
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

1   Jak to wygląda z naszej strony?  

Oferujemy Państwu reprezentację w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, 
sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Na podstawie naszej dotychczasowej praktyki zawodowej obserwujemy, że Klienci biznesowi są zwykle 
bardziej świadomi swoich praw niż Klienci indywidualni. Często sami szukają rozwiązań prawnych, zwykle 
też mają za sobą mniejsze lub większe doświadczenie procesowe. To ułatwia efektywną współpracę.  

 

Specyfiką naszego podejścia do świadczenia usług w obszarze sporów sądowych jest indywidualne 
traktowanie każdej sprawy oraz duży nacisk na polubowne rozwiązywanie konfliktów.  

Z przekonaniem możemy powiedzieć, że ugodowe rozwiązanie sporu na drodze przedsądowej jest bardzo 
często najlepszym wyjściem. Unika się wówczas kosztów związanych z wytoczeniem powództwa oraz szybciej 
osiąga się zamierzony cel. Szybkie rozwiązanie sporu ma natomiast szczególne znaczenie w sprawach 
biznesowych z uwagi na ryzyko pojawienia się w konkretnych wypadkach niewypłacalności dłużnika czy wręcz 
ogłoszenia jego upadłości. Z tych powodów to właśnie w rozwiązaniach polubownych widzimy przyszłość usług 
w obszarze wsparcia przedsiębiorców w toczonych przez nich sporach prawnych.  

Tak jest sensowniej i taniej dla naszych Klientów. Oczywiście może tak myśleć tylko prawnik, który naprawdę 
rozumie biznes. Takie podejście przyciąga do nas Klientów. 

Obranie optyki poszukiwania polubownych rozwiązań sporów doradzamy także wszystkim 
tym przedsiębiorcom, którzy z różnych powodów nie mogą zostać naszymi Klientami.  

 

2   Jak najlepiej przygotować się do kontaktu z nami?  

Na wstępie chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, jakie usługi świadczymy: 

1/ krótkie porady prawne - polegające na udzieleniu Klientowi generalnych wytycznych co do sposobu 
postępowania, udzieleniu odpowiedzi na kierunkowe pytania lub na udzieleniu porady nie wymagającej 
z naszej strony pogłębionej analizy stanu faktycznego i prawnego, oceniającej szanse na wygraną w sporze,  

2/ reprezentowanie Klienta - polega na realizacji pełnomocnictwa Klienta do reprezentowania 
go w postępowaniu sądowym lub w trakcie polubownego rozwiazywania sporu. Oczywiście w obszarze 
tej usługi mieści się szereg czynności takich jak: analiza sprawy, doradztwo, sporządzanie dokumentów, 
pism procesowych.  
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Szanujemy czas nasz i czas naszych Klientów. Dlatego prosimy Państwa, abyście przed rozpoczęciem 
współpracy: 1/ przygotowali i uporządkowali dokumenty, 2/ wypisali istotne fakty i daty, 3/ zastanowili 
się nad tym, której z usług oczekują Państwo od nas (spośród wymienionych powyżej).  

Dobrą i przyspieszającą przejście do meritum praktyką jest dołączenie przez Klienta do dokumentów zwięzłego 
opisu sytuacji, z podaniem dat poszczególnych wydarzeń. Tak jest sprawniej i taniej. Tak działamy w NEXT. 

Preferowanym sposobem uporządkowania dokumentów jest ich posegregowanie i sporządzenie w sposób 
przejrzysty ich spisu. Prosimy Państwa ponadto, abyście w razie przesyłania dokumentów drogą elektroniczną 
sformatowali je tak, aby: jeden dokument w całości zawierał się w jednym dokumencie PDF, skany 
nie wymagały ich obracania i były wyraźne. W przypadku dokumentów firmowych nie jest konieczne, abyście 
Państwo wysyłali nam zaświadczenia CEIDG, NIP, REGON – wystarczające jest podanie nazwy firmy lub numeru 
KRS (spółki). 

Typowym brakiem w przygotowaniu po stronie Klientów jest brak kompletu dokumentów. Błędem 
jest także nie przygotowanie przez Klienta informacji na temat istotnych faktów oraz dat, a ponadto 
brak porządku w dokumentacji, przedłożenie nam nieposegregowanych dokumentów i nieprecyzyjne 
przedstawienie stanu faktycznego sprawy. Samodzielne usuwanie tych braków przez prawnika 
jest czasochłonne i niepotrzebnie generuje dodatkowe koszty. 

 

3   Jak podchodzimy do wyceny/pieniędzy. 

Usługi w obszarze sporów sądowych rozpoczynamy od wstępnej konsultacji z Klientem. Dominującą formą 
są konsultacje telefoniczne i mailowe. Tak jest sprawniej i taniej. Spotykamy się wtedy, kiedy spotkania 
wymaga specyfika sprawy. Takie podejście przyciąga do nas Klientów z całej Polski.  

 

Wstępna konsultacja – w zależności od charakteru przedstawionej nam sprawy - może przybrać kształt 
krótkiej porady prawnej, kończącej współpracę z nami, bądź też może być jedynie fazą przygotowawczą 
do zlecenia nam reprezentowania Państwa w sporze.  

Średni czas wstępnej konsultacji wynosi około 1-2 godzin, a jej koszt wynosi 150 zł netto, płatne 
bezpośrednio po zleceniu nam sprawy. 

Jeżeli podejmą Państwo z nami dalszą współpracę, to – w zależności od jej rozmiarów – zakładamy możliwość 
odliczenia w ostatecznym rozrachunku kosztów wstępnej konsultacji.  

Ustalając wysokość należnego nam wynagrodzenia zawsze kierujemy się zasadą, że prowadzona przez 
nas sprawa musi dać Państwu poczucie wygranej i realne korzyści finansowe. Tak jest logicznie i uczciwie.  
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