
 
 
 

 

 
6 grudnia, godz. 12:00 - 14:00 

 
Platforma MS Teams 

 
Udział bezpłatny 

 

Rozwój nowych technologii oraz otaczający nas szum informacyjny spowodowały, że podejście prawnika do ochrony 

interesów klienta musiało ewoluować. W jakim kierunku? Odpowiedzią na to pytanie jest Legal Design. Interesujące? 

Zapraszamy Cię na nasze webinarium, podczas którego powiemy więcej o potrzebie ewolucji prawników w kierunku 

Legal Design.  

Na czym polega praca prawnika 

Praca prawnika polega na ochronie interesów swojego klienta. Relacja klient-prawnik wymaga 

wzajemnego zaufania i zrozumienia. W przeciwnym wypadku ochrona interesów klienta będzie 

mniej skuteczna albo nieskuteczna.  

Jak pracuje prawnik-projektant 

Zatem w jaki sposób prawnik może skutecznie przedrzeć się przez ten szum i zaprojektować 

skuteczne rozwiązanie dla swojego klienta? Prawnik - projektant wykorzystuje w swojej pracy 

metodologię Legal Design. Sprawia ona, że prawnik staje się projektantem rozwiązań prawnych, 

których centralnym punktem jest odbiorca tego rozwiązania – prawnik-projektant projektuje 

komunikację zakładając buty klienta, czyli zgodnie z jego potrzebami.  

Czym jest Legal Design 

Jest to innowacyjne podejście do tworzenia dokumentacji 

prawnej, którego rezultatem jest dopasowany do 

odbiorcy dokumentów jasny komunikat wspomagany 

odpowiednimi wizualizacjami graficznymi, jednocześnie 

zgodny z prawem. 

Wyniki badań pokazują, że wykorzystanie Legal Design 

pozytywnie wpływa na zaufanie pracowników 

i kontrahentów do organizacji, gdyż zwiększa 

zrozumiałość kierowanych do nich komunikatów 

prawnych. Skutkiem ubocznym tych działań jest poprawa 

relacji prawnik-klient.  

Zapraszamy na 
webinarium Prawnik – projektant rozwiązań prawnych 



 
 
 

Czego dowiesz się podczas webinaru 

 

Kim są prelegentki? 

Webinar poprowadzą ekspertki z zakresu Legal Design z zespołu compliance DZP. 

 Dr Anna Partyka-Opiela 

Partner  
E: Anna.Partyka-Opiela@dzp.pl 
M: +48 661 363 505 

 Monika Leszczyńska 

Associate 
E: Monika.Leszczynska@dzp.pl 
M: +48 660 440 325 

 

 
Rejestracja: prosimy o wysłanie zgłoszenia przez formularz do 5 grudnia do godz. 12:00.  
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów. 

 

▪ Na czym polega praca prawnika 

▪ Dlaczego potrzebujemy prawników-projektantów 

▪ Kim jest prawnik-projektant. Czym jest Legal Design 

▪ Gdzie prawnik-projektant stosuje Legal Design 

▪ Jakie korzyści przynosi Legal Design 

▪ Przykładowe prace prawnika-projektanta 

▪ Kto już stosuje Legal Design 

▪ Czy Legal Design funkcjonuje też w innych krajach 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WhxAxAI_SkqmYDlDryfFWFHawJy8AltCpuRuqxc32QVUMDVRQkRNTVkxS0FHOEhJTktFVEtWU0lLNS4u

