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W związku z Pana pisemną interpelacją z dnia 5 czerwca 2014 r., dotyczącą obsługi 

prawnej Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu, pragnę poinformować, że powyższe 

usługi świadczone są przez radcę prawnego Marcina Grabowskiego, wpisanego na listę 

radców prawnych, prowadzoną przez OIRP w Łodzi pod numerem ŁD-M-1564. Bieżąca 

obsługa prawna i reprezentacja przed sądami realizowana jest na podstawie umowy z dnia 

2 stycznia 2014 r., której kserokopię przekazuję w załączeniu. Umowa z radcą prawnym 

podpisana została z wolnej ręki, po upływie terminu obowiązywania wcześniejszego 

kontraktu. 

Zwracam uwagę, iż wynagrodzenie prawnika jest ściśle uzależnione od jego 

skuteczności. Wynagrodzenie „prowizyjne" przysługuje od kwot rzeczywiście uzyskanych 

z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od strony przeciwnej. 

1) umowa zlecenia z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie obsługi prawnej Miejskich Usług 

Komunikacyjnych w Zgierzu 

Załączniki: 



Umowa zlecenia 

Umowa zawarta w dniu 02.01.2014 roku w Zgierzu pomiędzy Miejskimi Usługami Komunikacyjnymi w 
Zgierzu, Plac Kilińskiego 7 reprezentowanymi przez: 
Adama Kacprzyckiego - Kierownika 
zwanego dalej „Zleceniodawcą" 
oraz 
radcą prawnym Marcinem Grabowski , wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w 
Łodzi pod numerem ŁD-M-1564, Kancelaria Radcy Prawnego, ul . Tuwima 6, lok. 2, 90-003 Łódź, 
Zwanym dalej „Zleceniobiorcą". 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się prowadzić obsługę prawną Miejskich Usług 
Komunikacyjnych w Zgierzu. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonywanie bieżącej obsługi prawnej 
Zleceniodawcy oraz reprezentowanie go przed sądami. 

3. Strony wyłączają z umowy obsługę prawną dotyczącą zamówień publicznych. 
4. Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy pełnomocnictwa do wystąpienia przed sądami w imieniu 

Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu w sprawach wskazanych przez Zleceniodawcę. 
5. Zleceniobiorca będzie wykonywał swoje obowiązki w siedzibie Zleceniodawcy oraz w prowadzonej 

przez siebie kancelarii, w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności objętych umową oraz 
wpisany został na listę radców prawnych prowadzoną przez właściwą Okręgową Izbę Radców 
Prawnych. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zadań określonych w §1 przedmiotowej umowy 
z zachowaniem należytej staranności. 

3. Zleceniobiorca potwierdza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
wykonywania usług objętych przedmiotem umowy i będzie kontynuował ubezpieczenie do 
zakończenia spraw przedmiotowej umowy. 

1. Z tytułu wykonywanych czynności określonych w §1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie 
miesięczne w wysokości 700 zł (słownie: siedemset złotych) netto. Do wynagrodzenia 
Zleceniobiorca doliczy podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką podatku VAT. Zmiana 
stawek VAT nie stanowi zmiany umowy. 

2. Z tytułu wykonywanych czynności określonych w §1 Zleceniobiorca otrzyma dodatkowo 
wynagrodzenie w wysokości 80% zasadniczych kosztów zastępstwa procesowego brutto, w 
sprawach, w których Zleceniobiorca reprezentował Zleceniodawcę, które będzie wypłacane po 
uiszczeniu wymienionych kosztów przez pozwanych na podstawie miesięcznych wykazów. 

3. Wynagrodzenie będzie wypłacane z dołu ostatniego dnia każdego miesiąca, za każdy rozpoczęty 
miesiąc, w kasie Miejskich Usług Komunikacyjnych bądź na rachunek bankowy wskazany przez 
Zleceniobiorcę, na podstawie faktury VAT wystawionej do 25 dnia każdego miesiąca przez 
Zleceniobiorcę. 

1. Umowa zawarta jest na czas określony z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 
31 grudnia 2014 r. 

2. Wypowiedzenie umowy przez każdą ze Stron może nastąpić na piśmie, za dwutygodniowym 
terminem wypowiedzenia. 

3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. 

§1 

§2 

§3 

§4 



4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca 
może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
takim przypadku Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

§5 

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania swoich zadań innej osobie bez zgody Zleceniodawcy. 

§6 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§7 

W sprawach nieuregulowanych u m o w ą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o m3 x h 
prawnych o Kodeksu etycznego radców prawnych 

§8 

1. Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych 
pomiędzy nimi, 
a wynikających z umowy lub pozostających w bezpośrednim bądź pośrednim związku z umową, na 
drodze bezpośrednich negocjacji. 

2. Jeśli Strony nie będą w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może oddać spór 
pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego. 

§9 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdei ze 
stron. 

ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA 


