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Rodzina i majątek   

 

1. Jak to wygląda z naszej strony? 

 

Funkcjonowanie każdej rodziny jest związane z występowaniem różnych praw                                
i obowiązków. Wiele z nich dotyczy sfery ściśle osobistej. Nie mniejsze znaczenie posiadają 
istniejące wspólnie z nimi prawa i obowiązki o charakterze majątkowym.                  

Nasze usługi w obszarze rodziny i majątku w większości przypadków dotyczą sfery 
majątkowej. Najczęściej zajmujemy się opracowywaniem rozwiązań służących zabezpieczeniu                
i ochronie majątku małżonków albo byłych małżonków, a także osób pozostających                                 
w nieformalnym związku. 

Zwróćcie bowiem Państwo uwagę, że istnienie związku małżeńskiego (obecnie                          
lub w przeszłości) łączy się z następującymi kwestiami majątkowymi: 

 wspólnością praw majątkowych małżonków oraz sytuacjami faktycznymi i prawnymi 
prowadzącymi do jej 

 zakończenia, 

 rozliczeniami pomiędzy małżonkami związanymi z ponoszeniem wydatków i nakładów, 

 odpowiedzialnością małżonków za zobowiązania, 

 roszczeniami odszkodowawczymi pomiędzy samymi małżonkami, jak też między 
małżonkami i osobami trzecimi, 

 podziałem majątku wspólnego powstałego w trakcie trwania małżeństwa. 

Wszystkie te sprawy są w dużym stopniu skomplikowane. Jest to związane z szeroką 
gamą możliwych do przyjęcia rozwiązań prawnych, jak też z tym, że każda indywidualna sytuacja 
majątkowa w małżeństwie może być złożona z wielu różnorodnych elementów. Zagadnienia 
majątkowe w małżeństwie nabierają szczególnego charakteru wówczas, gdy małżonkowie                 
albo jedno z nich prowadzi działalność gospodarczą. 

Poszukiwanie rozwiązań w zakresie ochrony i zabezpieczenia majątku małżeńskiego jest 
w pewnym sensie również działaniem w przestrzeni SUKCESJI. Nasza optyka patrzenia                            
w perspektywie zapewnienia trwałości majątku i ciągłości działań o charakterze biznesowym 
powoduje, że podobnie jak w przypadku usług polegających na przygotowaniu treści testamentu, 
bardzo dużą wagę przywiązujemy do ustalenia i urzeczywistnienia poprzez prawo rzeczywistej 
woli Klienta. Ustalenie tej woli jest zazwyczaj elementem najtrudniejszym. Zawsze jest to jednak 
podstawa dla rekomendowanych Państwu rozwiązań prawnych. 

 

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. pisma inicjującego postępowanie o orzeczenie separacji, 
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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 porady nie 
wymagającej z naszej strony pogłębionej analizy stanu faktycznego i prawnego                             
(np. co do przewidzianych przez prawo postanowień majątkowych umów małżeńskich), 

3) doradztwo, analiza spraw – są to usługi bardziej rozbudowane, mające miejsce wówczas, 
gdy do ustalenia stanu faktycznego i prawnego, znalezienia rozwiązań, podjęcia dalszych 
działań konieczna jest analiza dokumentów, przepisów, orzecznictwa, drobiazgowe 
przemyślenie sprawy oraz zadanie dodatkowych pytań, przejrzenie dodatkowych 
dokumentów (np. doradztwo związane z podziałem majątku wspólnego małżonków). 

 

Typowym brakiem w przygotowaniu po stronie Klientów jest nie przemyślenie swojej 
woli co do ukształtowania stosunków w rodzinie (zarówno osobistych, jak i majątkowych)                         
i przerzucanie odpowiedzialności na prawnika. Rolą prawnika jest tymczasem dostarczenie 
narzędzi prawnych adekwatnych do tego, co Klient chce osiągnąć. Błędem jest także nie 
przygotowanie przez Klienta informacji na temat istotnych faktów rodzinnych i dat. Samodzielne 
odkrywanie tych faktów przez prawnika na podstawie przesłanych dokumentów jest 
czasochłonne i niepotrzebnie generuje dodatkowe koszty. 

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. 

 

3. Jak podchodzimy do wyceny/pieniędzy? 

 

Możliwie szybko poinformujemy Państwa o szacowanym czasie naszej pracy                             
oraz rodzaju/typie naszej usługi, po to, aby uniknąć Państwa zaskoczenia. Państwa uprzednia 
wiedza na temat wyceny naszej usługi stworzy komfortową sytuację również dla nas. W razie,    
gdy nie będzie możliwe odgórne oszacowanie kosztów usługi poinformujemy Państwa o tym                           
i wskażemy czynniki, od których cena będzie uzależniona. 

Usługi w obszarze majątku i rodziny zwykle obejmują następującą ilość godzin:  

1) skonkretyzowana usługa– od kilku do kilkunastu godzin (w zależności od usługi),  

2) krótka porada – 1-2 godziny, 3/doradztwo, 

3) analiza – najczęściej od kilku do kilkunastu godzin. 

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 lub świadczyć będziemy na Państwa rzecz skonkretyzowaną usługę, 
bądź poinformujemy Państwa o tym, że usługa będzie wymagała dalszych konsultacji                          
oraz                     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. 
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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. 


