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Prowadzenie sporów sądowych i mediacja  

 

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 praktyki w tym obszarze usług możemy stwierdzić, że Klienci 
indywidualni zgłaszają się do radców prawnych z bardzo różnymi sprawami, mającymi podłoże              
w przepisach z rozmaitych dziedzin prawa. Stosunkowo często „na wokandę” trafiają sprawy 
rodzinne, spadkowe oraz spory o nieruchomości. Z kolei postępowanie mediacyjne ma                            
na przykład duże znaczenie w prawie rodzinnym. 

Specyfiką naszego podejścia do świadczenia usług w obszarze sporów sądowych jest 
indywidualne traktowanie każdej sprawy oraz duży nacisk na polubowne rozwiązywanie 
konfliktów. Dobieramy ponadto takie rozwiązania zleconych nam spraw, które nie są obciążające 
dla budżetu Klienta, a jednocześnie są szybkie i efektywne. Wymaga to pewnej odwagi,                           
ale za to właśnie Kliencinas cenią. 

Warto udać się do prawnika z każdą, nawet najbardziej błahą wątpliwością prawną. 
Przeoczenia w zakresie przepisów prawa mogą rodzić katastrofalne skutki. Zarówno naszym 
Klientom, jak też wszystkim tym osobom, które z różnych powodów nie mogą nimi zostać, 
radzimy ponadto, aby na bieżąco gromadziły dokumentację dotyczącą ich spraw. Zwróćcie 
Państwo uwagę na to, że w razie ewentualnego sporu sądowego powinniśmy podnieść takie 
argumenty i przedłożyć takie dokumenty, które są adekwatne do treści przepisu, na podstawie 
którego chcemy wyprowadzić korzystne dla nas rozstrzygnięcie. Jeżeli nie archiwizujemy istotnej 
dokumentacji, to narażamy się na postawienie się w słabszej sytuacji procesowej w przypadku 
ewentualnych sporów. Będzie to miało miejsce na przykład wówczas, gdy Sąd – zgodnie                          
 z zasadami procedury - wezwie nas do złożenia konkretnych dokumentów w wyznaczonym 
terminie, my jednak nie będziemy w stanie ich odnaleźć 

 

2. Jak najlepiej przygotować się do kontaktu z nami? 

 

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

1) krótkie porady prawne – polegające na udzieleniu Klientowi ogólnych wytycznych co do 
sposobu postępowania, udzieleniu odpowiedzi na jego ogólne pytania lub na udzieleniu 
porady nie wymagającej z naszej strony pogłębionej analizy stanu faktycznego                               
i prawnego, w tym uwzględniającą ocenę szans Klienta na wygraną w sporze, 

2) reprezentacja Klienta – polegająca na realizacji pełnomocnictwa Klienta do 
reprezentowania go w postępowaniu sądowym lub w trakcie polubownego 
rozwiazywania sporu. W obszarze tej usługi mieści się szereg czynności takich jak: analiza 
sprawy, doradztwo, sporządzanie dokumentów, pism procesowych 
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Szanujemy czas naszych Klientów i nasz własny. Dlatego prosimy Państwa, abyście przed 
rozpoczęciem świadczenia przez nas usług:  

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 pozwalającą na szybkie przejście do meritum praktyką jest dołączenie przez 
Klienta do dokumentów zwięzłego opisu sytuacji, z podaniem dat poszczególnych wydarzeń. 

 

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

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


