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OFERTA 

OBSŁUGI PRAWNEJ 

ŚWIADCZONEJ PRZEZ 

SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ 

ADWOKACI 

ZARĘBSKI ZAPOTOCZNY BORUSZEK 

KONOWALCZUK 

 

NA RZECZ PODMIOTÓW SAMORZĄDOWYCH 

 

„W zespole rodzą się najlepsze rozwiązania…” 

 

 

 
 

 



 

 
Spółka Adwokaci Zarębski Zapotoczny Boruszek Konowalczuk Spółka 

Partnerska to dynamiczny i doświadczony zespół, składający się                         
z adwokatów i młodych adeptów adwokatury. Spółkę tworzy pięciu partnerów 

oraz inni współpracujący z nią  adwokaci i aplikanci adwokaccy. 
 

W ramach Kancelarii współpracujemy na stałe z adwokatem prawa 
niemieckiego, mającym uprawnienia do występowania przed sądami                    

i wszelkim organami państwowymi na terenie Republiki Federalnej Niemiec. 
  

Kancelaria, w zakresie świadczonych usług pomocy prawnej, prowadzi 

między innymi stałą obsługę podmiotów samorządowych. 
 

Będziemy dumni z możliwości powitania w gronie podmiotów 

samorządowych z nami współpracujących.  

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

W imieniu zespołu Kancelarii 

Adwokat Tomasz Zapotoczny - Partner Zarządzający 

 

 
SZCZEGÓŁOWA OFERTA OBSŁUGI PRAWNEJ 

 

 
Spółka partnerska ADWOKACI ZARĘBSKI ZAPOTOCZNY BORUSZEK 

KONOWALCZUK Sp. p. przedkłada ofertę kompleksowej obsługi prawnej 
podmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem czynności: 

 
a) opiniowania pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał, 

zarządzeń, umów, decyzji, postanowień, porozumień, pism, 
regulaminów i innych aktów prawnych; 

b) udzielanie opinii prawnych związanych z działalnością jednostki 
samorządu terytorialnego i podległych jednostek organizacyjnych; 

c) opiniowanie, parafowanie umów i porozumień,  
d) zastępstwa procesowego w sprawach przed sądami powszechnymi, 

sądami administracyjnymi oraz przed innymi organami orzekającymi, 
e) wykonywanie innych czynności o charakterze prawnym; 

f) obsługę prawną sesji organów stanowiących podmiotu samorządowego, 

uczestnictwo w sesjach tych organów,  
g) opiniowania i weryfikacji dokumentacji w zakresie ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 
h) udzielanie pomocy prawnej w zakresie działalności finansowej                     

i budżetowej, nadzór prawny nad egzekucją należności Zamawiającego;  
i) wydawanie opinii prawnych w sprawach kadrowych z zakresu prawa 

pracy i ustaw okołokodeksowych, 
j) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania 

prawa;  



 

k) doradztwo i przygotowywanie opinii w sprawach związanych 
z zarządzaniem nieruchomościami poszczególnych jednostek; 

l) obsługa prawna projektów współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej; 

m) konsultacje prawne drogą telefoniczną oraz elektroniczną (e-mail). 
 

Proponowane warunki współpracy: 
 

I. Szybkość reakcji na zlecenie: 
- W sprawach bieżącego doradztwa tego samego dnia, co dzień 

zlecenia w przypadku zlecenia do godziny 15.00 

- W sprawach wymagających przygotowania, korekty umów, 
regulaminów, opinii pisemnych etc. 24 h lub inny ustalony okres 

czasu, potrzebny do prawidłowego załatwienia sprawy, 
- W ramach bieżącej obsługi prawnej zapewniamy obecność 

prawnika w siedzibie podmiotu samorządowego, co najmniej dwa 
razy w tygodniu. 

 
II. Osoba nadzorująca obsługę prawną: 

- bieżącą obsługę wykonuje adwokat desygnowany przez 
Kancelarię, natomiast w przypadkach wymagających 

zaangażowania większej liczby osób odpowiednio większa ilość 
pracowników lub współpracowników Kancelarii. 

 
III. Forma komunikacji: 

- obsługa zdalna (telefon, fax, e-mail); 

- osobiście w siedzibie podmiotu samorządowego 
 

IV. Wynagrodzenie: 
W zakresie rozliczeń za usługę obsługi prawnej Kancelaria 

proponuje różne warianty rozliczenia, dostosowane do zapytania 
ofertowego ze strony podmiotu samorządowego, a w tym: 

 
- ryczałt bez limitu godzin; 

 
- ryczał z limitem godzin;  

- stawka godzinowa;  

  



 

ZESPÓŁ 
ADWOKACI Zarębski Zapotoczny Boruszek Konowalczuk Spółka Partnerska 

 
 

Partnerzy: 
 

1. adwokat Mariusz Boruszek, 
2. adwokat Jacek Konowalczuk, 

3. adwokat Katarzyna Konowalczuk 
4. adwokat Tomasz Zapotoczny, 

5. adwokat Michał Zarębski. 

 
 

Adwokaci współpracujący: 
 

 
1. adwokat Miłosz Zarębski, 

 

Zespół uzupełniają: 

1. aplikant adwokacki Judyta Pawlikowska - Dwojak, 
2. aplikant adwokacki Marek Chudzicki, 

3. aplikant adwokacki Hanna Bajorek, 
4. aplikant adwokacki Filip Węgrzyn, 

5. asystent Karina Zając 

6. inni współpracownicy.      

 
 

ADRES SPÓŁKI: 
 

Siedziba Kancelarii w Opolu: 
45-062 Opole 

ul. Kościuszki 17/7 
Tel. 77 442 55 81 

e-mail: kancelaria@adwokacizzb.pl 

 
 
Oddział w Katowicach: 

ul. Francuska 35-37 lok. 310 

40-027  Katowice 

Tel. 32 785 70 00 

Oddział w Strzelcach Opolskich: 

ul. Wojska Polskiego 2 

47-100 Strzelce Opolskie 

Tel. 77 417 31 04 

Oddział w Ozimku 

ul. Wyzwolenia 37 

46-040 Ozimek 

Tel. 77 442 55 81 

       602 629 118 

2. Rechtsanwältin Patrycja Mika – prawnik zagraniczny

https://www.linkedin.com/title/rechtsanw%C3%A4ltin?trk=pprofile_title
mailto:kancelaria@adwokacizzb.pl
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