
  

 

 
23–25 lutego 2018 

Pierwsze takie wydarzenie 
na świecie! 

#legaltech #ai #eDiscovery #bi #blockchain 



  

 

 

   

 

Gospodarze w Polsce  

Wolters Kluwer Polska to wiodący dostawca 

oprogramowania, usług informacyjnych  

i wydawniczych. 

Narzędzia i rozwiązania tworzone są dla 
profesjonalistów z rynku prawnego, administracji, 

zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami, 

finansów, podatków, księgowości, edukacji oraz HR. 

Wardyński i Wspólnicy, kancelaria prawna założona w 

1988 roku, jest jedną z największych w Polsce. Łączy 

w sobie tradycyjne wartości utożsamiane z profesją 

prawniczą oraz nowoczesne podejście do doradztwa 

prawnego. Kancelaria angażuje się w budowę 

obywatelskiego państwa prawa oraz bierze udział 

w projektach non profit i działaniach pro bono. 

 

Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji to 

międzysektorowa sieć wzmacniająca połączenia w 

ramach ekosystemu innowacji poprzez 

promowanie standardów dobrych praktyk oraz 

mądrej legislacji. 

Koalicja kreuje optymalne warunki dla rozwoju 

ekosystemu innowacji w Polsce. 

 

Definiujemy i implementujemy konkretne pro-

innowacyjne  rozwiązania i ułatwienia rozwoju 

sektora R&D, 

a także zwiększania poziomu innowacyjności 

polskiej gospodarki. 

Organizatorzy wydarzenia 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Pierwsze takie wydarzenie  
na świecie!  
 

Przez 51 godzin interdyscyplinarne zespoły w wielu 
miastach na całym świecie będą pracować nad 

innowacyjnymi rozwiązaniami z obszaru LegalTech, które 
będą wspierać sektor prywatny lub publiczny. 

 

Osiem najlepszych zespołów z całego świata zmierzy 

się w finale w Nowym Jorku! 

 

Przyjdź i poznaj kreatywnych ludzi  

oraz bądź częścią niesamowitego wydarzenia! 

 

 

 

 

 

23 - 25 lutego 

2018 

HubHub 

Postępu 14 

Warszawa 

20 - 25  
interdyscyplinarnych 
zespołów w Polsce 

GŁÓWNE LOKALIZACJE 
 

New York  

Toronto 

Dubai 

London 

Dublin 

Berlin 

Hong Kong 

Melbourne  



  

  

25 
ZESPOŁÓW 120 

UCZESTNIKÓW 

250 
GOŚCI 

szerokie grono odbiorców 

programiści 

radcy prawni 

analitycy specjaliści UX 

kierownicy IT 

specjaliści baz danych 

adwokaci 

aplikanci 



  

 

 

Nie możesz przegapić takiej okazji! 

Global Legal Hackaton odbędzie się w dniach 23 - 25 lutego 2018 roku w HubHub w Warszawie – wyjątkowej 

przestrzeni, która sprzyja powstawaniu nietuzinkowych pomysłów. 

Po krótkim wprowadzeniu przygotowanym przez organizatorów, przejdziemy do najważniejszych zmagań, 

czyli intensywnego główkowania i kodowania, które we wszystkich lokalizacjach na świecie rozpoczną się 

równocześnie. Wielki finał nastąpi w niedzielny wieczór, kiedy to specjalnie powołane jury rozpocznie ocenę 

projektów i wyłoni zwycięzcę.   

Global Legal Hackaton zwieńczy podsumowanie i przedstawienie najlepszych pomysłów. 

 

 Programista   Prawnik 

 Specjalista UX/UI  Product Manager  

 Project Manager  Analityk 

 Specjalista baz danych  Data Scientist 

Zespół, czyli kto?  

Co jest do zrobienia? 
Zespoły skupią się głównie na obszarze szeroko pojmowanego LegalTech, będą mogły 

wykorzystać Machine learning, lub technologie takie jak Blockchain, aby stworzyć 

rozwiązanie z pożytkiem dla sektora publicznego lub prywatnego. Udostępnione zasoby, takie jak  

API LEX, czy inne udostępniane na ogólnie dostępnych stronach internetowych będą stanowić 

nieoceniony wkład w projektowane rozwiązania. 

  

Inspiracji do stworzenia czegoś wartościowego przyniesie samo życie... Być może znajdziemy 

rozwiązanie zautomatyzowania procesu przygotowywania dokumentacji w 

kancelarii? 


