
Ogólne zasady świadczenia usług 

Przez Kancelarię Radcy Prawnego Michał Paluszek, ul. Rajska 5, 43-180 Orzesze, NIP 754-

272-65-01, prowadzoną przez radcę prawnego Michała Paluszka, nr wpisu na listę radców 

prawnych prowadzonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach KT 3967. 

Poniżej zamieszczone są ogólne zasady, na jakich Kancelaria świadczy usługi na rzecz 

swoich Klientów („.Zasady”) Dokument ten stanowi uzupełnienie umowy zawieranej z 

Klientem i ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy umowa nie reguluje danego 

zagadnienia. W razie powstania rozbieżności pomiędzy postanowieniami umowy oraz 

Zasad, w spornym zakresie stosuje się postanowienia umowy.  

 I. Zasady ogólne 

1. Kancelaria świadczy pomoc prawną na podstawie umowy, zawartej w dowolnej formie 

przewidzianej prawem (w szczególności na piśmie lub w tzw. formie dokumentowej) oraz 

wyłącznie w zakresie uzgodnionym wprost przez strony umowy. 

2. Podjęcie świadczenia pomocy prawnej następuje dopiero po zaakceptowaniu przez 

strony warunków umowy, co w szczególności oznacza, że Kancelaria nie podejmie 

żadnych działań (w tym analizy dokumentacji innej niż na potrzeby wyceny) czy 

reprezentacji przed sądem, a Klient nie poniesie żadnych opłat, do chwili zawarcia 

umowy. 

3. Umowa precyzuje zakres usług świadczonych w danym przypadku na rzecz Klienta. W 

razie wątpliwości zakres ten będzie następujący: 

 a) przy opinii prawnej, zakres obejmuje badanie stanu sprawy na podstawie 

dokumentów i wyjaśnień Klienta, a następnie przedstawienie opinii prawnej w 

formie pisemnej lub e-mail, zależnie od wyboru Klienta. 

 b) Przy rozpoczynaniu sprawy sądowej lub przed organem administracji, zakres 

obejmuje badanie stanu sprawy na podstawie przedstawionych dokumentów i 

informacji oraz wyjaśnień Klienta, przedstawienie informacji o przewidywanych 

skutkach sprawy lub dalszych możliwych konsekwencjach jej prowadzenia czy 

zaniechania, przygotowanie i złożenie stosownego pisma wszczynającego sprawę 

w porozumieniu z Klientem, przygotowanie i złożenie dalszych pism w razie 

potrzeby - aż do zakończenia postępowania w danej instancji, uczestnictwo w 

rozprawach lub posiedzeniach, zaskarżenie orzeczenia w razie niepomyślnego 

wyniku sprawy. 

 c) Przy przystępowaniu do sprawy w toku, w tym na etapie zaskarżenia orzeczenia, 

zakres obejmuje analizę stanu sprawy na podstawie dostarczonych materiałów, 

przedstawienie informacji o przewidywanych skutkach sprawy lub dalszych 

możliwych konsekwencjach jej prowadzenia czy zaniechania, przygotowanie i 

złożenie pism w razie potrzeby - aż do zakończenia postępowania w danej instancji, 

uczestnictwo w rozprawach lub posiedzeniach, zaskarżenie orzeczenia w razie 

niepomyślnego wyniku sprawy. 



 d) Przy analizie umów lub innej dokumentacji, zakres obejmuje analizę przedstawionej 

dokumentacji pod kątem prawnym, ze wskazaniem dostrzeżonych ryzyk prawnych 

oraz propozycji zmian lub kierunków zmian. 

 e) Przy sporządzaniu umowy lub innej dokumentacji, zakres obejmuje analizę potrzeb 

Klienta, przygotowanie dokumentu, konsultacje i wprowadzenie poprawek 

(maksymalnie dwukrotnie oraz w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia 

dokumentu Klientowi, poprawki nie mogą zmieniać pierwotnych założeń usługi). 

4. Poza przypadkiem stałej obsługi prawnej, każde zlecenie niezwiązane bezpośrednio z 

już świadczoną usługą traktowane jest jak nowe zlecenie. 

5. W celu poprawnego i rzetelnego świadczenia mu usług, Klient powinien we własnym 

zakresie przedstawić wszelkie znane mu okoliczności sprawy oraz powiązane z nimi 

dokumenty. Pominięcie jakiejkolwiek informacji czy dokumentu może mieć istotny wpływ 

na dalsze świadczenie usług i wynik sprawy.  

6. Wszelkie informacje i materiały Klient powinien dostarczać do Kancelarii z 

wyprzedzeniem umożliwiającym rzetelną ich analizę, z uwzględnieniem charakteru 

sprawy, godzin pracy Kancelarii oraz terminów ustawowych do podjęcia czynności. 

Materiały powinny być dostarczone w języku polskim lub angielskim, w formie nadającej 

się do odczytania (dla wersji elektronicznych – w powszechnie przyjętych formatach, np. 

.doc, .pdf, dla pism odręcznych – sporządzone czytelnie). 

7. Przed złożeniem pism czy komunikacją z odpowiednim organem, Kancelaria przedstawia 

Klientowi wzór takiego pisma czy informacji do weryfikacji pod kątem stanu faktycznego. 

Jeśli Klient nie przestawi uwag co do faktów opisanych przez Kancelarię w takim piśmie 

lub informacji, Kancelaria uznaje, że Klient uznał przedstawione informacje za zgodne ze 

stanem faktycznym. 

8. Kancelaria prowadzi sprawę według swojej najlepszej wiedzy i rozeznania, decydując o 

wyborze metod i środków (w tym składania pism oraz uczestnictwa w posiedzeniach 

organu) tak, by jak najlepiej chronić interesy Klienta. W miarę możliwości decyzje te są 

konsultowane z Klientem. Kancelaria nie będzie jednak związana poleceniem co do treści 

przedstawianej opinii prawnej. 

 II. Terminy wykonania usług 

1. O ile z umowy lub innych ustaleń stron nie wynika inaczej. Kancelaria zobowiązuje się do 

dochowywania następujących terminów wykonania poszczególnych usług: 

 a) W przypadku analizy umów czy podobnej dokumentacji – w terminie do 14 dni przy 

dokumentach do 10 stron (dla znormalizowanej strony 1800 znaków) łącznie, licząc 

od dnia dostarczenia kompletnej dokumentacji (informacji). 

 b) W przypadku opinii prawnej lub tworzenia dokumentacji innej niż wyżej wskazana – 

do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia kompletnej dokumentacji (informacji). 

2. Terminy związane z czynnościami procesowymi regulują odpowiednie przepisy prawa.  



3. W przypadku, gdy dalsze wykonywanie usługi wymaga aktywności ze strony Klienta (w 

szczególności przedstawienia dokumentów czy informacji, dokonania opłaty) lub osobę 

trzecią (w szczególności wydania orzeczenia przez organ), to do czasu wykonania takiej 

aktywności Kancelaria może wstrzymać dalsze świadczenie usługi - o ile powszechnie 

obowiązujące prawo nie stanowi inaczej. 

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, w szczególności wyjątkowych i trudnych 

warunków atmosferycznych, braku dostaw mediów (prąd, dostęp do sieci Internet), 

ciężka choroba merytorycznego pracownika Kancelarii, terminy inne niż ustawowe 

ulegają wydłużeniu o czas trwania siły wyższej oraz jej skutków. 

 III. Płatności 

1. Wynagrodzenie za świadczone usługi określa umowa i jest ustalana przez strony. Każde 

zlecenie jest płatne osobno. 

2. Koszt sporządzenia, dostarczenia lub tłumaczenia dokumentacji koniecznej do 

świadczenia usługi obciąża Klienta.  

3. Wpisy, opłaty skarbowe od pełnomocnictwa, grzywny i in. opłaty związane z 

postępowaniem przed danym organem (w tym zaliczki na biegłych, koszty 

stawiennictwa świadków) obciążają Klienta. 

4. W przypadku konieczności dojazdu pracownika (pracowników) Kancelarii do 

miejscowości poza siedzibą Kancelarii, koszty przejazdu  oraz ew. zakwaterowania 

pokrywa Klient.  

5. Płatności będą dokonywane w terminie 7 dni od dnia wyświadczenia usługi, z 

następującymi wyjątkami: 

 a) Dla usług o wartości poniżej 250 zł, płatność następuje z góry, 

 b) Dla usług o przewidywanym czasie świadczenia powyżej 30 dni Kancelaria może 

żądać zaliczki w wysokości do 25% ustalonej lub szacowanej wartości usługi, 

płatnej w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy, 

6. W sytuacjach nagłych, lub nieustalonych uprzednio przez strony (w tym – wykraczających 

poza umowę), lub gdy okoliczności sprawy wymagają niezwłocznego działania celem 

obrony interesów Klienta, a porozumienie z nim w takim czasie nie jest możliwe - 

czynności i usługi będą rozliczane według podstawowej stawki godzinowej wynoszącej 

250 (dwieście pięćdziesiąt) zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę. Podstawowa stawka 

godzinowa nie wyłącza postanowień pkt. 2-4 i ulega podwyższeniu o 150% w przypadku, 

gdy czynność musi być wykonana następnego dnia roboczego oraz o 300% w 

przypadku, gdy dana czynność musi być wykonana w dniu bieżącym. 

7. Opóźnienie w zapłacie upoważnia Kancelarię do naliczania odsetek w wysokości 

ustawowej za opóźnienie w transakcjach handlowych (dla przedsiębiorców), bądź za 

opóźnienie (dla pozostałych osób). Opóźnienie w płatności przekraczające 14 dni 

upoważnia Kancelarię do rozwiązania umowy z Klientem ze skutkiem natychmiastowym i 

wypowiedzenia pełnomocnictwa (co nie wpływa na obowiązek dalszego świadczenia 

usług w przypadkach przewidzianych prawem).  



 IV. Gwarancja i reklamacje 

1. Kancelaria gwarantuje wykonanie usług z zachowaniem staranności wynikającej z 

zawodowego charakteru prowadzonej działalności.  

2. W przypadku, gdy: 

 a) Dojdzie do przekroczenia umówionego terminu wykonania usługi z winy Kancelarii – 

Klientowi przysługuje ulga w umówionym wynagrodzeniu w wysokości 10% za 

każdy dzień zwłoki. 

 b) Przygotowany dokument z winy Kancelarii zawiera błędy formalne (nieprawidłowe 

oznaczenia stron, niepoprawne daty itp.), Kancelaria dokona poprawek 

nieodpłatnie, w terminie do 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia błędów. 

3. Gwarancja na przygotowane dokumenty i in. materiały udzielana jest na okres 12 

miesięcy i nie obejmuje zmian wynikających ze zmiany stanu prawnego, jeśli zmiana 

stanu prawnego weszła w życie po dniu przekazania materiałów Klientowi.  

 V. Rozwiązanie umowy 

1. Umowa wygasa z chwilą wykonania usługi. W razie wątpliwości uznaje się, że usługa 

została zakończona: 

 a) Przy prowadzeniu sprawy przed organem – z chwilą uprawomocnienia się 

orzeczenia w danej instancji, gdy nie wnoszono środka zaskarżenia, lub z 

chwilą wniesienia takiego środka. 

 b) Przy ocenie dokumentacji, w tym umów – z chwilą przedstawienia uwag Klientowi. 

 c) Przy tworzeniu dokumentacji – z chwilą odpowiedzi na drugą konsultację (dla 

umów) lub przekazania opinii (dla sporządzania opinii). 

2. Jeśli strony rozliczają się według stawki godzinowej, wówczas Klient może w każdej 

chwili rozwiązać umowę bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. W takim 

wypadku zobowiązany on będzie do zapłaty za faktycznie przepracowany przez 

Kancelarię czas oraz dokonać ew. zwrotu kosztów na podstawie rodz. III pkt. 2-4. 

3. Jeśli strony ustaliły ryczałt za określoną usługę, wówczas Klient może w każdej chwili 

rozwiązać umowę bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. W takim 

wypadku zobowiązany on będzie do zapłaty za faktycznie przepracowany przez 

Kancelarię czas, liczony według podstawowej stawki godzinowej oraz dokonać zwrotu 

kosztów na podstawie rodz. III pkt. 2-4. 

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku wypowiedzenia pełnomocnictwa 

przez Klienta, Kancelaria będzie świadczyć na jego rzecz usługi jeszcze przez dwa 

tygodnie, chyba, że Klient wyraźnie zwolni Kancelarię z takiego obowiązku. 

5. Kancelaria może rozwiązać umowę z Klientem z uzasadnionych przyczyn, w 

szczególności w przypadku nienależytego, rażącego łamania przez Klienta postanowień 

umowy. W takim wypadku stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 2-4. 



6. Po rozwiązaniu umowy, Kancelaria zwraca Klientowi dokumentację jego sprawy, chyba, 

że na podstawie szczególnych przepisów prawa zobowiązana jest ją przechowywać. 

Wydanie dokumentacji w sposób inny niż w siedzibie Kancelarii oraz w innej formie, niż 

forma, w jakiej dokumentacja powstała, odbywa się na koszt Klienta. 

 VI. Poufność 

1. Kancelaria, jak również jej pracownicy, zobowiązani są do zachowania w tajemnicy 

wszystkiego, czego dowiedzieli się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek 

zachowania tajemnicy, zgodnie z art. 3 ust. 4 Ustawy o radcach prawnych, jest 

nieograniczony czasowo.  

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 25 grudnia 2018 r. 


