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OGŁOSZENIE 

dotyczące zapotrzebowania na świadczenie zewnętrznej obsługi prawnej 

na rzecz Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji 

 

Na podstawie § 8 decyzji nr 27/DP Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2021 r. 
w sprawie pomocy prawnej w resorcie obrony narodowej, Dyrektor Wojskowego 
Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji zamieszcza ogłoszenie dotyczące 
zapotrzebowania na świadczenie zewnętrznej obsługi prawnej na rzecz Wojskowego 
Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK) z siedzibą ul. Nowowiejska 26a, 
00-909 Warszawa. 

 

1. Przedmiot i zakres przewidywanej pomocy prawnej: 

1) stałe opiniowanie projektów umów, porozumień, wewnętrznych regulacji  
i aktów administracyjnych, w tym w szczególności, decyzji z pragmatyki 
służbowej żołnierzy zawodowych w oparciu o przepisy prawne, na każde 
zlecenie WCNJiK oraz interpretowanie tych opracowań, opiniowanie 
dokumentów skutkujących wypłatą należności finansowych; 

2) sprawdzanie pod względem merytorycznym oraz przygotowywanie decyzji 
administracyjnych i finansowych, weryfikacja (konsultacja prawna) pod 
względem formalno-prawnym sporządzanych dokumentów, w tym  
w szczególności rozkazów personalnych; 

3) sporządzanie umów cywilno-prawnych; 
4) udzielanie opinii prawnych, w tym w szczególności, w zakresie obronności  

i bezpieczeństwa państwa, ochrony osób i mienia,  prawa gospodarczego, 
prawa cywilnego, prawa pracy i innych przepisów prawa powszechnie 
obowiązujących, z uwzględnieniem specyfiki przepisów wojskowych dla 
potrzeb bieżącej działalności WCNJiK; 

5) prowadzenie powierzonych spraw w postępowaniu sądowo-
administracyjnym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, w tym 
sporządzanie skarg; 

6) wykonywanie zastępstwa prawnego i procesowego w postępowaniu 
egzekucyjnym i egzekucji administracyjnej; 

7) wykonywanie zastępstwa prawnego i procesowego przed innymi organami 
orzekającymi i organami administracji państwowej i samorządowej; 

8) opiniowanie sprawozdań końcowych z przeprowadzonych postępowań 
wyjaśniających w sprawach szkód w mieniu wojskowym, zgodnie z ustawą 
o odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez żołnierzy oraz 
pracowników; 
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9) sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi przez WCNJiK, na rzecz którego 
świadczona jest obsługa prawna postępowaniami administracyjnymi,  
w szczególności z zakresu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych i kodeksu pracy; 

10) przygotowywanie informacji o nowych przepisach prawnych, ocenie prawnej 
wniosków i postulatów dotyczących propozycji zmiany, uchylenia lub 
wydania nowych aktów prawnych; 

11) wykonywanie innych czynności według potrzeb WCNJiK na rzecz którego 
świadczona jest obsługa prawna, związanych z przedmiotem umowy; 

12) udzielanie porad i konsultacji prawnych; 
13) wykonywanie usług obsługi prawnej w rozumieniu art. 82 I protokołu 

dodatkowego do Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. oraz 
popularyzowanie prawa, w tym zwłaszcza wspieranie obowiązku szkolenia 
z zakresu Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych, 
z uwzględnieniem zapisów decyzji Nr 233/MON Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie organizacji Wojskowej Służby Prawnej  
(Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 128) oraz decyzji Nr 163/MON 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zadań  
i koordynacji szkolenia z międzynarodowego prawa humanitarnego 
konfliktów zbrojnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. 
poz. 189). 
 

2. Czas trwania umowy: 
Od dnia 01.07.2021 r. do dnia 21.12.2021 r., z zastrzeżeniem możliwości 
wcześniejszego rozwiązania umowy za uprzednim tygodniowym okresem 
wypowiedzenia. 
 
Liczba godzin realizacji zlecenia przypadająca w miesiącu kalendarzowym nie 
może przekroczyć 32 godz., a świadczenie usług musi odbywać się co najmniej 
w dwóch dniach każdego tygodnia w miesiącu. 
 
Usługi, o których mowa powyżej będą realizowane w siedzibie WCNJiK  
w godzinach tj. 07.30-15.30. 

 
3. Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

 posiadane i udokumentowane kwalifikacje zawodowe osoby lub osób, 
które miałyby świadczyć  zewnętrzną obsługę prawną na rzecz WCNJiK; 

 oświadczenie o nieświadczeniu obsługi prawnej na rzecz jednostek 
pozostających względem siebie w podległości lub nadrzędności; 

 oświadczenie o łącznym godzinowym wymiarze wykonywanych usług 
prawnych na rzecz innych podmiotów w ujęciu tygodniowym. 
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4. Określenie oczekiwanego wynagrodzenia, jeśli to możliwe ze względu na 
przedmiot i zakres pomocy prawnej ujętego w stawce godzinowej. 

 
5. Zawarcie umowy uzależnione jest od uzyskania zgody Szefa Wojskowej 

Służby Prawnej. 


