
Bo liczą się: możliwości! 

Zadaniem prawnika, do którego 
przychodzisz po pomoc prawną jest nie tylko 
uważne wysłuchanie Ciebie i Twojej historii, 
postawienie odpowiednich pytań, które 
pozwolą poznać bliżej kontekst sprawy, ale 
przede wszystkim uświadomienie Ci, jakie 
masz możliwości działania zgodnie z 
prawem. Wyjaśnienie, co ryzykujesz 
pozostawiając sprawy swojemu biegowi,  a 
co zyskasz podejmując rękawicę rzuconą 
przez przeciwnika.  
Mleko się rozlało i nic już się nie da zrobić. 
Czyżby? Daj sobie przyzwolenie, aby ocenił 
to dla Ciebie fachowiec.  

 
Co zrobić, by współpraca z prawnikiem 

była efektywna?  
W tym celu rekomenduję przygotować 
solidnie dokumentację dotyczącą sprawy. 
Koniecznie zabierz ją na spotkanie z 
prawnikiem. Zapakuj do torby nie tylko to, 
co według Ciebie na 100% jest ważne, ale i to, 
co pozornie wydaje się być bez znaczenia, 
zapewniam - zaoszczędzisz w ten sposób 
wiele czasu i znacząco usprawnisz Waszą 
współpracę.  
Zrób listę pytań i wątpliwości. Poufna 
rozmowa w kancelarii to bezpieczna 
przestrzeń, w której bez skrępowania możesz 
zapytać o każdą kwestię dotyczącą sprawy. 

Bez obawy – nie narazisz się na śmieszność. 
Wykorzystaj to!  
Umów się telefonicznie na spotkanie z 
wybranym przez Ciebie prawnikiem, na 
konkretny dzień i godzinę. Zanotuj te 
informacje. Poproś o potwierdzenie wizyty 
na dzień przed spotkaniem.  
Zapytaj o kwestie dojazdu i warunki 
parkingowe. Zdarza się, że w pobliżu 
kancelarii niestety nie ma parkingu, przez co 
zmuszony będziesz szukać miejsca na postój 
w pewnej odległości od budynku kancelarii. 
Warto zarezerwować sobie na to czas. 
Ubierz się swobodnie. Podczas wizyty w 
kancelarii nie obowiązuje Cię żaden oficjalny 
strój.  
Spróbuj przyjść na spotkanie bez 
nadmiernego skrępowania – zapewniam: 
prawnik to też człowiek!  

 
Do dzieła zatem!  

Postaraj się, by w czasie wizyty w kancelarii 
nie umknął Ci jej cel: pojawiłeś się po to, aby 
poprawnie zidentyfikować swój problem, 
poznać możliwe rozwiązania i wskutek 
rozmowy z prawnikiem – wybrać ścieżkę 
prawną optymalną w Twojej indywidualnej 
sytuacji. 
Żaden internetowy poradnik prawny nie 
uwzględni w całości Twojego specyficznego 
położenia i związanych z nim możliwości 
bądź ograniczeń. 

Opowiedz, czego dotyczy Twoja sprawa, co 
Cię niepokoi, czego nie rozumiesz, co chcesz 
osiągnąć. Czujne ucho prawnika już w 
trakcie zasłuchania w Twoją historię sprawi, 
że zacznie on identyfikować problem w 
odpowiednim kontekście prawnym. 
Wykorzystaj swoją listę pytań. Pytaj 
odważnie. Dociekaj, jeśli coś, mimo 
wyjaśnień, nadal nie jest dla Ciebie jasne. 
Poproś o powtórzenie kluczowych informacji 
i je zanotuj. Jeśli Twoja sprawa wymaga 
długoterminowej pomocy prawnej, 
jednoznacznie daj do zrozumienia, że 
oczekujesz sformalizowania zasad Waszej 
współpracy. Reguły powinny być dla obu 
stron usługi prawnej jasne. 

 
Ech ta cena… 

W praktyce spotkać możesz w tym 
względzie rozmaite rozwiązania. Stawki 
godzinowe, ryczałt, zaliczka i finalne 
rozliczenie po zakończeniu sprawy, zapłata 
całości z góry...  Ważne, byś decydując się na 
usługi pomocy prawnej od samego początku 
znał jej zasady finansowe. Stawki bywają 
różne. Masz wątpliwości, co do słuszności 
oferty, pytaj lub szukaj dalej. Pamiętaj 
jednak, że usługi prawne objęte są 23% 
podatkiem VAT. Oznacza to, że cena netto 
różnić się będzie niemal o ¼ od ceny brutto, a 
szczegóły rozliczenia znajdziesz na fakturze 

lub paragonie. 



FAQ czyli najczęściej zadawane (albo i nie) 

pytania: 
§ Czy na pewno mogę zaufać prawnikowi? 
 TAK, ponieważ każdy radca prawny, 
adwokat, czy notariusz, zobowiązani są 
do zachowania tajemnicy zawodowej. 
Zwolnieni z niej mogą być tylko w 
wyjątkowych wypadkach, przez sąd. 

§ Czy na spotkanie z prawnikiem mogę przyjść z 
osobą towarzyszącą?  
 TAK. Nie ma przeszkód formalnych, 
abyś brał udział w spotkaniu z radcą 
prawnym (adwokatem) razem z osobą 
towarzyszącą.  

§ Czy mogę uzyskać pomoc prawną zdalnie? 
 TAK. Choć doświadczenie wskazuje, 
że spotkania osobiste np. w siedzibie 
kancelarii są optymalne z punktu 
widzenia obu stron usługi prawnej, 
świadczenie pomocy prawnej z 
wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość jest 
dopuszczalne i coraz częściej występuje w 
praktyce. 

§ Czy musze oddać prawnikowi oryginały moich 
dokumentów? 
 NIE. Powinieneś mieć jednak 
oryginały dokumentów podczas pierwszej 
wizyty w kancelarii. Radca prawny 
(adwokat) jest uprawniony jako Twój 
pełnomocnik do poświadczenia kopii za 
zgodność z oryginałem. Oryginały te 
jednak musi bezwzględnie zobaczyć. 

Należy liczyć się z tym, że na żądanie 
sądu lub twojego pełnomocnika 
procesowego, będziesz musiał w toku 
sprawy okazać oryginały. Zabezpiecz je 
zatem przed ewentualna utratą. 
 

§ Czy uzyskam zwrot kosztów poniesionych w 
sprawie cywilnej na mojego pełnomocnika 
będącego radcą prawnym (adwokatem)? 
 TO ZALEŻY. Zgodnie z przepisami 
Kodeksu postępowania cywilnego zasadą 
jest, że strona przegrywająca sprawę 
zwraca swojemu przeciwnikowi 
procesowemu poniesione koszty, w tym 
koszty zastępstwa przez fachowego 
pełnomocnika. Od reguły tej jednak 
przewidziano także wyjątki. 
 

§ Czy istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej 
pomocy prawnej? 
 TAK. W związku z uruchomieniem 
od dnia 1 stycznia 2017 r. na terenie całego 
kraju punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej, w których określone w ustawie z 
dnia 5 sierpnia 2015 r., o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz, 
1255, z późn zm.) kategorie osób mogą 
uzyskać dostęp do nieodpłatnej pomocy 
prawnej, możliwe jest w określonych 
przypadkach uzyskanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej. Więcej informacji 
znajdziesz tutaj: https://np.ms.gov.pl/ 
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ABC… klienta kancelarii 

prawnej 

„Ale… czy ja naprawdę potrzebuję 

prawnika, skoro w Internecie znaleźć można 
mnóstwo wzorów pism?” 
„A sąsiadka mówiła, że jej koleżanka miała 
podobną sprawę i poradziła sobie bez 
prawnika!” 
„A jak bym tak poczty już nie odbierał?” 
„A może sprawa sama się jakoś rozwiąże…?” 
 
 Odpowiem: z pewnością! Tylko czy po 
Twojej myśli i z uwzględnieniem Twoich 
potrzeb? 
Warto poszukać pomocy prawnika, by… nie 
zostać na placu boju samemu. Zwłaszcza, 
gdy dotykają Cię sprawy zawstydzające, bo 
dowodzące Twojej niewiedzy, piętnujące 
konsekwencje błędnych decyzji, dobitnie 
świadczące jakby… o porażce, w jakimś 
istotnym obszarze.  
Kiedy otoczenie nie rozumie, nie może 
służyć pomocą, a sprawami zająć się należy 
niezwłocznie, warto zwrócić się po fachowe 
doradztwo. Rozmowa ze znawcą kwestii 
prawnych nie tylko uporządkuje myśli, 
uspokoi emocje i zamknie problem w 
określone ramy prawne dając bezcenne 
poczucie kontroli nad sprawą – zyskasz 
przewodnika, któremu będziesz mógł zaufać. 

 

https://np.ms.gov.pl/

