Co powinieneś wiedzieć o prawniku
zanim go zatrudnisz
Każdy z nas zetknął się w swoim życiu z problemem
prawnym dotyczącym jego lub bliskiej osoby. Od
tego jakie kroki podejmiesz zależy często, czy poniesiesz stratę, czy osiągniesz sukces.
Jeśli naprawdę chcesz postąpić właściwie mając problem prawny zgłoś się z problemem do właściwego
prawnika wtedy, gdy sprawa jest na wczesnym
etapie. Zredukujesz koszt usługi oraz zyskasz więcej
możliwości rozwiązania sprawy. Pewniej się poczujesz i lepsze decyzje podejmiesz.

Skąd mam wiedzieć, czy prawnik
jest właściwy do mojej sprawy?
Bezpieczne rozwiązania pochodzą od prawników,
którzy zajmowali się już podobnymi sprawami.
Znajomość dorobku i doświadczenia prawnika pozwoli Ci świadomie wybrać właściwego prawnika.

Jak się przygotować do
spotkania z prawnikiem?
Dobre przygotowanie do rozmowy z prawnikiem
pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
Warto usystematyzować naszą sprawę. Ważne byś
był bardzo szczegółowy opisując stan sprawy. Dla
Twojego komfortu opisz sprawę odpowiadając na
pytania:
1. 	 Czego dotyczy problem: z kim masz sprawę?
(pracodawca, kontrahent, członek rodziny, sąsiad);

co jest jej przedmiotem? (umowa, wypadek,
wypowiedzenie z pracy, spadek po krewnym,
pismo z Urzędu, pismo z Sądu, pismo od partnera
w biznesie)
2. 	 Gdzie i kiedy miały miejsce zdarzenia (np.
wypadek był w Poznaniu, o godzinie 12.00 przy
ulicy Nagórskiego)
3. 	 Jak chcemy zareagować i dlaczego w taki
sposób? Czy chcemy coś udowodnić (co chcemy
udowodnić) lub jakie twierdzenie drugiej
strony obalić, czy może znaleźć właściwe, inne
rozwiązanie?
Jeśli masz dokumenty dotyczące Twojej sprawy
zbierz je wszystkie (wszelkie umowy, zaświadczenia,
podpisane zobowiązania, nawet nieistotne wyciągi
czy maile), pamiętając, że mogą być istotnym dowodem w sprawie.
Musisz zastanowić się również, czy szukasz prawnika,
który pomoże Ci w sądzie, czy chcesz doprowadzić

do ugody i rozmów z drugą stroną, może wystarczy
pismo od prawnika wzywające do zapłaty? Zastanów
się.

O co jeszcze można zapytać
prawnika?
1. 	 Czy prawnik obsługiwał podobne przypadki
i sprawy?
2. 	 Czy branża lub dziedzina Twojej działalności jest
mu znana? Chcąc się przekonać o jakości towaru w
sklepie też chcesz go dotknąć i zobaczyć. Z dorobku
i doświadczenia prawnika wywnioskujesz w jakich
tematach prawnik dobrze się czuje.
3. 	 Zapytaj prawnika kto będzie zajmował się Twoją
sprawą? Jeśli inny prawnik otrzyma Twoją sprawę
poproś o spotkanie z nim.
4. 	 Czy pierwsze spotkanie jest odpłatne?
5. 	 Zapytaj jak często i kiedy prawnik będzie się z Tobą
komunikował.
6. 	 Uzgodnij sposób tego kontaktu: telefon, mail,
wizyty w kancelarii.
Tego rodzaju rozmowa pomoże Ci lepiej poznać
prawnika.

Jakie są koszty pomocy właściwego
prawnika
Jeśli chcesz sprawdzić ceny usług prawników możesz
skorzystać z serwisu www.specprawnik.pl i zapytać
o wycenę Twojej sprawy kilku prawników. Możesz też
sprawdzić, czy prawnik w innym mieście nie będzie
tańszy. Pozwoli Ci to zaplanować wydatki na prawnika.
Pamiętaj, że prawnicy zazwyczaj pobierają wynagrodzenie za godzinę pracy nad sprawą klienta. Ceny
mogą jednak zależeć od stopnia skomplikowania
sprawy, od doświadczenia i przepracowanych lat
w zawodzie, od lokalizacji kancelarii. Często jednak

prawnicy pobierają również określoną stałą opłatę
za prowadzenie sprawy lub wydanie opinii. Zapytaj
o takie rozwiązanie.

Kilka przykładowych spraw i cen
podanych przez prawników w
popularnych sprawach w serwisie
www.specprawnik.pl
• Sprawy dotyczące ZUS, zdolności do pracy,
zasiłków - wyceniane były od 60zł do 120 zł za

•

•

•

•

•
•

•

godzinę. Prawnicy proponowali też do 30%
rabatu za pierwsza wizytę.
Sprawy dotyczące windykacji, spłaty długów,
spraw komorniczych - od 60 zł do 200 zł za
godzinę. Rabat do 30%.
Sprawy dotyczące spółdzielni mieszkaniowych
i wspólnot, opłat i zaległości - wyceniane były od
60 do 120 zł za godzinę. Prawnicy proponowali
rabaty do 20% za pierwszą wizytę.
Sprawy pracownicze i sprawy związane
z rozwiązaniem umowy o pracę
wyceniane
były od 50 do 120 zł za godzinę pracy prawnika.
Proponowany rabat: do 20% za pierwszą wizytę.
Sprawy z zakresu kontaktów z dzieckiem
wyceniane były od 100 zł do 250 zł za godzinę.
Rabat przy pierwszej wizycie wynosił do 15%
Sprawy dotycząca alimentów wyceniane były od
100 zł za godzinę.
Pomoc w sprawach z zakresu pozyskanych
pożyczek, kłopotów ze spłatą pożyczek
wyceniane było od 80 zł do 150 zł za godzinę.
Proponowany rabat osiągał nawet 50%
Pomoc prawna dotycząca błędów w sztuce
lekarskiej wyceniana była od 100 zł do 200 zł za
godzinę pracy prawnika. Prawnicy proponowali
do 30% rabatu za pierwszą wizytę.

Prawnicy dają nie tylko gwarancję wiedzy i doświadczenia, ale też gwarancję utrzymania tajemnicy Twojej sprawy, posiadają obowiązkowe ubezpieczenie,
mają obowiązek podnoszenia kwalifikacji oraz podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.
W pewnych sytuacjach, szczególnie gdy Twoje
dochody są niskie możesz ubiegać się o prawnika
z urzędu. W takim wypadku watro rozważyć udanie
się do poradni, stowarzyszeń lub prawników pracujących pro bono w celu uzyskania pomocy w napisaniu
wniosku w tej sprawie do Sądu.
Skorzystanie z pomocy prawnika z pewnością zredukuje stres i da poczucie bezpieczeństwa. Zrozumiesz
swoją sytuację i znajdziesz najlepsze rozwiązania.

Dowiedz się jak znaleźć właściwego
prawnika do Twojej sprawy
Jak znaleźć najlepszego
prawnika?

www.kirp.pl oraz www.nra.pl
5. 	 Możesz
zapytać
znajomych
czy
mogą
zarekomendować Ci prawnika, którego znają.

1. 	 Serwis www.specprawnik.pl może służyć
do znalezienia lokalnych prawników lub
doświadczonych specjalistów w Polsce do spraw
sądowych. Możesz sprawdzić ich doświadczenie
oraz zadać prawnikom pytanie o cenę
i dostępność.
2. 	 Możesz poszukać prawnika w Internecie na własną
rękę w www.google.com
3. 	 Możesz zapytać prawnika, z którego usług już
wcześniej skorzystałeś.
4. 	 Możesz skorzystać z pomocy właściwych
samorządów prawniczych i ich wyszukiwarek

Powody dla których warto
skorzystać ze serwisu
www.specprawnik.pl
1. 	 Bez wysiłku znajdziesz właściwego prawnika do
swojej sprawy (sądowej, sporządzenia dokumentu
czy opinii prawnej)
2. 	 Bezpłatnie i anonimowo zapytasz o swój problem
3. 	 Działamy 24/7
4. 	 Poznasz ceny usług prawników
5. 	 Dostaniesz rabat przy pierwszej wizycie

6. 	 Bez zobowiązań. Sam zdecydujesz, którego
prawnika wybierzesz
„Nie spodziewałam się, że kontakt z prawnikiem może
być tak szybki i skuteczny. Wybrałam prawnika, który
na pierwszym miejscu postawił mój problem. Bardzo
polecam serwis do znalezienia prawnika w zaskakująco
dobrej cenie”. B.Kowalewska

