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Prawa konsumenta  

 

1. Jak to wygląda z naszej strony? 

 

Służymy Państwu naszą pomocą oraz poradami dotyczącymi ich praw, określonych                     
w ustawie o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących przepisach prawnych,                       
w tym przepisach Unii Europejskiej. W tym zakresie doradzamy Państwu jako Konsumentom 
odnośnie przyszłych umów z przedsiębiorcami, a ponadto doradzamy i reprezentujemy                          
w indywidualnych lub zbiorowych sporach z przedsiębiorcami. 

Z pełnym przekonaniem zachęcamy do tego, by walczyć o swoje prawa w relacjach                       
z przedsiębiorcami. 

Na gruncie aktualnego prawodawstwa ochronę praw konsumenta zapewniają liczne 
instrumenty. 

 

2. Jak najlepiej przygotować się do kontaktu z nami? 

 

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

1) skonkretyzowane usługi – prowadzące do skonstruowania określonego dokumentu, 
pisma procesowego, m. in. wniosku Konsumenta o wszczęcie procedury mediacji 
zmierzającej do polubownego rozwiązania sporu cywilnoprawnego pomiędzy nim                      
a przedsiębiorcą, 

2) krótkie porady prawne – polegające na udzieleniu Klientowi ogólnych wytycznych co do 
sposobu 

3) postępowania, udzieleniu odpowiedzi na jego ogólne pytania (np. Jak to zrobić? Gdzie?                   
Za ile? Jakie dokumenty będą potrzebne?) lub na udzieleniu porady nie wymagającej 
pogłębionej analizy stanu faktycznego i prawnego. 

4) doradztwo, analiza spraw – są to usługi bardziej rozbudowane, mają miejsce wówczas, 
gdy do ustalenia stanu faktycznego i prawnego, znalezienia rozwiązań, podjęcia dalszych 
działań konieczne są analiza dokumentów, przepisów, orzecznictwa, drobiazgowe 
przemyślenie sprawy oraz zadanie dodatkowych pytań, przejrzenie dodatkowych 
dokumentów. 

 

Szanujemy czas nasz i czas naszych Klientów. Dlatego prosimy Państwa, abyście przed 
rozpoczęciem świadczenia przez nas usług:  przygotowali i uporządkowali dokumenty, wypisali 
istotne fakty. 

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. 



 
 

2 | S t r o n a  
 

 

 

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 jest 
możliwe odgórne oszacowanie kosztów usługi poinformujemy Państwa o tym i wskażemy 
czynniki, od których cena będzie uzależniona. 

Usługi zwykle obejmują następującą ilość godzin:  

1) skonkretyzowana usługa – od kilku do kilkunastu 

2) godzin (w zależności od usługi),  

3) krótka porada – 1-2 godziny,  

4) doradztwo, analiza – najczęściej od kilku 

do kilkunastu godzin. 

Po zleceniu nam sprawy współpraca, rozpoczyna się zazwyczaj od wstępnej konsultacji. 
Średni czas takiej konsultacji wynosi 1-2 godziny. Na podstawie zebranych informacji i analizy 
dokumentów podczas wstępnej konsultacji, bądź od razu udzielamy Klientowi porady prawnej lub 
świadczymy skonkretyzowaną usługę, bądź informujemy Go o tym, że usługa wymaga dalszych 
konsultacji, a także o koszcie całej usługi. 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 droższych usług 
przewidujemy możliwość rozłożenia naszego wynagrodzenia w czasie. 


