 
i rodziny.

Podsumowanie



Przemyślana strategia

Sprawna organizacja

Doskonalenie kompetencji

Wzrost oczekiwań klientów

Zmiany technologiczne  
w branży i otoczeniu

Rozwiązywanie sporów

Wzrost konkurencji

Kluczowe trendy  
i czynniki zmian

Rekomendacje dla kancelarii 
indywidualnych

4

43

62

70

25

14

37
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Klient jest dziś bardziej krytyczny, wybredny, mniej 
lojalny, bardziej świadomy i  wymagający. Przenosi 
swoje doświadczenia z korzystania z innych usług na 
oczekiwania wobec prawników9. 

Dostęp do wiedzy prawniczej nie jest dziś proble-
mem i  stanowi coraz mniejszą wartość dla klienta. 
Rośnie znaczenie umiejętności komunikacyjnych, 
sprawności działania oraz zrozumienia potrzeb.

Dogłębne poznanie oczekiwań klientów, zarządzanie 
ich poziomem oraz przekraczanie tych oczekiwań 
staje się kluczem do sukcesu.

Tylko nieliczne kancelarie indywidualne badają po-
ziom satysfakcji klientów. Wynika to z  braku czasu, 

znajomości metod, niezrozumienia korzyści10 oraz 
obaw przed reakcją klientów. Trudno jest natomiast 
zarządzać satysfakcją klienta, jeżeli nie bada się jego 
oczekiwań i poziomu zadowolenia. 

Prawnicy nie zawsze trafnie odczytują preferencje 
klientów. Badania prowadzone jednocześnie wśród 
prawników i osób, które korzystają z ich usług, poka-
zują różnice w ocenie tego, co jest dla klienta ważne. 
W jednym z badań “regularne informowanie o prze-
biegu sprawy” znalazło się według klientów indywi-
dualnych na drugim miejscu w  hierarchii ważności, 
natomiast prawnicy umieścili to kryterium na miejscu 
dziesiątym11.

Oczekiwania klienta zmieniły się,  
a ich poziom wzrósł.

Badanie oczekiwań i poziomu satysfakcji klienta pozwala na zdobycie bezcennej infor-
macji zwrotnej. Dzięki temu można skutecznie doskonalić jakość usług. Takie badanie 
może mieć formę uporządkowanej rozmowy, w której prawnik pozyskuje informację 
na temat oceny swojej pracy. Klienci chętnie udzielają informacji zwrotnej, jeżeli roz-
mowa jest dobrze przygotowana.

4,5 %
jedynie taki odsetek 

kancelarii bada  
satysfakcję klientów,  
pytając o wrażenia  

lub przeprowadzając 
formalne  
badania10.
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34,7 %
klientów twierdzi,  

że bariery finansowe 
zniechęcają ich  

do skorzystania z usług 
prawników. Jednak często 

problemem jest nie tyle 
wysokość wynagrodzenia,  

co jego nieprzewidywalność. 
Jak to ujął jeden 

z uczestników badania 
“Ostatecznie nie 

skorzystałem z usług 
kancelarii. Odstraszyły 

mnie nie tyle ceny, co brak 
ogólnodostępnych informacji 
na ten temat. Stwierdziłem, 

że pewnie będzie drogo,  
więc nawet kancelarii  

nie odwiedziłem”12

Dla klienta indywidualnego poszukującego radcy prawnego liczy się 
skuteczność, rekomendacje, cena, wizerunek i uwaga, jaką poświęca mu 
prawnik. Klient indywidualny chce być wysłuchany i regularnie informowany 
o przebiegu sprawy. Prawnicy nie zawsze prawidłowo rozpoznają te potrzeby.

Umiejętność rozpoznawania potrzeb konkretnego klienta indywidualnego ma kluczowe znacze-
nie. Często, obok jasno artykułowanych oczekiwań co do ceny czy rezultatów postępowania, nale-
ży brać pod uwagę czynniki emocjonalne, o których klient nie mówi, ale które są dla niego ważne. 
Uwzględnienie w usłudze potrzeb racjonalnych (np. przewidywalny rezultat sprawy) jak i emocjo-
nalnych (np. poczucie braku bezpieczeństwa) przynosi najlepsze rezultaty. Wymaga jednak od 
prawnika empatii, inteligencji emocjonalnej i rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych.

Klient indywidualny przychodzi do radcy prawnego 
z dużymi oczekiwaniami. Jego sprawa ma dla niego 
często przełomowe znaczenie a  nakłady finansowe 
na obsługę prawną są relatywnie wyższe, niż w przy-
padku przedsiębiorców.12 Współpraca z prawnikiem 
ogranicza się zazwyczaj do jednego zlecenia.

Polskie badania, prowadzone na zlecenie Krajowej 
Izby Radców Prawnych w 2018  wskazują, że podsta-
wowymi kryteriami przy wyborze prawnika przez 
klienta indywidualnego są skuteczność oraz cena 
usług. Znaczenie ma także wizerunek kancelarii oraz 
rekomendacje. Dlatego radcowie prawni powinni na-
bywać takie kompetencje oraz tak organizować swo-
je praktyki, aby już od pierwszego kontaktu wzbudzać 
zaufanie oraz dostarczyć klientowi wymierną war-
tość w przewidywalnej cenie. Przykładowe umiejęt-
ności, które należy rozwijać to:

• umiejętność budowania wizerunku oraz 
wykorzystywania potencjału rekomendacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem potencjału 
Internetu, 

• umiejętność negocjacji, mediacji i komunikacji, 
która pozwoli na pozasądowe rozwiązanie sporu,

• zdolność przewidywania najbardziej 
prawdopodobnego wyniku sprawy,

• umiejętności biznesowe pozwalające na 
usprawnianie pracy kancelarii, co wpływa 
zarówno na satysfakcję klienta jak i poziom 
dochodów radcy prawnego,

• umiejętność wyjaśniania klientowi sposobu 
kalkulacji wynagrodzenia i uczynienia go 
przejrzystym i przewidywalnym,

• umiejętność zarządzania oczekiwaniami klienta 
w taki sposób, aby otrzymał więcej, niż się 
spodziewał.

Wyniki badań zagranicznych poszerzają wiedzę 
o oczekiwaniach klientów indywidualnych. Wskazują 
one, że prawnicy często nie doceniają znaczenia ta-
kich elementów jak informowanie o przebiegu spra-
wy, umiejętności zadawania pytań i słuchania. Z dru-
giej strony prawnicy mają tendencję do przeceniania 
znaczenia responsywności (która jest ważna w przy-
padku przedsiębiorców) czy wyjaśniania klientowi 
treści prawa.13
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Klient biznesowy jest coraz bardziej świadomym na-
bywcą i oczekuje:

• szybkiego, dynamicznego i sprawnego działania,

• rozumienia biznesu; w tym biznesu klienta,

• posiadania doświadczenia w danym typie spraw,

• uwzględnienia konsekwencji pozaprawnych  
(np. finansowych, podatkowych,  
rachunkowych, wizerunkowych itd.),

• krótkich, jasnych komunikatów,  
a nie obszernych opinii prawnych,

• dostępności prawnika poprzez różne  
kanały komunikacji, w tym poprzez  
media społecznościowe,

• konkretnych i praktycznych rekomendacji.

Klient biznesowy częściej porównuje i  negocjuje 
ceny, zwiększa nacisk na ograniczanie kosztów obsłu-
gi prawnej i stawia konkretne oczekiwania odnośnie 
sposobu świadczenia usługi14. 

W  sytuacji, w  której przedsiębiorcę reprezentuje 
prawnik wewnętrzny, rośnie znaczenie kryteriów 
merytorycznych15. 

Klient biznesowy nie zawsze  
oczekuje usługi “najwyższej jakości”.  
Często ma być „wystarczającą dobrze”,  
ale za to szybko, konkretnie  
i niezbyt drogo.

Jest to trudne dla prawników,  
którzy są uczeni najwyższej staranności, 
dbałości o szczegóły, wyszukiwania ryzyk  
dla klienta oraz kancelarii, weryfikacji faktów 
i zachowania wysokich standardów. 

A jednak oczekiwania klienta są jasne.  
Jak to ujął jeden z uczestników badań:  
“Jak powiem klientowi ‘to zależy’  
oraz że są argumenty za i przeciw  
– to następnym razem zadzwoni  
do konkurencji”15.

Klient biznesowy oczekuje szybkości, sprawności, słowności,  
rozumienia biznesu i konkretnych rekomendacji. Rośnie też znaczenie ceny.

Radca prawny coraz częściej występuje w biznesie w roli doradcy biznesowego, negocjatora i me-
diatora. Znaczenie tych ról będzie rosło, natomiast zmniejszać się będzie wartość rutynowych usług 
prawniczych - te będą w coraz większym stopniu wspierane przez technologie prawnicze. Wymaga 
to od prawników rozwijania nie tylko umiejętności miękkich, ale również poszerzania wiedzy bizne-
sowej i umiejętności biznesowych takich jak np. szacowanie ryzyka, reagowanie w sytuacjach kry-
zysowych czy podejmowanie decyzji.

Prawnik obsługujący przed-
siębiorców staje przed nowy-
mi wyzwaniami, takimi jak:
• praca zdalna,
• praca w zespołach, 
• interdyscyplinarność,
• nowe technologie,
• globalizacja,
• nacisk na sprawność 

i efektywność
to tylko niektóre z nich.
Prawnik otwarty na nowe 
doświadczenia i zdobywają-
cy kompetencje biznesowe 
może być dla klienta praw-
dziwym autorytetem i zaufa-
nym doradcą.
Opis przykładowych kompe-
tencji prawnika znajduje się 
w drugiej części opracowania.
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Klienci biznesowi zgodnie podkreślają, że prawnik ma “rozumieć biznes” 
i mieć “biznesowe podejście”. Kompetencje biznesowe prawników, 
wynikające wyłącznie z doświadczeń zawodowych, to za mało.

Prawnik, który kończy studia podyplomowe w zakresie zarządzania, finansów, marketingu, 
uczestniczy w szkoleniach biznesowych, czyta biznesową literaturę, staje się dla przedsiębiorcy 
cenionym doradcą. Na małym rynku taki prawnik może być prawdziwym autorytetem dla lokal-
nych przedsiębiorców.

Rozumienie biznesu 

Prawnicy z 24 kancelarii prawnych z różnych segmentów rynku16 zgodnie stwierdzają, że klienci – przedsiębior-
cy oczekują od nich „rozumienia biznesu”. Jest to pojęcie często powtarzane w środowisku prawniczym, choć nie 
przez wszystkich jednakowo rozumiane. Warto je zdefiniować.

„Rozumienie biznesu” można postrzegać w m.in. czterech perspektywach - jako:

 znajomość zasad jego prowadzenia – to wiedza z za-
kresu zarządzania, marketingu, finansów oraz zrozu-
mienie zjawisk makroekonomicznych,

• prawnik, który rozumie biznes potrafi 
opowiedzieć o metodach wyceny 
przedsiębiorstw, rozumie pojęcie propozycji 
wartości, modelu biznesowego czy zwinnej 
metodyki projektowej.

 znajomość branży, w której działa klient – rozumienie 
z jakimi wyzwaniami się zmaga, kto jest jego konkuren-
tem, 

• prawnik, który rozumie branżę klienta, potrafi 
wymienić i opisać najważniejsze trendy branżowe, 
wyjaśnić rodzaje kluczowych dla branży technologii, 
wymienić rodzaje (segmenty) klientów i dostawców 
czy opisać konkurentów.

znajomość biznesu klienta – znajomość jego strate-
gii, produktów, prowadzonych i planowanych projek-
tów rozwojowych, to zrozumienie kultury organiza-
cyjnej oraz formalnych i nieformalnych struktur,

• prawnik, który rozumie biznes klienta potrafi 
opisać model biznesowy, w którym działa 
klient, zna wartości, cele i projekty strategiczne 
realizowane w najbliższych latach, potrafi opisać 
biuro i zakład produkcyjny klienta, ponieważ je 
zwiedził.

znajomość klienta jako osoby – jego motywacji, wartości 
i zasad, którymi się kieruje, osobowości, preferencji ko-
munikacyjnych itd.

• prawnik, który zna klienta jako osobę, potrafi 
opisać jego typ osobowości, preferowaną formę 
komunikacji, sposób myślenia i podejmowania 
decyzji, wartości i przekonania na temat biznesu 
i świata.

Opracowanie własne
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Traci na aktualności teza, że osobiste polecenia są je-
dynym skutecznym źródłem dopływu nowych klien-
tów. Polskie i  zagraniczne badania wskazują jedno-
znacznie, że duża część klientów nie korzysta 
z  rekomendowanych przez znajomych prawników 
a  dla wielu z  nich decydujące znaczenie mają infor-
macje o prawniku pochodzące z Internetu.17. 

Badania Martindale-Avvo (2019)18 wskazują, że 
klient indywidualny, poszukując prawnika, korzysta 
z  wielu źródeł informacji (grupa badawcza to 6300 
respondentów z  USA i  Kanady) i  zaledwie w  36% 
przypadków wybiera rekomendowanego przez zna-

jomych prawnika. 32% zatrudnia innego prawnika 
a 27% wybiera inne rozwiązanie (np. prowadzi spra-
wę samodzielnie).

Sposób poszukiwania różni się między pokoleniami. 
Klienci w wieku 25-34 lat przykładają większą wagę 
do internetowych ocen prawnika niż klienci w wieku 
55+. 

Prawnicy przedsiębiorstw poszukują kancelarii ze-
wnętrznych kierując się przede wszystkim reko-
mendacjami innych prawników.

Polecenia to już nie jedyne źródło nowych klientów.  
Rośnie znaczenie wizerunku prawnika w Internecie. 

Dbałość o dobry wizerunek w Internecie to zadanie dla każdej kancelarii indywidual-
nej. Warto zadać sobie pytania:  Co widzi klient, który szuka informacji o kancelarii? 
Czy to co widzi, jest adekwatne do tego, czym rzeczywiście zajmuje się kancelaria? 
Na  ile klient obserwujący aktywność kancelarii w Internecie buduje zaufanie do jej 
kompetencji? Gdzie może odczuwać dysonans?

36 %
Zaledwie tylu klientów 
nawiązało współpracę  

z prawnikiem poleconym  
przez rodzinę lub znajomych. 

Pozostali nie skorzystali  
z rekomendacji i wybrali  

inne rozwiązanie.
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Zmiany te są związane z wkraczaniem w dorosłość 
pokolenia klientów, którzy wychowali się w świecie 
cyfrowym. Przyspiesza je również rozwój nowych 
form komunikacji - w szczególności mediów społecz-
nościowych. Już obecnie większość polskich klien-
tów poszukuje prawnika przez Internet.

Wykres 8.  Sposoby poszukiwania kancelarii przez klientów 

Internet
52%

Polecenia
46%

Inne
2%

Opracowanie na podstawie Gnusowski na zlecenie KIRP (2018)

Wzrost znaczenia mediów społecznościowych będzie trwałym trendem.  
Obecnie klientów kancelarii można podzielić na 3 grupy: 

Klienci tradycyjni Klienci online Klienci połączeni

jest ich coraz mniej jest ich coraz mniej jest ich coraz więcej

preferują osobisty kontakt preferują kontakt przez mail i  formularze 
na stronach www

preferują kontakt przez media społeczno-
ściowe

poszukują dostawcy usług prawnych poszukują informacji o problemie i sposo-
bach rozwiązania

poszukują informacji o  tym, co inni człon-
kowie społeczności zrobili w podobnej sy-
tuacji 

szukają prawnika pytając znajomych, od-
wiedzając kancelarię

szukają prawnika poprzez wyszukiwarki, 
pisząc maile, dzwoniąc

szukają prawnika poprzez social media, 
czytając opinie i recenzje klientów.

oceniając jakość “głosują nogami”, piszą li-
sty do kancelarii

oceniając jakość piszą maile, zamieszczają 
opinie online

oceniając jakość dzielą się doświadczenia-
mi w mediach społecznościowych

Opracowanie na podstawie The Law Society of England and Wales (2016)

Rośnie znaczenie mediów społecznościowych w procesie wyboru 
prawnika i rozwiązywania problemów prawnych.

Wyzwaniem dla prawników jest nauczenie się sprawnego posługiwania mediami spo-
łecznościowymi i umiejętne budowanie wizerunku w Internecie. Brak rozwoju tych 
umiejętności może oznaczać stopniową utratę kontaktu z rynkiem. 
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Właściciele kancelarii indywidualnych wybierają trzy 
główne strategie konkurowania:

• dbałość o relacje i poprawa jakości usług,

• specjalizacja w obsłudze określonej  
grupy klientów,

• specjalizacja w określonej dziedzinie prawa.

Wykres 9. Sposoby konkurowania uważane przez radców 
prowadzących kancelarie indywidualne za najbardziej 
skuteczne. Kryteria oceny prawnika według  
klientów indywidualnych.

61,60%

39,90%

38%

33,30%

22,10%

7,80%

1,20%

Budowanie trwałych relacji
 z klientami i posiadanie
 bazy lojalnych klientów

Specjalizacja
 w obsłudze określonej

 grupy klientów
Jakość usług prawnych

 (jakość obsługi klienta, w tym
 polityka reklamacyjna)

Specjalizacja
 w wybranej niszowej

dziedzinie prawa
Kompetencje/wiedza/zasoby

 merytoryczne
 kancelarii prawnej

Działania
 marketingowe

Inne

Opracowanie na podstawie: Gnusowski, M., Skikiewicz, R.  
na zlecenie KIRP (2018).

Odpowiedzią kancelarii indywidualnych na rosnące oczekiwania 
klientów jest budowanie trwałych więzi z klientami,  
praca nad jakością oraz specjalizacja. 

Rekomendacje dotyczące wyboru strategii konkurowania zamieszczono  
w rozdziale “Przemyślana strategia”, w drugiej części opracowania.
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W wielu polskich oraz zagranicznych badaniach ryn-
ku prawnicy zgodnie twierdzą, że potrzeba wzrostu 
efektywności jest dzisiaj jednym z kluczowych wy-
zwań dla kancelarii19.

Klienci biznesowi oraz indywidualni wywierają presję 
na obniżanie wynagrodzeń lub dostarczanie większej 
wartości w  dotychczasowy cenach. Kancelarie sy-
gnalizują spadek cen oraz wzrost kosztów prowadzo-
nej działalności. 

Kancelarie, które nie będą poprawiać efektywności, 
mogą doświadczyć wkrótce poważnych problemów 
rozwojowych.

Istnieje duże pole do poprawy efektywności m.in.  
poprzez:

• lepszy podziału obowiązków, delegowanie zadań, 

• lepsze wykorzystanie zasobów wytworzonej 
w kancelarii wiedzy,

• pełniejsze wykorzystanie technologii,

• całkowitą cyfrową transformację kancelarii,

• automatyzację rutynowych czynności,

• doskonalenie kompetencji w zakresie 
efektywności osobistej i kompetencji 
menedżerskich.

Metody podnoszenia efektywności zostały opisane 
w drugiej części raportu.

Zmiany na rynku wiążą się z potrzebą poprawy efektywności pracy. 
Kancelarie sygnalizują spadek cen, wzrost kosztów  
oraz nacisk klientów na zwiększanie sprawności działania. 

Ocena efektywności działania kancelarii nie powinna opierać się na intuicji. Efek-
tywność należy mierzyć i analizować - służy do tego m.in. oprogramowanie do za-
rządzania kancelarią. Warto ocenić własną gotowość na zmiany zadając pytanie:  
jakie usprawnienia organizacyjne zaplanowano w kancelarii w okresie najbliższych  
12 miesięcy?
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• Oczekiwania klientów wobec prawników rosną. 
Klienci są bardziej świadomi, przygotowani, 
poszukują prawników z konkretnym 
doświadczeniem. Przenoszą doświadczenia 
nabyte w trakcie korzystania z innych usług,  
na oczekiwania wobec prawników.

• Rekomendacje ustne są nadal ważne,  
ale wzrasta znaczenie wizerunku kancelarii 
budowanego w Internecie. Klient, który uzyskał 
rekomendację prawnika od znajomego, najczęściej 
sprawdza jego internetową tożsamość i często 
wybiera innego prawnika albo rozwiązuje swój 
problem samodzielnie.

• Rośnie znaczenie mediów społecznościowych 
przy wyborze prawnika i rozwiązywaniu 
problemów prawnych.

• Coraz więcej klientów wybiera kancelarię prawną 
wyłącznie poprzez Internet.

• Odpowiedzią kancelarii indywidualnych  
na rosnące oczekiwania klientów  
jest budowanie trwałych więzi z klientami,  
praca nad jakością oraz specjalizacja.

• Oczekiwania klientów biznesowych 
i indywidualnych różnią się.  
Ci pierwsi oczekują bezpieczeństwa, szybkości, 
sprawności, słowności, rozumienia biznesu 
i konkretnych wskazówek, rośnie też znaczenie 
ceny.  Dla klienta indywidualnego liczy się 
skuteczność, rekomendacje, cena, wizerunek 
i uwaga, jaką poświęca mu prawnik.

• Prawnicy przeceniają lub nie doceniają znaczenia 
niektórych cech usług, które są ważne dla klienta 
i wpływają na jego satysfakcję.

• Prawnicy przy pozyskiwaniu i obsłudze klienta 
powinni brać pod uwagę również czynniki 
emocjonalne, o których klient nie mówi,  
ale które są dla niego ważne.

• Radca prawny coraz częściej występuje w roli 
doradcy biznesowego, negocjatora i mediatora. 
Wymaga to rozwijania umiejętności miękkich  
oraz poszerzania wiedzy i umiejętności 
biznesowych takich jak np. szacowanie ryzyka, 
reagowanie w sytuacjach kryzysowych czy 
podejmowanie decyzji.

Podsumowanie
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• Poczucie klienta dotyczące skuteczności działania 
kancelarii związane jest bardziej z poziomem  
jego oczekiwań niż z analizą obiektywnych 
mierników. Poziomem oczekiwań  
zarządza natomiast prawnik.

• Tylko nieliczne kancelarie badają poziom 
satysfakcji klientów. Wynika to z braku znajomości 
metodologii badania, niezrozumienia korzyści  
oraz obaw przed reakcją klientów.  
Trudno jest natomiast podnosić satysfakcję 
klienta, jeżeli nie zna się jej poziomu wyjściowego.

• Przedsiębiorcy oczekują od prawników 
zrozumienia biznesu i biznesowego podejścia. 
Trudno jest natomiast spełnić te oczekiwania  
bez biznesowego wykształcenia.

• Przedsiębiorcy często cenią bardziej szybkość 
i konkretność porady niż dogłębność i staranność. 
Wielu wystarczy jakość „wystarczająco dobra” 
(„good enough”), jeżeli przyspiesza to proces 
i wiąże się z niższymi kosztami. Jest to dla 
prawników, wychowanych w kulcie wiedzy 
i perfekcjonizmu, poważne wyzwanie zawodowe 
i skłania do nabywania nowych kompetencji. 

• Podobnie jak w przypadku badań na temat 
konkurencji, dopiero w ostatnich latach pojawiły 
się, w dużej mierze dzięki aktywności samorządu 
zawodowego radców prawnych,  
pierwsze badania nad oczekiwaniami  
polskich klientów wobec prawników. 
Pomocnicze używanie badań zagranicznych 
i międzynarodowych ma wartość poznawczą. 
Pamiętać jednak należy, że świadomość 
i mentalność klientów na różnych rynkach 
geograficznych jest różna. 

• Klienci oczekują od prawników skuteczności. 
Powinno to skłaniać radców prawnych  
do rozwijania kompetencji w zakresie komunikacji, 
przekonywania, negocjacji, mediacji i kreatywnego 
rozwiązywania problemów. Te umiejętności 
pomogą klientom np. uniknąć rozstrzygania 
sporów przed sądem.

Podsumowanie
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Wykres 10. Korzyści, które można osiągnąć dzięki 
wykorzystaniu systemów/narzędzi informatycznych 
na potrzeby świadczenia usług prawniczych 

1%

1%

11%

16%

29%

29%

34%

37%

40%

40%

42%

43%

47%

51%

51%

58%

60%

64%

67%

Nie wiąże się
 z żadnymi korzyściami

Inne

Zmniejszenie
 honorariów prawniczych

Możliwość zatrudnienia
 mniejszej liczby prawników

Ułatwienie
 podejmowania decyzji

Podniesienie spójności
 oferowanych usług

Poprawa
 jakości współpracy

Zmniejszenie
 kosztów działalności

Zmniejszenie ryzyka
 popełnienia błędu

Podniesienie
 jakości usług

Poprawa
 jakości komunikacji

Poprawa w zakresie
 zarządzania zasobami

Poprawa w zakresie
 zarządzania projektami

Możliwość szybszego
 dostarczenia porady klientowi

Wdrożenie lepszych sposobów
 przechowywania informacji

Wdrożenie
 pracy zdalnej

Wdrożenie lepszych
 sposobów wyszukiwania

Zautomatyzowanie
 rutynowych czynności

Zwiększenie
 wydajności pracy

Opracowanie na podstawie wyników badań Fundacji LegalTechPolska,  
DBA CZLiTT PW, (2018).

Technologie wspierające prawników pomagają im 
sprawniej zarządzać sprawami, docierać do informa-
cji, unikać podwójnej pracy, lepiej pozyskiwać klien-
tów i  komunikować się z  nimi, wykonywać więcej 
czynności w  krótszym czasie, zarządzać sprzedażą, 
efektywnością działalności, finansami itd.

Technologie zastępujące prawników sprawiają, że 
klienci zaspokajają swoje potrzeby prawne z  pomi-
nięciem klasycznej kancelarii lub że praca prawnika 
ma dla nich mniejszą wartość.

Te rozwiązania informatyczne, które zastępują pracę 
człowieka, mogą być traktowane przez prawników 
zarówno jako zagrożenie, jak i szansa na podniesienie 
efektywności pracy i poprawę satysfakcji klienta.

Prawnik, który specjalizuje się np. w opracowywaniu 
umów, może wdrożyć u klienta oprogramowanie au-
tomatyzujące ich przygotowywanie, a  następnie 
sprawować nad nim opiekę. Jeżeli tego nie zrobi, ry-
zykuje, że klient sam zastosuje takie rozwiązanie albo 
wdroży je konkurencja. 

Zamiast bronić się przed nowymi technologiami, 
należy nauczyć się je umiejętnie wykorzystać.

W Polsce i na świecie rozwijają się technologie pomagające  
poprawiać efektywność oraz takie, które zastępują pracę prawników.  
Rodzi to wiele szans i zagrożeń dla kancelarii indywidualnych.

Radcowie prawni powinni interesować się oprogramowaniem związanym z pracą prawni-
ka. Można w tym celu uczestniczyć w targach i konferencjach branżowych, zapraszać do 
kancelarii przedstawicieli handlowych, analizować branżowe i pozabranżowe opracowa-
nia. Kancelaria, która będzie je wdrażała będzie bardziej konkurencyjna.
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• analiza dokumentów,

• analiza zbiorów danych,

• analiza orzecznictwa i doktryny prawnej,

• automatyzacja tworzenia dokumentów,

• automatyzacja procesów (biznesowych),

• bezpieczeństwo danych i analiza ryzyka,

• cyberbezpieczeństwo,

• compliance,

• edukacja prawna,

• narzędzia dedykowane danej dziedzinie prawa,

• platformy wymiany danych, dokumentów 
i współpracy,

• platformy pośredniczące (między prawnikami 
a klientami, pomiędzy prawnikami etc.),

• podpisywanie dokumentów,

• rozwiązywanie sporów online,

• rozwiązywanie sporów – narzędzia,

• rejestracja czasu pracy,

• systemy informacji prawnej i know-how,

• systemy eksperckie + chatboty,

• smart kontrakty,

• tworzenie narzędzi legaltech na zamówienie,

• windykacja,

• zarządzanie prawami własności intelektualnej,

• zarządzanie dokumentami,

• zarządzanie kancelarią lub działem prawnym,

• zarządzanie projektami prawnymi,

• zawieranie umów,

• inne.

Różnorodność technologii prawniczych (tzw. LegalTech) jest duża. 
Wiele z nich jest już dziś dostępnych na polskim rynku  
i leży w zakresie możliwości finansowych i kompetencyjnych  
kancelarii indywidualnych.

Typologia zaproponowana przez Fundację LegalTech Polska obejmuje 27 kategorii  
i daje wyobrażenie o różnorodności rozwiązań:

Na polskim rynku funkcjonują setki rozwiązań informatycznych związanych z pracą prawników. Wybór 
konkretnego rozwiązania zależy od specyfiki kancelarii. W 2-3 osobowej kancelarii, która chce podnieść 
efektywność zarządzania sprawami przyda się oprogramowanie do zarządzania kancelarią. Kancelaria 
tworząca umowy dla swoich biznesowych klientów, może zainteresować się coraz liczniejszymi kreatora-
mi umów. Kancelaria wyspecjalizowana w skomplikowanych sporach sądowych może wdrożyć narzędzia 
do zarządzania dokumentami. W każdej kancelarii można wdrożyć oprogramowanie do rejestracji czasu 
pracy lub liczne rozwiązania informatyczne usprawniające codzienną pracę biurową - np. szybkie prze-
szukiwanie treści wytworzonych przez lata dokumentów. Coraz większą popularnością cieszą się portale 
łączące prawników z potencjalnymi klientami.
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Rozwiązania LegalTech można podzielić również 
na następujące kategorie20:

• eDiscovery - rozwiązania do zarządzania pocztą, 
dokumentami i innymi plikami specyficznymi  
np. dla procesu sądowego.

• IP Management - narzędzia wykorzystywane 
do zarządzania znakami towarowymi, prawami 
autorskimi, patentami i innymi dobrami własności 
intelektualnej.

• Marketplace - narzędzia pomagające 
klientom lub innym prawnikom znaleźć osoby 
wyspecjalizowane w prowadzeniu spraw 
określonego typu.

• Research - narzędzia pomagające prawnikom 
w poszukiwaniu informacji oraz w podejmowaniu 
decyzji opartych na analizie danych.

• Practice Management - narzędzia do zarządzania 
sprawami i kancelarią.

• Document Services – rozwiązania do tworzenia 
dokumentów prawnych, formularzy i porad 
prawnych.

• Contract Management – narzędzia przydatne 
przy zarządzaniu umowami w całym cyklu 
ich życia - od tworzenia, poprzez zawieranie 
i wprowadzanie zmian do ich rozwiązywania.

• Contract Review – opcje umożliwiające 
automatyczną analizę postanowień umownych.

Różnorodność technologii prawniczych (tzw. LegalTech) jest duża. 
Wiele z nich jest już dziś dostępnych na polskim rynku  
i leży w zakresie możliwości finansowych i kompetencyjnych  
kancelarii indywidualnych.

Warto poświęcić część czasu przeznaczonego na rozwój kancelarii na eksperymento-
wanie z nowymi technologiami. Wielu producentów oferuje możliwość ich testowania, 
opracowuje publikacje wyjaśniające ich zalety. Innowacyjność jest ważną cechą w cza-
sach zmian.

~30
Tyle programów 
dedykowanych  
do  zarządzania  
kancelariami  

lub działem prawnym 
funkcjonuje  
na polskim  

rynku. 
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Zaledwie 15% kancelarii indywidualnych 
korzysta z oprogramowania  
do zarządzania kancelarią.

W kancelariach zatrudniających  
od 4 prawników odsetek ten  
rośnie do 45%. Jednak w wielu kancelariach 
możliwości oprogramowania  
wykorzystywane są jedynie  
w niewielkim stopniu.21

Wykres 11. Korzystanie z narzędzi informatycznych  
do zarządzania kancelarią prawną

22%

20%

17%

15%

40%

45%

78%

80%

83%

85%

60%

55%

2017
2019

2017
2019

2017
2019

Ogółem

Do 3 prawników

Powyżej 3 prawników

Korzysta Nie korzysta

Opracowanie na podstawie badania C.H.Beck / Kantar Millward Brown. 
Prezentacja na konferencji LegalTech Forum 2019.

Tylko nieliczne kancelarie prawne  
wykorzystują w pełni potencjał technologii prawniczych.  
Wielu radców prawnych nie docenia ich znaczenia.
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Prawnicy prowadzący indywidualne kancelarie skla-
syfikowali przyszłe znaczenie technologii dopiero na 
20 miejscu wśród czynników konkurowania22.

Badania wskazują, że barierami we wdrażaniu tech-
nologii prawniczych przez kancelarie indywidualne 
są przekonania o tym, że:

• kancelarii na takie oprogramowanie nie stać, 

• nie ma oprogramowania idealnie dopasowanego 
do potrzeb kancelarii, 

• wdrożenie oprogramowania  
zmusi do reorganizacji pracy,

• przechowywanie danych w chmurze nie zapewnia 
bezpieczeństwa.

Uczestnicy badań międzynarodowych  wymieniają trzy 
grupy przyczyn oporu wobec nowych technologii23:

• brak wiedzy, zrozumienia lub umiejętności 
praktycznego zastosowania nowych technologii 
(36%) – np. „brak świadomości w zakresie 
możliwości zbudowania przewagi konkurencyjnej 
dzięki nowym technologiom”

• kwestie organizacyjne (34%) – np. “brak ogólnej 
wiedzy technologicznej, strach przed zmianami 
i nieumiejętność zarządzania nimi, konieczność 
wdrożenia zmian w sposobie pracy”,

• Kwestie finansowe (30%) – “koszty i brak 
możliwości wykazania zwrotu z inwestycji”. 

Powody, dla których część prawników nie wdraża no-
wych technologii, mają charakter poznawczy i wyni-
kają z niewystarczającej wiedzy oraz postaw. 
W wielu kancelariach występują też prozaiczne pro-
blemy, związane z przestarzałym sprzętem, brakiem 
serwerów do przechowywania wspólnie wytworzo-
nych zasobów wiedzy.

Tylko nieliczne kancelarie prawne  
wykorzystują w pełni potencjał technologii prawniczych.  
Wielu radców prawnych nie docenia ich znaczenia.

Wdrożenie oprogramowania do zarządzania kancelarią indywidualną to inwestycja, 
która szybko się zwraca. Dostępne na rynku rozwiązania leżą w zakresie możliwości 
finansowych nawet niewielkiej firmy prawniczej. Oprogramowanie takie przyspiesza 
pracę, wspiera pracę zespołową, komunikację z klientem i pozwala analizować efek-
tywność kancelarii.
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Producent jednego z  najpopularniejszych na rynku 
programów do zarządzania kancelarią komentuje 
problemy z cyfryzacją dokumentów:

Wprowadzenie dokumentu do systemu to spory na-
kład pracy, “trzeba go zeskanować, rozpoznać pismo 
poprzez OCR, opisać, dodać znaczniki (tagi) i przypo-
rządkować w systemie”. 

To zniechęca, a ponieważ nierzadko kancelarie tego 
nie robią, to nie widzą późniejszych korzyści w posta-
ci szybszego docierania i  lepszego porządkowania 
danych.

Poza tym trudno przerzucić się na dokumenty cyfro-
we osobom, które całe życie pracowały na papierze. 

“Na początku są nastawieni entuzjastycznie, ale przy 
wdrożeniu ponoszą porażki. Powinni zrozumieć, że 
digitalizacja na początku utrudnia pracę, jest obciąże-
niem ‘na wejściu’. Korzyści pojawiają się dopiero póź-
niej”.

10 producentów oprogramowania do zarządzania 
kancelariami z bogatym doświadczeniem wdrożenio-
wym zwraca uwagę na:

• trudności w przekonaniu się  
do pełnej cyfryzacji dokumentów,

• wykorzystanie przez kancelarie jedynie niewielkiej 
części funkcjonalności oprogramowania,

• brak sprecyzowanych strategii i celów,  
którym ma służyć wdrażane oprogramowanie, 

• brak znajomości podstawowych mierników 
efektywności kancelarii,

• trudności we wdrożeniu funkcji rejestracji czasu 
pracy spowodowane m.in. oporem pracowników,

• popełnianie przez prawników poważnych błędów, 
jeżeli chodzi o przestrzeganie podstawowych 
zasad bezpieczeństwa.

W  niektórych kancelariach można zaobserwować 
problemy z  szybkością działania komputerów, bra-
kiem serwerów lub drugiego monitora do ułatwienia 
pracy z dokumentami cyfrowymi.

Producenci oprogramowania do zarządzania kancelariami  
mówią o licznych barierach z jego wdrażaniem i wykorzystaniem. 

Pełna transformacja cyfrowa - to wyzwanie, które czeka zdecydowaną większość kan-
celarii. Warto rozpocząć ją już teraz, aby szybciej uzyskać przewagę nad konkurenta-
mi i poprawić efektywność działalności. Kończą się czasy papierowych teczek z doku-
mentami.
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Richard Susskind opisał w swojej słynnej książce „Ko-
niec świata prawników? Współczesny charakter 
usług prawniczych”24 proces przechodzenia usług 
prawniczych od usług „szytych na miarę” do usług, 
które stają się „towarami”.

Obawy o „koniec świata prawników” padają obecnie 
na podatny grunt, ponieważ toczy się dyskusja na te-
mat wpływu technologii na przyszłość zawodów 
w ogóle. 

W badaniu Freya i Osborna25 szacowano podatność 
702 zawodów na komputeryzację. Zawód prawnika 
został oceniony jako mało podatny na zastąpienie 
(sklasyfikowany na 115 miejscu wśród 702 zawo-
dów, gdzie 1 to zawód najmniej zastępowalny,  
a 702 najbardziej).

 Natomiast w  badaniu wysoko oceniono ryzyko za-
stąpienia przez komputery pracy osób wspierających 
prawników – sekretarek / sekretarzy (legal secreta-

ries) (miejsce 672) i asystentów prawników (parale-
gals and legal assistants) (miejsce 609). Prognozy te, 
przynajmniej częściowo, zdają się spełniać. 86,2% 
uczestniczących w badaniu Altman Weil26 prawników 
stwierdziło, że obserwowana już teraz w dużych kan-
celariach redukcja personelu pomocniczego prawni-
ków będzie stałym trendem, a technologia będzie za-
stępowała ludzką pracę (82,8%).

Wyniki badań Freya i  Osborna były przedmiotem 
krytyki, jako nadmiernie upraszczające. Skinner 
i Levy27 zwrócili uwagę, że badania Freya i Osborna 
nie uwzględniają specyfiki zawodów prawniczych. 
Autorzy dokonali analizy dużej bazy danych o zafak-
turowanym czasie pracy prawników z kancelarii ame-
rykańskich i  stwierdzili, że automatyzacja wywrze 
wyraźny wpływ na pracę prawników, ale będzie on 
znacznie mniejszy, niż wskazywały badania Freya 
i Osborna.

Rozwijające się nowe technologie ograniczą  
lub wyeliminują wkrótce pracę rutynową. Nie dotyczy to tylko 
najprostszych czynności, ale również bardziej złożonych  
np. tworzenia umów czy pism procesowych. 

Prognozy dotyczące automatyzacji pracy prawników wskazują, że w dającej się prze-
widzieć przyszłości zawód prawnika nie zniknie, ale zmieni się jego charakter. Kance-
larie trzymające się tradycyjnych usług i metod pracy mogą to boleśnie odczuć. Praw-
nicy otwarci na zmiany mogą to wykorzystać.
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Rysunek 1. Ewolucja usług prawniczych – od „szytych na miarę” do „utowarowionych”

Opracowanie na podstawie: Susskind, R. (2010).

Rozwijające się nowe technologie ograniczą  
lub wyeliminują wkrótce pracę rutynową. Nie dotyczy to tylko 
najprostszych czynności, ale również bardziej złożonych  
np. tworzenia umów czy pism procesowych. 

Utowarowienie
• powszechna dostępność usługi na rynku, 
• usługa często odersonalizowana, dostępna z wielu źródeł  

po korzystnej cenie.

Pakietowanie
• wytworzone zasoby udostępniane są przez kancelarię „na zewnątrz”,
• klienci otrzymują narzędzia do samodzielnego zaspokajania wybranych 

potrzeb prawnych.

Systematyzowanie
• tworzenie procedur przepływu pracy kreatory dokumentów,  

umów opracowujące część lub całość dokumentu  
na podstawie wprowadzonych danych.

• wykorzystywanie wytworzonej wcześniej w kancelarii wiedzy,
• korzystanie z wzorów dokumentów, list kontrolnych, opinii.Standaryzacja

• usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta,
• świadczone najczęściej osobiście, dokumenty pisane często „od zera”.Na miarę
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Technologie prawnicze mogą być dla prawników tym, 
czym stały się w latach 90. arkusze kalkulacyjne dla 
finansistów, oprogramowanie księgowe dla biur ra-
chunkowych czy nawigacje samochodowe dla kie-
rowców. Technologie te przede wszystkim zwiększy-
ły możliwości ich użytkowników, choć dotknęły też 
boleśnie producentów kalkulatorów, wydawców pa-
pierowych ksiąg buchalteryjnych lub map. Podobne 
zjawisko dotknie prawników.

Wspierany przez technologię prawnik procesowy 
będzie mógł poświęcić więcej uwagi na opracowanie 
strategii, analizę zachowań drugiej strony, kreatywne 
poszukiwanie rozwiązań, a nie na takie czynności jak: 
opracowanie dokumentu, podpisanie, zarejestrowa-
nie, zakopertowanie, wysłanie, zarejestrowanie po-
twierdzenia i wymianę dalszej korespondencji.

Jeżeli, dzięki analizie predykcyjnej, prawnik - media-
tor będzie mógł poznać najbardziej prawdopodobny 

wynik, czas trwania i koszty sprawy rozwodowej, bę-
dzie miał możliwość zaangażować się bardziej w wy-
pracowanie z klientem ugodowego rozwiązania, któ-
re umożliwi uniknięcie procesu – będzie wręcz 
zmotywowany do zaproponowania korzystniejszego 
niż proces sądowy rozwiązania.

Zjawiskiem związanym z rozwojem technologii oraz 
zmianami potrzeb klientów będzie rozwój nowych 
zawodów prawniczych - np. mediatora, negocjatora, 
doradcy sukcesyjnego, facylitatora, menedżera 
projektów prawnych, menedżera ryzyka, menedże-
ra procesów biznesowych, menedżera umów, in-
formatyka, menedżera kryzysowego czy inżyniera 
wiedzy.28

Technologie prawnicze zmienią sytuację zawodową radców prawnych. 
Rozwijać będą się kancelarie otwarte na zdobywanie nowych 
kompetencji. Problemów doświadczać będą prawnicy, którzy świadczą 
usługi w tradycyjny sposób. Powstaną nowe zawody prawnicze.

Nowe technologie  
zwiększą potencjał 

prawników do tworzenia 
wartości dla klienta, 
ponieważ odciążą ich  

od czynności rutynowych 
i pozwolą koncentrować  

się na istocie  
sprawy. 

Prawnik stanie się  
bardziej doradcą  
niż wykonawcą.  

To wymaga zdobywania 
nowych kompetencji.

Nowe zawody i role prawników będą powstawały dzięki łączeniu tradycyjnych kompe-
tencji zawodowych z kompetencjami w często odległych od prawa dziedzinach. Wy-
grywać będą prawnicy uzupełniający wiedzę i podnoszący umiejętności miękkie oraz 
zdobywający wykształcenie biznesowe, inżynierskie, matematyczne, informatyczne, 
psychologiczne itp.
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• Wzrost konkurencji i oczekiwań klientów 
wiąże się z koniecznością poprawy sprawności 
działania. Kancelarie, które nie będą poprawiać 
efektywności pracy, mogą doświadczyć 
poważnych problemów rozwojowych.

• Rozwój technologii wspierających  
lub zastępujących prawników (LegalTech)  
jest silnym trendem, który niesie zarówno 
szanse, jak i poważne zagrożenia dla kancelarii 
działających w sposób tradycyjny.

• Wiele z zaawansowanych narzędzi dedykowanych 
dla prawników (np. programy do zarządzania 
kancelariami) leży w zasięgu możliwości 
finansowych kancelarii, ale jest niewystarczająco 
adaptowane przez kancelarie indywidualne. 
Często kancelarie kupują programy, które 
wykorzystują jedynie w niewielkim stopniu.

• Istnieje duże pole do poprawy efektywności 
poprzez lepsze wykorzystanie narzędzi 
informatycznych, już dziś używanych  
przez prawników – efektywniejsze wykorzystanie 
możliwości Worda, praca na wspólnych 
dokumentach, większa sprawność i skuteczność 
wyszukiwania informacji – to tylko niektóre 
z przykładów.

• Jednym z kluczowych wyzwań dla kancelarii 
indywidualnych jest cyfrowa transformacja  
– przejście z dokumentów papierowych  
na pełen cyfrowy obieg informacji.  
Jest to trudne ze względu na wieloletnie 
przyzwyczajenia, brak świadomości korzyści  
oraz trudności „na wejściu”. 

• Na świecie i w Polsce dynamicznie rozwijają się 
technologie, które wyeliminują w przyszłości 
część pracy prawników i pozwolą klientom 
zaspokajać swoje potrzeby prawne 
w alternatywny sposób.

Podsumowanie
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• Badania wskazują, że przedstawiciele kancelarii 
indywidualnych często nie doceniają znaczenia 
nowych technologii dla swojego biznesu.  
Wielu prawników nie dostrzega rosnącego 
znaczenia alternatywnych dostawców usług 
prawniczych, upatrując konkurencji głównie 
w innych kancelariach działających w tradycyjnym 
modelu biznesowym.

• Dzięki rozwojowi technologii cykl życia usług 
prawniczych skraca się. Usługi „szyte na miarę” 
znacznie szybciej niż kiedyś stają się  
powszechnie dostępne i tańsze.

• Automatyzacja powtarzalnych, rutynowych 
czynności jest jednym z ważnych trendów 
rynkowych i sposobem na poprawienie 
konkurencyjności kancelarii indywidualnych.

• Wśród ekspertów branżowych panuje 
przekonanie, że nowe technologie raczej zmienią 
charakter usług prawniczych niż wyeliminują 
prawników z rynku w ogóle. Odpowiedzią 
na kurczącą się wartość rutynowych usług 
będzie powstawanie nowych usług i zawodów 
prawniczych. Będzie to możliwe dzięki połączeniu 
klasycznej wiedzy i umiejętności z nowymi, często 
„pozabranżowymi” kompetencjami prawników.

• Zmiana pokoleniowa wśród prawników  
i ich klientów jest faktem. Prawnicy z większym 
doświadczeniem powinni podejmować działania, 
które zapobiegną „utracie kontaktu”  
z rynkiem i utracie wartościowych pracowników.

• Prawnicy przyszłości będą mniej doradzać  
co do prawa, a bardziej co do najlepszych działań 
w danej sytuacji.

Podsumowanie



Przemyślana strategia

Sprawna organizacja

Doskonalenie kompetencji

Wzrost oczekiwań klientów

Zmiany technologiczne  
w branży i otoczeniu

Rozwiązywanie sporów

Wzrost konkurencji

Kluczowe trendy  
i czynniki zmian

Rekomendacje dla kancelarii 
indywidualnych

4
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70

25

14
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Długość, przewlekłość procesu i  nadmierny forma-
lizm sprawiają, że na świecie poszukuje się sposobów 
na usprawnienie procesu sądowego 

• Tradycyjny proces zostanie częściowo 
zastąpiony procesem zdalnym - opartym na 
wymianie dokumentów przez sądowe portale  
lub zdalny kontakt pomiędzy uczestnikami. 
Pozwoli to na oszczędność czasu i pieniędzy, 
zmniejszy lub wyeliminuje potrzebę osobistego 
stawiennictwa na rozprawie. 

• Technologie informacyjne pozwolą sędziom 
szybciej podejmować trafniejsze decyzje.  
Będą one wspierać proces decyzyjny, 
a w niektórych przypadkach być może zastąpią 
pracę sędziego. Już dzisiaj algorytmy pomagają 
sędziom przewidzieć prawdopodobieństwo 
ponownego popełnienia przestępstwa  
lub unikania procesu, a także skutecznie określać 
wysokość kaucji. Strony procesu będą miały 
mniejszą motywację do występowania przed 
sądem – długi proces będzie można skrócić przez 

negocjacje, w których obie strony będą znały 
granice ustępstw określone przez algorytmy.   

• Nowoczesne technologie poprawią sytuację 
procesową osób, które zdecydowały się 
na samodzielne występowanie w sądzie,  
bez korzystania z pomocy pełnomocników. 
Jakość narzędzi, prowadzących obywatela  
przez proces sądowy, będzie się poprawiać, 
a dodatkowo będzie temu sprzyjać polityka 
państwa w zakresie ułatwiania dostępu  
do pomocy prawnej. Osoby, które zdecydują się 
na zatrudnienie prawnika, będą miały dostęp 
do analiz ułatwiających wybór najlepszego 
pełnomocnika do danej sprawy.

• Pełnomocnicy procesowi wyposażeni  
w nowe technologie będą koncentrowali wysiłki 
nie na przygotowywaniu pism i rutynowych 
czynnościach, ale na szacowaniu ryzyka 
różnych taktyk procesowych, analizie zachowań 
przeciwników procesowych, poszukiwaniu 
kreatywnych rozwiązań lub negocjacjach.

Państwo nie zapewnia obywatelom wystarczającego dostępu  
do sprawiedliwości. Procesy są kosztowne i przewlekłe.  
Nie jest to tylko polska specyfika. Na świecie trwa dyskusja  
na temat kierunków zmian w sądownictwie.

233 dni
Tyle wynosił średni czas 

rozpatrywania spraw cywilnych 
i gospodarczych w pierwszej  

instancji w ok. 40 jurysdykcjach 
(głównie europejskich) w 2016 roku.  

W przypadku spraw 
administracyjnych czas  

ten wynosił 357 dni,  
a karnych - 138 dni.29 

Zastosowanie technologii w  sporach sądowych będzie coraz częstsze. Prawnicy,  
którzy nie będą ich wykorzystywać, będą mniej skuteczni i mniej efektywni. Pierwszym 
krokiem do podniesienia konkurencyjności kancelarii może być, wspomniana 
już wcześniej, transformacja cyfrowa, którą można przeprowadzić już dziś.
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Korzyści związane z wykorzystaniem mediacji i arbi-
trażu są oczywiste: szybkość, niskie koszty, poufność, 
kontrola, odformalizowanie postępowania, mniejszy 
stres – to tylko niektóre z nich.

W kolejnych państwach wprowadza się instrumenty 
prawne pozwalające na uniknięcie tradycyjnego pro-
cesu a władze, samorządy prawnicze i sami prawnicy 
popularyzują alternatywne formy rozwiązywania 
sporów.

W większości państw europejskich (poza państwami 
skandynawskimi) występuje problem niskiego odset-
ka mediacji w  stosunku do tradycyjnego procesu. 
Ich rozwój zależy w dużym stopniu od zmian 
w mentalności społecznej - klientów, polityków, sę-
dziów i prawników. 

Należy spodziewać się, że klienci coraz częściej będą 
gotowi na korzystanie z alternatywnych metod roz-
wiązywania sporów. W tym kierunku zmierza polity-
ka państwa oraz aktywność samorządów zawodo-
wych i  samych prawników. W  2014 roku aż 

47% radców prawnych polecało swoim klientom 
w co najmniej połowie spraw mediację jako formę 
rozwiązania sporu. 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów funk-
cjonują z  powodzeniem już dziś, w  relacjach pomię-
dzy przedsiębiorcami a  konsumentami. Przykładem 
takich działań są techniki rozwiązywania konfliktów 
stosowane przez właścicieli portali aukcyjnych, i  to 
na długo przed wprowadzeniem regulacji europej-
skich nakazujących stosowanie tych metod. 

W  Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt sądów polubow-
nych, wśród których warto wyróżnić szczególną ka-
tegorię sądów wyspecjalizowanych w  prowadzeniu 
spraw określonego rodzaju np. Sąd Polubowny przy 
KNF, Sportowy Sąd Arbitrażowy, Sąd Polubowny ds. 
Domen Internetowych itd. Liczba spraw kierowa-
nych do arbitrażu jest jednak niewielka, w stosunku 
do liczby spraw sądowych ogółem. Połączenie proce-
dur arbitrażowych z rozwojem narzędzi do rozstrzy-
gania sporów on-line może tę sytuację zmienić.

Jednym ze sposobów ułatwienia dostępu do sprawiedliwości jest rozwój 
alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Popularność tych metod 
będzie rosnąć dzięki zmianom polityki państwa, aktywności samorządu 
zawodowego i samych radców prawnych, którzy mogą wywierać  
skuteczny wpływ na swoich klientów. 

47%
radców prawnych polecało  

w 2014 roku klientom  
mediacje jako formę  
rozwiązania sporu  

w co najmniej  
połowie spraw.30

Umiejętności potrzebne do prowadzenia mediacji, negocjacji i arbitrażu będą zyskiwały na znacze-
niu. Klienci oczekujący od prawników skutecznego i sprawnego rozwiązywania konfliktów będą co-
raz częściej doceniać zalety alternatywnych form rozwiązywania sporów. Radcowie prawni powinni 
rozwijać te kompetencje już dziś, ponieważ będą one coraz bardziej przydatne w codziennej pracy 
prawnika, w miarę jak spadać będzie wartość usług rutynowych.
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• Metody rozwiązywania sporów będą się zmieniać. 
Wymaga to od prawników zdobycia nowych 
kompetencji w zakresie mediacji, negocjacji, 
przekonywania, kreatywnego myślenia, zadawania 
pytań i słuchania, oceny sytuacji, analizy ryzyk, 
podejmowania decyzji itd. 

• W Polsce, w Europie i na świecie powszechnie 
krytykuje się efektywność sądownictwa  
– krytyka dotyczy przewlekłości procesu, 
wysokich kosztów i formalizmu postępowania.

• Nowe technologie mogą istotnie poprawić 
funkcjonowanie sądów – obniżyć koszty procesu 
i skrócić czas jego trwania.

• Należy spodziewać się upowszechniania procesu 
sądowego prowadzonego zdalnie  
np. przy użyciu wideokonferencji  
lub poprzez wymianę dokumentów. 

• Technologie wspierające proces decyzyjny 
pozwolą wkrótce na coraz bardziej precyzyjne 
przewidywanie wyniku rozstrzygnięć sądowych 
i, w konsekwencji, uczynią tradycyjny proces 
w wielu przypadkach niepotrzebnym.

• Można się spodziewać, że nowe technologie 
zmienią sposób rozstrzygania w sporach 
o powtarzalnym charakterze  
(np. sprawy alimentacyjne) lub o niewielkiej 
wartości przedmiotu sporu (takie dominują 
obecnie wśród spraw sądowych).

• Można spodziewać się wzrostu popularności 
alternatywnych metod rozwiązywania sporów  
– wymaga to jednak kolejnych zachęt ze strony 
ustawodawcy, zmiany mentalności zarówno 
prawników (tu zmiana już w dużym stopniu 
nastąpiła), jak i klientów.

• Dzięki takim technologiom jak rozpoznawanie 
języka naturalnego, automatyczne generowanie 
dokumentów, analiza prawna czy predykcyjna 
– prawnicy będą mieli mniej pracy rutynowej 
związanej z np. opracowaniem pism procesowych 
czy analizą dowodów – nabiorą znaczenia 
umiejętności mediacji, negocjacji oraz 
kreatywnego poszukiwania rozwiązań.

• W przypadku mediacji konkurentami 
prawników mogą stać się zawodowi mediatorzy 
nieposiadający wykształcenia prawniczego 
– np. psychologowie, którzy z racji swoich 
kompetencji mogą być dla prawników poważnymi 
konkurentami.

Podsumowanie
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Przyszłość branży prawniczej i zawodu radcy prawnego zapowiada się 
interesująco – niesie ze sobą wiele szans, ale i zagrożeń. Aby rozwijać 
kancelarię w zmiennym otoczeniu warto skupić się na trzech celach 
strategicznych: (1) wdrożeniu przemyślanej strategii marketingowej 
kancelarii, (2) wprowadzeniu zmian podnoszących jej sprawność 
organizacyjną oraz (3) podniesieniu kompetencji biznesowych.

Strategia 
marketingowa

Jakie ma być miejsce kancelarii 
na rynku? Jaka specjalizacja? 

Jakie usługi? Jacy klienci?  
Jak pozyskiwani?  

Jakie przewagi  
nad konkurencją?

Doskonalenie 
kompetencji

Jak wykorzystać  
swoje predyspozycje?  

Czego się uczyć?  
W jaki sposób? 

Sprawna 
organizacja

Jak poprawiać efektywność?  
Jak poprawiać jakość usług?  

Jak wdrażać zmiany? 

Filary  
sukcesu

Kancelarie indywidualne mogą rozwijać się dyna-
micznie pod warunkiem, że będą wprowadzać nowe 
metody zarządzania i  podnosić kompetencje bizne-
sowe.

Metody przedstawione w  tej części opracowania są 
adekwatne zarówno dla wieloosobowych jak i  indy-
widualnych kancelarii prawnych. Używa się ich z po-
wodzeniem od wielu lat w  innych branżach gospo-
darki, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. 
Czas, aby upowszechniły się także branży prawniczej.

Ważne, aby dostosować zakres opisywanych metod 
zarządzania do specyfiki kancelarii indywidualnych - 
wykorzystać ich potencjał zachowując jednocześnie 
prostotę i zdrowy rozsądek.

Na końcu każdego kolejnego rozdziału przedstawiono kilkadziesiąt praktycznych po-
rad dla kancelarii indywidualnych
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Rysunek 2. Tworzenie strategii kancelarii w 7 krokach

Opracowanie własne.

Prace nad strategią:

• porządkują myślenie o własnym biznesie, są okazją 
do pogłębionej refleksji nad życiem zawodowym 
i pozazawodowym,

• mobilizują do poszukiwania i analizy informacji 
o otoczeniu rynkowym,

• pozwalają na sformułowanie konkretnych i osiągalnych 
celów, dając prawnikowi poczucie kontroli 
i bezpieczeństwa,

• obejmują stworzenie planu konkretnych działań 
wdrożeniowych, który staje się dla kancelarii 
narzędziem codziennej pracy nad rozwojem,

• w kancelariach kilkuosobowych pozwalają 
zmotywować i zintegrować zespół, jeżeli zostanie on 
umiejętnie włączony w tworzenie i wdrażanie strategii.

Strategia powinna być opracowana na piśmie, nie musi być 
to obszerny dokument - często wystarczy parę stron.

W zmiennych czasach wieloletnie plany przestały się spraw-
dzać. Opracowując i  wdrażając strategię należy zachować 
elastyczność. Strategia wyznacza ramy a w tych ramach 
jest miejsce na poszukiwanie i testowanie nowych pomy-
słów na rozwój oraz na zmiany samej strategii. 

Strategia marketingowa to koncepcja rozwoju kancelarii na rynku.  
Odpowiada na pytania: Po co i dla kogo kancelaria funkcjonuje na rynku?  
Jaką wartość daje klientom? Czym różni się od konkurencji? Jak komunikuje 
się z otoczeniem i jak pozyskuje klientów? Poszczególne elementy strategii 
zostaną wyjaśnione w dalszej części raportu.

Duża część radców prawnych prowadzących kancelarie indywidualne opracowywała już wielokrot-
nie strategie postępowania, dla swoich klientów. Pytania o cele, metody działania, dostępne zasoby, 
plan komunikacji i działań towarzyszą często przygotowaniu strategii prowadzenia sporu. Opraco-
wując strategię kancelarii warto potraktować swoją firmę z taką uważnością i starannością, z jaką 
traktuje się najważniejszego klienta.

Diagnoza sytuacji 
Silne i słabe strony kancelarii oraz szanse  
i zagrożenia płynące z otoczenia rynkowego.

Zdefiniowanie misji kancelarii
Główny cel istnienia kancelarii  
- dlaczego istnieje, komu i jak służy.

Określenie wizji kancelarii
Aspiracje - czym ma być kancelaria  
w horyzoncie 3-5 lat.

Zdefiniowanie propozycji wartości 
Zestaw cech, które powodują,  
że klient wybiera tę, a nie inną kancelarię.

Zaprojektowanie komunikacji z rynkiem
W jaki sposób kancelaria  
będzie promować swoje usługi?

Określenie celów marketingowych
Jaki cel główny i cele pośrednie  
mają służyć realizacji wizji?

Zdefiniowanie planu działania 
Jakie konkretne działania podejmie kancelaria,  
aby zrealizować cele marketingowe?

Krok       1

Krok       2

Krok       3

Krok       4

Krok       5

Krok       6

Krok       7



Strategie konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych Rekomendacje dla kancelarii indywidualnych Przemyślana strategia 44

Ogromną wartość przy formułowaniu strategii mają 
osobiste aspiracje i preferencje związane z wykony-
waną pracą. 

 chęć podróżowania praca w jednym miejscu

 praca w biurze praca zdalna

 niezależność wykonywanie poleceń

chęć pracy w środowisku 
stabilnym i bezpiecznym

dynamicznym  
i niosącym ryzyko

 skłonność  
do eksperymentowania

akceptowanie  
działań rutynowych

praca “od projektu 
 do projektu” praca ciągła

mniejsze, ale stabilne 
wynagrodzenie

większe, ale nie zawsze 
pewne dochody

wysoki poziom stresu niski poziom stresu

Opracowanie własne

Trudno jest formułować cele biznesowe, jeżeli nie 
odpowiedziało się najpierw na pytanie, w jaki sposób 
ten biznes ma służyć jego właścicielowi. 

Odpowiedzi na pytania o  życiowe priorytety różnią 
się oczywiście w zależności od tego, kto ich udziela. 
Inne cele formułuje 34-letni właściciel rozwijającej 
się dynamicznie kancelarii, inne 50-letni partner 
w kancelarii o ustabilizowanej pozycji rynkowej. Ina-
czej odpowiada właściciel kancelarii w  niewielkim 
mieście powiatowym, inaczej świeżo upieczony radca 
prawny z dużego miasta. Innych odpowiedzi udzielają 
kobiety, innych mężczyźni. Z innymi wyzwaniami bo-
rykają się prawnicy o różnych typach osobowości. 

Zdarza się, że wynikiem takiej refleksji jest rezygna-
cja z  prowadzenia kancelarii w  obecnym kształcie 
i wybór nowej ścieżki kariery zawodowej.

Przed rozpoczęciem prac nad strategią warto zastanowić się  
nad fundamentalnymi pytaniami dotyczącymi tego, czym w ogóle  
ma być praca zawodowa w życiu radcy prawnego, jaka jest jego 
osobista definicja sukcesu i życiowe priorytety. 

Opracowanie strategii jest szansą na dokonywanie odważnych wyborów życiowych.  
Nieuwzględnienie ważnych pozabiznesowych czynników może nieść ze sobą trudne 
do zaakceptowania długoterminowe konsekwencje. Wielu radców prawnych prowadzi 
latami działalność, która nie przynosi im wystarczającej satysfakcji, a trudno im pod-
jąć decyzję o zmianie sytuacji zawodowej. Czują się, jakby tkwili w pułapce status quo. 
Prace nad strategią mogą być okazją, aby to zmienić.

Ogromną wartość  
przy formułowaniu  

strategii mają osobiste  
aspiracje i preferencje  

związane z wykonywaną  
pracą. 
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• Często spotykanym rozwiązaniem jest tworzenie wspólnot biu-
rowych. Kancelarie indywidualne zachowują niezależny charak-
ter, ale dzielą się kosztami (biura, personelu, inwestycji, marketin-
gu itd.).

• Innym rozwiązaniem jest głębsza integracja - zakładanie spó-
łek prawniczych gdzie nie tylko optymalizuje się koszty, ale dzieli 
obowiązkami dotyczącymi zarządzania, realizuje wspólną strate-
gię, łatwiej zdobywa rozpoznawalność.

• Możliwe jest również tworzenie partnerstwa biznesowego 
np. z doradcami podatkowymi, księgowymi, firmami doradczymi, 
detektywistycznymi itd. 

• Znane są przykłady radców prawnych, którzy zaprzestali samo-
dzielnej działalności tworząc dział prawny u swoich klientów.

• Kolejną strategią może być przejście do kancelarii wieloosobo-
wych. Szukają one często doświadczonych prawników, szczegól-
nie, jeżeli są oni gotowi wnieść do kancelarii swoją klientelę. 

Radca prawny powinien starannie rozważyć szanse i zagrożenia ta-
kich decyzji. Współpracę z  innymi podmiotami warto rozpoczynać 
od małych kroków, a dopiero po zdobyciu doświadczeń, dokonywać 
odważniejszych posunięć.

Uporczywe trwanie w  paradygmacie 
samodzielnej działalności może mieć 
niekorzystne skutki. Warto otworzyć 
umysł na inne rozwiązania. Praca 
w  większym zespole może przynieść 
szereg korzyści.:

• lepsza jakość,

• mniejsze koszty,

• szerszy zakres usług,

• obsługa większych klientów,

• większe możliwości inwestycji,

• specjalizacja wewnętrzna,

• dostęp do nowych rynków.

W trakcie prac nad strategią warto zadać pytanie - czy rozwijać działalność 
własnymi siłami, czy połączyć się z innymi prawnikami prowadzącymi 
kancelarie indywidualne. Można rozważyć także przeniesienie działalności  
do kancelarii wieloosobowych, utworzenie działu prawnego przedsiębiorstwa, 
czy zawieranie porozumień z firmami nieprawniczymi.

Łączenie się przedsiębiorstw jest naturalnym zjawiskiem na konkurencyjnych rynkach. 
W przypadku branży prawniczej ograniczeniem jest trudność w wypracowaniu wspólnej wi-
zji, osobiste aspiracje czy konieczność poświęcenia niezależności na rzecz pracy w zespole. 
Przejście z pozycji prawnika indywidualnego na prawnika pracującego w zespole bywa trud-
nym wyzwaniem. Może być jednak bardziej opłacalne, niż samodzielne zmaganie się z prze-
ciwnościami.
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Opracowanie własne

Na sytuację każdej kancelarii wpływa szereg czynników. Wy-
nikają one z makrootoczenia (zmienia się świat), z sytuacji 
w branży (zmienia się branża usług prawniczych) i z czyn-
ników wewnętrznych – związanych ze specyfiką konkretnej 
kancelarii oraz osoby właściciela. Aby skutecznie konkuro-
wać trzeba obserwować te zmiany bez względu czy prowadzi 
się wieloosobową firmę prawniczą, czy indywidualną kance-
larię radcowską. Jeżeli radca prawny nie będzie ich analizo-
wał, kancelaria może stać się mniej efektywna, a więc mniej 
konkurencyjna.

Celem diagnozy jest identyfikacja silnych i słabych 
stron kancelarii oraz szans i zagrożeń wynikających 
z otoczenia, w którym działa.

Diagnoza umożliwia odkrycie kluczowych kompeten-
cji kancelarii. Pozwalają one zaoferować klientom 
wartość większą niż konkurencja. Są one podstawo-
wymi aktywami firmy prawniczej – aktywami, które 
należy rozwijać i które warto chronić. Kluczowe kom-
petencje powinny spełniać cztery warunki:

• znaczenie dla klienta – powinny one powodować, 
że klient będzie widział przydatność kancelarii 
w obszarze dla niego ważnym,

• dostrzeżenie przez klienta – jeżeli klient  
nie dostrzeże, iż kancelaria posiada kompetencje 
w ważnych dla niego obszarach,  
nie zostaną one wykorzystane,

• trwałość – a więc odpowiednia ochrona przed 
utratą (związaną np. z odejściem  
z pracy prawnika),

• trudność do skopiowania przez konkurencję.

Punktem wyjścia do opracowania strategii  
powinna być diagnoza obecnej sytuacji kancelarii  
- jej wnętrza oraz otoczenia, w którym działa.

Dobrze przeprowadzona diagnoza pozwala na poszukiwanie najlepszych pomysłów  
co do kierunków dalszego rozwoju.
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MOCNE STRONY – pozytywnie wyróżniają kancela-
rię w otoczeniu, mogą mieć charakter materialny  
lub niematerialny.

SŁABE STRONY – czynniki blokujące rozwój kance-
larii teraz i w przyszłości, mogą mieć charakter mate-
rialny i niematerialny.

Przykładowe mocne strony 

Kancelaria:

• Lojalni klienci?

• Specjalizacja?

• Sprawny aplikant?

• Dobra komunikacja z klientami?

• Wykorzystywane technologie?

• Szeroka sieć kontaktów?

• Dobry wizerunek w Internecie?

• Umiejętności językowe?

• Sprawna organizacja pracy?

• Wysoka dochodowość kancelarii?

Właściciel:
• Umiejętności? 
• Doświadczenie? 
• Predyspozycje i cechy osobowości?

Przykładowe słabe strony 

Kancelaria:

• Brak strategii?

• Przestarzałe komputery?

• Niewygodna lokalizacja?

• Brak umiejętności technicznych?

• Brak aplikanta?

• Brak stałych źródeł przychodów?

• Brak specjalizacji?

• Przeciążenie pracą?

• Brak strony www?

• Niewykorzystywanie mediów społecznościowych?

Właściciel:
• Brak kluczowych umiejętności? 
• Brak doświadczenia? 
• Predyspozycje i cechy osobowości?

Opracowanie własne

Diagnoza kancelarii prowadzi do zdefiniowania jej silnych i słabych stron oraz 
identyfikacji szans i zagrożeń wynikających z otoczenia. Analiza SWOT pozwala 
na syntetyczne przedstawienie tych elementów i poszukiwanie pomysłów  
- jak wykorzystać szanse i silne strony, co poprawiać i jak uniknąć zagrożeń.
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Diagnoza kancelarii prowadzi do zdefiniowania jej silnych i słabych stron oraz 
identyfikacji szans i zagrożeń wynikających z otoczenia. Analiza SWOT pozwala 
na syntetyczne przedstawienie tych elementów i poszukiwanie pomysłów  
- jak wykorzystać szanse i silne strony, co poprawiać i jak uniknąć zagrożeń.

Diagnoza powinna być dokonana w oparciu o obiektywne kryteria, na podstawie da-
nych gromadzonych w kancelarii, rozmów z klientami, pracownikami, dostawcami, na 
podstawie danych dotyczących rynku. W opracowaniu diagnozy może pomóc też do-
radca zewnętrzny. 

SZANSE – to zjawiska w otoczeniu kancelarii, które 
odpowiednio wykorzystane mogą stać się bodźcem 
rozwojowym i pokonać istniejące trudności.

ZAGROŻENIA – to czynniki zewnętrzne,  
które są postrzegane jako bariery, utrudnienia, 
niebezpieczeństwa, dodatkowe koszty działania.

Przykładowe szanse 

• Dynamiczny rozwój branży,  
w której działa kancelaria?

• Zbliżające się duże zmiany  
regulacji prawnych?

• Brak na rynku kancelarii  
o podobnych kompetencjach?

• Pojawienie się technologii  
poprawiających efektywność?

• Polityka państwa wspierająca rozwój rynku,  
na którym działa kancelaria?

Przykładowe zagrożenia

• Rozwój portali zaspokajających te same potrzeby, 
co kancelaria?

• Duża liczba kancelarii  
o podobnym profilu działalności?

• Świadczenie takich samych usług  
przez firmy niebędące kancelariami?

• Słabe perspektywy branży,  
w której działa kancelaria?

• Podatność klientów na skutki  
spowolnienia gospodarczego?

• Zapowiadane zmiany prawne dotyczące rynku,  
na którym działa kancelaria?

Opracowanie własne
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Po przeprowadzeniu diagnozy przychodzi czas na wybór strategii. 
W którym kierunku ma rozwijać się kancelaria?  
Czy ma konkurować ekspercką wiedzą (np. w jakiejś dziedzinie 
prawa), bogatym doświadczeniem (np. branżowym), 
czy może sprawnością działania (np. umiejętnością sprawnego 
prowadzenia wielu spraw sądowych)?

David Maister31 wskazuje, że klienci poszukują kance-
larii, które wyróżniają się na rynku jedną z trzech kom-
petencji: wiedzą, doświadczeniem albo efektywnością. 
Przyjęcie którejkolwiek z tych strategii wiąże się z róż-
nymi konsekwencjami dla kancelarii we wszystkich ob-

szarach jej funkcjonowania: kadrowym, technologicz-
nym, organizacyjnym, marketingowym itd. Warto np. 
zwrócić uwagę, że popyt na usługi eksperckie jest 
mniejszy niż na usługi rutynowe, natomiast te ostatnie 
są bardziej narażone na automatyzację. 

WIEDZA DOŚWIADCZENIE EFEKTYWNOŚĆ

Kancelarie eksperckie,  
rozwiązujące unikalne,  

trudne i złożone problemy  
(np. proces w precedensowej,  

dużej sprawie).

Kancelarie rozwiązujące problemy 
złożone, ale powtarzające się  

od czasu do czasu  
(np. przejęcie przedsiębiorstwa,  
obsługa inwestycji budowlanej).

Kancelarie, rozwiązujące sprawnie 
i przystępnie cenowo  
problemy rutynowe  

(np. założenie spółki, windykacja).

„Klient z dużymi, złożonymi, obarczo-
nymi wysokim ryzykiem i  unikalnymi 
problemami będzie poszukiwał naj-
bardziej kreatywnego, utalentowane-
go i innowacyjnego doradcy lub firmy, 
jakich może znaleźć za niemal każdą 
cenę. Wcześniejsze doświadczenie 
w branży klienta lub kontakt z podob-
nymi problemami mogą być użytecz-
ne, ale mają wtórne znaczenie z punk-
tu widzenia potrzeby znalezienia 
wybitnej wiedzy eksperckiej.” 

“Duży poziom eksperckiej wiedzy jest 
tutaj potrzebny, a  efektywność nie 
jest bez znaczenia, ale duże doświad-
czenie z  podobnymi problemami jest 
warte dla klienta więcej niż poziom in-
telektualny doradcy czy niewielkie 
oszczędności.” 

„Tacy klienci szukają firmy doradczej, 
która zaspokoi ich potrzebę szybkiego 
rozpoczęcia i  załatwienia sprawy za 
niską cenę.” 



Strategie konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych Rekomendacje dla kancelarii indywidualnych Przemyślana strategia 50

Kolejnym pytaniem przy wyborze strategii jest to, czy kancelaria  
ma rozwijać nowe usługi lub wchodzić na nowe rynki,  
czy raczej trzymać się dotychczasowych i doskonalić to,  
co już się robi dobrze. Możliwe są tu 4 warianty.

Często odpowiedź na pytanie o wybór wariantu rozwoju wynika bezpośrednio z prze-
prowadzonej wcześniej diagnozy. Radcy prawni, gdy przeanalizują dane na temat kan-
celarii, odkrywają często, że posiada już ona wyróżniającą specjalizację albo wyjątko-
we cechy, o których znaczeniu nie mieli pojęcia. Wystarczy te elementy zdefiniować 
i rozwinąć do rangi kluczowego pomysłu strategicznego.

obecne usługi nowe usługi

O
b

ec
n

e 
ry

n
ki strategia penetracji rynku 

polega na oferowaniu  
dotychczasowych usług  

na dotychczasowym rynku 
(np. prowadzimy dalej sprawy rodzinne  

dla mieszkańców powiatu, w którym siedzibę  
ma kancelaria – udoskonalamy to, co już robimy).

strategia rozwoju usługi 
polega na oferowaniu nowych  

lub udoskonalonych usług  
dla dotychczasowych klientów

(np. nadal obsługujemy przedsiębiorców  
z branży żywnościowej, ale rozszerzamy  
nasze usługi o doradztwo podatkowe).

N
o

w
e 

ry
n

ki

strategia rozwoju rynku 
polega na oferowaniu  

dotychczasowych usług  
na nowych rynkach 

(np. zajmujemy się nadal sprawami pracowniczymi 
obsługując pracowników, ale zaczynamy poszukiwać 

klientów również wśród pracodawców).

strategia dywersyfikacji 
polega na oferowaniu  

nowych usług  
na nowych rynkach 

(np. rozpoczynamy świadczenie usług trudnych 
windykacji transgranicznych i szukamy klientów  

za granicą – nie robiliśmy tego do tej pory).
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Specjalizacja kancelarii stała się jednym z najczęstszych pomysłów  
na konkurowanie. Dwa główne jej rodzaje to specjalizacja 
merytoryczna lub branżowa.

Często odpowiedź na pytanie o wybór wariantu rozwoju wynika bezpośrednio z prze-
prowadzonej wcześniej diagnozy. Radcy prawni, gdy przeanalizują dane na temat kan-
celarii, odkrywają często, że posiada już ona wyróżniającą specjalizację albo wyjątko-
we cechy, o których znaczeniu nie mieli pojęcia. Wystarczy te elementy zdefiniować 
i rozwinąć do rangi kluczowego pomysłu strategicznego.

Specjalizacja merytoryczna (usługowa) polega na świad-
czeniu usług w zakresie wybranej gałęzi czy dziedziny pra-
wa. Na rynku funkcjonują kancelarie wyspecjalizowane w 
różnych dziedzinach prawa, np.:
• rodzinne,
• spadkowe,
• konkurencji,
• zamówień publicznych,
• własności intelektualnej,
• karne gospodarcze,
• ochrony danych osobowych,
• podatkowe,
• pracy,
• ochrony środowiska.

Wzrost konkurencji powoduje, że specjalizacje prawnicze 
są coraz węższe. Pozwala to na odróżnienie się od konku-
rencji. Chociażby w obszarze prawa rodzinnego można 
świadczyć takie usługi jak:
• rozwody dla mężczyzn, 
• rozwody z elementem przemocy domowej,
• międzynarodowe uprowadzenia rodzicielskie,
• rozwody transgraniczne,
• rozwody przedsiębiorców,
• mediacje rodzinne.

Rozwijają się kolejne specjalizacje, takie jak: prawo mody, 
reklamy, lotnicze, imigracyjne, sportowe, leśne, wodne czy 
kosmiczne.

Specjalizacja branżowa (rynkowa) polega na koncentracji 
w obsłudze danego typu klienta. Najczęściej dotyczy obsłu-
gi klientów z określonej branży gospodarki (dlatego nazywa 
się ją specjalizacją branżową), choć nie tylko. Obszary go-
spodarki, w których już działają kancelarie wyspecjalizowa-
ne rynkowo to np.:
• transport,
• handel detaliczny,
• gospodarka komunalna,
• kultura i sztuka,
• administracja samorządowa,
• branża spożywcza,
• branża muzyczna,
• branża edukacyjna.

Prawnicy znający specyfikę branży rozumieją dobrze, z jaki-
mi problemami prawnymi borykają się ich klienci. Potrafią 
rozmawiać z klientami ich językiem, stosując branżową ter-
minologię, a nawet branżowy slang. Pozyskiwanie klientów 
jest prostsze, ponieważ informacja o specjalizacji kancelarii 
rozchodzi się szybciej w środowisku branżowym.
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Podsumowaniem prac nad wyborem strategii jest 
zdefiniowanie misji, wizji i propozycji wartości.

Misja opisuje główny cel istnienia kancelarii - dlacze-
go istnieje, komu i jak służy.

Wizja określa aspiracje - czym ma być kancelaria 
w horyzoncie 3-5 lat, lub dłuższy.

Propozycja wartości to zestaw cech, które powodu-
ją, że klient wybiera tę, a nie inną kancelarię.

Zdefiniowanie misji, wizji oraz propozycji wartości 
jest punktem wyjścia do dalszych prac nad strategią 
marketingową i strategią rozwoju organizacji. 

Prawnik musi tak zorganizować swoją firmę i posiąść 
takie kompetencje, aby móc zrealizować swoje po-
mysły strategiczne.

Uwieńczeniem prac nad określeniem kierunków rozwoj kancelarii  
jest zdefiniowanie - misji, wizji oraz propozycji wartości.  
Są to niezbędne elementy każdej strategii marketingowej.  
Radca prawny powinien rozumieć dobrze te trzy pojęcia  
i określić za ich pomocą ramy działania swojej kancelarii. 

Zdefiniowanie misji, wizji oraz propozycji wartości jest ważnym i trudnym wyzwaniem 
intelektualnym. Warto jednak zmierzyć się z nim nie tylko po to, aby lepiej rozwijać 
swoją praktykę, ale również aby doskonalić umiejętność strategicznego myślenia. 

Quo vadis?

Wizja
- dokąd 

zmierzamy?
Misja 

- dlaczego 
istniejemy?

Propo   - 
zycja war-

tości
- czym wygry-

wamy? 
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Klasycznie sformułowana misja  
zawiera informacje o tym:

• co robi kancelaria  
– np. „świadczy pomoc prawną…”,

• dla kogo to robi  
– ’’...dla imigrantów z Europy Wschodniej…”,

• dlaczego to robi  
– „…aby znaleźli bezpieczne miejsce  
do spokojnego życia.”

Przykłady misji kancelarii:

• „zapewnić bezpieczeństwo prawne firmom 
informatycznym, aby mogły skoncentrować się na 
rozwoju biznesu”,

• „zapewnić kobietom będącym ofiarami przemocy 
domowej kompleksowe wsparcie prawne 
i psychologiczne, aby czuły się silne i bezpieczne”,

• „pomagać członkom lokalnej społeczności 
w rozwiązywaniu sporów w taki sposób, aby 
uniknęli długotrwałych procesów sądowych 
i zachowali relacje”. 

Misja kancelarii pozwala “trzymać kurs” w zmiennym otoczeniu. 
Mecenas, pracownicy oraz klienci wiedzą, jakie są ramy jej 
działalności i co należy robić. Pozwala też świadomie decydować także 
o tym, jakich zleceń nie przyjmować lub w jaki sposób nie postępować.

Jak może brzmieć misja Państwa kancelarii?

01 Co robi kancelaria?

02 Dla kogo to robi?

03 Dlaczego to robi?
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Wizja to wyobrażenie przyszłości kancelarii. 

Zazwyczaj formułuje się ją w krótkiej formie słownej. 

Przykłady

• „być kancelarią najczęściej wybieraną przez 
lokalnych przedsiębiorców realizujących 
inwestycje budowlane”,

• „być liderem w efektywności w prowadzeniu 
sporów sądowych w imieniu instytucji 
finansowych”,

• “być lokalną kancelarią najczęściej wybieraną 
przez klientów, którzy chcą uniknąć 
rozwiązywania sporów w sądzie”. 

Wizja opisuje aspiracje właściciela kancelarii oraz zespołu. 
Odpowiada na pytanie, co kancelaria chce osiągnąć w dłuższym 
horyzoncie strategicznym. Wizja to obraz przyszłości.

Jaka jest wizja Państwa kancelarii?

01 Kluczowe kompetencje

02 Priorytety

03 Pozycja na rynku

04 Inne...

Dzisiaj Za 3 lata Za 10 lat ?
lokalny lider w prowadzeniu 

sporów sądowych  
 

zespół 3 prawników

lokalny lider w prowadzeniu 
sporów sądowych  

przez przedsiębiorców 
 

zespół 5 prawników  
i osób  wspierających

lider w województwie 
wielkopolskim w obszarze 

rozwiązywania sporów 
gospodarczych 

zespół do 15  specjalistów 
od rozwiązywania konfliktów 

i osób wspierających.
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Propozycja wartości formułowana jest m.in. w opar-
ciu o posiadane predyspozycje, kompetencje kance-
larii oraz po analizie potrzeb klienta. Oto kilka przy-
kładów: 

• dojrzały radca prawny z bogatym doświadczeniem 
życiowym i biznesowym będzie cennym doradcą 
dla przedsiębiorcy, który poszukuje mądrych 
rekomendacji związanych z sukcesją biznesu,

• introwertyczny radca prawny z kompetencjami 
profesjonalnego coacha będzie wsparciem dla 
menedżera, który chce podjąć trudną decyzję 
biznesową i utknął w analizach,

• radca prawny posiadający umiejętności 
informatyczne będzie skutecznie wdrażał nowe 
technologie prawnicze u swoich klientów.

Wszystkie te przykłady łączy dobre dopasowanie 
predyspozycji i kompetencji radcy prawnego do waż-
nych dla klienta potrzeb. Propozycję wartości należy 
świadomie kształtować i rozwijać.

Przykłady ważnych cech kancelarii, które mogą dla 
niektórych klientów stanowić element propozycji 
wartości:

• szybkość działania,

• uczciwość i transparentność,

• dostępność (np. godziny otwarcia),

• niskie koszty,

• wsparcie psychologiczne w trudnych chwilach,

• bieżące informowanie o postępie spraw,

• styl prowadzenia spraw (bezkompromisowy  
albo koncyliacyjny)

• możliwość analizy dużych zbiorów danych,

• wirtualność,

• znajomość określonego języka obcego.

Propozycja wartości definiuje cechy, które stanowią dla klienta 
wartość i wyróżniają kancelarię na tle innych. Dzięki nim oferta 
kancelarii jest wybierana spośród wielu konkurencyjnych ofert.

Jakie są elementy propozycji wartości Państwa kancelarii? Co jest dowodem, że robicie to lepiej niż konkurencja?

01

02

03
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Po zdefiniowaniu misji, wizji i propozycji wartości  
warto przemyśleć, w jaki sposób kancelaria pokaże je światu,  
a więc stworzyć strategię promocji. 

Sposobów tworzenia strategii promocji jest wiele.  
Proces ten może wyglądać np. w następujący sposób:

Wszystkie opisane powyżej działania leżą w zakresie możliwości organizacyjnych, czasowych i bu-
dżetowych kancelarii indywidualnych. Są one, pod pewnymi warunkami, zgodne z zasadami etyki 
zawodowej radców prawnych. Ich używanie wiąże się z koniecznością zdobycia nowych kompeten-
cji. Umiejętne wykorzystanie mediów społecznościowych czy bloga oraz doskonalenie sztuki wystą-
pień publicznych wymaga szkoleń, lektury, ćwiczenia. 

K
ro

k 
1 Zdefiniowanie adresata działań promocyjnych  

Nie zawsze muszą to być docelowi klienci. Dla prawnika – specjalisty w dziedzinie 
cyberprzestępczości mogą to być inni prawnicy albo szefowie działów informatycznych.  
Dla prawnika zajmującego się optymalizacją podatkową mogą to być właściciele firm księgowych.

K
ro

k 
2 Zdefiniowanie celów promocji   

Może być to zbudowanie świadomości istnienia kancelarii na nowym rynku, promocja bardzo 
konkretnej usługi, pokazanie wyjątkowej kompetencji, uświadomienie potrzeb.

K
ro

k 
3 Zaprojektowanie stylu komunikacji

Forma, w jakiej prawnik opowiada o kancelarii, ma znaczenie. Potencjalni klienci są otoczeni 
przez usługodawców zachwalających swoje usługi. Zbudowanie własnego stylu komunikacji, 
który będzie atrakcyjny dla odbiorcy, jest wyzwaniem.

K
ro

k 
4

Wybór narzędzi promocji
Narzędzi, za pomocą których można komunikować się z rynkiem, jest wiele. Należą do nich m.in.: 
media społecznościowe, konferencje, blogi, szkolenia, komentarze medialne, publikacje, 
videoblogi, podcasty, e-booki, webinaria, platformy łączące klientów z prawnikami i wiele, wiele 
innych. Indywidualna kancelaria prawna powinna świadomie wybrać kilka narzędzi promocji, 
które jest w stanie wykorzystać.

K
ro

k 
5 Opracowanie celów szczegółowych, budżetu oraz planu działań promocyjnych

Ustalenie konkretnych celów działań promocyjnych oraz zdefiniowanie konkretnych zadań 
pozwalają na zachowanie konsekwencji i osiągnięcie rezultatów, które są oddalone w czasie.



Strategie konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych Rekomendacje dla kancelarii indywidualnych Przemyślana strategia 57

Radca prawny planujący strategię marketingową i stra-
tegię promocji powinien uwzględnić w nich znaczenie 
narzędzi marketingu internetowego. Opanowanie 
umiejętności posługiwania się nimi wymaga wysiłku, 
ale po ich nabyciu używanie narzędzi internetowych 
staje się naturalne tak, jak posługiwanie się telefo-
nem czy mailem. Odpowiednia strategia wykorzysta-
nia tych narzędzi pozwala radcy prawnemu prowadzą-
cemu kancelarię indywidualną konkurować 
z wieloosobowymi kancelariami z całej Polski i świata.

• Strona internetowa pełni rolę reprezentacyjną. 
Jeżeli treści zamieszczone na niej są nieadekwat-
ne do problemu klienta, napisane niezrozumiałym 
językiem lub estetyka strony nie spełnia współcze-
snych standardów - prawnik może stracić kredyt 
zaufania potencjalnego klienta.

• Strony Internetowe mogą pełnić nie tylko rolę 
reprezentacyjną - mogą stać się skutecznymi na-
rzędziami sprzedażowymi. Jeżeli radca prawny 
zamieści na swojej stronie poradnik (e-book) doty-
czący problemów rozwiązywanych przez kancela-
rię, może zacząć pozyskiwać zapytania od poten-
cjalnych klientów.

• Blogi prawnicze pozwalają dotrzeć do dużej grupy 
odbiorców, pozwalają generować nowe kontakty 
albo uwiarygadniać radcę prawnego wśród osób, 

które usłyszały o nim w inny sposób. Blogi mogą być 
najtańszą i najskuteczniejszą formą promocji usług 
kancelarii. Należy pamiętać o tym, że wpisy na nich 
umieszczone mają trwały charakter i “pracują” na ko-
rzyść kancelarii przez wiele lat. 

• Media społecznościowe dają możliwość nawią-
zywania kontaktów, rozwijania relacji międzyludz-
kich, pozyskiwania klientów i współpracowników, 
wymiany wiedzy, doświadczeń, promocji materia-
łów zamieszczanych na blogu i stronach interneto-
wych. Pomagają one także w odbiorze wartościo-
wych dla radcy prawnego treści. Dzięki dołączeniu 
do odpowiednich grup tematycznych, polubieniu 
profili osób opiniotwórczych, radca prawny uzy-
skuje stały dostęp do informacji i wiedzy zwią-
zanych z jego zawodowymi zainteresowaniami. 
Istotna część komunikacji społecznej odbywa się 
dziś poprzez media społecznościowe - warto w niej 
aktywnie uczestniczyć. Klienci, szczególnie młod-
szego pokolenia, preferują często kontakt za po-
średnictwem mediów społecznościowych ponad 
kontakt mailowy czy telefoniczny.

• Kancelarie indywidualne dysponują również inny-
mi narzędziami promocji usług w Internecie - we-
binaria, publikacje, podcasty, e-booki, videoblogi, 
e-mail marketing - to tylko niektóre z nich. 

Szczególną rolę w komunikowaniu się z rynkiem odgrywają dzisiaj  
narzędzia internetowe, m.in. strony www, blogi oraz media społecznościowe. 

Pierwsze doświadczenia w wykorzystaniu potencjału Internetu przez radcę prawnego prowadzące-
go kancelarię indywidualną mogą być trudne, a nawet zniechęcające. Opisywane narzędzia zaczy-
nają przynosić rezultaty zazwyczaj po dłuższym okresie ich używania. Warto jednak podjąć wysiłek 
nabycia umiejętności ich wykorzystania poprzez udział w szkoleniach, lekturę, skorzystanie z do-
radztwa czy obserwację metod stosowanych przez inne kancelarie.
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Strategia marketingowa powinna zawierać plan działania.  
Może on być mniej lub bardziej szczegółowy. Ważne, aby był ciągle 
aktualizowany i stał się narzędziem zarządzania kancelarią.  
Poniższy szablon to przykład najprostszej, skróconej strategii.  
Może być wykorzystany przez radców, którzy po raz pierwszy definiują  
ramy działalności swojej kancelarii. Zainteresowane osoby znajdą z łatwością 
szereg poradników i materiałów przydatnych przy opracowaniu pełnej strategii.

Misja kancelarii

Wizja kancelarii

Propozycja wartości

Cele marketingowe na 2-3 lata

(cel główny i cele szczegółowe)

Działania, które podejmę 
w najbliższych 12 miesiącach

Działanie Termin
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Rekomendacje dotyczące aktywności marketingowych  
kancelarii indywidualnej w Internecie

Budowa wizerunku i pozyskiwanie klientów w Internecie - sugerowane działania.

Zadbać o wygląd strony internetowej. Upewnić się, że strona ma 
stylistykę zgodną ze współczesnymi zasadami projektowania. Po-
prosić o  opinię na temat strony specjalistów i  znajomych. Spraw-
dzić, czy strona wyświetla się prawidłowo na urządzeniach mobil-
nych i  czy zawiera wszystkie informacje kontaktowe. Ocenić 
łatwość poruszania się po treściach.

Zadbać, o  jakość treści na stronach internetowych. Dostosować 
język używany na stronie do odbiorcy. Zaakcentować silne strony 
kancelarii. Zaprezentować konkretne przykłady problemów roz-
wiązanych dzięki kancelarii. Poprosić specjalistów o  ocenę, czy 
strona kancelarii zawiera odpowiednie dla wyszukiwarek treści. Za-
poznać się ze stronami polskich i zagranicznych kancelarii o podob-
nej specjalizacji.

Zadbać o rekomendacje klientów, pokazać je na stronie, poprosić 
klientów o rekomendacje (“gwiazdki” i opinie) przy profilach kance-
larii na portalach społecznościowych i profilu firmowym Google.

Rozważyć założenie bloga prawniczego pokazującego specjalizację 
lub promującego konkretną usługę. Przeczytać publikacje na temat 
zasad prowadzenia blogów prawniczych. Znaleźć blogi o podobnej 
tematyce w Polsce i za granicą oraz zapoznać się z treściami, formą 
i sposobem prowadzenia. Wziąć udział w warsztatach na temat wy-
korzystania bloga w marketingu prawniczym. 

Wziąć udział w  warsztatach umiejętności pisania prostym, zrozu-
miałym dla odbiorcy językiem.

Regularnie wymieniać się doświadczeniami z  innymi prawnikami, 
którzy są aktywni marketingowo w sieci, a nie są bezpośrednią kon-
kurencją.

Zaprojektować swoją aktywność w  mediach społecznościowych, 
takich jak LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Wziąć udział 
w szkoleniu dotyczącym wykorzystania mediów społecznościowych 
w marketingu prawniczym. Polubić profile osób i kancelarii, które ro-
bią to najlepiej. Zapisać się do grup i polubić profile specjalistów od 
e-marketingu. Zapisać się do grup i  polubić profile obserwowane 
przez potencjalnych klientów kancelarii i adresatów działań promo-
cyjnych. Wypracować nawyk zapraszania nowo poznanych osób do 
sieci kontaktów. Wziąć udział w pierwszej dyskusji/interakcji. Opubli-
kować pierwszy wpis.

Nauczyć się analizować ruch na stronie internetowej lub blogu. 
Przeczytać poradniki, obejrzeć filmy instruktażowe na temat Go-
ogle Analytics. Poprosić fachowców o pomoc w założeniu i skonfi-
gurowaniu konta Google Analytics lub zrobić to samodzielnie. Wy-
brać mierniki i regularnie je analizować.

Rozważyć założenie profilu na portalu łączącym prawników z po-
tencjalnymi klientami. Zapytać sprzedawców o  koszty i  korzyści. 
Zapytać o doświadczenia znajomych prawników, którzy już posia-
dają taki profil. Poszukać w sieci informacji na temat użyteczności 
takich rozwiązań.

Rozważyć napisanie poradnika (e-booka) na temat problemu, 
z którym klienci zwracają się o pomoc do kancelarii. Zapoznać się 
z  treścią podobnych e-booków (polskich i  zagranicznych). Dowie-
dzieć się o sposobach wypromowania e-booka i wykorzystania go 
do promocji i sprzedaży usług kancelarii - obejrzeć filmy instrukta-
żowe, przeczytać poradniki na ten temat, wziąć udział w szkoleniu. 
Napisać e-booka samodzielnie albo zwrócić się do specjalistów. Po-
prosić znajomych o  ocenę projektu publikacji. Skontaktować się 
z twórcami strony internetowej z prośbą o pomoc w umieszczeniu 
e-booka na stronie lub blogu.
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Rekomendacje dotyczące aktywności marketingowych  
kancelarii indywidualnej

Nawiązywanie kontaktów i pielęgnowanie relacji - sugerowane działania

Zdobyć wiedzę na temat technik i narzędzi sprzedaży usług dorad-
czych/usług profesjonalnych poprzez lekturę, oglądanie filmów 
instruktażowych, szkolenie. Przeprowadzić profesjonalny test oso-
bowości w biznesie (szczegóły w rozdziale “Doskonalenie kompe-
tencji”) pod kątem predyspozycji i kompetencji sprzedażowych. Zi-
dentyfikować bariery (wiedza, przekonania, umiejętności,  
oświad czenie…), które utrudniają komunikację z  potencjalnymi 
klientami. Opracować plan doskonalenia umiejętności sprzedażo-
wych.

Uporządkować bazę posiadanych kontaktów. Przejrzeć kontakty 
(klienci, byli klienci, dostawcy, współpracownicy, koleżanki/koledzy 
prawnicy).Podjąć decyzję, które kontakty warto odświeżyć i w jaki 
sposób (w jakiej formie, przy jakiej okazji, kiedy). Poszukać w Inter-
necie aktualnych informacji o wybranych osobach - znaleźć profil na 
LinkedIn lub Facebook. Zaprosić do sieci kontaktów. Wykorzystać 
wyszukiwarkę, w tym wyszukiwarkę grafiki Google.

Rozważyć wprowadzenie w  kancelarii oprogramowania pomaga-
jącego efektywniej zarządzać kontaktami/relacjami. Takie opro-
gramowanie (CRM) przechowuje nie tylko dane adresowe, ale tak-
że notatki z  rozmów, historię korespondencji, ważne informacje, 
pomysły, zadania itd. Dzięki niemu można planować kolejne interak-
cje z  potencjalnymi klientami i  znacznie podnieść jakość relacji. 
Można też badać efektywność działań sprzedażowych.

Lepiej rozpoznać potrzeby obecnych klientów, aby pozyskiwać od 
nich więcej zleceń i pogłębiać relacje. Zapoznać się  dokładniej z infor-
macjami dostępnymi w Internecie - stroną www, aktualnościami, do-
niesieniami medialnymi, danymi z KRS, listami rankingowymi itd. Czę-
ściej spotykać się z  klientem osobiście np. przy podsumowaniu 
zakończonego zlecenia, w celu omówienia ważnej kwestii itd. Zadawać 
pytania o plany, poprosić o oprowadzenie po zakładzie. Pojawiać się na 
wydarzeniach firmowych. Poznawać kolejnych pracowników i jeszcze 
lepiej poznawać firmę klienta.

Wybrać środowisko, organizację, grupy nieformalne, w  których 
funkcjonują obecni i  potencjalni klienci oraz osoby polecające. 
W  zależności od profilu kancelarii i  zainteresowań właściciela, 
może to być np. stowarzyszenie branżowe. Może to być również 
grupa nieformalna skupiona wokół wspólnych zainteresowań (np. 
sport, rozwój osobisty itd.). Uczestniczyć aktywnie w spotkaniach 
i  pracach organizacji - realizowanie wspólnych celów pozwala bu-
dować jeszcze trwalsze relacje.

Wyszukać w Internecie wydarzeń, w których uczestniczą klienci. 
Mogą to być konferencje, targi, szkolenia, spotkania nieformalne. 
Uczestniczyć w  nich regularnie, aby lepiej rozumieć problemy, 
z  którymi mierzą się klienci, poznawać nowe osoby i  pielęgnować 
kontakty.

Zaproponować lokalnemu samorządowi przeprowadzenie szkolenia 
dla radców prawnych z tematyki związanej ze specjalizacją kancela-
rii. Powtarzać szkolenia przynajmniej raz w roku. Dzielić się swoimi 
doświadczeniami i  wiedzą z  innymi prawnikami. Mogą oni być cen-
nym źródłem poleceń.

Wykorzystać śniadania, obiady i kolacje biznesowe do pogłębiania 
kontaktów z  osobami, które mogą stać się źródłem poleceń lub 
w  inny sposób przysłużyć się do poprawy działalności kancelarii. 
Nauczyć się zapraszania “z klasą” na wspólny posiłek.

Nawiązać kontakty z organizatorami szkoleń/konferencji prowa-
dzonych dla potencjalnych klientów. Zaproponować poprowadze-
nie tematu interesującego uczestników konferencji/szkoleń. Firmy 
szkoleniowe chętnie nawiązują współpracę z  osobami, które mają 
do zaprezentowania ciekawy temat i potrafią poprowadzić szkole-
nie. Nawiązać kontakty z uczelniami prowadzącymi studia podyplo-
mowe. Wykładanie na takich studiach jest również okazją do nawią-
zywania nowych kontaktów.

Nauczyć się prosić klienta o informację zwrotną i ocenę współpra-
cy. Opracować scenariusz rozmowy, który pozwoli uzyskać uwagi 
klienta co do jakości obsługi, komunikacji itd. Powtarzane cyklicznie 
rozmowy z klientami pozwalają na odkrycie silnych i słabych stron 
kancelarii. Klienci chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami, jeżeli 
rozmowa jest profesjonalnie przygotowana.
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Sprawna kancelaria generuje w tym samym czasie większą wartość,  
niż kancelaria borykająca się z problemami organizacyjnymi. Sprawność działania 
przekłada się na większą satysfakcję klientów, lepszą pozycję na rynku, wyższe dochody.  
Nad podnoszeniem sprawności należy nieustannie pracować, ponieważ świat zmienia się 
i te metody, które przynosiły dobre efekty przed dekadą, niekoniecznie sprawdzają się dziś. 

Do kwestii sprawności organizacji warto podejść metodycznie. Punktem wyjścia może być diagnoza kance-
larii np. wewnętrznych procedur i schematów postępowania, komunikacji w zespole, wykorzystania narzę-
dzi IT. Taka diagnoza pozwala na zdefiniowanie celów i działań, które pomogą je osiągnąć. Jeżeli celem ma 
być podniesienie sprawności posługiwania się edytorem tekstów - działaniem może być szkolenie, nauka 
skrótów klawiaturowych, wykorzystanie nieznanych do tej pory funkcji itd. Te działania nie są skomplikowa-
ne a ich efekty bywają zaskakujące. Do usprawniania organizacji należy podejść jako do ciągłego, nigdy nie 
kończącego się procesu. 

Kancelaria, w  której poziom zarządzania jest niski, nie będzie w  stanie 
wdrażać w życie swoich pomysłów strategicznych, jakość usług może być 
niższa a  dochody mniej satysfakcjonujące. W  takich firmach prawniczych 
można usłyszeć często zdanie: „nie mamy czasu na rozwojowe projekty, po-
nieważ każdą chwilę poświęcamy na pracę merytoryczną i  obsługę klien-
tów”. 

Radca prawny, który zauważa, że nie jest w stanie realizować swoich pomy-
słów biznesowych, powinien zastanowić się, jakie rzeczywiste powody 
(organizacyjne, technologiczne, psychologiczne) kryją się za tym proble-
mem i jak go rozwiązać?

Podnosić efektywność można na wiele sposobów, np. poprzez: 
• wdrożenie lub lepsze wykorzystanie narzędzi informatycznych  

(np. wdrożenie oprogramowania do zarządzania kancelarią  
lub nauczenie się skrótów klawiaturowych w Wordzie i Windows),

• wprowadzenie nowych zachowań i modyfikacje procedur  
(np. proszenie klientów o informację zwrotną na temat jakości obsługi 
po zakończeniu zlecenia),

• zmiany w zakresach obowiązków  
(np. przekazanie asystentowi procesu fakturowania czy windykacji),

• nabywanie lub doskonalenie umiejętności biznesowych  
(np. delegowania czy udzielania informacji zwrotnej).

oszczędność  
15 minut dziennie przy...

230 dniach  
pracy w roku daje...

3.450 minut w roku, czyli...
58 godzin, a więc...

7 dni roboczych  
w roku, które można

 przeznaczyć  
na inne zadania  
lub odpoczynek.
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Warto nauczyć się podejścia Deminga poprzez lekturę, oglądanie filmów instruktażowych, udział 
w szkoleniu. Można w ten sposób znacznie podnieść skuteczność wdrażania zmian w organizacji 
pracy kancelarii.

Deming podkreślał m.in. potrzebę:
• stałego doskonalenia organizacji, 
• koncentrowania się na celach długoterminowych, 
• braku tolerancji dla marnotrawstwa  

i powtarzania błędów,
• wybierania dostawców oferujących korzystny 

stosunek ceny do jakości, a nie najtańszych,
• ciągłego szkolenia pracowników,
• wyeliminowania atmosfery strachu przed błędami,
• zaangażowania pracowników w proces doskonalenia.

Przykład zastosowania podejścia Deminga w kancelarii. 

Radca prawny zauważa, że duża część kontaktów telefo-
nicznych nie prowadzi do spotkań.

• Przeprowadza staranną analizę sytuacji: ile telefonów 
kończy się spotkaniami, a ile nie? Jak przebiegają 
te rozmowy? Czym różnią się te skuteczne od 
nieskutecznych? 

• Następnie poszukuje odpowiedzi na pytanie o metody 
poprawy wyników takich rozmów. Czyta, spotyka się 
ze specjalistą, projektuje nowy sposób prowadzenia 
rozmowy: mniej mówić, więcej słuchać, zadawać 
właściwe pytania, wprowadzić do rozmowy strukturę, 
wchodzić z klientem w kontakt emocjonalny, zbudować 
relację...

• Następuje faza testowania. Mecenas stosuje metody 
określone w fazie planowania. Mierzy stosunek 
telefonów kończących się spotkaniem  
do telefonów bez dalszych konsekwencji.  
Okazuje się, że skuteczność wzrosła.

• Kolejny etap to refleksja: dlaczego nowa metoda 
prowadzenia rozmów działa lepiej? Odkryciem jest 
np. że ten, kto zadaje pytania, kontroluje przebieg 
rozmowy oraz że klient, który mówi, angażuje się 
w proces sprzedaży.

W  czwartym etapie następuje pełne wdrożenie nowego 
wzorca zachowania, śledzenie wyników i dalsze doskona-
lenie procesu. 

Cykl doskonalenia nigdy się nie kończy.

Dokonywanie usprawnień organizacyjnych nigdy się nie kończy.  
Jednym z najskuteczniejszych narzędzi pozwalających na doskonalenie metod 
działania jest Cykl Deminga. Zastosowanie tego podejścia do doskonalenia 
organizacji pozwala na wdrażanie nawet najbardziej ambitnych zmian.

Jaki jest problem?  
Co chcemy osiągnąć?  
Co możemy zrobić?  
Po czym poznamy,  
że nastąpiła poprawa?

Wdrażamy zmiany, 
tworząc nowy standard 
działania i śledzimy wyniki.

Analizujemy wyniki, weryfi-
kujemy założenia, wyciąga-
my wnioski. Zadajemy  nie 
tylko pytanie „czy to dzia-
ła?”, ale przede wszystkim 
„jak i dlaczego to działa?”

Wprowadzamy w życie plan, 
testując efekty na małej pró-
bie. Prowadzimy staranną 
obserwację tak, jakby to był 
naukowy eksperyment.

Cykl  
Deminga



Strategie konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych Rekomendacje dla kancelarii indywidualnych Sprawna organizacja 64

Drugą metodą systematycznego udoskonalania kancelarii jest podejście procesowe. 
Polega ono na traktowaniu kancelarii (nawet jednoosobowej) jako zbioru procesów  
(procedur, utartych schematów działania), składających się z sekwencji działań,  
które można usprawniać, uzyskując coraz lepsze wyniki “na wyjściu”.  
Myślenie procesowe powinno być prawnikom bliskie - często tworzą oni dla klientów 
algorytmy postępowania. Warto zastosować je w pełni w kancelarii.

Radcowie prawni, pragnący udoskonalać swoje organizacje, powinni uczyć się myślenia proceso-
wego. W połączeniu z Cyklem Deminga oraz umiejętnością zarządzania projektami, pozwala ono 
na stworzenie organizacji, która ciągle się doskonali. Takie podejście nie jest zastrzeżone tylko dla 
dużych organizacji. Przynosi korzyści nawet w kancelarii jednoosobowej.

Przykład usprawniania procesu w kancelarii:

• W trakcie badania satysfakcji klientów radca prawny dowiedział się,  
że niektórych denerwowało to, że dzwonił do nich aplikant i wypytywał 
o informacje, które zostały już przekazane mecenasowi podczas spotkania.

• Rozmawiając z zespołem radca prawny usłyszał, że często nie przekazuje 
precyzyjnie albo nie przekazuje pełnych informacji o sprawie.  
Aplikant musi „czytać w myślach” mecenasa albo dzwonić do klienta. 
Mecenas organizował po wizytach klientów spotkania wewnętrzne,  
ale niektóre informacje po prostu „umykały”. Ponadto mecenas wykonywał 
podwójną pracę – spotykał się w sprawie dwa razy – najpierw z klientem 
a potem z aplikantem. W skali roku tracił przez to prawie 40 godzin  
- 5 dni roboczych!

•  Proces biznesowy nie był w tym miejscu optymalny.  
Koszt: mniej zadowoleni klienci, mniejsza skuteczność, strata czasu 
mecenasa, gorszy poziom relacji pomiędzy aplikantem a klientem.

• Usprawnieniem okazało się zapraszanie spotkania z klientami aplikanta, 
który aktywnie uczestniczył w tej części spotkania, podczas której  
ustalano cele zlecenia, stan faktyczny itd. 

• Korzyść: lepsze wrażenia klienta po pierwszej rozmowie, lepszy wywiad, 
dziesiątki zaoszczędzonych godzin w skali roku, relacje budowane  
przez aplikanta z klientem od pierwszego spotkania.

Podczas wdrażania zmian w  procesie zastosowano Cykl Deminga, testując 
nowe rozwiązanie na małej próbie i analizując rezultaty. Sprawdziło się rów-
nież badanie satysfakcji klientów i wyciąganie z badań praktycznych i kon-
kretnych wniosków.

Rysunek 3. W kancelarii wyróżniamy  
3 rodzaje procesów 

Opracowanie własne

Procesy główne
To procesy związane z najważniejszymi 
obszarami funkcjonowania kancelarii  
m.in. proces pozyskiwania, proces obsługi 
klienta, rozwój nowych usług.  
Staranna analiza części składowych procesów 
pozwala odkryć pomysły na usprawnienia.

Procesy wspierające
To procesy, które wspierają główny proces np.: 
proces rekrutacji, zarządzanie bezpieczeństwem 
informacji,  prowadzenie księgowości, 
archiwizacja dokumentów, itd. 

Proces zarządczy
To proces wdrażania i monitorowania strategii 
oraz usprawniania innych procesów. Obejmuje 
planowanie, aktualizację i weryfikację wdrożenia 
celów strategicznych. Jeżeli ten proces kuleje  
- wdrażanie zmian organizacyjnych  
może zakończyć się niepowodzeniem. 

1

2

3
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Trzecią metodą umożliwiającą podnoszenie sprawności organizacyjnej jest metoda 
projektowa. Zarówno projekty merytoryczne (sprawy klientów), jak i organizacyjne  
(np. wdrożenie rejestracji czasu pracy) mają podobną strukturę.

Zarządzanie projektami to jedna z umiejętności menedżerskich cennych w branży prawniczej. Istnieją licz-
ne formy edukacyjne pozwalające na zdobycie  takich kompetencji. Ich wykorzystanie jest wskazane w kan-
celarii indywidualnej, zarówno przy projektach merytorycznych, jak i wewnętrznych.

Przykład zastosowania metodyki projektowej w kancelarii.

Przykład 1. Bez metodyki projektowej.

• Radca prawny postanowił wprowadzić oprogramowanie do zarządzania 
kancelarią. Poprosił o rekomendacje znajomych prawników i zaprosił 
przedstawicieli 2 producentów oprogramowania. Po testowaniu wybrał 
jeden program. Projekt trwał 2 miesiące. 

• Program służył w zasadzie jako repertorium spraw i baza kontaktów. 
Nie wykorzystywano m.in. funkcji zarządzania dokumentami, 
współdzielonych kalendarzy czy analityki efektywności. Mecenas był 
jednak zadowolony z wdrożenia, twierdząc, że inne funkcje “załatwia się 
w kancelarii od lat w inny sposób”.

Przykład 2. Z metodyką projektową.

• Radca prawny postanowił wprowadzić podobne oprogramowanie. 
Ponieważ znał metodykę projektową, zaczął od określania celów projektu 
“Wdrożenie oprogramowania do zarządzania kancelarią”. Okazało się 
jednak, że trudno jest profesjonalnie je sprecyzować, jeżeli nie ma się 
wystarczającej wiedzy na temat możliwości takiego oprogramowania. 

• W związku z tym, Mecenas dokonał zmiany przedmiotu projektu. 
Nazwano go: “Zdobycie wiedzy dotyczącej oprogramowania 
wspierającego zarządzanie kancelarią”. Jednymi z zadań projektowych 
były spotkania ze znajomymi wykorzystującymi takie oprogramowanie, 
rozmowa z głównym informatykiem pracującym w firmie klienta,  
długa rozmowa z klientem z branży IT, która rozpoczęła się od słów:  
“Jak Wy to robicie?”, wyszukanie i lektura publikacji na ten temat, 
zamówienie wersji demonstracyjnych oraz testowanie. 

• W projekcie uczestniczył cały zespół kancelarii - odbyło się kilka 
spotkań, na których prawnicy wymieniali się wiedzą, pomysłami 
i doświadczeniami z testowania programów. Dyskusje doprowadziły 
zespół do sformułowania, ambitniejszego niż wybór oprogramowania, 
celu: “Cyfrowa transformacja kancelarii”. Wybór programu miał być 
jedynie częścią tego projektu (a w zasadzie kilku projektów). Cel ten 
zrealizowano z sukcesem w przeciągu 18 miesięcy.

Rysunek 4. Planowanie projektu w 8 krokach

Precyzyjne określenie  
celu projektu.

Określenie, co ma powstać  
w wyniku projektu.

Zdefiniowanie, na kogo projekt  
ma wpływ i kto ma wpływ na projekt.

Zidentyfikowanie “kamieni milowych” 
oraz zadań do wykonania. 

Poszukiwanie szans (np. “dróg  
na skróty”) i zagrożeń dla projektu.

Zdefiniowanie potrzebnych zasobów 
(np. czas, pieniądze).

Określenie, które zadania wykonywać 
równolegle, a które jedno po drugim.

Stworzenie harmonogramu projektu 
np. w formie tabeli Excela.

Krok       1

Krok       2

Krok       3

Krok       4

Krok       5

Krok       6

Krok       7

Krok       8

Opracowanie własne
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Na sposób, w jaki zorganizowana jest kancelaria, wpływa przyjęty przez nią model 
biznesowy. Analiza obecnego modelu biznesowego kancelarii może doprowadzić  
do pomysłów zmian w obszarze marketingu, jak i zarządzania.

Projektowanie modelu biznesowego kancelarii to twórcza praca, która może przynieść niebanalne pomysły 
i zaskakujące rezultaty w obszarze marketingu i zarządzania kancelarią. Jaki jest obecny model biznesowy 
kancelarii? Czy zmiana niektórych elementów mogłaby stworzyć większą wartość?

Na model biznesowy składa się wiele elementów,  
które można ująć w 9 kategorii:

Propozycja 
wartości

Jaka jest propozycja wartości dla klientów?

Segmenty 
klientów

Jakich klientów obsługuje kancelaria? 
Jakich klientów nie obsługuje?

Kanały 
komunikacji

Jak wygląda komunikacja na etapie promocji?
Jak wygląda komunikacja na etapie realizacji usług?

Relacje 
z klientami

W jaki sposób kancelaria tworzy i rozwija więzi 
z klientami?
Czy klienci mają swoich opiekunów lub opiekunów 
spraw? 

Strumienie 
przychodów

Jakie zasady wynagrodzenia stosuje kancelaria?
Za co kancelaria nie pobiera wynagrodzenia?

Kluczowe 
zasoby

Jakie są kluczowe zasoby potrzebne do “dotrzymania 
obietnicy”, jaką jest propozycja wartości?

Kluczowe 
działania

Jakie są aktywności, które rozwijają kancelarię 
i wspierają tworzenie wartości? 

Kluczowi 
partnerzy

Jakie są podmioty, z którymi współpracuje kancelaria 
nad wytworzeniem wartości? 

Struktura 
kosztów

Jakie koszty ponosi kancelaria i które stanowią 
największe obciążenie?

Opracowanie na podstawie: Osterwalder, A. (2005).

Model biznesowy to sposób, w jaki kancelaria tworzy war-
tość dla klientów, właścicieli, pracowników itp.

Kancelaria posiada swoją misję i propozycję wartości (po-
jęcia omówione w poprzednim rozdziale), natomiast mo-
del biznesowy pokazuje, w jaki sposób ta misja jest reali-
zowana i jak powstaje wartość.

• Przykładowo, misją kancelarii jest “pomaganie osobom 
poszkodowanym w wyniku medycznych błędów 
okołoporodowych” - elementem modelu biznesowego 
jest ścisła współpraca z emerytowanymi lekarzami.

• Misją kancelarii jest “wsparcie prawne mieszkańców 
świata cyfrowego” - elementem jest wyposażenie 
biura pozwalające na prowadzenie wideokonferecji 
z klientami ceniącymi sobie pracę zdalną.

• Misją kancelarii jest “obsługa transakcji handlowych 
pomiędzy polskimi i chińskimi przedsiębiorcami” - 
elementem modelu biznesowego jest zatrudnianie 
pracowników znających język mandaryński 
i korzystanie przez wszystkich pracowników z jednej 
z platform komunikacyjnych popularnych w Chinach.

Przedsiębiorcy w różnych branżach konkurują między sobą 
między innymi poprzez modyfikacje modeli biznesowych. 
Przykładem są platformy Netflix lub Spotify, które dzięki 
zmianie modelu biznesowego w zakresie dostarczania tre-
ści cyfrowych, zrewolucjonizowały świat rozrywki.



Strategie konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych Rekomendacje dla kancelarii indywidualnych Sprawna organizacja 67

Usprawnienia organizacyjne - sugerowane działania.

Zdecydować się, w jaki sposób będą w kancelarii wdrażane 
usprawnienia i  nowe metody działania. Kiedy i  jaki czas 
w ciągu tygodnia zostanie poświęcony na realizację projek-
tów rozwojowych? W  jaki sposób zostanie wykorzystany 
Cykl Deminga? Kto będzie zaangażowany we wprowadzanie 
zmian? W jaki sposób wykorzystać metodykę projektową?

Wprowadzić w  kancelarii system rejestracji czasu pracy 
przy użyciu narzędzi informatycznych. Zacząć testowanie 
systemu od właściciela, a  następnie wymagać tego od pra-
cowników. Analizować czas pracy właściciela i  poszczegól-
nych pracowników. Wykorzystać uzyskane dane do analiz 
efektywności.

Dokonać skrupulatnej analizy czynności wykonywanych 
przez radcę prawnego. Które z nich zajmują najwięcej czasu? 
Jak można zmniejszyć ich pracochłonność? Które można de-
legować podwładnym? Które można powierzyć podmiotom 
zewnętrznym?

Rozważyć zatrudnienie asystenta/asystentki, 
który/a  przejmie wszystkie możliwe czynności administra-
cyjne oraz najprostsze czynności merytoryczne, uwalniając 
czas właściciela. Jeżeli kancelarii nie stać na stworzenie no-
wego etatu, rozważyć zatrudnienie studenta wg potrzeb 
z wynagrodzeniem godzinowym.

Nauczyć się obliczać oszczędności czasowe w  skali roku, 
związane z  usprawnianiem różnych, często drobnych czyn-
ności, zadając pytania: “ile czasu w ciągu roku uzyskamy, gdy 
wymienimy najwolniejszy komputer na szybszy?” lub “ile cza-
su w ciągu roku uzyskamy, jeżeli podniesiemy o 20% tempo 
pisania na klawiaturze” albo “jakie będą oszczędności czaso-
we, jeżeli część czynności będzie wykonywanych zdalnie?”.

Rozpocząć proces poszukiwania oprogramowania do zarzą-
dzania kancelarią. Takie oprogramowanie nie jest potrzebne 
w kancelariach jednoosobowych z małą liczbą spraw w toku. 
Natomiast gdy liczba spraw wzrasta, staje się ono cennym 
narzędziem usprawniającym pracę.

Rozważyć pełną cyfryzację dokumentów i  informacji. Zdo-
być wiedzę na temat korzyści i kosztów takiego procesu. Zdo-
być wiedzę na temat narzędzi i zasad wdrażania. Dopiero wte-
dy decydować o konkretnych rozwiązaniach.

Nauczyć się wyjaśniać klientowi, dlaczego zastępowanie rad-
cy prawnego przez aplikanta na niektórych rozprawach, nie 
szkodzi jego interesom. Przedstawiać klientowi aplikanta jak 
najwcześniej, aby od początku zlecenia budował z nim rela-
cję i chętniej akceptował zastępstwo na sali sądowej.

Nauczyć się pracy na współdzielonych dokumentach. Opa-
nować umiejętności techniczne oraz umiejętność współdzia-
łania np. z aplikantem, aby poświęcać czas tylko na meryto-
ryczny wkład w  treść dokumentu, a  prace redakcyjne 
i uzupełnienia pozostawić aplikantowi.

Nauczyć się korzystać z  wideokonferencji z  członkami ze-
społu oraz klientami, którzy akceptują taką formę komunika-
cji. Nauczyć się funkcji udostępniania ekranu, aby pokazy-
wać/oglądać dokumenty będące przedmiotem rozmowy.

Rekomendacje
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Usprawnienia organizacyjne - sugerowane działania.

Zrezygnować z  papierowych kalendarzy na rzecz elektro-
nicznych kalendarzy współdzielonych. Poprosić asystenta/
asystenkę o  prowadzenie kalendarza i  bezpośrednie uma-
wianie spotkań z klientami dzwoniącymi do kancelarii.

Rozważyć zakup tabletu, phabletu lub lekkiego laptopa, aby 
mieć komfortowy dostęp do systemu informatycznego kan-
celarii i możliwość prowadzenia wideokonferencji lub pracy 
na współdzielonych dokumentach z każdego miejsca i o każ-
dej porze - w podróży, na korytarzu sądowym, w przypadku 
pracy z domu.

Nauczyć się lepiej wykorzystywać telefon komórkowy np. 
poprzez ustawienie przekierowań na telefon w  kancelarii 
podczas obecności na rozprawie albo poprzez prowadzenie 
telefonicznych konferencji z  udziałem zaproszonych osób 
(chociażby rozmowa z klientem z udziałem aplikanta).

Zidentyfikować czynniki powodujące rozproszenie uwagi 
w pracy. Co rozprasza właściciela? Co utrudnia skupienie się 
pracownikom? Otwarte drzwi? Hałas? Brak zasad dotyczą-
cych komunikacji w  czasie dnia pracy? Brak umiejętności 
koncentracji? Nadmierna energia jednego z  pracowników? 
Przedyskutować kwestię z zespołem. Opracować plan zmian 
(np. zakup słuchawek tłumiących odgłosy otoczenia w przy-
padku pracy kilku osób w  tym samym pomieszczeniu albo 
wprowadzenie znaków rozpoznawczych - “zamknięte drzwi 
- nie przeszkadzać”). Podczas wdrożenia pamiętać o  Cyklu 
Deminga.

Organizować regularne cotygodniowe odprawy zespołu ze 
stałą godziną i  stałą agendą. Podczas odpraw podsumowy-
wać ubiegły tydzień i  planować pracę na kolejny. Wykorzy-
stać spotkania do wymiany informacji oraz integracji zespo-
łu.

Przeprowadzić eksperyment z pracą na dwóch monitorach 
komputerowych. Na jednym może być uruchomiony edytor 
tekstu a na drugim system informacji prawnej, dokument cy-
frowy czy strona internetowa... Zdobyć w  Internecie infor-
macje na temat korzyści z  takiej metody pracy. Obliczyć 
oszczędności czasowe. Wdrożyć na innych stanowiskach 
pracy. Pamiętać o Cyklu Deminga.

Regularnie uczestniczyć w  konferencjach i  targach, podczas 
których prezentowane są technologie prawnicze (LegalTech).

Zapraszać do kancelarii przedstawicieli producentów opro-
gramowania dla prawników i  zapoznać się z  oferowanymi 
przez nich rozwiązaniami.

Wprowadzić instytucję opiekuna klienta lub opiekuna spra-
wy (w kancelariach sądowych). Przenieść ciężar zarządzania 
sprawami w zakresie organizacyjnym na młodszych prawni-
ków, sprawując ścisły nadzór merytoryczny i  uczestnicząc 
w sprawach w niezbędnym zakresie. Uczyć prawników odpo-
wiedzialności za sprawę i satysfakcję klienta.

Nauczyć się sprawnej obsługi arkuszy kalkulacyjnych (Ex-
cel, Arkusze Google) i wykorzystywać je w codziennej dzia-
łalności do gromadzenia i  analizy danych, np. dotyczących 
efektywności, pracochłonności projektów itd.

Rekomendacje
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Praca nad kompetencjami jest kołem zamachowym umożliwiającym rozwój kancelarii. 
Odpowiadanie na nowe potrzeby klientów, utrzymywanie przewagi nad konkurentami, 
wdrażanie strategii, usprawnianie organizacji - te wszystkie działania wymagają 
zdobywania nowych kompetencji. Warto je najpierw zdiagnozować a potem wybrać te, 
które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju kancelarii. 

Gdyby zebrać wszystkie zalecenia dotyczące doskonalenia kompetencji stawiane prawnikom, okazałoby się, 
że nie ma człowieka, który byłby w stanie je wszystkie posiąść. Mówiąc wprost: nie można być dobrym we 
wszystkim. Dlatego warto skoncentrować się raczej na stopniowym rozwoju ograniczonej liczby kompeten-
cji, najlepiej zgodnych z indywidualnymi predyspozycjami. Np. ekstrawertyczny prawnik z rozwiniętą inteli-
gencją emocjonalną powinien rozwijać umiejętność budowania relacji, podczas gdy jego introwertyczny 
pracownik z rozwiniętą inteligencją logiczno-matematyczną skupi się na analizie prawnej. 

Kompetencje to zakres czyjejś wiedzy, umiejętności  
i postaw. 
• Wiedza – np. prawnik zna strukturę rozmowy 

handlowej, rozumie, dlaczego pytania otwarte są 
często bardziej skuteczne niż zamknięte, wie jakie 
sygnały niewerbalne wskazują, że klient podjął decyzję 
o współpracy.

• Umiejętności – np. prawnik potrafi prowadzić 
rozmowę handlową zgodnie ze skuteczną strukturą, 
potrafi zamienić pytanie zamknięte na otwarte 
i rozpoznaje zachowania klienta świadczące  
o podjętej decyzji. 

• Postawy – prawnik rozumie, że sprzedawanie to 
pomaganie, nie odczuwa emocjonalnego dyskomfortu 
(np. wstydu), rozpoczynając rozmowę z potencjalnym 
klientem, a jej inicjowanie przychodzi z łatwością, 
ponieważ robił to już wielokrotnie.

Łatwość z  jaką przychodzi podnoszenie kompetencji  
zależy od predyspozycji prawnika, choćby od:
• temperamentu – czyli cech, uwarunkowanych 

w dużej mierze genetycznie, związanych głównie 
z indywidualną charakterystyką układu nerwowego – 
jego reaktywnością czy wytrzymałością,

• osobowości – czyli cech kształtowanych w procesie 
wychowania, socjalizacji (związanych często 
z temperamentem). Przykładami może być poziom: 
altruizmu, niezależności, towarzyskości,

• inteligencji – czyli sprawności w zakresie czynności 
poznawczych, uczenia się i adaptacji  
– np. inteligencji matematycznej, językowej, 
emocjonalnej, twórczej, 

• doświadczenia – związanego z przebiegiem kariery, 
posiadaniem rodziny, aktywnością społeczną itd.

• fizycznych – np. wieku, płci. 

Prawnik, który chce rozwinąć swoje umiejętności (np. pro-
wadzenia rozmów handlowych), powinien zwrócić uwagę 
jakie ma do tego predyspozycje (np. osoby o  wysokiej 
uczuciowości mogą być podatne na manipulację), czy ma 
wiedzę dotyczącą zasad profesjonalnej sprzedaży oraz 
czy nie ma ograniczających przekonań (postawa) wobec 
sprzedaży usług prawniczych. 
Elementy modelu są ze sobą powiązanie. Ich analiza po-
maga odkryć dlaczego praca nad niektórymi czasem przy-
chodzi z łatwością, a czasami nie przynosi zadowalających 
rezultatów.
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We współczesnym świecie rośnie znaczenie tzw. kompetencji miękkich. Stają się tym 
ważniejsze, im bardziej technologia zmniejsza wartość klasycznych usług prawniczych. 
Ich znaczenie rośnie, ponieważ klienci oczekują rozwiązywania coraz bardziej złożonych 
problemów, uwzględniających aspekty ludzkie lub biznesowe, a do zarządzania kancelarią 
konieczne jest podnoszenie kompetencji przywódczych i menedżerskich.

Aby stworzyć nową jakość dla klienta, musi nastąpić przewartościowanie roli zawodów prawniczych  
- np. zmiana roli prawnika z  rzemieślnika lub wojownika na rolę doradcy, mediatora czy negocjatora. 
Prawnicy występujący w takich rolach będą tworzyli dla klientów wartość, za którą będą oni nadal gotowi 
płacić. Jednak aby sprawdzić się w takich rolach, należy nabyć nowe umiejętności.

Rysunek 5. Jednym z najnowszych modeli  kompetencji 
prawnika XXI wieku jest stworzony jest model Delta 
2.0. Rozszerza on klasyczne kompetencje prawnicze 
o kompetencje biznesowe i miękkie.

Opracowanie na podstawie: Runyon, N., Carrel, A. (2019). 

Oczekiwania klientów rosną, a  wartość rutynowych 
usług prawniczych spada. Podnoszenie efektywności 
pracy wyłącznie poprzez lepsze wykorzystanie tech-
nologii czy umiejętności manualnych nie wystarczy do 
stworzenia nowej jakości usług prawniczych o prze-
łomowym charakterze. Potrzebna jest zmiana pod-
stawowych przekonań dotyczących zawodu prawnika 
- zmiana roli z  rzemieślnika lub wojownika na rolę 
doradcy, rozjemcy lub negocjatora. Do pełnienia ta-
kich ról potrzebne są jednak nowe umiejętności. 

Oczywiście klasyczne, złożone umiejętności prawni-
ków (np. wnioskowanie, logiczne myślenie, wychwy-
tywanie niespójności i  powiązań, odróżnianie dobra 
od zła) są i będą nadal istotne, jednak one same nie 
wystarczą już do odnoszenia sukcesów na rynku.

Rozwój umiejętności miękkich jest ważny, ponieważ 
mają one znaczenie dla klientów, współczesne środo-
wisko pracy wymaga efektywnej współpracy i komu-
nikacji, twarde umiejętności bywają bezużyteczne 
bez miękkich oraz dlatego, że trudniej jest się ich na-
uczyć.

Delta 2.0  
- model  

umiejętności  
prawniczych XXI wieku
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Prawnik pragnący zdiagnozować swoje predyspozycje i kompetencje  
z łatwością znajdzie liczne narzędzia pozwalające na ocenę umiejętności zawodowych.  
Są one powszechnie stosowane w dużych kancelariach, są dostępne również dla kancelarii 
indywidualnych. Pozwalają one prawnikom zdefiniować swoje silne i słabe strony oraz 
identyfikować kluczowe kompetencje i obszary rozwojowe. 

Rysunek 6. Przykładowe czynniki mierzone przez jedno 
z wielu narzędzi psychometrycznych wykorzystywanych 
w biznesie (Facet5) 

Wola

Determinacja
Wewnętrzne dążenie  
do realizowania własnych celów.

Konfrontacja
Stawianie czoła problemom  
w miarę ich pojawiania się.

Niezależność Tendencja podążania własną drogą.

Energia

Witalność Widoczny entuzjazm i siła życiowa.

Towarzyskość Zainteresowanie byciem z ludźmi.

Zdolność  
adaptacyjna

Branie pod uwagę  
sposobu myślenia innych.

Uczuciowość

Altruizm Przedkładanie interesu innych nad swój.

Wsparcie
Próba zrozumienia innych  
w każdej sytuacji, wyrozumiałość.

Zaufanie Wiara w ludzi i ich dobre intencje.

Kontrola
Dyscyplina Dobra organizacja i planowanie.

Odpowie-
dzialność

Gotowość wzięcia osobistej 
odpowiedzialności.

Emocjonalność
Napięcie Ogólne poczucie napięcia lub stresu.

Obawa
Wykazywanie ostrożności  
i brak przesadnego optymizmu.

Opracowanie na podstawie materiałów instruktażowych systemu 
Facet5. 

Kwestionariusze osobowości pozwalają na zbadanie 
indywidualnych cech, które mają wpływ na to, jak 
prawnik funkcjonuje w otoczeniu zawodowym. Mogą 
one precyzyjnie zmierzyć poziom takich czynników 
jak: ustępliwość, skromność, obowiązkowość, rozwa-
ga, otwartość na nowe doświadczenia, asertywność 
lub prostolinijność. Prawnik, który wykona profesjo-
nalne badanie osobowości, może lepiej zrozumieć  
m.in. dlaczego:

• dobrze daje sobie radę podczas wystąpień 
publicznych albo odczuwa przed nimi paraliżujący 
strach, 

• łatwo nawiązuje nowe kontakty albo przychodzi 
mu to z trudnością,

• jest asertywny albo zbyt łatwo ulega prośbom 
klientów o dodatkową pomoc bez dodatkowego 
wynagrodzenia,

• aktywnie rozwiązuje sytuacje konfliktowe albo 
unika ich, co powoduje negatywne konsekwencje 
długoterminowe,

• jest zawsze obowiązkowy albo ma problemy 
z dotrzymywaniem zobowiązań,

• jest opanowany albo daje się łatwo wyprowadzić 
z równowagi,

• jest odporny albo podatny na stres.
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Prawnik, który chce podjąć pracę nad rozwojem własnych kompetencji, powinien zacząć od profesjonalnej 
diagnozy. W ten sposób będzie mu łatwiej wybrać te kompetencje, których podniesienie przyniesie najlep-
sze rezultaty dla jego praktyki. Czy będzie to umiejętność radzenia sobie ze stresem? Umiejętność prowa-
dzenia z klientem rozmów o wynagrodzeniu? Delegowania zadań? Wszystko zależy od konkretnej sytuacji.

Prawnik pragnący zdiagnozować swoje predyspozycje i kompetencje  
z łatwością znajdzie liczne narzędzia pozwalające na ocenę umiejętności zawodowych.  
Są one powszechnie stosowane w dużych kancelariach, są dostępne również dla kancelarii 
indywidualnych. Pozwalają one prawnikom zdefiniować swoje silne i słabe strony oraz 
identyfikować kluczowe kompetencje i obszary rozwojowe. 

Dla radców prawnych dostępne są też narzędzia po-
zwalające na badanie różnych wymiarów ineteligen-
cji. Mierzą one zdolności umysłowe człowieka w za-
kresie np. uczenia się, kojarzenia faktów, myślenia 
abstrakcyjnego, koncentracji i zapamiętywania. 

Współcześnie zwraca się szczególną uwagę na te wy-
miary inteligencji, które związane są z  komunikacją 
międzyludzką oraz samoświadomością i  kierowa-
niem emocjami (inteligencja interpersonalna, intra-
personalna, inteligencja emocjonalna). Związane są 
one z  empatią, umiejętnościami komunikacyjnymi, 

radzeniem sobie ze stresem, rozwiązywaniem kon-
fliktów, umiejętnościami negocjacyjnymi oraz wielo-
ma innymi umiejętnościami społecznymi niezbędny-
mi w pracy prawnika.

Badania32 wskazują, że inteligencja emocjonalna jest, 
w co najmniej takim samym stopniu, skorelowana 
z sukcesami zawodowymi jak inteligencja racjonalna. 
Jednakże z uwagi na to, że inteligencja emocjonalna 
jest pojęciem nowym, istnieje wiele trudności w two-
rzeniu narzędzi do badań nad nią, a  ich wyniki są czę-
sto niespójne33.

Współcześnie  
zwraca się szczególną  
uwagę na te wymiary 

inteligencji, które związane  
są z komunikacją 

międzyludzką oraz 
samoświadomością 

i kierowaniem  
emocjami 
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Przykładowe predyspozycje i umiejętności,  
które nabierają coraz większego znaczenia w pracy prawnika. 

Aktywne słuchanie | Autoprezentacja | Ciekawość poznawcza | Delegowanie zadań |  
Dystans i poczucie humoru | Empatia | Inicjatywa | Interdyscyplinarność | Komunikacja 

niewerbalna | Komunikacja werbalna | Komunikacja w mediach społecznościowych |  
Koncentracja uwagi | Kreatywne myślenie | Kształtowanie nawyków | Mediacja | Mento-
ring | Motywowanie pracowników | Motywowanie siebie | Negocjowanie | Praca w zespo-
le | Proszenie o informację zwrotną | Prowadzenie rozmów handlowych | Rozwiązywanie 

konfliktów | Samoocena | Samoświadomość | Selekcja informacji | Uczenie innych |  
Uczenie się | Udzielanie informacji zwrotnej |  Ustalanie priorytetów | Uważność | Wy-
obraźnia | Wystąpienia publiczne | Zadawanie pytań  | Zarządzanie czasem |  
Zarządzanie kryzysem | Zarządzanie stresem | Zarządzanie zmianą | Zwinność |

“Żyjemy w czasach,  
które przyniosły nowe  

zasady oceny naszej pracy.  
Mierzy się nas nową miarą,  

nie tylko według tego,  
jacy jesteśmy bystrzy,  

jakie mamy przygotowanie  
czy wiedzę fachową,  

ale także jak dajemy sobie  
radę z samymi sobą  

i z innymi.”34 

Wzrost znaczenia umiejętności miękkich nie oznacza, że  klasyczne umiejętności prawnicze oraz technicz-
ne przestają się liczyć. Przykładem technicznych umiejętności, które powinien doskonalić każdy prawnik, 
jest wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych, umiejętność obliczania i interpretacji wskaźników efektywności, 
zaawansowana umiejętność wyszukiwania informacji, szybkość pisania na klawiaturze, umiejętność uży-
wania skrótów klawiaturowych itd.

Nauka umiejętności miękkich jest zazwyczaj trudniejsza, niż zdobywanie 
wiedzy i umiejętności twardych. Wymaga innych form pracy oraz innego 
rodzaju zaangażowania prawników, którzy mierzą się z własnymi emocjami, 
przekonaniami, nawykami. Nauka obsługi oprogramowania  
jest czymś zupełnie innym, niż poradzenie sobie ze wstydem,  
który towarzyszy np. prośbie o informację zwrotną,  
rozmowie o wynagrodzeniu czy telefonowi z propozycją spotkania. 
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Umiejętność uczenia się to jedna z kluczowych kompetencji prawnika, 
który chce rozwijać swoje kompetencje. Warto poznać swój styl uczenia się, 
zrozumieć, dlaczego samo zdobycie wiedzy nie wystarcza często do trwałej 
zmiany zachowań, poznać funkcjonowanie własnego umysłu.  
Warto poznać podstawowe modele uczenia się osób dorosłych.

Rysunek 7. Proces uczenia się nowych kompetencji  
przebiega w 4 etapach: • Nieuświadomiona kompetencja -  prawnik, 

na skutek ciągłego korzystania z nowych 
kompetencji, nabiera biegłości. Używa no-
wych umiejętności nieświadomie dziwiąc się 
czasami, że komuś mogą sprawiać one trud-
ności.

• Uświadomiona kompetencja - prawnik uczy 
się nowej kompetencji, ale jej stosowanie 
w praktyce przychodzi mu z trudem. Popeł-
nia błędy i często osiąga niezadowalające 
rezultaty. 

• Uświadomiona niekompetencja - prawnik 
zdał sobie sprawę, że poziom wybranej kom-
petencji jest niezadowalający. Wybiera for-
mę nauki i zaczyna się uczyć.

• Nieuświadomiona niekompetencja - praw-
nik nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie po-
siada jakiejś kompetencji, ponieważ jej nie 
potrzebuje lub dokonuje błędnej samooceny.
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Jakie kompetencje byłyby szczególnie przydatne w obecnej sytuacji kancelarii? 
Co zmieniłoby się, gdyby podnieść je na wyższy poziom? Co się stanie, jeżeli to nie na-
stąpi? Od czego można rozpocząć zmianę?

Prawnicy podnoszący swoje kompetencje mają do wyboru liczne 
i różnorodne narzędzia i formy dydaktyczne. Jednak nie każda forma 
sprawdzi się dobrze w przypadku konkretnej umiejętności.

Wybrane narzędzia podnoszenia kompetencji.

• Coaching

• Doradztwo 

• E-learning

• Gry biznesowe 

• Instruktaż

• Konferencje i seminaria

• Mentoring

• Programy treningowe

• Samokształcenie

• Studia podyplomowe

• Szkolenia

• Warsztaty

• Wykłady 

Dobór odpowiedniej formy podnoszenia kompeten-
cji zależy m.in. od celu, złożoności, unikalności i cha-
rakteru problemu, który prawnik chce rozwiązać, ale 
też od jego osobistego stylu uczenia się. Oto kilka 
przykładów:

• dla prawnika pragnącego zdobyć 
usystematyzowaną wiedzę biznesową dobrym 
rozwiązaniem mogą być studia podyplomowe,

• dla prawnika pragnącego nauczyć się obsługi  
arkuszy kalkulacyjnych sprawdzi się e-learning, 
warsztat albo instruktaż,

• dla prawnika pragnącego opanować umiejętność 
pisania prostym językiem przyda się szkolenie 
i mentoring,

• prawnik, który chce zerwać z odwlekaniem, 
lepiej radzić sobie ze stresem, albo chce lepiej się 
koncentrować,  może skorzystać z coachingu.

Warto zwrócić uwagę, że niezależnie od formalnych 
form edukacji, najlepszym środowiskiem do uczenia 
się jest codzienna praca. Metoda “learning by doing” 
(uczenie się przez działanie) jest jednak skuteczna do-
piero wtedy, gdy doświadczeniom dnia codziennego 
towarzyszy pogłębiona refleksja ukierunkowana na 
naukę. Jednocześnie jest to metoda niewymagająca 
dodatkowych inwestycji.
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Doskonalenie kompetencji - sugerowane działania. 

Przeprowadzić profesjonalne badanie osobowości w  biznesie. 
Przedyskutować z  osobą przeprowadzającą bdanie, nad którymi 
kompetencjami należy pracować w pierwszej kolejności, biorąc pod 
uwagę: wyzwania stojące przed kancelarią i  indywidualne predys-
pozycje. Zaproponować badanie innym członkom zespołu i wspól-
nie omówić wyniki. Zastanowić się, jak lepiej dopasować podział 
zadań w kancelarii do indywidualnych predyspozycji pracowników.

Przeprowadzić dyskusję z  przedstawicielami lokalnej izby radców 
prawnych o tematyce i formie szkoleń zawodowych, aby w jeszcze 
większym stopniu uwzględniały rozwój umiejętności biznesowych 
i miękkich.

Zidentyfikować 3 rodzaje kompetencji, których podniesienie przy-
niesie wyraźne efekty. Warto rozważyć, aby jedna z  tych kompe-
tencji dotyczyła poszerzenia wiedzy (np. dla prawnika zajmującego 
się rozwodami może być to wiedza psychologiczna), jedna dotyczy-
ła konkretnej umiejętności technicznej (np. nauka zaawansowa-
nych metod wyszukiwania informacji w  przeglądarkach), a  jedna 
dotyczyła sfery emocji lub zachowań (np. zarządzanie stresem lub 
odkładanie zadań). Wypracować plan rozwoju tych kompetencji. 
Uważnie obserwować postępy pamiętając o Cyklu Deminga.

Poszukać w Intenecie profesjonalnych szkoleń i warsztatów doty-
czących umiejętności miękkich lub biznesowych takich jak np. - ko-
munikacja, negocjacje, sprzedaż, autoprezentacja itp. Umiejętności 
takich trudno nauczyć się z książek - potrzebne są praktyczne ćwi-
czenia i utrwalanie ich w codziennych sytuacjach zawodowych.

Nauczyć się, jak się uczyć. Przeczytać kilka popularnonaukowych 
pozycji dotyczących funkcjonowania mózgu, emocji, budowania na-
wyków i umiejętności uczenia się, aby zrozumieć i wykorzystać tę 
wiedzę w procesie dalszej edukacji. Zrozumieć mechanizmy ucze-
nia się osób dorosłych. 

Polubić w mediach społecznościowych profile oraz zapisać się do 
grup poświęconych rozwojowi wybranych kompetencji lub uczeniu 
się w ogóle. Poszukać blogów, portali tematycznych i publikacji na 
ten temat.

Nauczyć się podstawowych technik mentoringu i coachingu. Są to 
skuteczne techniki wykorzystywane przez menedżerów w codzien-
nej pracy, które prowadzą do wzrostu kompetencji podwładnych. 
Warto zwrócić uwagę, że mentorem w  kancelarii nie powinien być 
wyłącznie jej właściciel. Młodsi prawnicy posiadają wiele umiejętno-
ści, które mogą przekazać swoim kolegom/koleżankom i  przełożo-
nym.

Zidentyfikować kompetencje pracowników, których podniesienie 
poprawi jakość lub sprawność działania kancelarii. Może to być np. 
umiejętność prowadzenia rozmowy telefonicznej, koncentracji 
uwagi, zarządzania czasem. Dla młodszych prawników możliwość 
podnoszenia kompetencji jest ważnym elementem oceny praco-
dawcy.

Zadbać o to, aby pracownicy nie bali się popełniać błędów. Każdy 
błąd, również popełniony przez właściciela, można traktować jako 
przypadek do analizy - omawiany np. na odprawach (patrz: reko-
mendacje do rozdziału “Sprawna organizacja”). 

Rozwijać w  kancelarii kulturę informacji zwrotnej (feedback), 
w której ludzie uczą się o sobie i od siebie nawzajem, dzięki informa-
cjom uzyskanym od innych. Przekazywać więcej pozytywnych niż 
negatywnych informacji zwrotnych. Prosić pracowników o  fe-
edback.

Rekomendacje
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Rekomendacje

Doskonalenie kompetencji - sugerowane działania. 

Przy tworzeniu osobistego planu podnoszenia kompetencji 
skorzystać z pomocy profesjonalnego coacha, który, będzie 
towarzyszył radcy prawnemu również w dalszej pracy. War-
to zwrócić uwagę, że profesjonalny coaching biznesowy jest 
metodą stosowaną powszechnie w dużych kancelariach i nie 
ma nic wspólnego z  pracą mówców i  trenerów motywacyj-
nych.

Przy zatrudnieniu nowych pracowników brać pod uwagę ich 
otwartość na nowe doświadczenia i  skłonność do uczenia się. 
Otwartość na nowe doświadczenia jest cechą ludzkiej osobowości 
i trudno ją istotnie zmienić w dorosłym wieku.

Uczestniczyć w  branżowych konferencjach organizowa-
nych przez samorząd zawodowy i inne podmioty, jeżeli tema-
tyka tych szkoleń i konferencji związana jest z podnoszeniem 
kompetencji zawodowych.

Nauczyć się profesjonalnych technik delegowania zadań. 
Efektywne delegowanie zadań przynosi korzyści nie tylko 
w obszarze lepszego podziału pracy, ale pozwala też na cią-
głe podnoszenie umiejętności pracowników. Otrzymują oni 
często zadania lekko przekraczające poziom ich kompetencji, 
przy jednoczesnym umiejętnym wsparciu przełożonego.

Zasubskrybować branżowe i  pozabranżowe podcasty po-
święcone umiejętnościom miękkim i  biznesowym. Takich 
podcastów można słuchać na przykład jadąc samochodem.

Zidentyfikować platformy i kursy e-learningowe poświęco-
ne doskonaleniu umiejętności pozaprawnych. Tam, gdzie to 
możliwe, proponować udział w  tych szkoleniach również 
pracownikom. Dzielić się spostrzeżeniami i doświadczeniem.

Rozwijać w sobie postawę osoby uczącej się i aktywnie słu-
chającej, a nie oceniającej. Postawa osoby uczącej się poma-
ga lepiej rozumieć przyczyny sukcesów i porażek, potrzeby 
klientów i  współpracowników. Pomaga także w  rozwijaniu 
talentów własnych i pracowników. Osoba oceniająca formu-
łuje szybkie wnioski i tkwi często w błędnych przekonaniach 
utrudniając rozwój innych członków zespołu.

Wykorzystać w  procesie samokształcenia treści dostępne 
w serwisie YouTube. Na tej platformie znaleźć można liczne 
szkolenia, wykłady i wystąpienia publiczne poświęcone roz-
wojowi kompetencji biznesowych.

Prosić klientów, którzy osiągają sukcesy w  zarządzaniu, 
o wskazówki i porady dotyczące ich metod działań oraz form 
doskonalenia własnych kompetencji.

Rozwijać w  sobie postawę osoby szukającej przyczyn nie-
powodzeń we własnych działaniach. Naturalną ludzką 
skłonnością jest poszukiwanie przyczyn niepowodzeń na ze-
wnątrz, poza nami (czasami słyszy się wśród radców praw-
nych krytyczne opinie na temat pracy aplikantów i zapomina 
się o tym, że słabe wyniki ich pracy wynikają często z błędów 
w procesie rekrutacji, szkolenia, delegowania oraz innych, 
które związane są z kompetencjami menedżerskimi ich prze-
łożonych).



Uwagi metodologiczne

Przypisy

Raport powstał na podstawie autorskich badań obej-
mujących wywiady z  24 prawnikami z  różnych seg-
mentów rynku, 20 przedstawicielami kancelarii indy-
widualnych, 10 producentami oprogramowania do 
zarządzania kancelariami, 6 ekspertami branżowymi, 
analizy ponad 100 raportów i publikacji branżowych, 
a także na podstawie wieloletnich doświadczeń, wy-
niesionych z praktyki doradczej. 
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