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Koszty moich usług adwokackich 
 
Aby od początku przedstawić Państwu przejrzystą politykę cenową, chciałbym w tym miejscu 
krótko opisać koszty mojej działalności. Należy mieć na uwadze, iż porady prawne i 
reprezentacja jurystyczna o wysokiej jakości, prowadzone w dwóch językach, nie może w 
Niemczech być wykonywana przez każdego, i nie jest też dostęp[na w cenie promocyjnej. Mimo 
to byłem w stanie pozytywnie zakończyć już liczne postępowania dla moich polskich Klientów, 
przez co koszty albo obciążały przeciwną stronę sporu, albo suma sporna była o wiele wyższa 
od kosztów mojej reprezentacji i pokrywała je po zakończeniu postępowania. 
 

a) Porada wstępna 
 
Jeśli mają Państwo pytanie natury prawnej i pragną Państwo bez dalszej reprezentacji uzyskać 
jedynie ocenę sytuacji prawnej, koszty takiej porady przedstawię Państwu po opisaniu 
problemu drogą mailową lub telefonicznie. Koszty porady wstępnej wynoszą między 80 € a 190 
€ + VAT, w zależności od stopnia trudności danego przypadku. 
 

b) Reprezentacja 
 
Jeśli pragną Państwo być przeze mnie reprezentowani w kontaktach z pozostałymi 
uczestnikami sporu lub przed sądem, wówczas koszty takiej reprezentacji regulowane są 
ustawowo. Wysokość kosztów obliczana jest według wartości przedmiotu sporu, tzn. 
przykładowo według kwoty żądanych przez Państwa należności. Odnośnie tego otrzymacie 
Państwo ode mnie na żądanie dokładne informacje, również w zakresie wysokości kosztów 
sądowych i kosztów obrony w sprawach karnych.  
 

c) Wynagrodzenie umowne 
 
Istnieje także możliwość ustalenia wynagrodzenie na podstawie godzin pracy, lub honorarium 
ryczałtowego. Dalsze informacje na ten temat uzyskacie Państwo podczas rozmowy 
informacyjnej. 
 
W zasadzie przypadające koszty rozliczane są częściowo z góry, a częściowo po zakończeniu 
pracy. Zazwyczaj strona podległa ponosi koszty adwokackie przeciwnika, tzn. w przypadku 
wygrania sporu, mają Państwo prawo roszczenia pokrycia kosztów przez przeciwnika 
procesowego. Nie dotyczy to jednak pierwszej instancji w sądzie pracy, gdyż w takim 
przypadku każdy sam ponosi swoje koszty.  
 
W Niemczech ułatwieniem są ubezpieczenia ochrony prawnej, które pokrywają odpowiednie 
powstające koszty procesowe. Jeśli posiadacie Państwo miejsce zamieszkania w Niemczech, z 
pewnością opłaca się pomyśleć nad zawarciem umowy o ubezpieczenie tego rodzaju. W 
określonych przypadkach, w których osoby dochodzące swych praw nie są w stanie 
samodzielnie ponieść kosztów procesowych, istnieje możliwość otrzymania pomocy ze strony 
państwa. Na życzenie służę także informacjami w tym temacie.  
 
Z radością oczekuję na liczne zapytania w moim języku ojczystym i liczę na pełną zaufania i 
owocną współpracę z wszystkimi rodakami.  
 
 


