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Szanowny Panie/Szanowna Pani, 

w Kancelarii adwokackiej Paulina Bukryj-Stoś prawnicy rozwodowi i pozostały personel 

pracują, aby pomóc Klientom zrozumieć prawo rozwodowe i mechanizmy rządzące tym 

procesem oraz wykorzystać je na ich korzyść.  Jesteśmy z Klientami na każdym kroku 

tej drogi- od zainicjowania sprawy, skompletowania wszystkich dokumentów i 

dowodów (tak aby osiągnąć zamierzony wynik w procesie) aż do prawomocnego 

zakończenia postępowania. Wierzymy w to, że istotnym jest, by mieć po swojej stronie 

profesjonalistę, który zawsze będzie bronił najlepszych interesów Klienta w tym 

trudnym i emocjonującym dla niego czasie. 

 

I. Jak pomagamy Klientom w sprawach rozwodowych?  

 

 Konsultacje (wstępne i bieżące) 

W trakcie konsultacji w Kancelarii naszym celem jest upewnienie się, że Klient 

dokładnie rozumie, co się dzieje na aktualnym etapie sprawy i czego może się 

spodziewać w przyszłości. Wnikliwie zapoznajemy się problemami Klientów, 

dokonujemy ich analizy, wskazujemy stosowne przepisy, doktrynę i 

orzecznictwo, które będą miały zastosowanie w danej sprawie i rekomendujemy 

odpowiednie działania. Zobowiązujemy się zachować w tajemnicy adwokackiej 

wszystko czego dowiedzieliśmy się w związku ze świadczeniem pomocy 

prawnej.  

 

 Przygotowywanie dokumentacji pozasądowej 

Towarzyszymy Klientom na każdym kroku sprawy rozwodowej, również w 

działaniach pozasądowych. W razie takiej potrzeby świadczymy pomoc prawną 

w zakresie umów dotyczących majątku małżonków (odrębne rozliczanie), 

kontaktów z dzieckiem, alimentacji, wezwań do działań czy zaniechań i innych. 

 

 Pisma inicjujące postępowanie sądowe 

W procesie rozwodowym istnieje szereg dokumentów, które powinny zostać 

zgromadzone przed wszczęciem procesu. Doradzamy w tym zakresie Klientom, 

bez względu na to czy to oni zamierzają złożyć pozew o rozwód, czy też muszą 
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odpowiedzieć na pozew rozwodowy swojego małżonka, który został im 

doręczony. Mamy wieloletnie doświadczenie w reprezentacji klientów po obu 

stronach – zarówno pozwanych jak i powodów, a w konsekwencji wiemy 

dokładnie czego się spodziewać od strony przeciwnej i jak się do tego 

przygotować.  

 

 Reprezentacja w postępowaniu sądowym w tym m.in. sporządzanie pism 

procesowych, stawiennictwo na rozprawach sądowych, szczegółowe 

przygotowywanie do nich stron, bieżący monitoring sprawy, wykonywanie 

fotokopii akt i inne 

W Kancelarii jesteśmy przygotowani, aby współpracować z Klientami na każdym 

kroku postępowania rozwodowego. Budowanie sprawy, składanie właściwych 

wniosków dowodowych i twierdzeń w odpowiednim czasie jest niezwykle 

istotne. Wiemy, że proces rozwodowy może być niezwykle skomplikowany i 

złożony, więc towarzyszymy w nim naszym Klientom  i z wykorzystaniem 

naszego doświadczenia, wiedzy i dostępnych środków czynimy ten proces jak 

najłatwiejszym, najmniej czasochłonnym i stresującym dla Klienta. Zapewniamy 

Klientom wysłuchanie ich głosu w procesie oraz nadane mu odpowiedniego 

znaczenia i wagi. Zajmujemy się całą dokumentacją i pismami procesowymi. 

Pracujemy blisko klienta informując go na bieżąco o przebiegu sprawy. 

Uczestniczymy we wszystkich rozprawach sądowych. 

 

 Reprezentacja w negocjacjach, posiedzeniach pojednawczych i mediacjach, 

postępowaniu egzekucyjnym 

Nasi prawnicy będą nadal współpracowali z Klientem jeśli istnieje potrzeba 

obrony jego praw i interesów w czasie postępowania pojednawczego, 

mediacyjnego, spotkań z małżonkiem czy postępowania egzekucyjnego. 
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II. Wynagrodzenie Kancelarii 

Oferujemy dwa warianty rozliczeń do wyboru: 

 

I Wariant 

Obejmuje rozliczanie za każdą pojedynczą czynność oddzielnie. Przykładowo koszt 

jednego spotkania konsultacyjnego wynosi 150 zł brutto, zaś koszt sporządzenia 

projektu pozwu o rozwód to 300-600 zł brutto.  

 

II Wariant  

Obejmuje rozliczenie za całościowe prowadzenie sprawy sądowej o rozwód, które 

ustalane jest indywidualnie podczas konsultacji osobistych, telefonicznych lub 

emailowych. 

Wynagrodzenie płatne jest na zasadach ustalonych szczegółowo w umowie. 

 

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania czy wątpliwości.  

 

 

Z poważaniem, 

Paulina Bukryj-Stoś 

Adwokat 
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