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Olsztyn, dnia 7 czerwca 2017 r.

CENNIK USŁUG



I.


Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
W sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających współpracy specjalistów (np. biegłych, księgowych,
doradców podatkowych, archiwistów), ceny ustalane są indywidualnie, przy czym ostateczna cena podawana
jest zawsze przed rozpoczęciem działań

PORADY PRAWNE/KONSULTACJE
porada prawna/pierwsze konsultacje - 250 zł.

Przewidywany czas dla klienta – 1 godzina, powyżej tego czasu dopłata 50 zł za każde kolejne 20 minut.
W przypadku zlecenia dalszego działania wynagrodzenie za poradę/konsultacje zalicza się na poczet należnego
wynagrodzenia za całą sprawę.
W przypadku zlecenia sporządzenia pisemnej opinii prawnej mającą na celu usystematyzowanie spraw
poruszanych podczas konsultacji– dodatkowe 250 zł.

II.


PROWADZENIE SPRAW
Sprawy majątkowe, np. windykacyjne, o zapłatę, zniesienie współwłasności – według wartości przedmiotu
sporu/wartości sprawy:
1) do 1500 zł - 300 zł;
2) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 1000 zł;
3) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 2100 zł;
4) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 4500 zł;
5) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 6500 zł;
6) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 14 000 zł;
7) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 19 000 zł;
8) powyżej 5 000 000 zł - 30 000 zł.
W uzgodnionych, szczególnych wypadkach płatność można rozdzielić na dwie raty – 50% przed podjęciem
działań, 50% po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty lub przed pierwszą rozprawą.
W przypadku działań poprzedzonych wnioskiem o zabezpieczenie – 50% przed podjęciem działań, 50% przed
wniesieniem pozwu (w przypadku uzyskania zabezpieczenia).
W przypadku konieczności dojazdu do sądu, urzędu lub innego miejsca poza Olsztynem, do wynagrodzenia
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dolicza się koszty dojazdu (zwrot kosztów biletów PKP, a w przypadku dojazdu samochodem - 1 zł za km) lub
koszty prawnika działającego poza Olsztynem.
Wynagrodzenie obejmuje jedną instancję. Kolejna instancja – 75% wynagrodzenia. Sprawy przed Sądem
Najwyższym – 100% wynagrodzenia.




Sprawy korporacyjne spółek:
1) przygotowanie umowy spółki wraz z rejestracją – 3 500 zł,
2) zmiany w rejestrze – 1 200 zł od wniosku,
3) przygotowanie uchwał – 200 zł od uchwały/istotnego postanowienia w uchwale w przypadku objęcia
uchwałą więcej niż jednej ze spraw,
Rozwody:
1) bez orzekania o winie, bez orzekania o władzy rodzicielskiej (lub w przypadku zgody pomiędzy
małżonkami), bez podziału majątku (lub w przypadku zgody pomiędzy małżonkami) - 3 000 zł,
2) z orzekaniem o winie ale bez orzekania o władzy rodzicielskiej (lub w przypadku zgody pomiędzy
małżonkami) oraz bez podziału majątku (lub w przypadku zgody pomiędzy małżonkami) - 5 000 zł,
3) z orzekaniem o winie, władzy rodzicielskiej i z podziałem majątku - 8 000 zł.
Wyjątkowo płatność można rozdzielić na dwie raty – 50% przed podjęciem działań, 50% przed pierwszą
rozprawą.
W przypadku zmiany stanowiska w trakcie sprawy ewentualna dopłata należna jest przed kolejną rozprawą.
Zwrot nadpłaty w sytuacji, gdy nie podjęto działań związanych z pierwotnym stanowiskiem, od którego
zależało zwiększenie stawki.




III.



Sprawy rodzinne: pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz
odebranie dziecka, ustalenie ojcostwa, uznanie dziecka – 3 000 zł.
Sprawy przed Urzędem Patentowym – 2 000 zł.

STAWKI GODZINOWE
praca radcy prawnego – 300 zł (dla stałych klientów możliwość obniżenia do 220 zł),
praca aplikanta – 200 zł (dla stałych klientów możliwość obniżenia do 120 zł).

W przypadku rozliczania się według stawek godzinowych liczony jest wyłącznie czas pracy merytorycznej, co
oznacza, że nie wlicza się np. czasu czysto informacyjnych rozmów telefonicznych, sporządzania wiadomości
email itp.
W przypadku rozliczania się według stawek godzinowych wyznaczany jest limit czasu pracy, po osiągnięciu
którego wszystkie dalsze czynności wykonywane są na wyraźne zlecenie Klienta i po uzgodnieniu z nim.
IV.

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

Stawki ustalane są indywidualnie w zależności od zakresu prowadzonej działalności, ilości i zakresu spraw, jakim
będziemy mieli się zajmować, ilości zatrudnianych pracowników itp. Zazwyczaj mieszczą się w zakresie 1 200 –
5 000 zł.
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