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#1: Prawnik Bloger 
 

Co roku ostatniego dnia sierpnia, blogosfera obchodzi swoje święto 
- Dzień Bloga. Zainspirowana tematem, zaczęłam zastanawiać się 
w jakim miejscu jest dzisiaj blogowanie, w tym blogowanie prawnicze. 
Jaki jest obecny stan polskiej prawniczej blogosfery. W jaki sposób 
prawnicy budują, czy mogą budować swoją markę prawniczą przy jego 
pomocy i jakie wiążą się z tym narzędziem doświadczenia. Jak wpisuje 
się ono w dzisiejszą rzeczywistość, w której praktycznie już wszystko jest 
digital. I w końcu w jakim kierunku zmierza i może zmierzać blogosfera 
specjalistyczna. Spostrzeżeniami w tym temacie podzieli się z nami 
Katarzyna Przyborowska (TemidaJestKobieta.pl, medyczneprawo.pl oraz 
lekarziprawo.pl), Wojciech Wawrzak (praKreacja.pl), Tomasz Zalewski 
(EuroZamówienia.pl i IPwSieci.pl), Paula Pul (lawmore.pl) oraz Rafał 
Chmielewski (e-MarketingPrawniczy.pl). 
 
 

Blogosfery w epoce social mediów 
 
 
Blogosfera jako taka jest i sale się rozwija nie od wczoraj. Do tego stopnia, że śmiało można 
stwierdzić, że jest to swoiste medium wolnego wyboru dla różnych odbiorców, medium 
naszej codzienności, w którym to my – czytelnicy, odbiorcy decydujemy o tym gdzie, kiedy, 
na jakim urządzeniu i jakich szukamy informacji, czy inspiracji. Tworzymy „własną ramówkę 
online” w tematyce podróżowania, gotowania, mody, zdrowia, urody, sportu, psychologii, 
czy stylu życia, itd., ale zdarza się także, że szukamy wiedzy i informacji specjalistycznych, 
w tym także z zakresu prawa i podatków.  
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Blogów o różnej tematyce w internecie jest jednak tysiące, jeśli nie setki tysięcy. 
Wybór mamy ogromny. W tym natłoku informacji w sieci czasem może być trudno się 
odnaleźć. Są na szczęście dość proste sposoby na szybką social-prasówkę wybranych przez 
nas stron. Jednym z nich jest, tak jak np. w moim przypadku, portal społecznościowy 
Facebook, który w jednym miejscu zbiera dla mnie wszystkie interesujące mnie aktualności. 
Bez tego typu rozwiązań, byłoby trudno dzisiaj regularnie i codziennie śledzić aktualności 
wybranych przez nas blogów, blogerów, stron branżowych, mediów itd.  
 
Przenikanie się blogosfery i pozostałych kanałów social mediowych to już nie trend, a raczej 
norma. Norma, która pomału będzie wkraczać coraz bardziej zdecydowanie do blogosfery 
prawniczej.  
 
 

Prawnik w blogosferze 
 
 
Historia prawniczej blogosfery sięga końcówki lat 90. i początku lat 2000, kiedy 
powstawały pierwsze blogi prawnicze, a także powstał często nazywany blogiem serwis 
„o związkach prawa z internetem” Piotra Waglowskiego, o którym nie sposób tutaj nie 
wspomnieć. Dzisiaj w Polsce blogów o tematyce prawniczej jest już cała masa.  
 
Blogi prowadzone są samodzielnie, bądź przy wsparciu specjalistów od e-marketingu, PR-u 
czy komunikacji i marketingu szeroko rozumianego, na różnych platformach internetowych 
przeznaczonych do blogowania, są często współtworzone przez całe zespoły prawnicze, 
albo włączone w strukturę prawniczych firmowych stron internetowych i nazywanych 
blogami, choć w ujęciu definicyjnym nimi nie są. Ich nazwy sugerują temat (np. specjalizację), 
albo autora blogu, ale są i takie, które w zasadzie na pierwszy rzut oka nie mówią odbiorcy 
niczego konkretnego. Część powstała i jest prowadzona świadomie i jest częścią większych 
strategii rozwoju, a część to bezosobowe tablice w sieci zawierające masę tematów 
w jednym miejscu, albo prowadzone są z odgórnego nakazu, albo w ogóle nie są 
prowadzone (a informacji o zawieszeniu brak). Innym tematem jest ich wizualna strona, 
rozkład treści, nawigacja (pomagająca czytelnikowi lub nie), w tym często, nad czym 
ubolewam, pomijana, albo bagatelizowana sfera budowania wizerunku w sieci poprzez 
zdjęcia PR autora/autorów blogu. A należy pamiętać, że zdjęcia PR muszą opowiadać, 
komunikować, zaciekawiać  i intrygować. To jednak temat, do którego jeszcze wrócimy.  
 
Na przestrzeni ostatniej dekady, od kiedy związana jestem z branżą usług prawnych, widać 
jednak zmiany, rozwój w sferze zarówno obecności prawnika w sieci, jak i coraz bardziej 
świadomego korzystania z tego narzędzia. Prawnicy dzisiaj coraz częściej w sposób 
przemyślany budują swoją markę online, m.in. poprzez content marketing. Dostrzegają w 
nim wartość i coraz bardziej świadomie korzystają z jego dobrodziejstw, w tym na swoich 
blogach prawniczych.  
 
Myślę, że w naszej branży prawnej stwierdzenie „Content is king” staje się pomału 
drogowskazem także dla prawników do wszelkich działań bazujących na treści, nie tylko 
online. Choć oczywiście, jak we wszystkim, nadal zdarza się nam obserwować odporność 
na transformację cyfrową w ogóle. Jest również grupa osób, która po prostu pisać i dzielić 
się wiedzą nie lubi i już, albo jest przeciwna obecności w internecie jako takim. Każdy z nas 
ma prawo do tego, żeby podejmować swoje decyzje, w tym też czy i jak budować swój 
wizerunek w sieci.  
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Content marketing vs cyfryzacja vs decyzje zakupowe 
 
 
Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że content marketing to dziś jeden z kluczowych 
elementów budujących widoczność nie tylko w sieci i wpływających na zasięg 
przekazywanych treści, ale przede wszystkim to silne narzędzie w budowaniu 
długofalowych relacji z odbiorcą, w której przedstawiamy (a przynajmniej mamy taką 
możliwość) siebie, swój styl, osobowość. To narzędzie w budowaniu wiarygodności w jego 
oczach, a finalnie więzi i swego rodzaju lojalności, wynikającej z wypracowanego zaufania. 
 
To jak blogosfera się rozwija i w jakiej kolejności dotyczy poszczególnych branż i dziedzin 
życia, tylko pokazuje siłę postępującej cyfryzacji i jak ewoluuje obieg i dotarcie z informacją 
dzięki dzieleniu się wiedzą, doświadczeniem, inspiracjami itd. Procesy/decyzje zakupowe 
dzisiaj, bez względu na branżę, czy zaryzykuję nawet stwierdzenie, że bez względu na rodzaj 
klienta, bezwzględnie praktycznie zawsze rozpoczynane są przez różne opcje desk 
researchu w internecie. Dzisiejszy konsument, odbiorca, klient oczekuje m.in. dostępności 
informacji, wiedzy, konsultacji, kupna w zasadzie tu i teraz. Inaczej zniechęcony idzie dalej 
w swojej codzienności konsumenckiej, idzie tam, gdzie otrzyma to czego szuka, w czasie 
jaki mu odpowiada i w formie dopasowanej do jego aktualnych preferencji 
i potrzeb. Jesteśmy uczestnikami rynku klienta. Warto więc odpowiedzieć sobie m.in. 
na pytanie, czy chcemy ryzykować i pomijać ten kanał komunikacji, a w konsekwencji także 
kanał sprzedaży.  
  

Nawet najcenniejsza wiedza oraz szerokie kompetencje nie zdadzą się 
na nic, jeśli potencjalni klienci nie wiedzą o ich istnieniu 
 
Statystyki mówią, że obecnie na rynku działa niemal 28 tys. radców prawnych 
i 15 tys. Adwokatów (wg 14. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych 2016 Rzeczpospolitej). 
Do tego trzeba byłoby doliczyć aplikantów i młodych prawników – studentów prawa, którzy 
coraz częściej włączają się już na etapie studiów w rynek prawniczy, w tym m.in. poprzez 
aktywność w sieci.  
 
Blog jest narzędziem wydawałoby się najbardziej adekwatnym dla szerzenia wiedzy prawnej 
przez prawnika. Wiele z tych prawniczych blogów spełnia już swoją rolę w ujęciu 
marketingowym, PR-owym i sprzedażowym. Ta rola polega m.in. na dzieleniu się wiedzą, 
budowaniu zasięgu i dotarcia do osób poszukujących, a tym samym potrzebujących prostej 
często porady prawniczej, albo samej informacji z określonego zakresu, tematyki, 
specjalizacji. Wejścia w więź z osobami, które już jako świadomi użytkownicy internetu nie 
chcą polegać na informacji przypadkowej od Adwokata Google, które mogą być drastyczne 
w skutkach.  
 
Ale.. czy tak naprawdę klienci online wiedzą gdzie i jak szukać prawnika specjalisty, 
np. w danej dziedzinie czy w danej lokalizacji?  
 
I tu na pewno z pomocą w tych poszukiwaniach, przychodzą klientom właśnie 
m.in. specjalistyczne blogi i serwisy prawnicze. Specjalistyczne, czyli takie, które są 
skierowane do określonej grupy odbiorców, podejmują tematy na określone 
doświadczeniem zawodowym i wiedzą zagadnienia oraz problemy prawne. Na blogi 
specjalistyczne, a tym samym specjalistów w swoich dziedzinach, stosunkowo łatwo trafić 
w sieci. Choć nie zawsze, bo temat choćby miejsc promocji blogów, to odrębny temat. 
Jednakże, warto przypomnieć, że za każdym z blogów summa summarum stoi 
człowiek-prawnik i jego historia, a często też historia problemów z jakimi borykają się jego 
klienci, a które Prawnik Bloger chce pomóc rozwiązać.  
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Jaki zatem może być przepis na sukces blogu prawniczego?  
 
 
W gronie prawników z doświadczeniem z kanałami online są m.in. nasi komentatorzy. 
Z okazji Dnia Bloga podzieli się z nami swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat 
polskiej prawniczej blogosfery. Wskazali także swój punkt widzenia w kwestii kierunków 
rozwoju obecności prawnika w internecie.  
 

Popularny będzie storytelling blogowy, może 
doczekamy się prawników YouTuberów 
 
Katarzyna Przyborowska, radca prawny, 
pomysłodawca i autorka blogów 
TemidaJestKobieta.pl, medyczneprawo.pl 
oraz lekarziprawo.pl, Katarzyna 
Przyborowska Joanna Lazer Kancelaria 
Prawna LEGE ARTIS s.c.  
 
Patrząc na stan polskiej prawniczej blogosfery, w której 
aktywnie uczestniczę praktycznie od początku, myślę, 
że dzisiaj zapanowała swoista moda na prowadzenie 
blogów, albo z drugiej strony prawnicy czują się 
w obowiązku blogować. Dlaczego? Bo inni prawnicy tak 
robią i posiadanie bloga jest trendy. Prawnicza blogosfera 
rozwija się więc szybko. Jeszcze kilka lat temu na rynku 

mieliśmy po jednym blogu z danej specjalizacji, a teraz ciekawych blogów choćby 
o rozwodach znam przynajmniej kilka.  
 
Obecnie blogerzy to często specjaliści w tematach, o  których piszą, swoiste autorytety. 
Liczba czytelników blogów rośnie lawinowo. Dlaczego? Za blogiem stoi 
konkretny człowiek – prawdziwy, otwarty i chętny do rozmowy. Czytelnicy polegają na jego 
wiedzy i autorytecie. Co więcej, blogować zaczynają już studenci prawa.  
 
Jeśli mówimy o tym jak ten blogowy rynek prawniczy będzie się rozwijać, to myślę, że czeka 
nas wysyp nowych, ale też niekoniecznie ciekawych blogów. Trzeba bowiem pamiętać, 
że blog traktowany wyłącznie jako narzędzie komunikacji z potencjalnym klientem, bez 
misji, pasji i zaangażowania prawnika umrze. I tak w moim przypadku i blogu 
TemidaJestKobieta.pl (bo prowadzę jeszcze 2 inne specjalistyczne blogi), od 7 już lat misją 
było i jest przede wszystkim odczarowanie postępowania przeciwko ZUS. Panuje 
powszechne przekonanie, że z ZUS-em się nie wygra. Ja pokazuję, że można. Ponadto 
chciałam stworzyć miejsce, w którym o prawie pisze kobieta - dla kobiet. Dzięki internetowi 
i pisanym przeze mnie blogom prawniczym pomagam Kobietom nie tylko z całej Polski, 
ale też z zagranicy.  
 
Jednym myślę z moich najciekawszych doświadczeń bycia prawniczą blogerką jest 
błyskawiczna skuteczność bloga :-) Dzisiaj czyta go kilkanaście-kilkadziesiąt tysięcy 
czytelników miesięcznie.  
 
Jeśli chodzi o to najtrudniejsze doświadczenie w blogowaniu, to jeszcze pewnie jest przede 
mną. 
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Jest ono związane z wyzwaniem jakim będzie odświeżenie moich blogów. W tej kwestii 
jestem wymagająca i nie chcę wpisywać się obecną modę budowania bloga prawniczego 
wg określonego z góry schematu.  
 
Należę do prawników poszukujących pomysłów i nowych rozwiązań wspierających rozwój 
mojej działalności, w tym zwłaszcza na Temidę. Wśród narzędzi rozwoju obecności w sieci 
na rynku są dostępne różne narzędzia. Zamierzam podążać wg m.in. trendu jaki będzie w 
mojej ocenie w najbliższej przyszłości zyskiwał na popularności w Polsce - tj. storytellingu 
blogowego. Pewnie coraz częściej będziemy spotykać wideoblogi, może doczekamy się 
prawników YouTuberów. Ciekawe kto z nas będzie pierwszy? 
 
 

Polska blogosfera prawnicza ma 
się świetnie. Oby tak dalej! 
 
Wojciech Wawrzak, prawnik, autor 
blogu praKreacja.pl, zdobywca 
nagrody Blog Roku 2015 
w kategorii „Blog Roku” i „Blog 
Roku: Specjalistyczne” 
 
Polska blogosfera prawnicza ma się 
świetnie. Funkcjonuje wiele wartościowych 
blogów, które nie tylko dostarczają 
merytorycznej wiedzy, ale również 

odczarowują stereotypowe wyobrażenia na temat prawników. Oby tak dalej! 
 
Mój blog, który zacząłem pisać 3 lata temu, jeszcze na studiach, ma za zadanie dostarczać 
przedstawicielom branży kreatywnej informacji prawnych potrzebnych im do codziennej 
aktywności. Ma to robić w taki sposób, aby twórcze umysły nie czuły się znudzone i nie 
porzucały lektury po pierwszych akapitach. Innymi słowy, ma być prosto, miło i przyjemnie, 
ale jednocześnie merytorycznie. 
 
Najtrudniejsze doświadczenie? Początki. Pierwszy rok bez większego odzewu, mozolna 
praca nad warsztatem, sposobem komunikacji. Nauczenie się mówienia o prawie tak, by inni 
chcieli słuchać/czytać. Chyba się udało, bo mam na koncie pierwsze sukcesy, które być może 
z biznesowego punktu widzenia myślę nie zmieniają wiele. Dla klientów i potencjalnych 
klientów takie nagrody nie mają większego znaczenia. Oni szukają rozwiązania problemu 
i skuteczność tego rozwiązania decyduje o sukcesie, nie jakakolwiek nagroda. Niemniej 
jednak, taka nagroda na pewno ma duże znaczenie dla samego autora blogu. Dodaje odwagi, 
pewności siebie. Stanowi potwierdzenie dobrze wykonanej pracy. Świadczy również 
o społeczności, która wokół autora i blogu jest zgromadzona. Nie każdy skuteczny 
biznesowo blog prawniczy ma szansę na tego typu nagrodę. Ma szansę na nią tylko taki 
blog, którego autor buduje z czytelnikami stałą, przyjacielską relację. Dlatego tego typu 
nagrody mają szczególne znaczenie dla tych osób, które nie patrzą na swój blog wyłącznie 
jak na blog firmowy, ale również jak na formę komunikowania się ze światem. Gdy ten świat 
mówi "TAK, lubimy Cię, doceniamy, jesteś dobry", to dla autora olbrzymia radość. 
 
Jaki jest przepis na sukces w prawniczym blogowaniu? Nie można dać się zwieść pokusie, 
chęci używania jakieś mądrej terminologii prawniczej, wyszukanych słów, cytowania 
doktryny, orzecznictwa itd. Dla odbiorcy to nie ma znaczenia. Dla innych prawników moje 
treści być może będą trywialne. One mają jednak być zrozumiałe dla czytelników. Nie chodzi 
o żadne prawnicze ego. Trzeba rozwiązywać problemy ludzi.  
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Z mojego punktu widzenia, dzisiaj osiągnęliśmy stabilny poziom prawniczej blogosfery, 
który będzie się utrzymywał. Ze względu na ograniczenia czasowe, prawnicy-blogerzy będą 
nadal pozostawali przy słowie pisanym mimo rosnącej w innych branżach popularności 
wideo. Nie sądzę również, by prawnicy jakoś mocno weszli w social media. Raczej w dalszym 
ciągu będziemy nastawieni na obecność naszych treści w wyszukiwarce Google. 
 

 

Ważne, by sposób prowadzenia bloga 
wynikał z osobowości danego autora 
 
Tomasz Zalewski, radca prawny, partner 
w kancelarii Wierzbowski Eversheds, 
pomysłodawca i współautor blogów 
EuroZamówienia.pl i IPwSieci.pl 
 
Trzy lata temu zostałem zapytany przez redakcję 
dodatku „Prawnik” Dziennika Gazety Prawnej o 
blogi prawnicze i moje doświadczenia oraz refleksje 
związane z prowadzeniem naszych blogów 
kancelaryjnych - IP w sieci oraz EuroZamówienia.  
 

Pomimo tego, że od przygotowania tamtego felietonu minęło trochę czasu, opisane tam 
przemyślenia uważam za nadal aktualne.   
 
Po pierwsze, każdy musi znaleźć swój sposób na prowadzenie bloga. Jedni używają poczucia 
humoru, inni piszą w sposób prowokacyjny, jeszcze inni zadziwiają swoją pracowitością, 
np. w zbieraniu źródeł informacji na dany temat. Ważne, by sposób prowadzenia bloga 
wynikał z osobowości danego autora. Tylko w ten sposób zostaniemy zapamiętani przez 
czytelników, co przy okazji może pomóc zrealizować nam „marketingowy” cel blogowania.   
 
Warto pamiętać, że o wartości blogów prawniczych stanowią przede wszystkim 
wartościowe teksty, które zapamiętają czytelnicy. A o tym decydują m.in. wiedza, 
doświadczenie i osobowość prawnika. Dlatego łatwo rozpoznać blogi, których prowadzenie 
wynika wyłącznie z kalkulacji marketingowych. Zazwyczaj piszą na nich najmłodsi 
prawnicy, którym powierzono ten obowiązek (ewentualnie przygotowują teksty osobom pod 
nimi się podpisującym)  lub teksty, które się na nich pojawiają, przypominają standardowe 
newslettery albo bieżące informacje prasowe.   
 
Większość prawników uważa, że prowadzenie prawniczego bloga ma na celu przede 
wszystkim promowanie własnych usług. Stąd m.in. renomowani prawnicy i kancelarie, 
których pozycja na rynku jest już ustabilizowana, rzadko rozpoczynają przygodę z blogami, 
uważając że klienci, zwłaszcza ci najbardziej wymagający, nie szukają prawników 
za pośrednictwem internetu. Założenie bloga jedynie z myślą o zwiększeniu sprzedaży usług 
prawnych jest bowiem ślepą uliczką. Inwestycja czasu włożonego w prowadzenie bloga się 
nie zwróci, czytelnicy będą go omijać, zaś reputacja autora nie wzrośnie. 
 
Nie oznacza to oczywiście, że każdy blog narażony jest na taki los, ale potrzeba czegoś 
więcej niż tylko chęci rozreklamowania się. Jeśli autor bloga prawniczego odczuwa potrzebę 
podzielenia się z innymi swoimi przemyśleniami, które są i będą na tyle ciekawe, by kogoś 
zainteresowały i będzie pisał - co często bywa najtrudniejsze – w sposób jasny i zrozumiały, 
ma spore szanse na sukces rozumiany jako m.in. rozpoznawalność i budowa własnej marki.  
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A jeśli chodzi o kierunek rozwoju prawniczej polskiej blogosfery, to chciałbym jasno 
podkreślić, że prowadzenia bloga prawniczego nie można się nauczyć w teorii – tego trzeba 
spróbować. A zacząć najlepiej od systematycznego czytania innych blogów, być może nie 
tylko prawniczych. Warto także nauczyć się wchodzić w interakcje w mediach 
społecznościowych - niewielu prawników to potrafi - a nie można prowadzić bloga bez tej 
umiejętności. 
 
 

Główna zasada to pamięć o tym kto jest 
naszym końcowym odbiorcą 
 
Paula Pul, partner zarządzający, założycielka 
firmy LAWMORE, przedsiębiorca, prawnik 
blogujący w ramach strony firmowej 
 
Zacznę od tego, że obecność w mediach jest istotnym 
elementem budowania naszej marki. Zaledwie w trzy lata 
udało nam się zbudować rozpoznawalny brand i mocną 
pozycję na rynku, na którym działamy. Od początku 
budowaliśmy firmę z jasną strategią rozwoju. 
Nie chcieliśmy być postrzegani jako blogerzy, którzy 
w naturalny sposób zamienili bloga w firmę. Dlatego 
celowo zdecydowaliśmy się na prowadzenie blogu 
w ramach strony firmowej, choć zdajemy sobie sprawę, 
że nie jest to blog w definicyjnym ujęciu. Natomiast takie 
rozwiązanie jest funkcjonalne przede wszystkim 

ze względu na pozycjonowanie strony w sieci (SEO). W ramach naszego firmowego bloga 
pojawiają się też nieprzypadkowo informacje dotyczące transakcji, które w ostatnim czasie 
realizowaliśmy. W ten sposób uwiarygadniamy, że teoria, którą można znaleźć na naszej 
stronie przekłada się też na praktykę i zadowolonych klientów, co w dalszej perspektywie 
generuje kolejne leady.  
 
W związku z tym uważam, że na pewno warto prowadzić bloga, ale w sposób przemyślany 
i w formie dopasowanej do naszej strategii rozwoju i naszej grupy docelowej. Główna zasada 
to pamięć o tym kto jest naszym końcowym odbiorcą. Nie jest to inny prawnik, a potencjalny 
klient, więc to do niego należy dostosowywać nasz język i tematykę artykułów. W innym 
przypadku prowadzenie blogu nie będzie mieć wymiernych korzyści, czyli nowych klientów. 
 
Natomiast jeśli chodzi o kierunki rozwoju prawniczej obecności w sieci, to w mojej ocenie 
będzie powstawać zdecydowanie więcej specjalistycznych blogów, skupiających się 
na wąskim obszarze tematycznym, ale pisanych w przystępny i zrozumiały sposób. Wpłynie 
to na pewno też na to, że coraz większy nacisk prawnicy będą kładli na personal branding, 
co już teraz jest coraz częściej zauważane.  

 
 
A jakie były początki prawniczej blogosfery?  
 
 
Na polskim rynku od 2010 r. funkcjonuje także sieć skupiająca prawniczych blogerów. 
Grupa web.lex, bo o niej mowa to ponad 100 specjalistycznych blogów pod nazwą. 
Warto w tym miejscu dodać, że Prawnicy Blogerzy z tejże grupy dzielą się także swoimi 
doświadczeniami, jakie zdobywali przez lata świadcząc usługi prawne w wielu różnych 
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dziedzinach poza własnymi blogami, tj. m.in. na portalu dla szukających pomocy prawnej 
„Znam Swoje Prawo”. Tym samym, jak sami zauważają, dzięki blogom zmieniają wizerunek 
prawnika. Zapytałam zatem także Rafała Chmielewskiego, założyciela grupy, jak to było na 
początku, co dziś sądzi o polskiej prawniczej blogosferze i jak się czuje jako w pewnym 
stopniu „ojciec” polskiej prawniczej blogosfery. 
 
 

Coraz więcej kancelarii będzie posiadało 
własny blog  
 
Rafał Chmielewski, CEO w web.lex, 
współtwórca ponad setki prawniczych 
strategii e-marketingowych, autor 
„Pamiętnika Adwokata” oraz bloga 
e-MarketingPrawniczy.pl  
 
Kiedy odchodziłem z jednej z korporacji z kręgu BIG4 
chciałem zrobić coś ważnego w swoim życiu i dla świata. 
To może brzmi górnolotnie, ale faktem jest, że takie 
miałem wewnętrzne pragnienie. Po kilku latach 
prowadzenia własnego prawniczego bloga 
podwojneopodatkowanie.pl postanowiłem pokazać 
naszej branży, jak za pomocą bloga kancelaria prawna 
może w nowoczesny sposób i skutecznie kształtować 
swój wizerunek oraz zdobywać klientów. W roku 2008 

blogów prawniczych o charakterze komercyjnym w zasadzie nie było, więc wiedziałem, 
że to jest droga, którą mogę podążać. Przez bardzo długi czas nie mogłem jednak przekonać 
nikogo ze znanych mi osobiście prawników do własnego bloga. Nawet pomimo tego, 
że dysponowałem statystykami własnego bloga oraz dowodami na to, jak buduje on mój 
wizerunek oraz bazę klientów. Etap edukacji branży prawniczej w tym zakresie nie był 
prosty. Prawdę mówiąc po kilkunastu miesiącach pracy bez żadnych efektów zacząłem 
myśleć o porzuceniu moich ideałów. To był trudny i ciężki okres.  
 
Dziś w polskiej sieci obecnych jest kilkaset blogów prawniczych, z czego grubo ponad setka 
to blogi wspierane i administrowane przez web.lex. Mało tego, są to blogi zdecydowanie 
najlepsze na świecie pod względem komunikatywności. Także w kontekście szeroko 
pojętych profesjonalnych blogów firmowych. Więc to trochę tak, jakbym pomału przez te lata 
stawał się wzorem dla polskiej blogosfery prawniczej. Jak się z tym czuję? Czuję się jak 
osoba, która może zmieniać świat, jeśli tylko jest cierpliwa i ma energię, aby iść wciąż 
naprzód. Wierzę w to, że dzisiejszy świat stworzył małym kancelariom całkowicie nowe, 
lepsze warunki do działania. Dzięki sieci mogą one nie tylko szybciej się rozwijać, ale też 
skuteczniej konkurować z większymi od siebie. Wierzę też w to, że to one mają największą 
zdolność do zmiany wizerunku prawnika w oczach całego społeczeństwa.  
 
Mówiąc głośno, że nasze blogi uważam za najlepsze na świecie, nie mówię tego dlatego, 
że chwalę polskie blogi, a nie inne, ale dlatego, że są to fakty. Przede wszystkim warto 
podkreślić, że komercyjne blogi prawnicze prowadzone są w USA (i kilku krajach 
anglosaskich) oraz właśnie w Polsce. Kiedy porównamy blogi prawnicze prowadzone przez 
naszych amerykańskich kolegów z polskimi, okaże się, że tamte nie mają prawie żadnych 
komentarzy. A komentarze w mojej ocenie świadczą o komunikatywności bloga, co jest 
niezwykle istotnym elementem w kontekście zdobywania klientów. Wpływają one także 
na inne już bardziej szczegółowe aspekty prowadzenia i działania bloga.  
 



str. 9 I Prawnik Bloger 

 

W kontekście rozmowy o kierunkach rozwoju prawniczej blogosfery, w mojej ocenie 
zdecydowanie coraz więcej kancelarii będzie posiadało własny blog i stanie się on niezbędną 
częścią każdej praktyki prawniczej. To trend obserwowany przeze mnie od długiego czasu. 
Dobrze poprowadzony blog jest niezwykle efektywnym i skutecznym narzędziem promocji 
kancelarii. Nie ma przy tym niebezpieczeństwa, że blogów prawniczych będzie za dużo. 
W Polsce wciąż istnieje potencjalnie ogromny popyt na usługi prawne, który na pewno 
będzie nabierał cech realnych. Zatem miejsca tutaj jest wiele. Natomiast, w korelacji z innymi 
narzędziami online, w mojej opinii blogi prawnicze docelowo wyprą z sieci typowe strony 
internetowe - wizytówki.  
 
 

Dobry benchmarking nie jest zły, czyli warto być na bieżąco  
 
 
Dzisiejsze możliwości działania w epoce social mediów są niemal nieograniczone, ale jak 
dotrzeć do tych naszych wymarzonych czytelników i nawiązać z nimi dialog w sieci, taką 
stałą social-więź? Tak żeby być pierwszym, albo częstym wyborem dla czytelnika 
szukającego informacji, inspiracji, tudzież określonej, nawet specjalistycznej wiedzy jako 
taki zainteresowany social-fan danej strony (Twojej strony w postaci blogu!).  
 
To co ważne w przygotowaniach, bądź rebrandingu prowadzonego blogu prawniczego, 
to analiza rynku w sferze blogosfery i powiedziałabym niekoniecznie tylko rynku 
prawniczego i tylko polskiego. Warto też regularnie śledzić jak robią to inni, być możliwie 
na bieżąco z twórczością innych influencerów, w tym blogerów, YouTuberów. Szukać 
pozytywnej energii, która być może przyniesie nam motywację i siłę do działania, spotykać 
się z innymi blogerami, aby chociażby wymienić się spostrzeżeniami. Do tego warto 
analizować wątki prawnicze na forach internetowych, gdzie często jak na dłoni podane są 
problemy jakich potrzebują internauci.  
 
Z pomocą przychodzą również zestawienia rynkowe polskich twórców i blogosfery. 
Przykładowo organizowany od 2005 r. konkurs na „Blog Roku”, w którym w 11. Edycji 
"Gala Twórców 2015- Blog Roku 2015, Video Roku 2015" wśród laureatów znalazł się 
Wojciech Wawrzak autor blogu praKreacja.pl. Kolejnym must have dla każdego blogera, 
jest prowadzony od 2009 r. najważniejszy i najpopularniejszy „Ranking najbardziej 
wpływowych blogerów roku” Jasona Hunta, które porządkuje polską blogosferę, pokazuje, 
kto się w niej liczy i jest podpowiedzią na kogo warto zwracać  uwagę przy współpracy 
komercyjnej. Zawiera również wielką galerię wschodzących gwiazd blogosfery. Z twórcami 
internetowymi 8. edycji rankingu można zapoznać się TUTAJ. Ciekawe czy i który prawniczy 
blog i kiedy dołączy do zestawienia.   

 
 
Szanse rozwoju prawniczej blogosfery 
 
 
W moim przekonaniu, to w dziedzinach specjalistycznych blogosfera ma szansę ogromnego 
rozwoju. Właśnie chociażby z racji rodzaju czytelnika-odbiorcy-internauty, który jest już 
dzisiaj zdecydowanie bardziej świadomym konsumentem treści i którego świadomość 
będzie tylko rosła. Co więcej, wzrastać będzie jego swoista wybredność. Własne medium 
jakim jest specjalistyczny blog prawniczy - w czasach internetu, postępującej cyfryzacji, 
rozwoju nowych technologii, mediów internetowych, może okazać się zatem jednym 
z ważnych, jeśli nie najważniejszych elementów strategii rozwoju każdego prawnika i firmy 
prawniczej, dla których grupą docelową są klienci korzystający z internetu na co dzień 
i niemalże non stop.  

http://www.blogroku.pl/
http://jasonhunt.pl/ranking-najbardziej-wplywowych-blogerow-2015-roku/
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Idąc krok dalej, Legal Tech już się dzieje, także w Polsce. Oprócz prawniczych blogów 
w sieci, na których potencjalni klienci się prawnie edukują i poznają prawników specjalistów 
(przy założeniu, że mówimy o faktycznych prawniczych blogach specjalistycznych), łańcuch 
zakupowy w tej branży też się pomału przesuwa. Klienci poszukujący pomocy prawnej 
w określonych sprawach, już dziś mogą skorzystać, praktycznie w czasie rzeczywistym 
z prawniczych usług online. To więc w jaki sposób nasz odbiorca jest zapraszany do udziału 
w procesie zakupowym i w jaki sposób jest przezeń poprowadzony (obsługa klienta) jest 
kluczowe.  
 
Obserwując rynek, według mnie rozwój prawniczej blogosfery w przyszłości także będzie 
zmierzał w kierunku bardziej zaawansowanej komunikacji z klientem i obsługi klienta 
online. Przed Prawnikami Blogerami jeszcze szereg wyzwań, ale i szans rozwoju, 
np. do zaistnienia w świadomości Polaków jako opiniotwórczy blogerzy pierwszego 
skojarzenia, a potem wyboru od prawa XYZ.  
 
Jako marketingowiec zastanawiam się także czy trend jaki obecnie funkcjonuje 
w komunikacji marketingowej, który w dużym skrócie nie omija, a wręcz przenosi kontent 
i odbiorców do kanału online jakim jest YouTube, dotrze i zatrzyma się na dłużej także 
w branży prawnej? Czy zostanie dopuszczonym i docenionym skutecznym narzędziem 
tejże komunikacji, czy pomoże prawnikom w budowaniu wizerunku nowoczesnego 
i dostępnego prawnika, zorientowanego na potrzeby klienta, pomoże zmniejszać 
komunikacyjny dystans i niwelować stereotypy na linii klient-prawnik, aż wreszcie 
czy pomoże i czy w ogóle ma jakiekolwiek szanse pomóc, aby prawnik w oczach Polaków 
stawał się prawnikiem doradcą pierwszego wyboru już na początku różnych sytuacji 
życiowych i biznesowych?  
 
Zanim to jednak nastąpi, w naszej branży prawnej potrzebna jest swego rodzaju diagnoza. 
Diagnoza, w różnych kwestiach dotyczących mocnych i słabych stron branży, szans 
i zagrożeń stojących przed prawnikami w kontekście komunikacji z klientami. Jedną z form 
tej komunikacji jest obecność prawnicza w internecie, w tym prawnicza blogosfera.  

 
Jak dołączyć do inicjatywy #MamWplywNaWizerunekPrawnika? 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjuPO5e4rrdboUklN-mHfaJOZUcekz4yUBQ4R7YxVrHaILfw/viewform


str. 11 I Prawnik Bloger 

 

Zadajemy sobie w branży pytanie ile łącznie mamy już dzisiaj prawniczych blogów 
i blogujących o prawie prawników. Ilu internautów czyta i korzysta z tej formy zwiększania 
swojej wiedzy i świadomości prawnej. Mówi się, że blogów prawniczych mamy już setki.  
 
Mówi się…, ale jak dotychczas tej gruntownej analizy polskich blogów specjalistycznych nie 
mamy.  
 
Najwyższy czas to zmienić. W tym miejscu wszystkich Prawników Blogerów zapraszam, 
w imieniu swoim i pierwszych partnerów inicjatywy -  serwisu „Polski Prawnik” oraz serwisu 
„SpecPrawnik”, do podjęcia z nami tego wyzwania i przekazania swoich spostrzeżeń 
na temat polskiej prawniczej blogosfery.  
 

 
Odpowiedzi będą wstępem do większego projektu, jakim jest nasz branżowy raport 
o polskiej blogosferze prawniczej – tj. 1. edycja raportu „Prawnicy Blogerzy”.  

 
Cel inicjatywy 
 
Cel nadrzędny podejmowanej inicjatywy to pogłębianie świadomości wśród Polaków, 
że prawnik jest dostępny, dzieli się wiedzą i wskazówkami tam, gdzie dzisiaj odbiorca może 
je znaleźć najszybciej, czyli w internecie, a w swoich działaniach uwzględnia różne formy 
komunikacji tak, aby dotrzeć także do grup ryzyka wykluczenia cyfrowego.  
 
Zdanie każdego Prawnika Blogera jest tak samo ważne. Z założenia raport ma być 
pełnowymiarowy, odzwierciedlać stan faktyczny i wskazywać obszary potencjału 
w prawniczej blogosferze. Blogosferze, która jest jednym z dostępnych narzędzi 
komunikacji z potencjalnymi klientami B2B czy B2C. W komunikacji, która opiera się na 
budowaniu relacji prawnik-klient, prawnik-Polak i tym samym budowaniu wizerunku 
wiarygodnego i zaufanego doradcy w poszczególnych specjalizacjach prawnych.  
 
 

Podaj dalej 
 
Jeżeli podoba Ci się nasza inicjatywa – informację o niej podaj dalej - udostępnij link 
do artykułu lub ankiety z hastagiem #MamWplywNaWizerunekPrawnika. Wszystkim 
zaangażowanym prawnikom, w tym naszym dzisiejszym komentatorom, dziękujemy.  
 
 
Wszelkie pytania, sugestie, spostrzeżenia dotyczące inicjatywy prosimy kierować na adres  
kontakt@polskiprawnik.pl tytułując maila #MamWplywNaWizerunekPrawnika. 
 

 
p.s. 
 
Wszystkim Prawnikom Blogerom życzę wielu social-fanów, klientów, którzy będą znali 
właściwe adresy w poszukiwaniu informacji prawnych na przeróżne tematy, Wasze tematy 
w internecie, ciekawych i istotnych dla Kowalskiego czy przedsiębiorców pomysłów 

Jak to zrobić?  
 Przejść do strony ankiety - TUTAJ 
 Odpowiedzieć na 3 pytania i wypełnić metryczkę  
 Kliknąć WYŚLIJ - formularz będzie aktywny do 7 października br. 

http://www.polskiprawnik.pl/
https://www.specprawnik.pl/
mailto:kontakt@polskiprawnik.pl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjuPO5e4rrdboUklN-mHfaJOZUcekz4yUBQ4R7YxVrHaILfw/viewform
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na wpisy, docierania do Waszych wymarzonych czytelników i nawiązywania z nimi dialogu 
w sieci, stałej social-więzi, a tym samym budowania wizerunku dostępnego i nowoczesnego 
prawnika, który dzieli się wiedzą, szerzy wiedzę i świadomość prawną wśród Polaków. 
Miłego każdego Dnia Bloga w codziennej pracy prawniczej! 
 
 
 

 
Monika Muracka, menedżer ds. rozwoju, z pasją związana 
z branżą usług prawnych od 2006 r. Specjalizuje się 
w marketingu dla prawników. Projekty doradcze realizuje 
wg wypracowanego przez siebie standardu WWR. 
Jego celem jest osiąganie przez firmę/markę personalną 
kolejno 3 poziomów rozwoju: widoczności, wiarygodności 
i rentowności. W social mediach spotkać ją można 
m.in. na stronie „Marketing dla prawników” na Facebooku, 
a niebawem na blogu marketingdlaprawnikow.pl. 
Jest zaangażowaną optymistką. Codziennie z uśmiechem 
realizuje marzenie o tym, że stwierdzenie „więcej niż 
prawnik, więcej niż marketing” na stałe zagości w niejednym 
polskim biznesie i domu. Od września także redaktor 
Polskiego Prawnika i autorka cyklu badawczego o tej 
nazwie. Dzielić się w nim będzie analizami, zestawieniami 
i spostrzeżeniami na temat wybranych zagadnień 
marketingu dla prawników. 

https://www.facebook.com/MarketingDlaPrawnikow/
http://marketingdlaprawnikow.pl/

