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Praca  - prawnik osobisty 

 

1. Jak to wygląda z naszej strony? 

 

Z naszej praktyki wynika, że pracownicy zwracają się o pomoc do prawnika dopiero                       
w chwili, kiedy problem już się pojawił. Dotyczy to między innymi sytuacji krytycznych, w których 
ujawnił się słaby punkt umowy lub dokumentacji. Z tego powodu we współpracy z osobami, które 
pozostawały lub pozostają w stosunku pracy najczęściej zajmujemy się szeroko pojętym 
doradztwem i reprezentowaniem tych osób w sporach z pracodawcą odnośnie prawidłowości 
rozwiązania stosunku pracy. 

Namawiamy do niezwłocznej konsultacji prawnej w każdej sytuacji, gdy mają Państwo 
wątpliwości co do respektowania Państwa praw jako pracowników. To pociąga za sobą dla 
Państwa wyłącznie pozytywne skutki. Po pierwsze, znajomość opinii fachowego doradcy                      
na temat sprawy, doda Państwu pewności w rozmowach z pracodawcą i pozwoli na skupienie się 
na kwestiach istotnych z punktu widzenia przepisów. Po drugie już samo uświadomienie sobie,                  
że pracownik konsultował swoją sprawę z prawnikiem, bardzo często skłania pracodawcę                   
do ugodowego załatwienia sporu. 

Zaangażowanie prawnika zbyt późno, tj. gdy istnieje już długa historia konfliktu pomiędzy 
Klientem a pracodawcą, znacznie podnosi nakład czasu koniecznego do rozpoznania sprawy               
i w konsekwencji zwiększa koszt usługi. Jako praktycy potrafimy wydobyć z całego kontekstu 
fakty o znaczeniu prawnym, co niejednokrotnie powoduje u Klientów zmianę sposobu myślenia 
czy podejścia do sprawy. W przypadku zadawnionych sporów, w których wiele kwestii nie było na 
bieżąco rozwiązywanych, „poskładanie historii Klienta w całość” jest utrudnione. Mamy bowiem 
do czynienia z o wiele większą ilością faktów, z których musimy wyodrębnić te, które mają 
znaczenie dla prawnej analizy stanu faktycznego, a odrzucić te, które nie mają istotnego 
znaczenia prawnego, lecz są wyłącznie elementami wpływającymi na poczucie pokrzywdzenia                   
u Klienta. 

 

2. Jak najlepiej przygotować się do kontaktu z nami? 

 

Po pierwsze, chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, jakie usługi świadczymy: 

1) skonkretyzowane usługi – są one poprzedzone doradztwem na Państwa rzecz, w ramach 
którego analizujemy dokumenty oraz elementy stanu faktycznego sprawy.                                    
Po rozpoznaniu sprawy przechodzimy do właściwej części wykonania usługi, która w 
zależności od rodzaju sprawy może przybrać postać krótkiej porady lub też podjęcia się 
reprezentowania Państwa w sporze z pracodawcą, także na drodze sądowej. Posłużmy 
się przykładem: jeżeli Klient zwraca się do nas w sprawie rozwiązania z nim umowy                        
o pracę bez wypowiedzenia, to w pierwszej kolejności analizujemy przedstawione 
dokumenty, fakty i na ich podstawie udzielamy krótkiej porady na temat tego, jak wygląda 
Jego sytuacja prawna lub podejmujemy się reprezentacji w sporze z pracodawcą,                         
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o ile w wyniku analizy uzyskamy przekonanie o zasadności wyboru tej ścieżki 
postępowania. 

2) krótkie porady prawne – polegające na udzieleniu Klientowi ogólnych wytycznych co do 
sposobu postępowania, udzieleniu odpowiedzi na Jego ogólne pytania (np. Jak to zrobić? 
Gdzie? Za ile? Jakie dokumenty będą potrzebne?) lub na udzieleniu Mu porady nie 
wymagającej pogłębionej analizy stanu faktycznego i prawnego (np. co do wymiaru 
należnego świadczenia, urlopu itp.). 

 

Działamy i współpracujemy z naszymi Klientami w sposób nowoczesny. Tym również 
odróżniamy się od kancelarii starego typu. Dominującą formą są konsultacje telefoniczne                         
i mailowe. Tak jest sprawniej i taniej. Spotykamy się wtedy kiedy spotkania wymaga jakość 
świadczonych usług lub specyfika sprawy. Takie podejście przyciąga do nas Klientów z całej 
Polski.  

Szanujemy czas nasz i naszych Klientów. Dlatego prosimy Państwa, abyście przed 
rozpoczęciem świadczenia przez nas usług:  

1) przygotowali i uporządkowali dokumenty,  

2) wypisali istotne fakty,  

3) w przypadku sporu z pracodawcą zastanowili się nad tym, jakie osoby mogą potwierdzić 
Państwa wersję wydarzeń. 

Typowym brakiem w przygotowaniu po stronie Klientów jest ich zbyt późna reakcja                 
na zaistniały problem i zbyt późne skonsultowanie sprawy z prawnikiem. 

 

3. Jak podchodzimy do wyceny/pieniędzy? 

 

Możliwie szybko poinformujemy Państwa o szacowanym czasie naszej pracy                           
oraz rodzaju/typie naszej usługi, aby dać Państwu większy komfort. Państwa uprzednia wiedza na 
temat wyceny naszej usługi stworzy również dla nas komfortową sytuację. W razie, gdy nie 
będzie możliwe odgórne oszacowanie kosztów usługi poinformujemy Państwa o tym i wskażemy 
czynniki, od których cena będzie uzależniona. Średnio usługi obejmują następującą ilość godzin:  

1) konkretna usługa – od kilku do kilkudziesięciu godzin (w zależności od usługi),  

2) krótka porada – 1-2 godziny. 

Po zleceniu nam sprawy współpraca, niezależnie od rodzaju usługi, rozpoczyna się                    
od wstępnej konsultacji. Średni czas takiej konsultacji wynosi 1-2 godziny. Na podstawie 
zebranych informacji i analizy dokumentów podczas wstępnej konsultacji bądź od razu udzielimy 
Państwu porady prawnej, bądź poinformujemy Państwa o tym, że usługa wymaga dalszych 
konsultacji,  a także o ich koszcie. Jeżeli podejmą Państwo z nami dalszą współpracę, to – w 
zależności od jej rozmiarów - zakładamy możliwość odliczenia w ostatecznym rozrachunku 
kosztów wstępnej konsultacji.  

W przypadku usług, które wykraczają poza ramy wstępnej konsultacji, zasadniczo 
konieczna jest zapłata zaliczki. Wysokość zaliczki zależy od rodzaju usługi oraz indywidulanych 
ustaleń z Klientem. Z naszego doświadczenia wynika przy tym, że uiszczenie zaliczki ma 
korzystny wpływ - mobilizuje Klientów do aktywnej współpracy z nami. W przypadku bardziej 
skomplikowanych spraw przewidujemy możliwość rozłożenia naszego wynagrodzenia w czasie. 


