
Cennik usług Kancelarii dotyczący spraw kierowców zawodowych 

 
* Usługi świadczone są przez radcę prawnego Michała Golińskiego Pełne dane dostępne pod adresem: 

http://legate.pl/kancelaria/zalozyciele. 

** Niniejszy cennik ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego. Ostateczne warunki współpracy ustalane są zawsze indywidualnie z Klientem 

 Kierowców zainteresowanych uzyskaniem profesjonalnego wsparcia prawnego w zakresie spraw 

dotyczących sporów wynikających ze stosunku pracy* zapraszamy do kontaktu telefonicznego 

(61) 224 94 53 albo za pośrednictwem e-mail: kancelaria@legate.pl 

Nasze honorarium za świadczone przez nas usługi kształtuje się następująco: 

 

 

lp. 

 

USŁUGA 

 

CENA** 

(1) Wstępna analiza dokumentów  bezpłatnie 

(2) Wyliczenie hipotetycznego ryczałtu za noclegi oraz diet, na podstawie 
informacji uzyskanych od Klienta 

Od 150 PLN brutto 

(3) Przygotowanie przedsądowego wezwania do zapłaty w imieniu 
Klienta 

Od 200 PLN brutto 

(4) Przyg   Przygotowanie pozwu o zapłatę ryczałtu za noclegi 

Przyg   Przygotowanie pozwu o zapłatę diet 

Przyg   Przygotowanie pozwu o zapłatę zaległego wynagrodzenia 

Przyg   Przygotowanie pozwu o zapłatę za nadgodziny, pracę w godzinach 
nocn    nocnych, dyżury, ekwiwalent za urlop.  

 
   Przygotowanie pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy 

Od 500 PLN brutto 
 
 
 
 

(5) Przygotowanie pozwu o odszkodowanie za mobbing lub 
dyskryminację 

Od 800 PLN brutto 

(6) Reprezentowanie Klienta w sądzie na terminie rozprawy Od 250 PLN brutto  

(7) Przygotowanie apelacji w sprawie o zapłatę ryczałtu za noclegi, diet, 
zaległego wynagrodzenia i ustawowych dodatków  

Od 500 PLN brutto. 

 

Dodatkowe informacje: 

(1) Każda  umowa o świadczenie usług (z wyłączeniem pkt 1 i 2) zawierana jest  

 w formie pisemnej. 

(2) Usługi świadczone są przez Kancelarię na terenie całego kraju. 

(3) Kancelaria pobiera dodatkowe wynagrodzenie za sukces, tylko w przypadku 

 uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego roszczenia na rzecz Klienta. 

(4) Wynagrodzenie za sukces wynosi: 

a) 15%  - jeśli zasądzona na rzecz Klienta kwota wynosi nie więcej niż  40 tys zł .  

b) 10%  - jeśli zasądzona na rzecz Klienta kwota wynosi co najmniej  40 tys zł. 


