
Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną zawsze opiera się na indywidualnych uzgodnieniach z Klientem

        Przykładowe wynagrodzenie dla jednorazowych usług:

porada prawna od 50,00 zł 

sporządzanie pisma procesowego od 300,00 zł 

sporządzenie wezwania do zapłaty od 250 zł 

sporządzanie opinii prawnej od 200 zł

sporządzanie projektu umowy od 300 zł

sporządzenie pozwu o rozwód od 300 zł

sporządzenie pozwu o alimenty                                                                       od 300 zł

poprowadzenie sprawy o rozwód od 1200 zł

poprowadzenie sprawy o podział majątku zależy od wartości  udziału w majątku

poprowadzenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku od 1000 zł

poprowadzenie sprawy o dział spadku  spadku zależy od wartości udziału

poprowadzenie sprawy o zniesienie współwłasności   zależy od zawartości udziału we współwłasności

poprowadzenie sprawy o alimenty od 1000 zł

poprowadzenie sprawy o kontakty od 1000 zł

poprowadzenie sprawy o ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej  od 1200 zł

sprawy odszkodowawcze zależy od wartości szkody

Przykładowe wynagrodzenie dla usług w ramach stałej obsługi prawnej:

ryczałtowe godzinowe
(obsługa okazjonalna)

za wykonaną usługę

proporcjonalnie do czasu poświęconego za 
wykonanie danej usługi

ilość godzin pracy i stawki godzinowej 

150 zł/ godzina 3 godziny                                  360,00 zł  uzgadniane indywidualnie i zależne od 
formy współpracy

5 godzin                                    600,00 zł 

powyżej 5 godzin          do uzgodnienia

W przypadku spraw sądowych wysokość wynagrodzenia jest ustalana w oparciu o "stawki minimalne" określone w Rozporządzeniu
Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2018 poz. 265 ze zm.),
które mogą być modyfikowane ze względu na stopień  zawiłości sprawy, skomplikowania zagadnienia prawnego oraz przewidywanego
nakładu koniecznej do wykonania pracy.  W sprawach o zapłatę wynoszą one minimalnie w zależności od wartości przedmiotu sporu:

do 500 zł ‒ 90 zł

powyżej 500 zł do 1500 zł ‒ 270 zł

powyżej 1500 zł do 5000 zł ‒ 900 zł

powyżej 5000 zł do 10 000 zł ‒ 1800 zł

powyżej 10 000 zł do 50 000 zł ‒ 3600 zł

powyżej 50 000 zł do 200 000 zł ‒ 5400 zł

powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł ‒ 10 800 zł

powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł ‒ 15 000 zł

powyżej 5 000 000 zł ‒ 25 000 zł

Wynagrodzenie może podlegać negocjacjom

Powyższe kwoty są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23 % 


