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Obszary działalności 
prawników, w których 
wykorzystywana
jest sztuczna inteligencja



Czy prawnicy w ogóle wykorzystują AI?
To zależy od definicji…

Projekt AI Act: „system sztucznej inteligencji” oznacza oprogramowanie opracowane przy użyciu co najmniej 
jednej spośród technik i podejść wymienionych w załączniku I, które może – dla danego zestawu celów 
określonych przez człowieka – generować wyniki, takie jak treści, przewidywania, zalecenia lub decyzje 
wpływające na środowiska, z którymi wchodzi w interakcję.

a) mechanizmy uczenia maszynowego, w tym uczenie nadzorowane, uczenie się maszyn bez nadzoru i 
uczenie przez wzmacnianie, z wykorzystaniem szerokiej gamy metod, w tym uczenia głębokiego; 
b) metody oparte na logice i wiedzy, w tym reprezentacja wiedzy, indukcyjne programowanie (logiczne), 
bazy wiedzy, silniki inferencyjne i dedukcyjne, rozumowanie (symboliczne) i systemy ekspertowe; 
c) podejścia statystyczne, estymacja bayesowska, metody wyszukiwania i optymalizacji.

Moja ulubiona: inteligencja inną niż biologiczna, zdolna do osiągania złożonych celów (Max Tegmark, Życie 
3.0)



Narzędzia legal tech & AI

Legal Technology, LegalTech, Law Tech, LegalIT, Legal Informatics
- pojęcie doktrynalne, przez wielu autorów różnie rozumiane 

narzędzia informatyczne, obejmujące zarówno sprzęt jak również oprogramowanie 
używane w prawie

niektóre z nich są samodzielnie funkcjonującymi technologiami, jak chatboty, 
wirtualni asystenci, a niektóre tylko wspierają pracę prawnika



LegalTech 1.0 odnosi się do technologii, w tym oprogramowania 
wspierającego działalność prawników; dotyczy to znanych systemów 
informatycznych do organizacji i funkcjonowania kancelarii prawnej, obiegu 
dokumentów, systemów informacji prawnej, usług online wspierających jak 
wideokonferencje, komunikacja online z sądami, rozprawy online; e-learning;

LegalTech 2.0 dotyczy bardziej zaawansowanej technologii – automatyzacji 
czynności wykonywanych dotychczas przez prawników: ustalanie lub analiza 
faktów, automatyczne tworzenie dokumentów, smart contracts, tokenizacja.

Od LegalTech 1.0 do 3.0



LegalTech 3.0 - zastępowanie 
człowieka przez technologię, 
możliwość podejmowania 
autonomicznych decyzji; 
wykorzystanie AI lub zaawansowanych 
algorytmów wykorzystujących uczenie 
maszynowe. 
Decyzje podejmowane są przez 
system na podstawie samodzielnie 
pozyskiwanych i przeanalizowanych 
danych, samokształcenie systemu.

Od LegalTech 1.0 do 3.0



Analityka prawna: prawnicy mogą wykorzystywać dane z orzecznictwa, wskaźniki 
wygranych / przegranych oraz trendy i wzorce w orzekaniu przez konkretnych sędziów;

Prognozowanie, przewidywanie orzeczeń – algorytm generuje wyniki, które 
prognozują wynik postępowania sądowego;

Badania due diligence - przeglądanie dużych ilości dokumentów, wyszukiwanie 
informacji

Automatyzacja tworzenia dokumentów: standardowe umowy, standardowe pisma 
procesowe – wykorzystywanie własnych szablonów kancelarii do tworzenia kompletnych 
dokumentów na podstawie danych wejściowych; zintegrowany podpis elektroniczny

Od LegalTech 1.0 do 3.0



Własność intelektualna: narzędzia LegalTech pomagające prawnikom 
analizować duże zbiory informacji o IPR oraz wyciągać spostrzeżenia z ich 
treści;

Fakturowanie elektroniczne: godziny pracy prawnika są rejestrowane i 
rozliczane automatycznie - fakturowanie odbywa się na podstawie 
przeglądu wykonywanych przez prawników zadań, z uwzględnieniem 
postanowień umów z klientami kancelarii.

Od LegalTech 1.0 do 3.0



Jak AI zmienia 
branżę prawniczą?



Korzystanie z narzędzi LegalTech/AI

Według badania przeprowadzonego przez C.H. Beck i KANTAR (2021):

- 69% respondentów korzysta lub zetknęła się w pracy prawniczej z narzędziami 
wykorzystującymi AI;

- 74% respondentów uważa, że algorytmy nie zastąpią pracy prawników, choć mogą 
spowodować, że częste, powtarzalne czynności nie będą wykonywane przez 
prawników, a przez narzędzia wspierające;

- 6% respondentów uważa, że narzędzia i algorytmy zastąpią większość zawodowych 
zadań prawnika.



Korzystanie z narzędzi LegalTech/AI
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od kancelarii oczekuje się szerszego stosowania nowych technologii – zarówno w celu 
zwiększenia efektywności obsługi prawnej, jak i bezpieczeństwa przesyłu danych;

prawnicy korporacyjni mają większą styczność z technologią (choćby dlatego, że duże firmy 
dysponują nieporównywalnie większym budżetem na rozwój narzędzi IT);

rozwiązania chmurowe i podpis elektroniczny to standard, który powinien obowiązywać w 
każdej kancelarii;

nowym zjawiskiem są wspólne przedsięwzięcia firm prawniczych i startupów 
technologicznych

prawnik przyszłości nie powinien być wyłącznie świadomym konsumentem technologii; 
konieczne będzie podejście interdyscyplinarne i umiejętności np. z zakresu inżynierii prawa 
lub zarządzania projektami prawno-informatycznymi.

Trendy subiektywnie



Przyszłość 
zawodów 
prawniczych



Robo-asystent: wsparcie prawników kancelarii i 

doradca klienta

komunikacja się z użytkownikami w języku naturalnym, wyjaśnianie zasadności zaproponowanego 
rozwiązania, odpowiadanie na zadane pytania, modyfikowanie swoich rekomendacji po 
przedyskutowaniu sprawy z ludzkim prawnikiem;

dokonywanie zautomatyzowanej transkrypcji głosu danej osoby utrwalonego na nagraniu lub w 
czasie rzeczywistym w połączeniu z analizą sentymentu;

AI percepcyjna - umiejętność „widzenia”, „słyszenia” i rozumienia odbieranych przez „zmysły” 
gestów i dźwięków, umiejętność umieszczenia ich w kontekście danej sytuacji (np. ile razy podczas 
składania zeznania świadek popełnia błąd, powtarzając swoją wersję wydarzeń);

czynności związane z obsługą biura, takie jak odbieranie telefonów, umawianie spotkań, 
prowadzenie kalendarza rozpraw, obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, składanie 
zamówień i rozliczanie klientów.



Inteligencja rozszerzona: centaury i cyborgi

Prawnicy przyszłości zamiast skupiać się na AI zastępującej ludzi, powinni dążyć do 
współpracy z nią – Centaury AI.

AI jest najlepsza w przetwarzaniu danych - milionów liczb, informacji, obrazów i 
błyskawicznym analizowaniu niewyobrażalnej liczby możliwych rozwiązań, w szukaniu 
ukrytych korelacji, które umykają ludzkiemu oku i umysłowi, w najlepszym wyborze 
właściwych odpowiedzi. 

Ludzie z kolei prawdopodobnie jeszcze bardzo długo będą lepsi w zadawaniu pytań.

Inteligencja rozszerzona (Augmented Intelligence) - także ulepszanie ludzkiej 
inteligencji poprzez cyborgizację, czyli wbudowywanie w ludzkie ciało różnego rodzaju 
implantów lub noszenie na nim urządzeń zwiększających zdolności i moc obliczeniową 
ludzkiego mózgu.



Inteligencja rozszerzona: centaury i cyborgi

Transhumanizm

Fundacja „Alcor” w Scottsdale w Arizonie prowadzi badania nad hibernacją i dokonuje 
(oczywiście odpłatnie) krioprezerwacji ciał lub mózgów osób zmarłych celem ich ożywienia w 
przyszłości w sposób umożliwiający przywrócenie utraconych informacji (i ewentualnie 
wycofanie uszkodzeń ciała, jeśli krioprezerwacja dotyczy całego ciała), na przykład poprzez 
zaimplementowanie „zawartości” mózgu do komputera lub androida. 

M. Gacyk, Zabawy w Boga. Ludzie o magnetycznych palcach, Warszawa 2020

Jestem człowiekiem (oryg. I am a human) – film dokumentalny w reż. E. Gaby, T. Southern, USA 
2019. 



Artificial Lawyer
Artificial General Intelligence?

Inteligencja rozproszona (ang. Distributed Artificial Intelligence) - integracja systemów
wieloagentowych (ang. Multi-Agent Systems) lub tzw. inteligencji roju (ang. Swarm
Intelligence).

Wykorzystanie DL, RL i Blockchain.

Takie zaawansowane inteligentne systemy - zdolne do wymieniania się wiedzą,
doświadczeniami, wspomnieniami, umiejętnościami oraz do radykalnego modyfikowania
własnej struktury – będą bardziej podobne do roju pszczół niż „osoby”.

Będą także nieporównywalnie bardziej efektywne w rozwiązywaniu problemów i
znajdowaniu optymalnych w danej sytuacji rozwiązań niż ludzcy prawnicy.



Artificial Lawyer

Niewykluczone, że powstanie nowy
prawniczy zawód: Artificial Lawyer,
do którego wykonywania konieczny
będzie wpis do odpowiedniego
rejestru, pozwalający na identyfikację
danej AI oraz uzależnienie możliwości
wykonywania przez nią zawodu od
przejścia procedury oceny zgodności
i uzyskania odpowiedniego
certyfikatu.



Kwestie bezpieczeństwa i etyki
Zmianie ulegnie także sposób zarządzania kancelarią prawną - zapewnienie tzw. assured-AI.
Systemy AI zaprojektowane i stale weryfikowane pod kątem niezawodnego działania i
cyberbezpieczeństwa, przewidywalności, możliwości kontrolowania i jednocześnie
bezproblemowo zintegrowane z dotychczas używanymi systemami IT.

Kwestie etyczne i regulacyjne:
- przechyły algorytmiczne (ang. algorythmic bias) systemów AI,
- brak przejrzystości,
- wyjaśnialność algorytmów (konieczność stosowania tzw. Explainable AI),
- przeprowadzanie audytów algorytmów,
- odpowiedzialność prawnika za autonomiczne decyzje AI „zatrudnionej” w kancelarii albo

niezastosowanie przez prawnika rekomendacji systemu AI;
- zapewnienie, że stosowanie rozwiązań AI nie stanowi zagrożenia dla obowiązku zachowania

tajemnicy zawodowej.
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