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BIULETYN
INFORMACYJNY
KANCELARII
ADWOKATA JANUSZA KUBIAKA

ADWOKACKIEJ

O NAS
Kancelaria adwokacka Janusza Kubiaka została utworzona w 1998 r. Świadczy usługi
dla szerokiej grupy odbiorców. Klientami Kancelarii są zarówno klienci indywidualni, jak
i podmioty gospodarcze.
Kancelaria świadczy pomoc prawną, a w szczególności udziela porad prawnych,
sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami,
organami ścigania i urzędami.
Od stycznia 2009 r. siedziba Kancelarii znajduje się w Pile. Kancelaria posiada także
swoją filię, która mieści się w Trzciance.
BIULETYN
Specjalnie dla klientów naszej kancelarii oraz gości naszej strony internetowej
oferujemy pierwszy numer biuletynu przygotowywanego przez prawników Kancelarii
Adwokackiej Janusza Kubiaka. Biuletyn będzie ukazywał się w nieregularnych odstępach
czasu. Zawarte w nim będą przede wszystkim informacje dotyczące bieżących prac naszej
kancelarii. Dodatkowo zamierzamy sygnalizować Państwu istotne orzeczenia sądowe oraz
ważne zmiany w prawie. Nie zabraknie również publikacji poświęconych istotnym
zagadnieniom prawnym przygotowanych przez prawników kancelarii adwokackiej adwokata
Janusza Kubiaka.
Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem naszego biuletynu prosimy
o poinformowanie Nas o tym na adres e-mail: janusz@adwokat-kubiak.pl lub też do
odwiedzenia Naszej kancelarii adwokackiej w Pile lub Trzciance.
Zapraszamy do lektury naszego Biuletynu i do ponownego odwiedzenia Naszej
Kancelarii lub strony internetowej www.adwokat-kubiak.pl.

Kancelaria adwokacka adwokata Janusza Kubiaka w Pile
ul. Powstańców Wielkopolskich 63,
tel. (0-67) 345 21 95,
tel. kom: 0 – 602 621 917
Adwokat przyjmuje: poniedziałki i czwartki 16:30 – 18.00
Filia kancelarii adwokackiej w Trzcince
ul. Sikorskiego 22,
poniedziałki i środy 13:30 – 17.30
Dyżur adwokata Janusza Kubiaka środa 15:30 – 17.30
Dodatkowo istnieje możliwość spotkania w innych terminach po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 0 – 602 621 917

1

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KANCELARIĘ ADWOKACKĄ
JANUSZA KUBIAKA.
Celem kancelarii adwokackiej Janusza Kubiaka jest zapewnienie pełnej
i rzetelnej obsługi prawnej w obszarze jej specjalizacji. Kancelaria świadczy swoje usługi
w szczególności w zakresie:
1) prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karno – skarbowego,
2) prawa cywilnego,
3) prawa rodzinnego,
4) prawa pracy,
5) prawa ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
6) prawa handlowego, w tym także obsługi prawnej podmiotów gospodarczych,
7) prawa sportowego,
8) prawa bankowego
Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje w szczególności reprezentację
w postępowaniu karnym (zarówno przygotowawczym, jak i sądowym, w charakterze obrońcy
lub innym), postępowaniu cywilnym, a także bezpośrednią obsługę prawną podmiotów
gospodarczych.

WYWIAD Z ADWOKATEM JANUSZEM KUBIAKIEM
Adwokat Janusz Kubiak w niniejszym wywiadzie omawia relacje między klientem
i adwokatem panujące w jego kancelarii, wskazując na prawa i obowiązki obu stron, na
typowe regulacje i najczęściej poruszane aspekty tej współpracy.
Panie Mecenasie, kim tak właściwie jest adwokat i jaka jest jego rola i uprawnienia?
Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu
porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych
oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Mówiąc inaczej, adwokat przede wszystkim
pomaga klientowi w sądzie, reprezentuje stronę, składa w jej imieniu pisma, wnioski, pyta
świadków, przemawia, a więc po prostu prowadzi całą sprawę.
A czym różni się zawód adwokata od zawodu radcy prawnego?
Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość świadczenia
pomocy prawnej w stosunku pracy i pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym. Radcowie
mogą pozostawać w stosunku pracy (czego nie wolno adwokatom), natomiast nie mogą być
obrońcami w sprawach karnych i karnoskarbowych. Adwokaci zaś mogą świadczyć pomoc
prawną we wszystkich sprawach, w których mogą występować radcowie prawni, a dodatkowo
mogą być także obrońcami w sprawach karnych. Praktyka pokazuje, że radcowie prawni
przede wszystkim zajmują się sprawami związanymi z obrotem gospodarczym, chociaż
oczywiście zakres ich kompetencji jest o wiele szerszy. Jeśli zaś chodzi o sprawy karne, to jak
wspomniałem przed chwilą z wszelkimi sprawami karnymi musimy udać się do adwokata.
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W jaki sposób wynagradzany jest adwokat?
Metod wynagradzania adwokata jest kilka. Niezależnie od dalszych uwag należy pamiętać, że
zasadniczo możemy przyjąć, że za naszego adwokata płaci strona przeciwna, oczywiście
tylko w sytuacji kiedy wygramy proces. Jednakże zwrot kosztów procesu jest ograniczony
przez rozporządzenie ministra sprawiedliwości i jego wysokość będzie wynikała bezpośrednio
z orzeczenia sądu. W mojej kancelarii zwykle bywa tak, że z klientem umawiam się na
wynagrodzenie umowne. Zasadniczo rozliczamy się od prowadzenia sprawy – ustalamy
ryczałt (na przykład prowadzenie tej konkretnej sprawy kosztuje 1000 złotych), i klienta nie
interesują wtedy dodatkowe rozprawy, dodatkowe wyjazdy i czas prowadzenia sprawy.
Warto jednak pamiętać, że adwokatom nie wolno umawiać się na efekt, na procent od
wygranej, czyli – np. na stawkę w wysokości 30 % wygranej (zasądzonej) kwoty.
Adwokatom wolno natomiast umawiać się na godziny pracy (na rynku koszt godziny pracy to
wynosi od 100 do 500 euro). Taki sposób naliczenia określonej wysokości wynagrodzenia jest
jednak niekorzystnych dla przykładowego Nowaka (bo trudno obliczyć realny czas
poświęcony danej sprawie). Sposób ten zasadniczo jest stosowany w odniesieniu do dużych
spółek czy korporacji. Jeśli chodzi o moją kancelarię to koszt porady prawnej waha się w
zależności od rodzaju sprawy od 100 do 200 zł.
Czy klient może mieć pewność, że to co przekaże adwokatowi nie zostanie wykorzystane
przeciwko niemu?
Oczywiście jednym z fundamentów adwokatury jest obowiązek zachowania tajemnicy
adwokackiej. Adwokat jest zobowiązany zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed
ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku
z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Tajemnica adwokacka jest warunkiem
prawidłowego wykonywania zawodu adwokata, a wynikający z niej obowiązek dochowania
tajemnicy nie może być ograniczony w czasie i nie podlega przedawnieniu, to znaczy trwa
nawet po wygaśnięciu pełnomocnictwa lub po zakończeniu prowadzonej przez adwokata
sprawy. Nikt ani sąd, ani prokurator, ani władze adwokatury nie mogą zwolnić go z tego
obowiązku. Niedochowanie tajemnicy przez adwokata może rodzić dla niego surowe
konsekwencje, włącznie z wydaleniem z adwokatury.
W zeszłej kadencji parlamentu był Pan Senatorem RP. Czy łatwo jest zamienić salę
plenarną Senatu na sądową?
Nie tak trudno. Sala plenarna Senatu jest o wiele trudniejsza niż sala sądowa. To o wiele
przyjemniejsze audytorium niż sala parlamentarna, która niestety często jest brutalnym
środowiskiem dla mówcy. Tym bardziej, że pełnienie funkcji senatora było dla mnie tylko
krótkim przerywnikiem w prowadzeniu kancelarii, którą zresztą prowadzę o 1995 r. Przez
większość okresu, w którym zasiadałem w Senacie nie byłem politykiem zawodowym,
ponieważ równocześnie prowadziłem swoją kancelarię adwokacką.
Tęskni pan do polityki?
Nie. I nawet, jeśli kiedyś wrócę do parlamentu, to na pewno nie do polityki zawodowej, czyli
takiej, która by oznaczała zamknięcie mojej kancelarii adwokackiej. Przed wojną posłowie to
byli reprezentanci narodu, których stać było, by raz na parę miesięcy pojechać do Warszawy
i głosować nad ustawami. Nie wiem, dlaczego teraz nie mogłoby być podobnie.
Dziękuję za rozmowę.
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ZESPÓŁ KANCELARII ADWOKACKIEJ ADWOKATA JANUSZA KUBIAKA:
ADWOKAT (tel. kom. 0 – 602 621 917)
Mecenas Janusz Kubiak urodził się 11 listopada 1961 r. w
Dolsku(woj.wielkopolskie).
W 1987 r. ukończył Wydział Historyczny na UAM w Poznaniu,
a w 1990 r. Wydział Prawa i Administracji tej uczelni.
W 1993 r. ukończył aplikację sędziowską w Sądzie Apelacyjnym
w Poznaniu oraz aplikację radcowską w OIRP w Poznaniu.
Od 1990 r. pracował w Sądzie Rejonowym, a od 1991 r. w Sądzie Wojewódzkim w
Poznaniu. Następnie pracował w Banku PeKaO SA Oddział w Poznaniu. W 1993 r. rozpoczął
pracę jako radca prawny w Pomorskim Towarzystwie Ubezpieczeniowym "Gryf" S.A. Od
1995 r. prowadzi własną kancelarię prawniczą (od 1998 r. w Trzciance). Od 1996 r. był
radcą Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu.
W 1998 r. podjął pracę jako radca prawny w Banku PKO BP Oddział w Wągrowcu.
Od końca 1998 r. prowadził kancelarię adwokacką w Trzciance. Od stycznia 2009 r.
główna siedziba kancelarii adwokackiej prowadzonej przez mecenasa Janusza Kubiaka
znajduję się w Pile. Natomiast filia kancelarii adwokackiej mecenasa Janusza Kubiaka
pozostała w Trzciance.
Mecenas Janusz Kubiak działał także w samorządzie adwokackim, jako sędzia sądu
dyscyplinarnego.
W latach 2002 – 2005 był radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
W październiku 2005 r. został wybrany senatorem RP. W ramach prac w Senacie zasiadał
w Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz w Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej.
Obecnie jest także przewodniczącym Rady Społecznej WCMP. Mecenas Janusz
Kubiak specjalizuje się w szczególności w prawie karnym, prawie cywilnym oraz
w prawie pracy.
APLIKANT ADWOKACKI (tel. kom. 0 – 502 434 205)
Piotr Jóźwiak jest aplikantem adwokackim. W czasie studiów
prawniczych w roku akademickim 2007 – 2008 otrzymywał stypendium
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce.
W maju 2008 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
Jest także absolwentem studiów podyplomowych prowadzonych przez
Szkołę Główną Handlową – Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek, które
ukończył również z wynikiem bardzo dobrym.
We wrześniu 2008 r. zdał z wynikiem pozytywnym egzamin na aplikację adwokacką,
a następnie został wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie
Adwokackiej w Poznaniu.
Piotr Jóźwiak jest także doktorantem w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozprawę doktorską na
temat odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie przygotowuje pod opieką prof. dr. hab.
A. J. Szwarca. Ukończył kurs „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych”. Obecnie
jest członkiem Rady Programowej TVP Poznań. Specjalizuje się w prawie karnym,
prawie prasowym, prawie handlowym oraz prawie sportowym.
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