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Szanowni Państwo!

Broszura informacyjna Prawnik Procesowy dotyczy najistotniejszej gałęzi 
naszej działalności: reprezentacji w sporach oraz skomplikowanych 
postępowaniach sądowych.

Wychodzimy z nieco staromodnego założenia, iż zasadniczym miejscem 
pracy prawnika jest sąd. Realna znajomość zasad stosowania prawa
w praktyce pozwala przełożyć te doświadczenia na inne dziedziny, 
zwłaszcza na bieżącą obsługę prawną. Dlatego pro�l procesowy kancelarii 
zajmuje naczelne miejsce w ramach naszej praktyki.

Bazą Prawnika Procesowego są nasze unikalne doświadczenia, które 
zgromadziliśmy uczestnicząc w dziesiątkach skomplikowanych 
dowodowo postępowań sądowych, którym towarzyszyły ogromne ilości 
dokumentów.

Według naszej �lozo�i Prawnik Procesowy zawsze pamięta o tym,
że spór to nie jest walka na śmierć i życie, ale subtelna sztuka 
przekonywania do swoich racji.

wstęp



Nie ma reprezentacji bez wery�kacji.

Jeśli prawnik jest strzelbą w rękach klienta, to dowody są 
niezbędną amunicją. 

Nigdy nie podejmujemy się prowadzenia sprawy bez wstępnej 
analizy. W fazie przedprocesowej skupiamy się przede wszystkim 
na słabych stronach. Określamy ryzyka procesowe, realistycznie 
oceniamy szanse i budujemy strategię postępowania.

Zawsze pamiętamy, że dopiero rzetelna wery�kacja stanu 
faktycznego i dostępnych środków dowodowych pozwala 
przymierzyć się do stosowania prawa.

Wnioski z analizy przedprocesowej pomagają zwery�kować swoje 
stanowisko i lepiej przygotować się do ataku lub obrony, ale 
czasami także pomyśleć o ugodzie.

Trzeba jednak pamiętać, że nawet gdy rozważamy ugodowe 
rozwiązanie sporu, rzetelna analiza sprawy i rozważenie różnych 
scenariuszy jest kluczowe. W końcu już starożytni mawiali, że
 jeśli chcesz pokoju, bądź gotowy na wojnę.

przed procesem

Analiza to podstawa



A może mediacja?

przed procesem

Złośliwi mówią, że sprawiedliwości to można szukać
w encyklopedii pod „s”, a nie w sądzie. Oczywiście to nieprawda. 
Ludzkość do tej pory nie wymyśliła lepszych metod rozstrzygania 
sporów, jak przez niezależnego arbitra. Co nie zmienia faktu, że 
czasami można mieć rację, ale proces przegrać. 

Jest kilka uproszczonych teorii wyjaśniających ten stan rzeczy. 
Jedna mówi, że proces to gra, która toczy się według 
określonych reguł. Inna, że sąd to swego rodzaju teatr, w którym 
każdy odgrywa swoją rolę.

Choć zawodowo trudnimy się reprezentacją i walką w interesie 
klientów, jesteśmy gorącymi zwolennikami kompromisu
i alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Mamy do tego 
bardzo pozytywne doświadczenia z mediacją. Także w sprawach,
w których zawarcie ugody wydawało się początkowo absolutnie 
wykluczone. 

Dlatego Prawnika Procesowego warto postrzegać również jako 
pomocnika w mediacji i negocjacjach ugodowych. 



obszary
praktyki

„Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne” 
(art. 6 Kodeksu cywilnego) 

Ponieważ naszymi klientami są przede wszystkim przedsiębiorcy, 
największą praktykę mamy w sprawach gospodarczych
i rozmaitych sporach pojawiających się przy okazji prowadzenia 
biznesu.

Najczęstszym rodzajem sporów, w których występujemy są 
roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego 
wykonania umów.

Świadczymy także pomoc prawną w zakresie sporów 
korporacyjnych, dóbr osobistych, spraw związanych ze 
zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, prawami własności 
intelektualnej oraz prawem pracy. 

Rodzaje spraw

W sporach i postępowaniach sądowych reprezentujemy klientów
z różnych, wydawałoby się odległych branż. 

Statystycznie rzecz biorąc, największą grupę klientów stanowią 
podmioty z szeroko pojętej branży budowlanej, ale reprezentujemy 
także klientów z branży produkcyjnej, handlowo-usługowej, 
transportowej oraz z branży IT i nowoczesnych technologii.
Znajomość specy�ki danej branży oczywiście bardzo pomaga, ale 
w sporach i postępowaniach sądowych najczęściej nie jest 
kluczowa. 

W ostatecznym rozrachunku i tak liczy się przede wszystkim to, 
czy strona udowodniła fakty, z których wywodzi skutki prawne. 

Przepisy, procedura i reguły dochodzenia swoich racji są takie 
same dla wszystkich branż.

Branże



„W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd może wezwać jednego lub
kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii” (art. 278 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego)

proces
od kuchni

Taktyka procesowa

Dochodząc roszczeń naszych klientów korzystamy z szerokiego 
wachlarza środków prawnych przewidzianych przez przepisy 
prawa. W sprawach, w których nasi klienci są stroną pozwaną, 
wytrwale bronimy ich interesów.

Po analizie sprawy i konsultacji z klientem proponujemy 
optymalną taktykę procesową. 

Odpowiednio planując strategię, pomagamy realizować cele 
biznesowe naszych klientów. Nie zawsze sytuacja jest na tyle 
komfortowa, że można po prostu przyjąć założenie, iż sprawę 
„trzeba wygrać”.  Czasami chodzi bowiem o to, żeby „tanio skóry 
nie sprzedać”, zminimalizować straty czy też zyskać na czasie.

Wiedza ekspercka

W bardziej skomplikowanych sprawach często niezbędna jest wiedza ekspercka. Jeśli pojawiają się zagadnienia wymagające wiadomości 
specjalnych, sąd korzysta z pomocy biegłych sądowych.

Gdy trzeba, wspieramy proces zasięgając opinii specjalistów. 

Mamy pozytywne doświadczenia ze współpracy z autorytetami w swoich dziedzinach, zwłaszcza naukowcami z uczelni technicznych
i ekonomicznych.

Strategie przesłuchań

Wbrew obiegowym opiniom, udział prawnika w procesie nie 
polega na tym, że prawnik napisze pismo, a później musi tylko 
odsiedzieć swoje na rozprawie.
 
Zeznania świadków –  chociaż zaliczają się do najsłabszych 
środków dowodowych – cały czas są niezmiernie istotnym 
elementem praktycznie każdego postępowania dowodowego.

Dobrym standardem Prawnika Procesowego jest m.in. 
drobiazgowe przygotowanie i opracowanie szczegółowej strategii 
przesłuchań.



proces
od kuchni

Innowacyjne rozwiązania

Rolą fachowego pełnomocnika jest także pomoc i przyczynienie 
się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych sprawy. Bierzemy 
sobie to mocno do serca. W tym celu stosujemy wiele 
innowacyjnych rozwiązań technicznych, wspomagających 
procedowanie.

Wszystkie akta prowadzonych przez nas spraw, oprócz tradycyjnej 
formy papierowej, prowadzimy także w formie elektronicznej, 
według �lozo�i wszystko na kliknięcie. Umożliwia to 
natychmiastowy dostęp do każdego z dokumentów sprawy. Jest to 
nieocenione na przykład na rozprawie, gdy dynamiczna sytuacja 
procesowa wymaga okazania świadkom dokumentów rozsianych 
po wielu tomach akt.

Mamy też wiele pozytywnych doświadczeń np. z korzystania
z projektora na rozprawie czy kreacji rozmaitych materiałów 
pomocniczych, ułatwiających stronom i sądowi orientację
w kluczowej materii sprawy.

Informacja o sprawie

Wdrożyliśmy kilka poziomów i metod informowania klientów
o istotnych zdarzeniach w sprawach powierzonych kancelarii.

Oprócz tradycyjnego przesyłania projektów i skanów pism pocztą 
elektroniczną, na życzenie udostępniamy klientom specjalny 
panel on-line, dający informację o wszystkich zdarzeniach
w sprawie oraz treści pism. Standardem są także cykliczne raporty 
o istotnych zdarzeniach w sprawie.

odwiedź blog mecenasa Połomskiego 
o technicznej stronie warsztatu pracy prawnika



Koszty procesu

W ustawowych granicach obowiązujące przepisy pozwalają 
stronie wygrywającej odzyskać od przeciwnika całość lub istotną 
część wynagrodzenia pełnomocników oraz pozostałych kosztów 
związanych z postępowaniem.

Z powodzeniem wdrażamy takie modele rozliczania honorarium 
oraz przypisywania do sprawy wszystkich istotnych kosztów, aby 
możliwe było ich łatwe wykazanie i przedstawienie w ramach 
spisu kosztów procesu. Jest to niezbędne, aby urzeczywistnić 
podstawową zasadę procesu, zgodnie z którą przegrywający 
pokrywa koszty postępowania.

Zarządzanie materiałem
procesowym

Już od momentu analizy przedprocesowej profesjonalnie 
zarządzamy materiałem dowodowym – co jest niezbędne, jeśli 
dzielimy dane z personelem operacyjnym klienta, a ze strony 
kancelarii nad sprawą pracuje zespół prawników.

Ponieważ nie stronimy od spraw trudnych i skomplikowanych, 
którym często towarzyszą ogromne ilości rozmaitych 
dokumentów, stale udoskonalamy autorskie rozwiązania 
informatyczne.

Za wdrożenie jednego z naszych pomysłów (stworzenie dodatku 
ATTACHI, istotnie wspomagającego tworzenie i skład pism 
procesowych z dużą ilością załączników) otrzymaliśmy 
wyróżnienie Krajowej Rady Radców Prawnych w konkursie 
INNOWACYJNA KANCELARIA.

proces
od kuchni

„Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty 
niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu)” 

(art. 98 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego)



Wbrew słownikowej de�nicji kancelarię postrzegamy nie tyle jako miejsce, ale jako zespół prawników 
legitymujących się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, wyposażony w odpowiednie narzędzia, gotowy 
do pracy przy wymagających zleceniach.

Aby dotrzymać kroku naszym klientom, stale podnosimy kwali�kacje, profesjonalnie zarządzamy wiedzą 
oraz nieustannie rozbudowujemy zaplecze merytoryczne i techniczne.

Ponieważ nasz warsztat pracy to przede wszystkim przepisy, doktryna i orzecznictwo, nieustannie 
powiększamy własną bibliotekę, prenumerujemy najważniejsze periodyki prawnicze oraz korzystamy
z wszystkich wiodących prawniczych programów komputerowych dostępnych na polskim rynku.

Korzystamy z wielu nowoczesnych rozwiązań komputerowych, pozwalających na sprawną i bezpieczną 
wymianę danych z klientami oraz ułatwiających pracę zespołową. Trzymamy wysoki reżim 
informatyczny, co pozwala na błyskawiczne namierzenie każdego dokumentu lub korespondencji, nawet 
jeśli minęło już kilka lat od zakończenia sprawy. Dotyczy to także wszelkich spraw związanych z bieżącą 
obsługą prawną.

Dogodne położenie kancelarii, w zabytkowej kamienicy, w samym sercu Poznania, istotnie ułatwia 
spotkania z klientami oraz kontakt z sądami i urzędami. W związku z rozwojem kancelarii w 2017 r. 
uruchomiliśmy obok głównego biura back o�ce.

W kancelarii został wdrożony nowoczesny, 
zintegrowany system komputerowy do obsługi 

całej działalności kancelarii.

Na życzenie udostępniamy
klientom specjalny panel on-line.
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