
Tabela umów cywilnoprawnych zawartych w 2015 r.  

 
 
L.p. 
 

 
Data, numer, strona umowy oraz zakres umowy 
 

 
Okres 
obowiązywania 
 

 
Wartość umowy 
w złotych 

1 Umowa z dnia 13.02.2015 r. WAG-218-1/15 z Muzeum 
Narodowym w Warszawie – w zakresie wynajem 2 obrazów 
do celów dekoracyjnych 

3 lata do 
24.02.2019 

17 009,42 

2 Umowa z dnia 31.07.2015 r. WAG-235-5 i 5A/2015 z Orange 
Polska S.A.  w zakresie - usługa traktu cyfrowego ISDN i usługi 
telekomunikacyjne sieci stacjonarnej  

1.08.2015 do 
31.07.2016 

24 946,15 

3  Umowa z dnia 7.12.2015 r. ZAG-221-15/15 cz.I zamówienia z  
Garmond Press S.A. w zakresie - prenumerata prasy 
codziennej z 2016 r. 

1.01.2016 do 
28.02.2017 

94 970,11 

4 Umowa z dnia 7.12.2015 r.  ZAG-221-15/15 cz. II zamówienia 
z Centralą Handlu Zagranicznego Ars Polona S.A. w zakresie - 
prenumerata naukowych czasopism zagranicznych z 2016 r. 

1.01.2016 do 
30.06.2017 

25 654,32 

5 Umowa z dnia 28.12.2015 ZAG-221-16/15 –z  ICEPOL w 
zakresie -  przeglądy i konserwacje urządzeń oraz instalacji 
klimatyzacyjnych w budynku Trybunału 

1.01.2016 do 
31.12.2017 

172 888,80 

6 Umowa z dnia 3.08.2015 WAG-221-5/15 z Ecoergia Sp. z o.o. 
w zakresie - sprzedaż energii elektrycznej  
 

Od 1.12.2015 
przez 12 
miesięcy 

10 2582 

7 Umowa z dnia 2.09.2015 r. WAG-221-9/15 Cz. I  zamówienia z 
Pracownią C&C Sp. z o.o. w zakresie – wykonywanie druku 
wydawnictw Trybunału Konstytucyjnego 

2.09.2015 do 
1.09.2016  

Limit do kwoty 
223 496,70 

8 Umowa z dnia 2.09.2015 r. WAG-221-9/15 Cz. II zamówienia z  
Drukoba Sp. z o.o. w zakresie – wykonywanie drobnych usług 
drukarskich 

2.09.2015 do 
1.09.2016 

Limit do kwoty  
55 300,80 

9 Umowa z dnia 28.12.2015 r. ZAG-221-14/15 z AWIMA Sp. J. w 
zakresie – świadczenie usług bieżącego sprzątania 
pomieszczeń w siedzibie Trybunału 

1.01.2016 do 
31.12.2016 

204 248,88 

10 Umowa z dnia 2.11.2015 r. ZAG-202-40/15 - RWE Stoen 
Operator w zakresie - dystrybucja energii elektrycznej  

Na czas 
nieokreślony 

Limit do kwoty 
350 000 

11 Umowa z dnia 21.05.2015 r. WAG-202-14/15 z CS-Serwis w 
zakresie – wykonywanie przeglądów i napraw instalacji 
monitoringu tv przemysłowej i kontroli dostępu  

1.07.2015 do 
30.06.2017 

23 616 

12 Umowa z dnia 2.02.2015 r. WAG-241-1/15 z Hewal w zakresie 
– wykonywanie czynności kontrolnych ochrony ppoż. 
budynku Trybunału  

02.02.2015 do 
31.01.2017 

59 040 

13 Umowa z dnia 6.11.2015 r. WAG-202-30/15 z InGas Sp. z o.o. 
w zakresie – świadczenie usług serwisowych instalacji 
wykrywania pożaru w budynku Trybunału 

17.11.2015 do 
16.11.2017 

34 317 

14 
 

Umowa z dnia 16.02.201 r. ZAG-221-1/2015 z Prominentis Sp. 
z o.o. - Obsługa gastronomiczna uroczystości organizowanych 
przez Biuro Trybunału Konstytucyjnego 

16.02.2015 do 
31.12.2015 

132 807,60 

15 Umowa z dnia 18.09.2015 r. nr 003323/001/2015 z MPWiK w 
zakresie - dostawy wody i odbioru ścieków  

Na czas 
nieokreślony 

Limit do kwoty 
128 000 

16 Umowa z dnia 15.05.2015 r. WAG-215-7A/2015  z CIL Sp. z 
o.o. w zakresie - świadczenie usług serwisowych urządzeń 
kserujących   

15.05.2015 do 
31.12.2016 

Limit do kwoty 
10 332 

17 Umowa z dnia 7.12.2015 r.  ZAG-211-197/15 z Softar Sp. z 
o.o. w zakresie - aktualizacja oprogramowania oraz nadzór i 
usługi w zakresie oprogramowania Softar Firma w 2016 r. 

07.12.2015 do 
31.12.2016 

16 942,02 



18 Umowa z dnia 16.12.2015 r. ZAG-236-1-/2015 z Pocztą Polską 
S.A. w zakresie - świadczenie usług pocztowych i usługa 
Poczty Firmowej 

1.01.2016 do 
31.12.2016 

Kwota 
szacunkowa –  
40 000 

19 Umowa z dnia 16.12.2015 r.  ZAG-236-2/15 z Ministerstwem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie - korzystanie z Punktu 
Międzyresortowej Wymiany Korespondencji  

1.01.2016 do 
31.12.2017 

2800 

20 Umowa z dnia 31.03.2015 r. WAG-211-37/15 z Piast-Pol Sp. J. 
w zakresie - dostawy wody w baniakach 19 l.  
 

1.04.2015 do 
31.03.2016 

Limit do kwoty  
14 391 

21 Umowa z dnia 1.06.2015 r. WAG-211-69/15 z GFT-Goldfruct 
Sp. z o.o. w zakresie - dostawy wody mineralnej w małych 
butelkach szklanych 

01.06.2015 do 
31.05.2016 

Limit do kwoty  
26 137,50 

22 Umowa z dnia 16.12.2015 r. ZAG-211-186/15 z Newton 
Media Sp. z o.o. w zakresie - monitoring mediów i dostęp do 
bazy informacyjnej MediaSearch 

16.12.2015 27 748,80 

23 Umowa z dnia 30.05.2015 r. WAG-235-3/15 z UPC Polska Sp. 
z o.o. w zakresie - dostarczanie sygnału telewizji kablowej 
 

1.06.2015 do 
31.05.2016 

8838,72 

24  Umowa z dnia 13.11.2015 ZAG-201-1/2015 z Krystyną Kisiel 
(osoba fizyczna) w zakresie - wynajem lokalu mieszkalnego do 
celów służbowych  

01.12.2015 do 
30.11.2018 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 

25 Umowa z dnia 30.12.2015 r. ZAG-201-3/2015 z Julianem 
Boreckim (osoba fizyczna) w zakresie - wynajem lokalu 
mieszkalnego do celów służbowych  

1.01.2015 do 
31.12.2018 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 

26 Umowa z dnia 1.07.2015 r. WAG-211-95/15 z Centrum 
Diagnostyki Medycznej Multi-Med. Hanna Brusikiewicz i 
spółka – Sp. J. w zakresie - obowiązkowe badania 
profilaktyczne pracowników  

01.07.2015 do 
30.06.2016 

Kwota 
szacunkowa - 
8000 

27 Umowa z dnia 20.02.2015 r. WAG-023-1/15 z Centrum 
Obsługi Zamówień Publicznych Sp. z o.o. w zakresie – usługi 
doradcze i prawne dotyczące zamówienia publicznego 
dotyczącego organizacji konferencji międzynarodowej i 
jubileuszu 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego 

20.02.2015 do 
zakończenia 
postępowania 

Limit do kwoty  
55 350 

28 Umowa z dnia 13.03.2015 r. WAG-211-27A/2015 z PP Porty 
Lotnicze  w zakresie - korzystanie ze strefy VIP Line w limicie 
150 wejść w 2015 r. 

13.03.2015 do 
31.12.2015 

Limit do kwoty  
27 675 

29 Umowa z dnia 27.07.2015 r. WAG-20-19/2015 z WIRG 
Wiesław Guściora w zakresie - pełnienie obowiązków 
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót 
budowlano- konstrukcyjnych i elektrycznych w ramach 
zadania inwestorskiego modernizacja systemu 
elektroakustycznego i oświetlenia Sali rozpraw  

3.08.2015 do 
5.09.2015 

13 530 

30 Umowa z dnia 1.09.2015 r. WAG-20-20/2015 z DROSAM 
Tadeusz Wójcik w zakresie - pełnienie obowiązków inspektora 
nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych, 
budowlano-konstrukcyjnych i elektrycznych  

1.09.2015 do 
30.10.2015 

9225 

31 Umowa z dnia 1.10.2015 r. WAG-20-21/2015 z WIRG Wiesław 
Guściora w zakresie - pełnienie obowiązków inspektora 
nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych dla 
zadania inwestorskiego remont wybranych pomieszczeń w 
budynku TK  

1.10.2015 do 
31.12.2015 

7380 

32 Umowa z dnia 8.06.2015 r. WAG-221-4/2015 z OFFI-PAP Sp. z 
o.o. w zakresie - sukcesywne dostawy artykułów biurowych, 
higienicznych, papieru kserograficznego i materiałów 
eksploatacyjnych 
 

08.06.2015 do 
31.12.2015 

182 413,65 



33 Umowa z dnia 27.07.2015 r. WAG-221-6/2015 z Konsbud 
Audio Sp. z o.o. w zakresie - wykonanie modernizacji systemu 
elektroakustycznego i adaptacji akustycznej oraz wymiana 
oświetlenia dużej Sali rozpraw w budynku Trybunału 

27.07.2015 do 
5.09.2015 

572 957,37 

34 Umowa z dnia 1.09.2015 r. WAG-221-7/2015 z  Hydros 
Przedsiębiorstwo Sanitarno-Budowlane Marian Saletra w 
zakresie - wykonanie modernizacji węzła cieplnego w 
budynku Trybunału  

01.09.2015 do 
13.10.2015  

165 555 

35 Umowa z dnia 17.11.2015 r. ZAG-221-13/2015 Cz. II  
zamówienia z IT Punkt Sp. z o.o. w zakresie - dostawa 
urządzenia NAS  

Do 30 dni 
roboczych  

37 816,35 

36 Umowa z dnia 17.11.2015 r. ZAG-221-13/2015 Cz. I 
zamówienia z IT Punkt Sp. z o.o. w zakresie - dostawa serwera  
 

Do 30 dni 
roboczych 

14 857,17 

37 Umowa z dnia 22.09.2015 r. ZAG-221-10/2015 z Marabud 
Zakład Remontowo-Budowlany M. Chmielewski i M. 
Dąbrowski Sp. J. w zakresie - remont wybranych pomieszczeń 
w budynku Trybunału  

22.09.2015 do 
31.12.2015 

137 713,86 

38 Umowa z dnia 5.11.2015 r. ZAG-221-12/2015 z Porsche Inter 
Auto Polska Sp. z o.o. w zakresie - dostawa samochodu 
osobowego Audi A6  

5.11.2015 do 
23.12.2015  

186 900 

39 Umowa z dnia 14.12.2015 r. ZAG-211-200/2015 z Toshiba Tec 
Poland SA  w zakresie - dostawa urządzenia wielofunkcyjnego 
  

14.12.2105 do 
23.12.2015 

23 985 

40 Umowa z dnia 7.01.2015 r. WAG-235-1/2015 z AD-TEL Usługi 
Teletechniczne w zakresie - konserwacja centrali telefonicznej 
i pozostałej infrastruktury telekomunikacyjnej budynku 
Trybunału 

7.01.2015 do 
31.12.2015 

26 400 

41 Umowa z dnia 15.01.2015 r. WAG-215-1/2015 z Ricoh Polska 
Sp. z o.o. w zakresie - serwisowanie urządzenia kopiującego  
 

15.01.2015 do 
31.12.2015 

W limicie do  
10 332 

42 Umowa z dnia 15.01.2015 r. WAG-215-2/2015 z Toshiba Tec 
Poland Sp. z o.o. w zakresie - serwisowanie urządzeń 
kopiujących  

15.01.2015 do 
31.12.2015  

10 376,28 

43 Umowa z dnia 29.01.2015 r. WAG-20-2/2015 z AKPIA-PURT 
Przedsiębiorstwo Usług Rozwoju Techniki w zakresie - 
wykonanie dokumentacji projektowej wymiany węzła 
cieplnego w budynku Trybunału 

29.01.2015 do 
10.04.2015 

9963 

44 Umowa z dnia 4.02.2015 r. WAG-20-3/2015 z REMWAR Sp. z 
o.o. w zakresie - wykonanie dokumentacji projektowej 
odtworzenia izolacji przeciwwilgociowej 

04.02.2015 do 
15.04.2015 

8364 

45 Umowa z dnia 2.03.2015 r. WAG-20-4/2015 z Manufaktura 
Technologiczna Sp. z o.o.  w zakresie - wykonanie 
dokumentacji projektowej na adaptację akustyczną i projekt 
elektroakustyczny dużej Sali rozpraw w budynku Trybunału 

2.03.2015 do 
17.04.2015 

8979 

46 Umowa z dnia 9.03.2015 r. WAG-20-5/2015 z RAMAG Rafał 
Gajewski w zakresie - wykonanie dokumentacji projektowej 
na wymianę oświetlenia, instalacji elektrycznej i 
niskoprądowej  

09.03.2015 do 
15.03.2015 

7995 

47 Umowa z dnia 9.02.2015 r. nr 436000060520 z Sopockim 
Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA w zakresie - 
umowa ubezpieczenia kompleksowego przedsiębiorstw od 
wszystkich ryzyk - budynki wraz ze stałymi elementami 
wyposażenia oraz całą infrastrukturą otaczającą oraz gotówki 
w kasie, lokalu i transporcie 
 

6.02. 2015 do 
5.02.2016 

9585,64 



48 Umowa z dnia 7.12.2015 r. nr TPP 36654871 z Powszechnym 
Zakładem Ubezpieczeń SA w zakresie - ubezpieczenie 
samochodu służbowego  

22.12. 2015 do 
21.12.2016 

7545 

49 Umowa z dnia 7.12.2015 r. nr TPP 36553816 z Powszechnym 
Zakładem Ubezpieczeń SA  w zakresie - ubezpieczenie 
samochodu służbowego  

12.12.2015 do 
11.12.2016 

4864 

50 Umowa z dnia 24.11.2015 r. nr TPP 36553788 z Powszechnym 
Zakładem Ubezpieczeń SA  w zakresie - ubezpieczenie 
samochodu służbowego  

28.11.2015 do 
27.11.2016 

3803 

51 Umowa z dnia 24.11.2015 r. nr TPP 36553789 z Powszechnym 
Zakładem Ubezpieczeń SA  w zakresie - ubezpieczenie 
samochodu służbowego  

29.11.2015 do 
28.11.2016 

5353 

52 Umowa z dnia 13.11.2015 r. nr TPP 36553775 z Powszechnym 
Zakładem Ubezpieczeń SA  w zakresie - ubezpieczenie 
samochodu służbowego  

17.11. 2015 do 
16.11.2016 

5322 

53 Umowa z dnia 5.05.2015 r. nr TPP 36695647 z Powszechnym 
Zakładem Ubezpieczeń SA - Ubezpieczenie samochodu 
służbowego 

12.05. 2015 do 
11.05.2016 

3950 

54 Umowa z dnia 5.05.2015 r. nr TPP 36695646 z Powszechnym 
Zakładem Ubezpieczeń SA  w zakresie - ubezpieczenie 
samochodu służbowego 

7.05. 2015 do 
6.05.2016 

3950 

55 Umowa z dnia 24.09.2015 r.  nr 436000080600 z Sopockim 
Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA  w zakresie - 
ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego 

1.10.2015 do 
30.09.2016 

2978,81 

56 Umowa z dnia 1.06.2015 r. WI-0435-1/2015 z Netia S.A.  w 
zakresie - dostęp do INTERNETU - w okresie 4 lat 

01.07.2015 do 
30.06.2019 

36 309,6 

57 Umowa z dnia 15.05.2015 r. WI-1550-6/2015 z POINT Sp. z 
o.o. w zakresie - audyt z wykorzystaniem testów 
penetracyjnych, weryfikacja bezpieczeństwa aplikacji, raport 
zawierający analizę rezultatów wykonanych ataków wraz ze 
wskazówkami dotyczącymi wyeliminowania lub ograniczenia 
znalezionych podatności  

15.05.2015 do 
11.06.2015 

14 514 

58 Umowa z dnia 28.05.2015 r. WI-0431-6/2015 z Wolters 
Kluwer Polska sp. z o.o. w zakresie - roczne licencje na system 
informacji prawnej SIP Lex  

1.06.2015 do 
31.05.2016 

60 147 

59 Umowa z dnia 2.04.2015 r. WI-0431-5/2015 z Integrity 
Solutions Sp. z o.o.  w zakresie - wykonanie prac 
wdrożeniowych w obrębie posiadanego przez Zamawiającego 
systemu wirtualizacji Hyper-V, których efektem będzie 
utworzenie klastra złożonego z macierzy oraz 2 serwerów 
(nodów); 
- dostawa 5 sztuk rocznych licencji subskrypcji pakietu MS 
Office365;- wdrożenie pakietu MS Office365 do 
współdziałania z systemem informatycznym Trybunału 

02.04.2015 do 
29.04.2015 

19 643,1 
 

60 Umowa z dnia 17.03.2015 r. WI-0431-4/2015 z CC Otwarte 
Systemu Komputerowe Sp. z  o.o.  w zakresie - zakup 
oprogramowania oraz subskrypcji usług supportowych: 
1. Palo Alto Networks VM-100 – szt. 1,  
2. Partner enabled premium support 3 year prepaid, VM-100 
– szt. 1, 
3. Threat prevention subscription for device in an HA pair, 3 
year, VM-100 – szt. 1, 
4. Bright cloud URL filtering subscription for device in an HA 
pair, 3 year, VM-100 - szt 1, 
5. Wildfire subscription for device in an HA pair, 3 year, VM-
100 – szt. 2" 

31.03.2015 do 
30.03.2018 

37 935,91 



61 
 

Umowa z dnia 18.05.2015 r. WAG-221-3/2015 cz. I 
zamówienia z Malibu PC R. Bujalski W. Dejer i R. Maciak w 
zakresie - dostawa sprzętu komputerowego  

30 dni 
roboczych 

242 140,26 

62 Umowa z dnia 18.05.2015 r. WAG-221-3/2015 cz. II  
zamówienia z Mercury Computer Maciej Bednarski Sp. J. w 
zakresie - dostawa serwera 

30 dni 
roboczych 

25 823,85 

63 Umowa o dzieło z 02.01.2015 r. WAG-112-1/2015 r. z 
Krzysztofem Kozłowskim- przygotowanie opracowań  oraz 
analiza orzecznictwa, niezbędnych w sprawach 
prowadzonych przez Sędziego TK prof. Teresę Liszcz 

02.01.2015 do 
30.06.2015 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 

64 
 
 

Umowa o dzieło z 02.01.2015 r. WAG-112-1A/2015  z 
Jarosławem Sułkowskim  - zebranie materiałów i współpraca 
w zakresie przygotowania projektu orzeczenia wraz z analizą 
prawną i wnioskami w sprawie prowadzonej przez sędziego 
TK prof. Stanisława Biernata 

02.01.2015 do 
28.02.2015 

7000 

65 Umowa o dzieło z 05.01.2015 r. WAG-112-2/15 z Marcinem 
Zielińskim i Jakubem Królikowskim - opracowanie skorowidza 
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 

05.01.2015 do 
31.03.2015 

19 200 

66 Umowa o dzieło z 07.01.2015 r. WAG-112-3/15 z Lidią 
Jakubiec -redakcja i korekta 10 arkuszy autorskich projektów 
zarządzeń, postanowień i opinii prawnych przygotowywanych 
w ramach wstępnego rozpoznania skarg konstytucyjnych (Ts) 
i wniosków (Tw) w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg 
Konstytucyjnych i Wniosków. 

07.01.2015 do 
31.01.2015 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 

67 Umowa o dzieło z 12.01.2015 r. WAG-112-4/15 z „Jade 
Communications” Katarzyna Diehl - tłumaczenie pisemne z 
jęz. angielskiego na jęz. polski  
(przedsiębiorca) 

12.01.2015 
do 
16.01.2015  

50 zł za stronę 
(1800 znaków); 
kwota końcowa – 
350  

68 Umowa o dzieło z 14.01.2015 r. WAG-112-5/2015 z 
Jarosławem Zasadą -  przygotowanie opracowań  oraz analiza 
orzecznictwa w sprawach prowadzonych przez sędziego TK 
prof. Małgorzatę Pyziak-Szafnicką 

02.02.2015 do 
30.09.2015 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 

69 Umowa o dzieło z 19.01.2015 r. WAG-112-6/2015 z 
Mateuszem Grzybickim  - przygotowanie problemowego 
opracowania analitycznego dotyczącego orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego 

02.02.2015 do 
28.02.2015 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 

70 Umowa o dzieło z 20.01.2015 r. WAG-112-7/2015 z Agnieszką 
Sołtys  - zebranie materiałów i i współpraca w zakresie 
przygotowania projektu orzeczenia wraz z analizą prawną i 
wnioskami w sprawie prowadzonej przez sędziego TK prof. 
Stanisława Biernata 

02.02.2015 do 
28.02.2015 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 

71 Umowa o dzieło z 26.01. 2015 r. WAG-112- 8/15 z Irena Dryll 
– napisanie artykułu do Obserwatora Konstytucyjnego pt. 
„Koszty ochrony zdrowia”  

26.01.2015 
do 
30.01.2015 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 

72 Umowa o dzieło z 26.01.2015 r. WAG-112- 9/15 ze Stefanem 
Małeckim-Tepicht – napisanie artykułu do Obserwatora 
Konstytucyjnego pt. „O wartościach” 

26.01.2015do 
30.01.2015 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 

73 Umowa o dzieło z 03.02.2015 r. WAG-112-10/2015 z Lidia 
Jakubiec - redakcja i korekta 6,5 arkuszy autorskich projektów 
orzeczeń TK na potrzeby wydawnictw Biblioteki Trybunału 
oraz  10 arkuszy autorskich projektów zarządzeń, 
postanowień i opinii prawnych przygotowywanych w ramach 
wstępnego rozpoznania skarg konstytucyjnych (Ts) i 
wniosków (Tw) w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg 
Konstytucyjnych i Wniosków 
 

03.02.2015 do 
27.02.2015 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 



74 Umowa o dzieło z 09.02.2015 r. WAG-112-11/2015  z 
Przemysławem Bartoszkiem  - przygotowanie problemowego 
opracowania analitycznego dotyczącego orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego 

09.02.2015 do 
28.02.2015 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 

75 Umowa o dzieło z 11.02.2015 r. WAG-112- 12/15 z Michałem 
Tomaszewskim – napisanie artykułu pt. „Konstytucja ludu 
pracującego miast i wsi-propagandowe wykorzystywanie 
konstytucji PRL” 

11.02.2015do 
14.02.2015 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 

76 Umowa o dzieło z 02.03.2015 r. WAG-112-13/2015 z 
Mateuszem Grzybickim  -  przygotowanie problemowych 
opracowań analitycznych dotyczących orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego - analizy, zestawienia tez oraz 
omówienia orzeczeń  

02.03.2015 do 
27.03.2015 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 

77 Umowa o dzieło z 02.03.2015 r. WAG-112-14/2015 z 
Przemysławem Bartoszkiem  - przygotowanie problemowych 
opracowań analitycznych dotyczących orzecznictwa TK – 
analizy, zestawienia tez oraz omówienia orzeczeń  

02.03.2015 do 
27.03.2015 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 

78 Umowa o dzieło z 02.03.2015 r. WAG-112-15/15 z BoSo Jan 
Bogacz – serwis fotograficzny podczas wizyt delegacji: SK 
Mołdawii oraz Gruzji 
(przedsiębiorca) 

19.03.2015 i 
26.03.2015 

1107 

79 Umowa o dzieło z 03.03.2015 r. WAG-112-16/15 z Lidią 
Jakubiec - redakcja i korekta 10 arkuszy autorskich projektów 
zarządzeń, postanowień i opinii prawnych przygotowywanych 
w ramach wstępnego rozpoznania skarg konstytucyjnych (Ts) 
i wniosków (Tw) w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg 
Konstytucyjnych i Wniosków 

03.03.2015 do 
31.03.2015 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 

80 Umowa o dzieło z 09.03.2015 r. WAG-112-17/15 z Ana Maria 
Luft Tłumaczenia Rumuńskie - tłumaczenie pisemne, 
symultaniczne i konsekutywne z jęz. polskiego na jęz. 
rumuński i z jęz. rumuńskiego na jęz. Polski w związku z 
delegacją w TK SK Republiki Mołdawii 
(przedsiębiorca) 

18.03.2015 
do 
20.03.2015 
 

- 50 zł za stronę 
(1800 znaków);  
- 600 zł za 4-godz. 
blok tłumaczenia 
symultanicznego; 
- 500 zł za 4-godz. 
blok tłumaczenia 
konsekutywnego; 
kwota końcowa – 
1850 

81 Umowa o dzieło z 09.03.2015 r. WAG-112-18/15 z P.H.U. 
„MITEXIM” Michał Cotelnic - tłumaczenie pisemne, 
symultaniczne i konsekutywne z jęz. polskiego na jęz. 
rumuński i z jęz. rumuńskiego na jęz. polski 
(przedsiębiorca) 

18.03.2015 
do 
20.03.2015 
 

- 61,50 zł za 
stronę (1800 
znaków);  
- 738 zł za 4-godz. 
blok tłumaczenia 
symultanicznego; 
- 615 zł za 4-godz. 
blok tłumaczenia 
konsekutywnego; 
kwota końcowa –         
3382,50 

82 Umowa o dzieło z 09.03 2015 r. WAG-112-19/15 z Natiją 
Dżawachiszwili-Szarłat - tłumaczenia pisemne, symultaniczne 
i konsekutywne z jęz. polskiego na jęz. gruziński i z jęz. 
gruzińskiego na jęz. polski 

25.03.2015  do 
26.03.2015 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 

83 Umowa o dzieło z 11.03.2015 r. WAG-112- 20/15 ze Stefanem 
Małeckim-Tepicht – napisanie artykułu do Obserwatora 
Konstytucyjnego pt. „W labiryncie demokracji- z teorii w 
praktykę” 

11.03.2015 
do 15.03.2015 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 



84 Umowa o dzieło z 12.03.2015 r. WAG-112-21/2015 z 
Maciejem Padamczykiem  -  bieżąca analiza najnowszego 
orzecznictwa zagranicznych sądów konstytucyjnych ETPCz i TS 
UE pod kątem problemów konstytucyjnych w sprawach 
znajdujących się w referacie, a w  tym dotyczących OFE, 
przygotowaniu materiałów pomocniczych do spraw, 
tłumaczeń opracowań zagranicznych, a także komunikatów 
prasowych po rozprawie oraz kwestionariuszy wynikowych 
do wydanych wyroków, niezbędnych w sprawach 
prowadzonych przez sędziego TK prof. Marka Zubika 

16.03.2015 
do 30.04.2015 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 

85 Umowa o dzieło z 19.03.2015 r. WAG-112-22/2015 z 
Agnieszką Sołtys  - zebranie materiałów i współpraca w 
zakresie przygotowania projektu orzeczenia w sprawie 
prowadzonej przez sędziego TK prof. Stanisława Biernata 

01.04.2015 do 
30.04.2015 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 

86 Umowa o dzieło z 20.03.2015 r.  WAG-112-23/15 z Michałem 
Tomaszewskim – napisanie artykułu do Obserwatora 
Konstytucyjnego pt. „Konstytucja kwietniowa po 70 latach” 

20.03.2015 do 
24.03.2015 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 

87 Umowa o dzieło z 26.03.2015 r.  WAG-112- 24/15 z „Bartgraf” 
Ewa Księżopolska-Bisińska – napisanie artykułu do 
Obserwatora Konstytucyjnego pt. „Kapitał społeczny” 
(przedsiębiorca) 

anulowana ---- 

88 Umowa o dzieło z 31.03.2015 r. WAG-112-25/15 z BoSo Jan 
Bogacz – serwis fotograficzny podczas dorocznego 
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK 

08.04.2015 861 

89 Umowa o dzieło z 01.04.2015 r. WAG-112-26/2015 z 
Mateuszem Grzybickim  -  przygotowanie problemowych 
opracowań analitycznych dotyczących orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego – analizy, zestawienia tez oraz 
omówienia orzeczeń  

01.04.2015 do 
30.04.2015 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 

90 Umowa o dzieło z 09.04.2015 r. WAG-112-27/15 z Lidią 
Jakubiec - redakcja i korekta 10 arkuszy autorskich projektów 
zarządzeń, postanowień i opinii prawnych przygotowywanych 
w ramach wstępnego rozpoznania skarg konstytucyjnych (Ts) 
i wniosków (Tw) w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg 
Konstytucyjnych i Wniosków 
 

09.04.2015 do 
30.04.2015 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 

91 Umowa o dzieło z 09.04.2015 r. WAG-112-28/2015 z Piotrem 
Zwierzykowskim  -  przygotowanie opracowań oraz analizie 
orzecznictwa niezbędnych w sprawie prowadzonej przez 
sędziego TK prof. Sławomirę Wronkowską-Jaśkiewicz 

09.04.2015 
do 30.06.2015  

10 500 

92 Umowa o dzieło z 21.04.2015 r. WAG-112-29/15 z BoSo Jan 
Bogacz – serwis fotograficzny z okazji Święta Konstytucji 3 
Maja 
(przedsiębiorca) 

04.05.2015 738  

93 Umowa o dzieło z 23.04.2015 r. WAG-112-30/2015 z Irena 
Chojnacką  - aktualizacja i uzupełnienie opracowania „Proces 
prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego” 

23.04.2015 do 
04.05.2015 

2000 

94 Umowa o dzieło z 28.04.2015 r. WAG-112-31/15 z „Sensu 
Stricto” Patrycja Łobacz Tłumacz Przysięgły Języka 
Francuskiego -  tłumaczenie pisemne z jęz. polskiego na jęz. 
francuski  (przedsiębiorca) 

28.04.2015 
do 
05.05.2015 
 

61,50 zł za stronę 
(1800 znaków); 
kwota końcowa – 
1445,25 

95 Umowa o dzieło z 30.04.2015 r. WAG-112-32/15 z Karin 
Fredrich – należność za wygłoszenie wykładu w siedzibie 
Trybunału Konstytucyjnego 

04.05.2015 2368,23 

96 Umowa o dzieło z 07.05.2015 r. WAG-112-33/2015  z 07.05.2015 do  



Mateuszem Grzybickim  -  przygotowanie problemowych 
opracowań analitycznych dotyczących orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego – analizy, zestawienia tez oraz 
omówienia orzeczeń  

31.05.2015 3000 

97 Umowa o dzieło z 07.05.2015 r. WAG-112-34/15 z BoSo Jan 
Bogacz – serwis fotograficzny podczas XIX Konferencji 
Sędziów TK i SK Republiki Litewskiej 
(przedsiębiorca) 

28.05.2015 
do 
29.05.2015 
 

984 

98 Umowa o dzieło z 07.05.2015 r. WAG-112-35/15 z Regina 
Grzębowska Tłumacz Przysięgły Języka Litewskiego -
tłumaczenie pisemne, symultaniczne i konsekutywne z jęz. 
polskiego na jęz. litewski i z jęz. litewskiego na jęz. polski 
(przedsiębiorca) 

07.05.2015 
do 
29.05.2015 
 
 
 

- 50 zł za stronę  
(1800 znaków);  
- 600 zł za 4-godz. 
blok tłumaczenia 
symultanicznego 
- 500 zł za 4-godz. 
blok tłumaczenia 
konsekutywnego; 
kwota końcowa – 
7700 

99 Umowa o dzieło z 07.05.2015 r. WAG-112-36/15 z Daivą 
Gorczycą - tłumaczenie pisemne, symultaniczne i 
konsekutywne z jęz. polskiego na jęz. litewski i z jęz. 
litewskiego na jęz. polski w związku z XIX Konferencją 
Sędziów TK i SK Republiki Litewskiej 

07.05.2015  do 
29.05.2015 

- 55 zł za stronę 
(1800 znaków);  
- 660 zł za 4-godz. 
blok tłumaczenia 
symultanicznego; 
- 550 zł za 4-godz. 
blok tłumaczenia 
konsekutywnego 
kwota końcowa –
5225 

100 Umowa o dzieło z 12.05.2015 WAG-112-37/15 z Lidią 
Jakubiec - redakcja i korekta 10 arkuszy autorskich projektów 
zarządzeń, postanowień i opinii prawnych przygotowywanych 
w ramach wstępnego rozpoznania skarg konstytucyjnych (Ts) 
i wniosków (Tw) w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg 
Konstytucyjnych i Wniosków 

12.05.2015 do 
31.05.2015 

2800 

101 Umowa o dzieło z 01.06. 2015 r. WAG-112-38/15 z Aldoną 
Dawid - wykonanie logo konferencji i projektu kalendarza 
trójdzielnego na 2016 r. wraz z nadzorem autorskim 

01.06.2015  do 
30.07.2015 

2500 

102 Umowa o dzieło z 10.06.2015 r. WAG-112-40/2015 z Anną 
Zołotar-Wiśniewską  -  współpraca w zakresie przygotowania 
projektów rozstrzygnięć w sprawach prowadzonych przez 
sędziego TK Marka Kotlinowskiego 

10.06.2015 do 
31.10.2015 

24 500 
 

103 Umowa o dzieło z 11.06.2015 r. WAG-112-41/2015 z 
Mateuszem Grzybickim  -  przygotowanie problemowych 
opracowań analitycznych dotyczących orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego – analizy, zestawienia tez oraz 
omówienia orzeczeń  

11.06.2015 do 
30.06.2015 

3000 

104 Umowa o dzieło z 11.06.2015 r. WAG-112-42/2015 z 
Tomaszem Lasockim  - przygotowanie opracowania 
pisemnego dotyczącego reformy systemu emerytalnego i 
funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych, w sprawie 
prowadzonej przez sędziego TK Marka Zubika 

11.06.2015 do 
31.07.2015 

4000 

105 Umowa o dzieło z 15.06. 2015 r. WAG-112-43/15 z 
Andrzejem Warwasem -wykonanie dokumentacji specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i treści ogłoszenia do 
zadania budowlanego „Remont sufitu w dużej Sali rozpraw” 

15.06.2015  do 
30.06.2015 

4500 

106 Umowa o dzieło z 22.06.2015 r. WAG-112-44/2015 z Dorotą 01.07.2015 do   



Hajduk - opracowanie badań, analiz, opinii i studiów 
niezbędnych w sprawach prowadzonych przez  sędziego TK 
prof. Andrzeja Wróbla 

31.12.2015 27 000 

107 Umowa o dzieło z 23.06.2015 r. WAG-112-45/2015 z Pawłem 
Sobczykiem  - przygotowanie opracowań  oraz analiza 
orzecznictwa  niezbędnych w sprawach o sygn. K 2/13, K 
48/14 prowadzonych przez sędziego TK prof. Zbigniewa 
Cieślaka 

01.07.2015  do 
30.11.2015  

22 000 

108 Umowa o dzieło z 24.06.2015 r. WAG-112-46/2015 z 
Agnieszką Sołtys  - współpraca w zakresie przygotowania 
projektu orzeczenia w sprawie prowadzonej przez sędziego 
TK prof. Stanisława Biernata  

01.07.2015 do 
31.07.2015 

4000 

109 Umowa o dzieło z 25.06.2015 r. WAG-112-47/2015 z 
Aleksandrą Dębowską  -  współpraca w zakresie 
przygotowania projektów orzeczeń, sporządzanie analiz 
sądów krajowych, międzynarodowych i innych Trybunałów 
oraz opinii prawnych niezbędnych w sprawach prowadzonych 
przez  Sędziego TK prof. Piotra Tuleję 

01.07.2015 do 
31.12.2015 

18 000 

110 Umowa o dzieło z 25.06.2015 r. WAG-112-47A/2015  z 
Krzysztofem Kozłowskim - przygotowanie opracowań i 
współpraca w zakresie  przygotowania projektów 
rozstrzygnięć TK wraz z uzasadnieniami oraz analiz 
orzecznictwa niezbędnych w sprawach prowadzonych przez 
Sędziego TK prof. Teresę Liszcz 

01.07.2015 do 
30.11.2015 

23 500 

111 Umowa o dzieło z 02.07.2015 r.  WAG-112- 48/15 z „Bartgraf” 
Ewa Księżopolska-Bisińska – napisanie artykułu do 
Obserwatora Konstytucyjnego pt. „Widmo kryzysu krąży po 
świecie” (przedsiębiorca) 

02.07.2015 
do 
10.07.2015 
 

922,50 

112 Umowa o dzieło z 02.07.2015 r. WAG-112-49/15 z Andrzej 
Zelwak Tłumaczenia - tłumaczenie pisemne z jęz. 
ukraińskiego na jęz. Polski 
(przedsiębiorca) 

02.07.2015 
do 
31.07.2015 
 

61,50 zł za stronę 
(1800 znaków); 
kwota końcowa – 
922,50 

113 Umowa o dzieło z dnia 27 lipca 2015 r. WAG-112-50/15 z 
Agatą Szczepanowską - tłumaczenia pisemne z jęz. 
angielskiego na język polski wyroków ETPCz 

27.07.2015 
do 
16.10.2015 

28,75 zł za stronę 
tłumaczenia 
(1125 znaków) 
kwota końcowa –
5376,25 

114 Umowa o dzieło z dnia 27 lipca 2015 r. WAG-112-51/15 z 
Agnieszką Doczekalską - tłumaczenia pisemne z jęz. 
angielskiego na język polski wyroków ETPCz 

27.07.2015 
do 
16.10.2015 

28,75 zł za stronę 
tłumaczenia 
(1125 znaków) 
kwota końcowa –
2760 

115 Umowa o dzieło z dnia 27 lipca 2015 r. WAG-112-52/15 z 
Joanną Tokarską - tłumaczenia pisemne z jęz. francuskiego na 
język polski wyroków ETPCz 

27.07.2015 
do 
30.09.2015 

28,75 zł za stronę 
tłumaczenia 
(1125 znaków) 
kwota końcowa –
2875 

116 Umowa o dzieło z 30.07.2015 r. WAG-112-53/2015 z Piotrem 
Karlikiem - przygotowanie 35 projektów opinii, zarządzeń i 
postanowień w sprawach skarg konstytucyjnych i wniosków 

01.08.2015 
do  
29.02.2016 

19 600 

117 Umowa o dzieło z 04.08.2015 r. WAG-112-54/15 z Krystyną 
Sobieraj - redakcja i korekta 10 arkuszy autorskich projektów 
zarządzeń, postanowień i opinii prawnych przygotowywanych 
w ramach wstępnego rozpoznania skarg konstytucyjnych (Ts) 
i wniosków (Tw) w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg 
Konstytucyjnych i Wniosków 

04.08.2015 
do 
31.08.2015  

2800 



118 Umowa o dzieło z 25.08. 2015 r. WAG-112-55/15 z Aldoną 
Dawid - wykonanie projektu graficznego medalu XXX-lecia TK 
wraz z nadzorem autorskim 

25.08.2015 
do 31.03.2016 

4000 

119 Umowa o dzieło z 25.08. 2015 r. WAG-112-56/15 z Aldoną 
Dawid na wykonanie projektu graficznego przedmiotu 
pamiątkowego TK wraz z nadzorem autorskim 

25.08.2015 
do  
30.04.2016 

7000 

120 Umowa o dzieło z 28.08.2015 r. WAG-112-57/15 z Krystyną 
Sobieraj - redakcja i korekta 40 arkuszy autorskich projektów 
zarządzeń, postanowień i opinii prawnych przygotowywanych 
w ramach wstępnego rozpoznania skarg konstytucyjnych (Ts) 
i wniosków (Tw) w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg 
Konstytucyjnych i Wniosków 

01.09.2015 
do 
31.12.2015 
 

11 200 

121 Umowa o dzieło z 15.09.2015 r.  WAG-112- 58 /15 z 
„Bartgraf” Ewa Księżopolska-Bisińska – napisanie artykułu do 
Obserwatora konstytucyjnego pt. „Arabska wiosna, 
europejska jesień” 
(przedsiębiorca) 

15.09.2015 
do 
25.09.2015 
 

738  

122 Umowa o dzieło z 15.09.2015 r.  WAG-112- 59/15 z „Bartgraf” 
Ewa Księżopolska-Bisińska – napisanie artykułu do 
Obserwatora Konstytucyjnego pt. „Cud nad Wisłą” 
(przedsiębiorca) 

15.09.2015 
do 
18.09.2015 
 

738 

123 Umowa o dzieło z 15.09.2015 r. WAG-112-60/15 z BoSo Jan 
Bogacz – wykonanie zdjęć w celach wydawniczych oraz do 
kalendarza trójdzielnego na 2016 r. 
(przedsiębiorca) 

15.09.2015 
do 
18.09.2015 
 

1107 

124 Umowa o dzieło z 15.09.2015 r. WAG-112-61/15 z BoSo Jan 
Bogacz – opracowanie i wykonanie odbitek zdjęć 
portretowych archiwalnych sędziów TK (przedsiębiorca) 

15.09.2015 
do 
18.09.2015 

5424,30 

125 Umowa o dzieło z 18.09.2015 r. WAG-112-62/15 z „Jade 
Communications” Katarzyna Diehl - tłumaczenie pisemne z 
jęz. polskiego na jęz. angielski 
(przedsiębiorca) 

18.09.2015 
do 
30.09.2015 
 

50 zł za stronę 
(1800 znaków); 
kwota końcowa – 
600 

126 Umowa o dzieło z 01.10.2015 r. ZAG-112-63/15 z JMC Jolanta 
Majsak-Ćwikowska - tłumaczenie pisemne, symultaniczne i 
konsekutywne z jęz. polskiego na jęz. węgierski i z jęz. 
węgierskiego na jęz. polski podczas wizyty w TK delegacji 
sędziów SK Węgier 
(przedsiębiorca) 

01.10.2015 
do 
30.10.2015 
 

- 55,35 zł za 
stronę (1800 
znaków);  
- 738 zł za 4-godz. 
blok tłumaczenia 
symultanicznego i 
konsekutywnego; 
kwota końcowa – 
5664,15 

127 Umowa o dzieło z 01.10.2015 r. ZAG-112-64/15 z HEYCO 
Botond Hejj - tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne z 
jęz. polskiego na jęz. węgierski i z jęz. węgierskiego na jęz. 
polski podczas wizyty w TK delegacji sędziów SK Węgier 
(przedsiębiorca) 

28.10.2015 
do 
30.10.2015 
 

- 738 zł za 4-godz. 
blok tłumaczenia 
symultanicznego i 
konsekutywnego; 
kwota końcowa – 
1476 

128 Umowa o dzieło z 01.10.2015 r. WAG-112-65/2015 z 
Jarosławem Zasadą  - współpraca w zakresie opracowania  
projektów uzasadnień wraz z analizą prawną w sprawach 
prowadzonych przez sędziego TK prof. Małgorzatę Pyziak-
Szafnicką 

01.10.2015 
do 
31.10.2015 

5500 

129 Umowa o dzieło z 01.10.2015 r. ZAG-112-66/15 z BoSo Jan 
Bogacz – serwis fotograficzny (przedsiębiorca) 

29.10 1107 

130 Umowa o dzieło z 06.10.2015 r. ZAG-112-67/15 z „Jade 
Communications” Katarzyna Diehl - tłumaczenie 

27.10.2015 
 

1200 



symultaniczne z jęz. polskiego na jęz. angielski i z jęz. 
angielskiego na jęz. polski wykładu w TK  (przedsiębiorca) 

131 Umowa o dzieło z 12.10.2015 r. WAG-112-68/2015 z 
Agnieszką Sołtys  -  współpraca w zakresie przygotowania 
projektu orzeczenia w sprawie prowadzonej przez sędziego 
TK prof. Stanisława Biernata 

01.11.2015 
do 
30.11.2015 

4000 

132 Umowa o dzieło z 12.10.2015 r.  ZAG-112- 69/15 z „Bartgraf” 
Ewa Księżopolska-Bisińska – napisanie artykułu do 
Obserwatora Konstytucyjnego pt. „Polityka społeczna” 
(przedsiębiorca) 

12.10.2015 
do 
19.10.2015 

738 

133 Umowa o dzieło z 19.10.2015 r.  ZAG-112- 70 /15 z 
„Morgenrot” Agata Alicja Czarnacka – napisanie artykułu do 
Obserwatora Konstytucyjnego pt. „Kryzys demokracji 
liberalnej – czy czeka nas liberalizm bez demokracji, czy też 
demokracja bez liberalizmu?” (przedsiębiorca) 

19.10.2015 
do 
24.10.2015 
 

450  

134 Umowa o dzieło z 22.10.2015 r. ZAG-112-71/15 z Tłumacz 
Przysięgły Języka Litewskiego Beata Gołaszewska - 
tłumaczenie pisemne z jęz. polskiego na jęz. litewski 
(przedsiębiorca) 

22.10.2015 
do 
23.10.2015 
 

85 

135 Umowa o dzieło z 28.10.2015 r. WAG-112-72/2015 z 
Jarosławem Zasadą  -przygotowanie opracowań  oraz analiza 
orzecznictwa w sprawach prowadzonych przez sędziego TK 
prof. Małgorzatę Pyziak-Szafnicką 

01.11.2015 
do 
31.01.2016 

16 500 

136 Umowa o dzieło z 28.10.2015 r. ZAG-112-73/15 z Kancelaria 
Tłumaczy Przysięgłych Jerzy Wrzesiński - tłumaczenie 
pisemne z jęz. polskiego na jęz. Rosyjski 
(przedsiębiorca) 

28.10.2015 
do 
13.11.2015 
 

61,50 zł za stronę 
(1800 znaków); 
kwota końcowa – 
2644,50 

137 Umowa o dzieło z 04.11.2015 r. ZAG-112-74/15 z TEMPORAL 
STREET LTD na wykonanie 3 minutowego filmu o Trybunale 
Konstytucyjnym 
(przedsiębiorca) 

04.11.2015 
do 
25.02.2016 
 

3300 

138 Umowa o dzieło z 05.11.2015 r. ZAG-112-75/15 z BoSo Jan 
Bogacz – serwis fotograficzny podczas uroczystości 
zakończenia kadencji sędziów TK  (przedsiębiorca) 

06.11.2015 1107 

139 Umowa o dzieło z 09.11.2015 r. ZAG-112-75A/15 z Autorskie 
Studio Projektowe GRAFIK Ewa Pauzewicz - projekt graficzny 
kartki okolicznościowej wraz z nadzorem autorskim 
(przedsiębiorca) 

09.11.2015 
do 
15.12.2015 

2110 

140 Umowa o dzieło z 10.11.2015 r. ZAG-112-76/15 z BoSo Jan 
Bogacz – serwis fotograficzny podczas uroczystości 
zakończenia kadencji sędziów TK  (przedsiębiorca) 

07.12.2015 553,50 

141 Umowa o dzieło z 20.11.2015 r. ZAG-112-77/15 z BoSo Jan 
Bogacz – wykonanie zdjęć portretowych sędziego TK 
(przedsiębiorca) 

23.11.2015 676,50 

142 Umowa o dzieło z 10.12.2015 r. ZAG-112-78/15 z Agatą 
Szczepanowską - tłumaczenia pisemne z jęz. angielskiego na 
język polski wyroków ETPCz 

10.12.2015 
do 
28.12.2015 

28,75 zł za stronę 
tłumaczenia 
(1125 znaków) 
kwota końcowa –
7417,50 

143 Umowa o dzieło z 10.12.2015 r. ZAG-112-79/15 z Krystyną 
Sobieraj - redakcja i korekta 60 arkuszy autorskich projektów 
zarządzeń, postanowień i opinii prawnych przygotowywanych 
w ramach wstępnego rozpoznania skarg konstytucyjnych (Ts) 
i wniosków (Tw) w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg 
Konstytucyjnych i Wniosków 
 

01.01.2016 
do 
30.06.2016 

16 800 



144 Umowa o dzieło z 16.12.2015 r.  ZAG-112- 80/15 z 
„Morgenrot” Agata Alicja Czarnacka – napisanie artykułu do 
Obserwatora Konstytucyjnego pt. „Odpowiedzialność i 
dezynwoltura. Czy w XXI w. jest możliwa wspólnota 
międzynarodowa” 
(przedsiębiorca) 

16.12.2015 
do 
21.12.2015 
 

450 

145 Umowa zlecenia z 8.01.2015 r. WAG-112-1/15 z Bożeną 
Wasążnik – przygotowanie dokumentacji i prowadzenie 
księgowości pracowników Biura Trybunału Konstytucyjnego 
którzy należą do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Kancelarii 
Sejmu 

01.01.2015 
do 31.12.2015  

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 

146 Umowa zlecenia z 16.01. 2015 r. WAG-112-2  /15 z Marią 
Olejnik – spisanie z nagrania audio treści wystąpień 
wygłoszonych podczas dorocznego Zgromadzenia Ogólnego 
Sędziów Trybunału Konstytucyjnego 

 16.01.2015 
do 
19.01.2015 

Ochrona 
prywatności (art. 
5 ust. 2 u.d.i.p.) 

147 Umowa zlecenia z 17.04. 2015 r. WAG-112-3/15 z Elżbietą 
Łuczak - mycie okien w służbowych lokalach mieszkalnych 

17.04.2015 do 
30.04.2015  

500 

148 Umowa zlecenia z 15.07. 2015 r. WAG-112-4/15 z: Bożeną 
Bronikowską, Marzeną Wieczorek, Arkadiuszem 
Szczotkiewiczem i Tomaszem Sompolskim - wykonanie 
oklejenia wszystkich przedmiotów wyposażenia Biura 
Trybunału w związku ze zmianą urządzeń drukujących i 
zmianą systemu inwentaryzacyjnego 

 15.07.2015 do 
31.10.2015  

2000x1osoba 
1200x3osoby 

149 Umowa zlecenia z 03.12. 2015 r. ZAG-112-5/15 z Elżbietą 
Łuczak - mycie okien w służbowych lokalach mieszkalnych 

3.12.2015 do 
31.12.2015 

500 

150 Umowa zlecenia z 23.12.2015 r. ZAG-112-6/15 z Bożeną 
Wasążnik -  przygotowanie dokumentacji i prowadzenie 
księgowości  pracowników Biura Trybunału Konstytucyjnego 
którzy należą do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Kancelarii 
Sejmu  

01.01.2016 
do 31.12.2016 

6000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela umów cywilnoprawnych zawartych w 2016 (do 22 lutego 2016)  

L.p. Umowa (sygnatura i data zawarcia), kontrahent i zakres umowy 
 

Okres 
obowiązywania 

Wartość 

1 Umowa z dnia 4.01.2016 r. ZAG-202-2/16 z M-Lift w zakresie - 
konserwacja dźwigów osobowych w siedzibie Trybunału 

04.01.2016 do 
31.12.2017 

21 254,40 

2 
 

Umowa z dnia 4.012016 r. ZAG-202-1/16 z Akpia-Purt 
Przedsiębiorstwo Usług Rozwoju Techniki w zakresie - 
konserwacja węzła cieplnego 

04.01.2016 do 
31.12.2017 

7380 

3 Umowa z dnia 4.01.2016 r. ZAG-235-1/16 z Ad-Tel Usługi 
Teletechniczne w zakresie - konserwacja infrastruktury centrali 
telefonicznej i pozostałej infrastruktury telekomunikacyjnej 
budynku Trybunału 

04.01.2016 do 
31.12.2016 

26 400 

4 Umowa z dnia 11.01.2016 r. ZAG-215-3/2016 z Ricoh Polska Sp. 
z o.o. w zakresie - świadczenie usług serwisowych urządzeń 
kserujących  

11.01.2016 do 
31.12.2016 

Limit do kwoty  
7380 

5 Umowa z dnia 11.01.2016 r. ZAG-215-2/2016  z Toshiba Tec 
Poland S.A. w zakresie - świadczenie usług serwisowych 
urządzeń kserujących   

11.01.2016 do 
31.12.2016 

Limit do kwoty  
6519 

6 Umowa z dnia 15.01.2016 r. ZAG-211-10A/2016 z PP Porty 
Lotnicze w zakresie - korzystanie ze strefy VIP Line w limicie do 
300 wejść w 2016 

15.01.2016 do 
31.12.2016 

Limit do kwoty 
73 800 

7 Umowa z dnia 8.02.2016 r. nr 436000090526 z Sopockim 
Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA w zakresie - 
umowa ubezpieczenia kompleksowego przedsiębiorstw od 
wszystkich ryzyk - budynki wraz ze stałymi elementami 
wyposażenia oraz całą infrastrukturą otaczającą oraz gotówki w 
kasie, lokalu i transporcie  

6.02. 2016 do 
5.02.2017 

9157 

8 Umowa o dzieło z 04.01.2016 r. ZAG-112-1/16 z Beatą Kubas-
Łącką - tłumaczenie pisemne z jęz. niemieckiego na język polski 
(tryb ekspresowy) 

04.01.2016 90 zł za stronę 
(1800 znaków)   
kwota końcowa 
–495 

9 Umowa o dzieło z 08.01.2016 r. ZAG-112-2/2016 z Aleksandrą 
Dębowską  - przygotowanie opracowań, kwarend 
bibliotecznych oraz opinii prawnych niezbędnych w sprawach 
prowadzonych przez  Sędziego TK prof. Piotra Tuleję 

11.01.2016 
do 
30.06.2016 

18 000 

10 Umowa o dzieło z  08.01.2016 r. ZAG-112-3/2016  z Agnieszką 
Sułkowską – przygotowanie 45 projektów opinii, zarządzeń i 
postanowień w sprawach skarg konstytucyjnych i wniosków 

18.01.2016 
do 
30.09.2016 

23 800 

11 
 

Umowa o dzieło z 08.01.2016 r. ZAG-112-4/2016 z Dorotą 
Hajduk - opracowanie badań, analiz, opinii, studiów  i 
projektów niezbędnych w sprawach prowadzonych przez  
sędziego TK prof. Andrzeja Wróbla 

08.01.2016 
do 
30.06.2016 
 

27 000 

12 Umowa o dzieło z 13.01.2016 r. ZAG-112-5/16 z Beatą Kubas-
Łącką - tłumaczenie konsekutywne z jęz. niemieckiego na język 
polski i z języka polskiego na język niemiecki (niedziela) 

17.01.2016 840 

13 
 

Umowa o dzieło z 25.01.2016 r. ZAG-112-6/2016 z Jarosławem 
Zasadą  -współpraca w zakresie opracowania projektów 
uzasadnień w sprawach powadzonych przez sędziego TK prof. 
Małgorzatę Pyziak-Szafnicką 

01.02.2016 
do 
30.06.2016 

27 500 

14 Umowa o dzieło z 25.01.2016 r. ZAG-112-7/16 z „Jade 
Communications” Katarzyna Diehl - tłumaczenie pisemne z jęz. 
polskiego na język angielski 
(przedsiębiorca) 

25.01.2016 do 
27.01.2016 

50 zł za stronę 
(1800 znaków); 
kwota końcowa 
– 625 

15 Umowa o dzieło z 01.02.2016 r. ZAG-112-8/16 z „Jade 
Communications” Katarzyna Diehl - tłumaczenie symultaniczne 

09.02.2016 600 



z jęz. angielskiego na jęz. polski i z jęz. polskiego na jęz. 
angielski  (przedsiębiorca) 

16 Umowa o dzieło z 01.02.2016 r. ZAG-112-9/16 z Natalią 
Charitonow - tłumaczenie symultaniczne z jęz. polskiego na jęz. 
angielski i z jęz. angielskiego na jęz. Polski  (przedsiębiorca) 

09.02.2016 600 

 

 


