
zestawienie opinii prawnych i ekspertyz 1.10.2015 r.-04.2017r. (BM)... (2)

L.p. Data zawarcia Numer umowy Przedmiot umowy Wykonawca
Zaangażowane środki 

finansowe - brutto

1 2015-10-28

Zlecający powierza Ekspertowi zadanie reprezentowania Rzeczypospolitej 

Polskiej podczas posiedzenia Grupy Ekspertów ds. politycznych w zakresie 

danych dotyczących przestępczości.. 

Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1. odbędzie się w Brukseli w dniu 9 listopada 

br.

osoba fizyczna 3 600,00

2 2015-11-06 DZP-IX-106-2/15 badanie zgodności z prawem uchwał o wpisach na listy aplikantów osoba fizyczna 1 840,00

3 2015-11-06 DZP-IX-106/3/15 badanie zgodności z prawem uchwał o wpisach na listy aplikantów osoba fizyczna 1 840,00

4 2015-11-06 badanie zgodności z prawem uchwał o wpisach na listy aplikantów osoba fizyczna 1 840,00

5 2015-11-06 badanie zgodności z prawem uchwał o wpisach na listy aplikantów osoba fizyczna 1 840,00

6 2015-11-06 badanie zgodności z prawem uchwał o wpisach na listy aplikantów osoba fizyczna 1 840,00

7 2015-11-06 badanie zgodności z prawem uchwał o wpisach na listy aplikantów osoba fizyczna 1 840,00

8 2015-11-06 badanie zgodności z prawem uchwał o wpisach na listy aplikantów osoba fizyczna 1 840,00

9 2015-11-06 badanie zgodności z prawem uchwał o wpisach na listy aplikantów osoba fizyczna 1 840,00

10 2015-11-06 badanie zgodności z prawem uchwał o wpisach na listy aplikantów osoba fizyczna 1 840,00

11 2015-11-06 badanie zgodności z prawem uchwał o wpisach na listy aplikantów osoba fizyczna 1 840,00

12 2015-11-12 1-DWOiP-0811-8/15 Uczestnictwo eksperta w spotkaniu Komitetu Penologicznego Rady Europy osoba fizyczna 4 800,00

13 2015-11-18 B-F/2015/11/00040
Sporządzenie opinii prawnej w przedmiocie: Wpływ oczywistego błędu w prawie 

na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
osoba fizyczna 10 000,00

14 2015-12-02 B-P/2015/12/00001 Opracowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych osoba fizyczna 24 780,00

15 2015-12-08 DL-III-023-13/16/2

Wykonanie dzieła w postaci opracowania pisemnej opinii na temat tego, czy z 

punktu widzenia konstrukcyjnego spójne byłoby zachowanie istniejącego 

apelacyjnego modelu postępowania odwoławczego, przewidującego zasadę 

orzekania reformatoryjnego, w wypadku przyjęcia inkwizycyjnego - w zakresie 

inicjatywy dowodowej - modelu rozprawy pierwszoinstancyjnej.

osoba fizyczna 3 500,00

16 2015-12-11 B-F/2015/12/00027

Opracowanie pisemnej opinii prawnej dot. "Oceny zmiany ustawy o Trybunale 

Konstytucyjnym i zmiany składu osobowego Trybunału Konstytucyjnego w świetle 

podstawowych wartości demokratycznego państwa prawa, leżących u podstaw 

Unii Europejskiej a w szczególności art. 2 Traktatu Unii Europejskiej"

osoba fizyczna 3 297,00

17 2015-12-11 Opinia prawna dot.TK. osoba fizyczna 4 000,00

18 2015-12-31 B-F/2016/01/00002

Opracowania pisemne opinii "Czy Trybunał Konstytucyjny może orzekać tylko na 

podstawie przepisów Konstytucji z pominięciem obowiązującej ustawy o 

Trybunale Konstytucyjnym"

osoba fizyczna 4 945,00

19 2015-12-31 Opinia prawna dot. TK osoba fizyczna 4 396,00

20 2016-01-15 Opinia prawna dot. KPK. osoba fizyczna 10 968,00

21 2016-01-15 BA-F-V-106-3/16/9
Opinia umowa na wykonanie opinii dot. "projektu ustawy o zmianie ustawy 

Kodeks Postępowania Karnego"
Kancelaria  Adwokacka 8 610,00

22 2016-01-18 Wydanie opinii dot. TK osoba fizyczna 6 870,00

23 2016-01-18 BA-F-V-106-3/16/8 Opinia dot. " projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania karnego" Kancelaria Adwokacka  15 990,00

24 2016-01-25 Wykonanie opinii dot. KPK. osoba fizyczna 9 618,00

25 2016-01-26 BA-F-V-106-3/16/6 Opinia dot. "projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks postepowania karnego" osoba fizyczna 10 968,00

26 2016-02-10 BA-F-V-106-3/16/13 Opinia dot. "projektu ustawy o zmianie ustawy prawo upadłościowe" osoba fizyczna 3 075,00

27 2016-02-24 DWMPC-VII-0826-1/16/17
Umowa ekspera na wyjazd do Strasburga 16.03.2016 r. Na posiedzenie biura 

MKSC
osoba fizyczna 5 000,00

28 2016-02-25 B-P/2016/04/00007
Wykonanie dzieła w postaci opracowania pisemnej opinii dot. projektu ustawy o 

zmianie ustawy Kodeks Karny
 Kancelaria Adwokacka 6 150,00

29 2016-03-04 B-F/2016/03/00010 Opinia dot. zmian do ustawy Kodeks Karny osoba fizyczna 6 870,00

30 2016-03-04 Opinia prawna - projekt raportu Komisji Weneckiej. Kancelaria Radców Prawnych 4 920,00

31 2016-03-04 Opinia prawna na temat projektu raportu Komisji Weneckiej osoba fizyczna 4 637,00

32 2016-03-04 Opinia prawna na temat projektu raportu Komisji Weneckiej osoba fizyczna 4 673,00

33 2016-03-04 Opinia prawna na temat projektu raportu Komisji Weneckiej osoba fizyczna 4 673,00

34 2016-03-04 BA-F-V-381-1/16/3
Opinia dotycząca Projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Postępowania 

Karnego
osoba fizyczna 6 870,00

35 2016-03-04 BA-F-V-381-1/16/5 Opinia prawna dot. KK osoba fizyczna 6 870,00

36 2016-03-10 Opinia prawna dot. TK osoba fizyczna 4 123,00

37 2016-03-15 Opinia prawna dot. TK osoba fizyczna 3 505,00

38 2016-03-29 BA-F-V-381-1/16/9 Opinia na temat noweli ustawy o Trybunale Konstytucyjnym osoba fizyczna 10 970,00

39 2016-04-14 BA-F-V-381-1/16/21 Opinia dot. zmian do ustawy Kodeks Karny osoba fizyczna 6 870,00

40 2016-04-15 BA--F-V-381-1/16/6 Opinia na temat publikacji wyroku TK z 9 marca 2016 r. Kancelaria Prawna 12 300,00

41 2016-04-29 BA-F-V-381-1/16/19 Ekspertyza prawna dotycząca uregulowań w zakresie podatku od towarów i usług Kancelaria Adwokacka 17 220,00

42 2016-04-29 Opinia prawna dot. Kodeksu Postępowania Karnego osoba fizyczna 6 870,00

43 2016-04-29 BA-F-V-381-1/16/19 EKSPERTYZA PRAWNA Kancelaria Adwokacka 17 220,00

44 2016-06-02 BA-F-V-381-1/16/27

wykonanie dzieła w postaci opracowania analizy przyjętych w ustawie z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 

2015 r poz. 1255)

osoba fizyczna 2 000,00

45 2016-07-14 BA-F-V-381-16/43 opracowanie pisemnej ekspertyzy osoba fizyczna 3 300,00

46 2016-07-20 BA-F-V-381-1/16/31

Opina na temat; " Problematyka odbierania polskich dzieci w świetle praktyki 

niemieckiej organizacji Jugendamt. Czy praktyka jugendamtu wobec niemieckich 

dzieci jest również restrykcyjna jak wobec polskich dzieci

osoba fizyczna 6 750,00

47 2016-08-04 BA-F-V-381-1/16/72
opinia na temat "Odpowiedzialność sędziego i prokuratora za przewlekłość 

postepowania"
osoba fizyczna 5 500,00

48 2016-08-10 BA-F-V-381-1/16/48 opracowanie pisemnej opinii Kancelaria Adwokacka 7 380,00

49 2016-08-10 BA-F-V-381-1/16/46 opracowanie pisemnej opinii Kancelaria Adwokacka 7 380,00

50 2016-08-10 BA-V-381-1/16/73 Opracowanie pisemnej opinii osoba fizyczna 2 200,00

51 2016-08-10 BA-F-V-381-1/16/74 opracowanie pisemnej opinii osoba fizyczna 2 200,00

52 2016-08-10 BA-F-V-381-1/16/75 Wykonanie dzieła w postaci opracowania pisemnej opinii osoba fizyczna 2 200,00

53 2016-08-10 BA-F-V-381-1/16/76 Opracowanie pisemnej opinii dotyczącej kwestii prawnych osoba fizyczna 2 200,00

54 2016-08-10 BA-F-V-381-1/16/78 Opracowanie pisemnej opinii osoba fizyczna 2 200,00

55 2016-08-10 BA-F-V-381-1/16/82 Opinia dotycząca "Ustawy o konfiskacie rozszerzonej" Kancelaria Adwokacka 4 305,00

56 2016-08-25
Umowa o dzieło z dnia 

04.08.2016

Opinia na temat "Odpowiedzialność sędziego i prokuratora za przewlekłość 

postępowania"
osoba fizyczna aneks - 0,00

57 2016-09-09 BA-F-V-381-1/16/83
opinia dot. "Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary"
Kancelaria Adwokacka 4 305,00

58 2016-09-26

przygotowanie i dostarczenie pisemnej opinii na temat prac magisterskich 

zgłoszonych w konkursie ogłoszonym na podstawie Zarządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 10.11.2015r.

osoba fizyczna 185,00

59 2016-10-26 DSF-I-062-1/16 pisemna opinia dotyczaca prac magisterskich osoba fizyczna 740,00

60 2016-11-02 BA-F-V-381-1/16/110

Opinia dot. projektu ustawy "O szczególnych zasadach usuwania skutków 

prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich 

wydanych z naruszeniem prawa " w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej  

ds. reprywatyzacji"

osoba fizyczna 10 000,00

61 2016-11-10 BA-F-V-381-1/16/106

opinia dotycząca projektu ustawy "O szczególnych zasadach usuwania skutków 

prawnych wydanych z naruszeniem prawa decyzji reprywatyzacyjnych 

dotyczących nieruchomości warszawskich"

Kancelaria Radcy Prawnego 12 300,00

62 2016-12-01 BA-F-V-381-1/16/111

dot. opracowania opinii pisemnej dotyczącej projektu ustawy " O szczególnych 

zasadach usuwania skutków prawnych wydanych z naruszeniem prawa decyzji 

reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich"

osoba fizyczna 9 000,00

63 2016-12-01 BA-F-V-381-1/16/112
wykonanie czynności doradczych w ramach prac Grupy eksperckiej analiz 

interdyscyplinarnych Zespołu do spraw strategii MS
osoba fizyczna 5 346,00

64 2016-12-01 BA-F-V-381-1/16/114

wykonanie dzieła w postaci opracowania "Założeń w zakresie zmian 

legislacyjnych podyktowanych zobowiązaniami prawno-międzynarodowymi polski 

w obrębie zdolności do czynności prawnych osób dorosłych"

osoba fizyczna 21 978,00
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65 2016-12-02 BA-F-V-381-1/16/118
Opracowanie opinii dotyczącej "Projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks 

Postępowania cywilnego"
Kancelaria Adwokacka 18 450,00

66 2016-12-02 BA-F-V-381-1/16/120

Opracowanie pisemnej opinii dot. projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks 

karny - w części dotyczącej realizacji ochrony uprawnień alimentacyjnych 

przysługujących osobom uprawnionym z mocy ustawy lub na podstawie 

orzeczenia sądowego.

Kancelaria Adwokacka 6 765,00

67 2017-01-02 BA-F-V-361-2/17/1
Wykonanie dzieła w postaci "Analizy prawno-porównawczej instytucji karno-

skarbowych w Polsce i UE"
osoba fizyczna 4 000,00

68 2017-01-02 BA-F-V-361-2/17/4
Opracowanie opinii dotyczącej projektu ustawy "O zmianie - Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw"
Kancelaria Adwokacka 18 450,00

69 2017-01-05
opracowanie pisemnej opinii dot. "Studium  wykonalności dla projektu Centralny 

System Sądowy /Ca Su S/.
osoba prawna 143910

70 2017-01-12 BA-F-V-361-2/17/5
opracowanie opinii dotyczącej "Projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks 

postępowania karnego"
kancelaria adwokacka 6 150,00

71 2017-01-13 BA-F-V-361-2/17/3 opinia dotycząca projektu "Ustawy o zmianie ustawy Kodeks karno-skarbowy" osoba fizyczna 7 000,00

72 2017-01-13 BA-F-V-361-2/17/36

Opinia dot. ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - kodeks 

postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1247 

ze zm., znoszącej przepisy o postępowaniu uproszczonym i udzielenie 

odpowiedzi na pytania.

Kancelaria Adwokacka aneks - 0,00

73 2017-01-27 BA-F-V-361-2/17/13

Opinia dot. udzielenia odpowiedzi na pytanie "Jak zmieniły się rozwiązania poniżej 

zdefiniowanych problemów po uchyleniu przepisów o postępowaniu 

uproszczonym"

osoba fizyczna 5 500,00

74 2017-02-08 BA-F-V-361-2/17/17
Opracowanie opinii dot. "Trybu wygaszania mandatów członków Krajowej Rady 

Sądownictwa"
osoba fizyczna 4 396,00

75 2017-02-13 BA-F-V-361-2/17/27
Opracowanie pisemnej opinii-możliwości skrócenia kadencji członków Krajowej 

Rady Sądownictwa
osoba fizyczna 5 500,00

76 2017-03-06 DWMPC-I-855-2/17/19 sporządzenie opinii prawnej Kancelaria Adwokacka 79 950

77 2017-03-09 BA-F-V-361-2/17/35

Dzieło autorskie "Sytuacja prawna osoby, która uzyskała zgodę banku- 

wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu 

mieszkalnego, w przypadku ogłoszenia upadłości banku udzielającego zgody"

osoba fizyczna 2 500,00

78 2017-03-09 DWMPC-I-855-2/17/21 sporządzenie opinii prawnej osoba fizyczna 51 660

79 2017-03-10 DWMPC-I-855/2/17/22 opinia prawna osoba prawna 153 750

80 2017-03-28 opracowanie opinii prawnej osoba fizyczna 6593,00

81 2017-03-30 BA-F-V-362-1/17/11

Opracowanie pisemnej opinii o prawdziwości albo nieprawdziwości następujących 

stwierdzeń, odnoszących się do stanu prawnego obowiązującego w dniu 24 

września 2016 r., zawartych w zdaniu 1, w zdaniu 2 oraz w zdaniu3.

osoba fizyczna 2 000,00

82 2017-03-30 BA-F-V-362-1/17/12

Opracowanie pisemnej opinii o prawdziwości albo nieprawdziwości następujących 

stwierdzeń, odnoszących się do stanu prawnego obowiązującego w dniu 24 

września 2016 r., zawartych w zdaniu 1, w zdaniu 2 oraz w zdaniu3. ustawa o 

gospodarce nieruchomościami

osoba fizyczna 2 000,00

83 2017-03-31 BA-F-V-362-1/17/1

Wykonanie opinii o prawdziwości albo nieprawdziwości następujących 

stwierdzeń, odnoszących się do stanu prawnego obowiązującego w dniu 24 

września 2016 r., zawartych w zdaniu1, w zdaniu 2 oraz w zdaniu 3.(dotyczy 

spadku na rzecz Skarbu Państwa)

osoba fizyczna 2 570,00

84 2017-04-03 BA-F-V-362-1/17/13

Opinia w sprawie "Konstytucyjność indywidualnych kadencji członków Krajowej 

Rady Sądownictwa w świetle obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych i 

praktyki ukształtowanej na ich tle"

osoba fizyczna 4 396,00

85 2017-04-03 BA-F-V-362-1/17/14

Opracowanie opinii w sprawie "Konstytucyjność indywidualnych kadencji 

członków Krajowej Rady Sądownictwa w świetle obecnie obowiązujących 

rozwiązań prawnych i praktyki ukształtowanej na ich tle"

osoba fizyczna 4 945,00
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L.p. Data zawarcia Numer umowy Przedmiot umowy Wykonawca
Zaangażowane środki 

finansowe - brutto

1 2016-09-16 DWMPC-I-080-19/15/50
Zlecenie Zleceniodawcy do wykonania usługi doradztwa prawnego-wykonanie 

opinii prawnej.  Kancelaria Adwokacka 121 770,00

2 2016-09-20 DWMPC-I-080-19/15/49 sporządzenie przez Zleceniobiorcę ekspertyzy obejmującej dwie opinie osoba prawna 153 750,00

3 2016-09-26 DWMPC-I-080-19/15/54 doradztwo prawne obejmujące w szczególności opracowanie opinii prawnej osoba fizyczna 111 930,00

Ekspertyzy związane z wykonaniem zastępstwa procesowego przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym
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