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Umowy   

 

1. Jak to wygląda z naszej strony? 

 

Oferujemy Państwu usługi w zakresie umów w dwóch sytuacjach: 

1) wówczas, gdy zamierzają Państwo zawrzeć umowę i potrzebują Państwo sporządzenia 
projektu umowy albo przeanalizowania projektu przygotowanego przez kontrahenta; 

2) wówczas, gdy posługują się już Państwo umową, której zapisy zamierzają Państwo 
poddać analizie w celu uzyskania opinii odnośnie swojej sytuacji prawnej lub wskazówek 
co do konieczności jej ewentualnej renegocjacji. 

Z całym przekonaniem zalecamy Państwu, abyście przed podpisaniem jakiejkolwiek 
umowy korzystali z usług prawnika. Wprawdzie w internecie lub w literaturze o charakterze 
poradnikowym mogą Państwo znaleźć wzory umów, jednak tylko pozornie przystają one bez 
zastrzeżeń do całościowego kontekstu prawnego i faktycznego zawieranej przez Państwa 
umowy. Umowy stworzone na podstawie tego typu wzoru mogą w niewystarczającym stopniu 
chronić Państwa interesy, chociażby przez zbyt ogólne postanowienia. Również w umowach, 
które „sprawdziły się u znajomych”, albo którymi posługiwali się Państwo dotychczas, może 
tkwić pułapka. To, że dana umowa dotąd się sprawdzała, nie oznacza jeszcze, że wzór jest dobry, 
ale że kontrahent był bezproblemowy. Taki wzór może okazać się niewystarczający w przypadku 
innego kontrahenta. 

Wyróżnikiem naszych usług jest to, że nie tylko proponujemy określone zapisy                              
w umowach, ale i w sposób przejrzysty tłumaczymy skutki tych zapisów dla Klienta. Robimy                      
to z przekonaniem, bo to promuje używanie prawa nie tylko w sytuacjach kryzysowych. Dobre 
umowy cywilizują stosunki cywilno-prawne. 

 

2. Jak najlepiej przygotować się do kontaktu z nami? 

 

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 tylko wtedy, kiedy spotkania wymaga jakość 
świadczonych usług lub specyfika sprawy. Takie podejście przyciąga do nas Klientów z całej 
Polski. 

Szanujemy czas naszych Klientów i nasz własny. Dlatego prosimy Państwa, abyście przed 
rozpoczęciem współpracy z nami w sprawie sporządzenia umowy dobrze się przygotowali. 
Oznacza to przede wszystkim przemyślenie przez Państwa, jakiego rodzaju ryzyko może wystąpić 
ze strony Państwa kontrahenta przy wykonywaniu umowy, jak również przed jakimi sytuacjami 
chcielibyście się Państwo zabezpieczyć. 

Typowym brakiem w przygotowaniu po stronie Klientów jest brak wcześniejszej refleksji, 
a co za tym idzie niemożliwość zidentyfikowania w czasie konsultacji rzeczy najistotniejszych                  
z punktu widzenia Klienta lub jego kontrahenta. Powoduje to zazwyczaj niepotrzebną utratę 
czasu. Wiedza na temat tego, które punkty umowy Klient uważa za najistotniejsze, oraz                         
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co do których zapisów tej umowy kontrahent Klienta dopuszcza możliwość pertraktacji, znacznie 
ułatwia przygotowanie się do negocjacji umowy i ich efektywnego przeprowadzenia. 

 

3. Jak podchodzimy do wyceny/pieniędzy? 

 

Możliwie szybko poinformujemy Państwa o szacowanym czasie naszej pracy, który jest 
wyznacznikiem wyceny naszej usługi. 

Na podstawie naszego doświadczenia możemy powiedzieć, że czas naszej pracy                          
w obszarze umów wynosi od kilku do kilkudziesięciu godzin. Ilość poświęconego czasu zależy 
natomiast głównie od rodzaju i przedmiotu umowy, a także od tego, na ile postawa Państwa 
kontrahenta pozwoli na sprawne osiągnięcie porozumienia. 

Realizacja na Państwa rzecz usługi z obszaru umów nie wymaga wcześniejszych 
konsultacji. Przystępujemy do realizacji zlecenia bezpośrednio po uzyskaniu od Państwa kompletu 
dokumentów i niezbędnych informacji,  

W przypadku bardziej skomplikowanych spraw przewidujemy możliwość rozłożenia 
naszego wynagrodzenia w czasie. 


