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Spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe  

 

1. Jak to wygląda z naszej strony? 

 

Przynależność do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, a nawet dysponowanie 
prawem do lokalu bez jednoczesnej przynależności do spółdzielni powoduje powstanie wielu 
uprawnień oraz obowiązków. Od ich prawidłowej realizacji zależy dobro wspólne całej 
wspólnoty/spółdzielni, ale też przede wszystkim dobro dysponenta tych uprawnień                                
i obowiązków. 

Pożądanym z naszego punktu widzenia stanem jest to, aby posiadacze lokali bardziej 
angażowali się w sprawy wspólnoty/spółdzielni. Nie mogą bowiem zapominać, że te sprawy 
dotyczą ich osobiście. 

 

2. Jak najlepiej przygotować się do kontaktu z nami? 

 

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

1) skonkretyzowane usługi – prowadzące do skonstruowania określonego dokumentu, 
pisma procesowego, np. pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, 
pełnomocnictwa do głosowania na zebraniu za właściciela lokalu, wniosku o zwołanie 
zebrania właścicieli lokali; 

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 z 
naszej strony pogłębionej analizy stanu faktycznego i prawnego, np. co do zasad 
głosowania przy podejmowaniu uchwał; 

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

 

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. 
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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 również dla nas komfortową sytuację. W razie, gdy 
nie jest 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) 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 z nami, 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 Klient podejmie z nami dalszą 
współpracę, to – w zależności od jej rozmiarów - zakładamy możliwość odliczenia kosztów 
wstępnej konsultacji w ostatecznym rozrachunku. 

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. 


