
 

 

 

Sprawozdanie z działalności Fundacji 
Instytut Etyki Prawniczej w roku 2008 

 

 

Niniejsze sprawozdanie z działalności Instytutu zostało sporządzone zgodnie z art. 12 ust. 2 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności 

fundacji. 

 

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2008 do 31.12.2008. 

 

NAZWA: INSTYTUT ETYKI PRAWNICZEJ 
 
SIEDZIBA I ADRES: WARSZAWA, UL. SZWANKOWSKIEGO 4A M. 27 (KOD: 
POCZTOWY 01-318, WARSZAWA) 
 
DATA WPISU W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM: 26.10.2006 
 
NUMER KRS: 0000266503 
 
NUMER REGON: 140759860 
 
DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU: 
Prezes Zarządu – Paweł Skuczyński, ul. Hubala 16B, M. 5, 45-263 Opole  
Członek Zarządu – Michał Boryczka, ul. Szwankowskiego 4A M. 27, 01-318 Warszawa  
 
OKREŚLENIE CELÓW STATUTOWYCH: 
− inicjowanie i prowadzenie badań w zakresie etyki prawniczej i etyki zawodów prawniczych,  

wykonywania praktyki prawniczej oraz ogólnej refleksji nad prawem i jego stosowaniem, 
− upowszechnianie wyników badań w zakresie, o którym mowa powyżej, 
− wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu zwiększenie świadomości prawnej 

społeczeństwa, 
− szerzenie kultury prawnej, przyczynianie się do kształtowania postaw służących godności 

zawodów prawniczych oraz kreowanie w świadomości społecznej pozytywnego wizerunku 
prawnika, 

− działanie na rzecz reformy modelu praktyki prawniczej oraz zawodów prawniczych, w 
szczególności w zakresie dostosowywania ich do standardów europejskich, 



 

− rozwijanie wewnętrznej integracji środowiska prawniczego oraz środowiska prawniczego ze 
społeczeństwem, w szczególności między starszymi a młodszymi pokoleniami prawników. 

 
ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM 
REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ 
PRAWNYCH W JEJ DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH FINANSOWYCH: 
 
Przedmiotowe informacje zostały przedstawione w Sprawozdaniach merytorycznym oraz 
finansowym Instytutu w roku 2008. 
 
INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 
 
Instytut nie prowadzi działalności gospodarczej.  
 
ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU INSTYTUTU: 
 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Zarząd Instytutu nie podejmował żadnych 
pisemnych uchwał. 
 
UZYSKANE PRZYCHODY Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ: 
 
Przedmiotowe informacje zostały przedstawione w Sprawozdaniu finansowym Instytutu za rok 
2008. 
 
ODPŁATNE ŚWIADCZENIA REALIZOWANE PRZEZ INSTYTUT W RAMACH 
CELÓW STATUTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH 
ŚWIADCZEŃ: 
 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Instytutu nie realizował żadnych odpłatnych 
świadczeń. 
 
INFORMACJE O PONIESIONYCH KOSZTACH NA REALIZACJĘ CELÓW 
STATUTOWYCH, ADMINISTRACJĘ, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ 
POZOSTAŁE KOSZTY: 
 
Przedmiotowe informacje zostały przedstawione w Sprawozdaniu finansowym Instytutu za rok 
2008. 
 
LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W INSTYTUCIE: 
 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w Instytucie były zatrudnione 4 osoby: 
Paweł Skuczyński – Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny Wortalu etyki prawniczej i zawodów 
prawniczych; 
Michał Boryczka – Członek Zarządu; 
Katarzyna Mikołajczyk – Sekretarz Wortalu etyki prawniczej i zawodów prawniczych; 
Emilia Wardęga – Redaktor Wortalu etyki prawniczej i zawodów prawniczych. 
 
Ponieważ Instytut nie prowadził działalności gospodarczej w okresie objętym niniejszym 
sprawozdaniem toteż nie jest możliwe wyodrębnienie osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej. 
 



 

ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH PRZEZ INSTYTUT: 
 
3.600,00 zł brutto – wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło dla Katarzyny Mikołajczyk oraz 
Emilii Wardęgi. 
 
Ponieważ Instytut nie prowadził działalności gospodarczej w okresie objętym niniejszym 
sprawozdaniem toteż nie jest możliwe wyodrębnienie całości wynagrodzeń osób zatrudnionych 
wyłącznie w działalności gospodarczej. 
 
WYSOKOŚĆ ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO 
WYNAGRODZENIA WYPŁACANEGO ŁĄCZNIE CZŁONKOM ZARZĄDU I 
INNYCH ORGANÓW INSTYTUTU ORAZ OSOBOM KIERUJĄCYM WYŁĄCZNIE 
DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ: 
 
Żadna z ww. osób nie otrzymała wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie od Instytutu. 
 
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECENIA: 
 
Instytut nie zawierał umów zlecenia. 
 
UDZIELANE PRZEZ INSTYTUT POŻYCZKI PIENIĘŻNE: 
 
Instytut nie udzielał żadnych pożyczek pieniężnych. 
 
KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM 
BANKU: 
 
Na dzień 31 grudnia 2008 roku Instytut posiadał kwotę 6.224,26 zł  na rachunku bieżącym w 
Banku Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 
 
WARTOŚĆ NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ OBJĘTYCH UDZIAŁÓW 
LUB NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO ZE 
WSKAZANIEM TYCH SPÓŁEK: 
 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Instytut nie obejmował żadnych obligacji ani nie 
obejmował ani nie nabywał żadnych udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. 
 
NABYTE NIERUCHOMOŚCI, ICH PRZEZNACZENIE ORAZ WYSOKOŚĆ KWOT 
WYDATKOWANYCH NA TO NABYCIE: 
 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Instytut nie nabył prawa własności ani prawa 
użytkowania wieczystego do żadnej nieruchomości. 
 
NABYTE POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE: 
 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Instytut nie nabył żadnych innych środków 
trwałych. 
 
WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUTU: 
 
Przedmiotowe informacje zostały przedstawione w Sprawozdaniu finansowym za rok 2008.  



 

 
DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ INSTYTUTOWI PRZEZ PODMIOTY 
PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ 
DZIAŁALNOŚCI: 
 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Instytut nie prowadził tego typu działalności. 
 
INFORMACJA O ROZLICZENIACH  INSTYTUTU Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH 
ZOBOWIĄZANIACH PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE 
SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH: 
 
Podatek dochodowy od osób prawnych: Dochody Instytutu są wolne od podatku 
dochodowego od osób prawnych w części przeznaczonej na cele statutowe. Instytut przeznacza 
wszelkie swoje dochody na cele statutowe toteż na Instytucie nie ciążą żadne zobowiązania z 
tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Wszelkie deklaracje zostały przez Instytut 
złożone do właściwego Urzędu Skarbowego (za wyjątkiem rocznej deklaracji, gdyż termin 
złożenia tejże deklaracji upływa w dniu 31 marca 2009 roku). 
 
Podatek dochodowy od osób fizycznych: W roku podatkowym 2008 Instytut, jako płatnik, 
był zobowiązany do wpłacenia na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego pobranych zaliczek 
na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z wypłatą wynagrodzenia należnego Pani 
Katarzynie Mikołajczyk oraz Pani Emilii Wardęga z tytułu zawartych umów o dzieło. Zaliczka 
została wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego. Wszelkie deklaracje zostały 
przez Instytut złożone do właściwych Urzędów Skarbowych. 
 
Podatek od towarów i usług: Instytut nie jest zarejestrowany jako podatnik czynny VAT. 
 
Pozostałe podatki: W zakresie pozostałych podatków na Instytucie nie ciążył żaden obowiązek 
ani zobowiązanie podatkowe. 
 
INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH: 
 
W Instytucie nie były przeprowadzane żadne kontrole w okresie objętym niniejszym 
sprawozdaniem. 
 
 
 
___________________      ___________________ 
Paweł Skuczyński       Michał Boryczka 
Prezes Zarządu       Członek Zarządu 
 
 



 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne  
z działalności Instytutu w 2008 roku 

 

 

Zgodnie z planem na rok 2008 Instytut realizował projekty stałe (redagowanie internetowego 

serwisu „Wortal etyki prawniczej i zawodów prawniczych www.etykaprawnicza.pl”, edycja 

książkowej serii wydawniczej „Biblioteka Etyki Prawniczej”) oraz prowadził bieżącą działalność 

(udział w konferencjach, wsparcie projektów Studenckiego Stowarzyszenia Etyki Prawniczej). 

Uruchomienie nowych projektów (debaty publiczne, raporty z monitoringu prasy) zostało 

przesunięte na rok 2009, przy czym podjęto przygotowania zmierzające do rozpoczęcia ich 

realizacji bezpośrednio na początku kolejnego roku. Podjęto także przygotowania do starań o 

środki europejskie na realizację programu „Prawnik jako obywatel” w latach 2009-2011 i w tym 

celu uruchomiono konsultacje społeczne. 

 

Instytut Etyki Prawniczej i Studenckie Stowarzyszenie Etyki Prawniczej podejmowały w roku 

2008 następujące działania: 

 

1. Redagowanie wortalu etyki prawniczej i zawodów prawniczych www.etykaprawnicza.pl. 

 

Wortal www.etykaprawnicza.pl został uruchomiony na początku czerwca 2007 roku. W 2008 

roku dokonano kilku modyfikacji obejmujących poprawę w zakresie szaty graficznej strony oraz 

interfejsu użytkownika.  

 

Na wortal składają się przygotowywane przez jego redakcję następujące informacje: 

− bieżące wiadomości z zakresu debaty publicznej dotyczącej zawodów prawniczych i etyki 

prawniczej obejmujące między innymi wypowiedzi organów władzy publicznej, samorządów 

i stowarzyszeń zawodowych oraz osób aktywnych w środowisku prawniczym,  

− projekty i teksty aktów normatywnych oraz uchwały dotyczące problematyki zawodów 

prawniczych i wymiaru sprawiedliwości, 



 

− zapowiedzi i sprawozdania z konferencji i seminariów dotyczących problematyki wortalu, w 

których uczestniczyły osoby związane z Instytutem, 

− recenzje sporządzane zgodnie z wytycznymi Annotated Bibliography dla Cornell University 

Library. 

 

W związku z poszerzaniem się objętości przygotowywanych materiałów redakcja wortalu została 

powiększona o jedną osobę, w związku z czym w jej skład wchodzę obecnie trzy osoby. 

 

Od momentu powstania można obserwować pozytywne tendencje w zakresie popularności 

wortalu, co przejawia się nie tylko we wzroście liczby odwiedzin, lecz także we wzroście liczby 

stałych gości serwisu oraz średnim czasie spędzonym na jego stronach.  

 

 

 

Źródło: GoogleAnalytics 

 

 

 

 

Źródło: GoogleAnalytics 

 

 



 

Koszty funkcjonowania Wortalu w 2008 roku: 

Wykonanie zmian na stronie Wortalu  366,00 zł 

Koszty wynagrodzeń  3.600, 00 zł 

Hosting 112,24 zł 

Domena 122,00 zł 

Razem 4.200,24 zł 

 

2. Edycja serii wydawniczej „Biblioteka Etyki Prawniczej”.  

 

Seria wydawnicza „Biblioteka Etyki Prawniczej” jest z założenia otwarta na wszelkie pozycje z 

zakresu problematyki etyki prawniczej i zawodów prawniczych. Po rozmowach z kilkoma 

wydawnictwami ostatecznie partnerem Instytutu w tym zakresie zostało Wydawnictwo 

LexisNexis Sp. z o.o. 

 

Pierwszą pozycję w serii stanowi praca zbiorowa „Etyka prawnicza – stanowiska i perspektywy” 

pod redakcją naukową Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego, która ukazała się w 2008 

roku. Publikacja została dofinansowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Fundację Uniwersytetu Warszawskiego na łączną kwotę 8.000 zł. 

 

Drugą pozycję serii stanowi „Etyka sytuacyjna prawnika” autorstwa Marcina Pieniążka będąca 

skróconą wersją obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim pracy doktorskiej. Publikacja została 

dofinansowana przez Instytut Etyki Prawniczej kwotą 10.000 zł. 

 

Trzecią pozycję serii stanowić będzie „Etyka w administracji publicznej” autorstwa Iwony 

Boguckiej i Tomasza Pietrzykowskiego. Książka została przygotowana do druku i zostanie 

wydana na początku 2009 roku. Publikacja zostanie dofinansowana przez Instytut Etyki 

Prawniczej kwotą 8.000 zł. 

 

3. Uruchomienie seminarium badawczego „Granice działalności prawnika na rzecz klienta” 

wspólnie z Instytutem Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego, odbywającego 

się w roku akademickim 2008/2009 według następującego planu: 

− „Modele działalności prawnika na rzecz klienta a zbieg standardów deontologii zawodowej”, 

Prof. dr hab. Hubert Izdebski, Uniwersytet Warszawski, 28 października 2008 r., 



 

− „Prawnik jako uczestnik szczególnego dyskursu praktycznego”, Prof. dr hab. Marek Zirk-

Sadowski, Uniwersytet Łódzki, 27 listopada 2008 r., 

− „Lojalność wobec klienta i jej granice jako zasada etyki prawniczej”, Mgr Paweł Skuczyński, 

Uniwersytet Warszawski, 11 grudnia 2008 r., 

− „Obowiązek przestrzegania prawa przy świadczeniu usług prawnych”, Prof. dr hab. Tomasz 

Stawecki, Uniwersytet Warszawski, 20 stycznia 2009 r., 

− „Niezależność i niezawisłość a konflikt interesów”, Dr Paweł Łabieniec, Uniwersytet Łódzki, 

Wtorek, 17 lutego 2009 r.,  

− „Niektóre obowiązki prawnika wobec sądu i urzędów”, Mgr Krzysztof Kaleta, Uniwersytet 

Warszawski, 3 marca 2009 r.,  

− „Działanie na rzecz klienta a koleżeństwo zawodowe”, Mgr Łukasz Bojarski, Helsińska 

Fundacja Praw Człowieka, 26 marca 2009 r.,  

− „Reprezentacja a sprawiedliwość proceduralna”, Dr Tatiana Chauvin, Uniwersytet 

Warszawski, 23 kwietnia 2009 r., 

− „Nadużycie prawa procesowego przez obrońcę w postępowaniu karnym”, Mgr Maciej 

Kuśmierczyk, Uniwersytet Warszawski, 19 maja 2009 r., 

−  „Ograniczenia reprezentacji w postępowaniu cywilnym”, Mgr Krzysztof Matuszyk, 

Uniwersytet Warszawski, 9 czerwca 2009 r.,  

 

4. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach poświęconych 

etyce prawniczej. 

 

Z punktu widzenia przyszłej współpracy z partnerami zajmującymi się etyką prawniczą i 

problematyką szeroko rozumianych zawodów prawniczych, zarówno na poziomie krajowym, jak 

i międzynarodowym, w działalności Instytutu istotne było uczestnictwo osób związanych z 

Instytutem między innymi w następujących przedsięwzięciach naukowych: 

− sesja naukowa „Zasady etyczne wykonywania zawodów prawniczych wobec wymogów 

nowoczesności na przykładzie Stanów Zjednoczonych” z udziałem prof. Leah Wortham 

(The Catholic University of America), która odbyła się 8 kwietnia 2008 r. w siedzibie 

Fundacji Batorego w Warszawie, zorganizowana przez Naczelną Radę Adwokacką i Szkołę 

Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

− sesja panelowa dotycząca zagadnień etyki prawniczej i zawodów prawniczych, która odbyła 

się 17 kwietnia 2008 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 



 

zorganizowana przez Studenckie Stowarzyszenie Etyki Prawniczej w ramach III 

Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji 

poświęconego roli nauki w procesie tworzenia, stosowania i wykładni prawa, 

− konferencja „Połączenie zawodów – radcowie i adwokaci, razem czy osobno?”, która odbyła 

się 22 kwietnia 2008 r. w siedzibie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, 

− debata „Przyszłość nauczania prawa i administracji w Polsce” z udziałem Minister Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej, która odbyła się 28 kwietnia 2008 r. 

na Uniwersytecie Warszawskim, 

− warsztaty naukowe „Zawody prawnicze w dobie globalizacji”, które odbyły się  10-11 maja 

2008 r. w Białobrzegach k. Warszawy zorganizowane przez Studenckie Stowarzyszenie Etyki 

Prawniczej, 

− debata „Nowa droga otwarcia dostępu do zawodów prawniczych” z udziałem Ministra 

Sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Podsekretarza Stanu w MS Jacka Czaji oraz 

Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi MS Izabeli Kujawy, która 

odbyła się 25 czerwca 2008 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego, 

− seminarium „Dostęp do zawodów prawniczych w Polsce”, które odbyło się 30 czerwca 2008 

r. w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, 

− debata „Dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej”, która odbyła się 16 października 2008 r. w 

Warszawie, zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych, Polsko-Amerykańską 

Fundację Wolności oraz Krajową Radę Radców Prawnych, 

− konferencja „Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych jako fundamenty państwa 

prawa. Wyzwania współczesności”, która odbyła się 14-15 listopada 2008 r. w Warszawie, 

zorganizowana przez International Bar Association, CCBE, Krajową Izbę Radców 

Prawnych, Naczelną Radę Adwokacją oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka. 

 

5. Nawiązanie merytorycznej i organizacyjnej współpracy ze Studenckim Stowarzyszeniem Etyki 

Prawniczej – uczelnianą organizacją studencką Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

W ramach współpracy Instytut zobowiązał się m.in. do finansowego i organizacyjnego wspierania 

Stowarzyszenia. Dotychczas osoby związane z Instytutem wspólnie ze studentami wzięły udział 

w następujących projektach: 

− wykład specjalizacyjny „Etyka zawodów prawniczych”, który odbywał się na Wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od lutego do czerwca 2008 r., 



 

− sesja referatowa „Etyka prawnicza i zawody prawnicze”, która odbyła się w ramach III 

Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji w dniach 

17-19 kwietnia 2008 r., 

− wyjazdowe warsztaty naukowe „Zawody prawnicze w dobie globalizacji”, które odbyły się w 

Białobrzegach k. Warszawy w dniach 10-11 maja 2008 r., 

− przygotowanie i wydanie książki „Odpowiedzialność dyscyplinarna. Podstawy, procedura i 

orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000-2005” pod redakcją 

naukową Pawła Skuczyńskiego i Piotra Zawadzkiego, Wydawnictwa Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 2008. Wortal www.etykaprawnicza.pl objął nad publikacją 

patronat, 

− sesja naukowa „Za co uczelnia karze studenta? Wybrane problemy działalności Komisji 

Dyscyplinarnej do spraw studentów” pod patronatem JM Rektora UW połączona z promocją 

ww. książki, zaplanowana na 8 stycznia 2009 r. 



 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe 
z działalności Instytutu w 2008 roku 

 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 
OBROTOWY TRWAJĄCY OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 

 
 
1. NAZWA, SIEDZIBA I ADRES  
 

Fundacja Instytut Etyki Prawniczej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szwankowskiego 4A m. 
27, 01-318 Warszawa (dalej „Instytut”). 

 
2. INFORMACJE O POSIADANYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH 
 

Instytut nie posiada żadnych jednostek organizacyjnych. 
 
3. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WG PKD 
 

− 72.20.Z – Organizowanie i współorganizowanie konferencji naukowych, wykładów, 
seminariów, sympozjów, szkoleń oraz innych wydarzeń merytorycznych, 

− 72.20.Z – Inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie projektów naukowych oraz 
badawczych, 

− 72.20.Z – Współpraca z instytucjami naukowymi, w szczególności akademickimi, 
władzami publicznymi oraz organizacjami społeczno-kulturalnymi, 

− 72.20.Z – Współpraca z innymi instytucjami lub organizacjami, w szczególności z 
korporacjami prawniczymi, administracją państwową oraz samorządową w zakresie 
służącym realizacji celów i zadań Instytutu, 

− 58.1 – Działalność wydawnicza, w szczególności wydawanie publikacji książkowych oraz 
czasopism, 

− 73 – promocja w mediach, audiowizualnych środkach przekazu oraz w internecie, 
− 63.12.Z – Uruchomienie i redagowanie internetowego vortalu poświęconego celom 

Instytutu,  
− 94.99.Z – Wspieranie, w tym także pomoc finansowa, osób prawnych oraz osób 

fizycznych realizujących cele Instytutu. 
 
4. SĄD REJESTROWY, DATA WPISU, NUMER W REJESTRZE, NUMER NIP 

ORAZ STATYSTYCZNY NUMER IDENTYFIKACYJNY W SYSTEMIE REGON 
 

− Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy KRS;   

− Data wpisu: 26.10.2006; 



 

− Numer KRS: 0000266503; 
− Numer NIP: 522-28-32-703; 
− Numer REGON: 140759860. 

 
5. DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU  

− Paweł Skuczyński – Prezes Zarządu 
− Michał Boryczka – Członek Zarządu 

 
6. OKREŚLENIE CELÓW STATUTOWYCH  

 
Do celów Instytutu należy: 
1. inicjowanie i prowadzenie badań w zakresie etyki prawniczej i etyki zawodów 

prawniczych,  wykonywania praktyki prawniczej oraz ogólnej refleksji nad prawem i jego 
stosowaniem, 

2. upowszechnianie wyników badań w zakresie, o którym mowa powyżej, 
3. wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu zwiększenie świadomości prawnej w 

społeczeństwie, 
4. szerzenie kultury prawnej, przyczynianie się do kształtowania postaw służących godności 

zawodów prawniczych oraz kreowanie w świadomości społecznej pozytywnego 
wizerunku prawnika, 

5. działanie na rzecz reformy modelu praktyki prawniczej oraz zawodów prawniczych, w 
szczególności w zakresie dostosowywania ich do standardów europejskich, 

6. rozwijanie wewnętrznej integracji środowiska prawniczego oraz środowiska prawniczego 
ze społeczeństwem, w szczególności między starszymi a młodszymi pokoleniami 
prawników. 

 
7. WSKAZANIE OKRESU TRWANIA DZIAŁALNOŚCI  
 

Instytut został utworzony na czas nieograniczony. 
  

8. WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM  
 

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008.  
 

9. WSKAZANIE CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE 
PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI W DAJĄCEJ SIĘ 
PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI ORAZ CZY NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI 
WSKAZUJĄCE NA POWAŻNE ZAGROŻENIA DLA KONTYNUOWANIA 
DZIAŁALNOŚCI 
 
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 
Instytut, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. 
Nie są znane jakiekolwiek okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń 
dla kontynuowania przez Instytut działalności. 
  

10. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM 
METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI), 
POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

 
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych 
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny 
aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), 



 

ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata 
informacje z nich wynikające były porównywalne.  
 
Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w stosownych przepisach o 
rachunkowości w szczególności określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla 
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności 
gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.).  
 
Nie było żadnych zmian w zakresie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów w 
stosunku do poprzedniego roku obrotowego. 

 

 

 

 

______________________________ 
Paweł Skuczyński 
Prezes Zarządu 

______________________________ 
Michał Boryczka 
Członek Zarządu 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
INSTYTUT ETYKI PRAWNICZEJ  
ul. Szwankowskiego 4A/27, 01-318 Warszawa  
NIP: 522-28-32-703 REGON: 140759860  

 
BILANS 

 
 

______________________________ 
Paweł Skuczyński 
Prezes Zarządu 

 
 

______________________________ 
Michał Boryczka 
Członek Zarządu 

 

 AKTYWA Stan na   PASYWA Stan na  

1 2 01.01.2008 31.12.2008 1 2 01.01.2008 31.12.2008 

A Aktywa trwałe 0,00  0,00  A Fundusze własne 5 127,93  6 427,52  

I Wartości niematerialne i prawne 0,00  0,00  I Fundusz statutowy 1 000,00  5 127,93  

II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00  0,00  II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00  0,00  

III Należności długoterminowe 0,00  0,00  III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 4 127,93  1 299,59  

IV Inwestycje długoterminowe 0,00  0,00  1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 4 127,93  1 299,59  

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00  0,00  2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0,00  0,00  

B Aktywa obrotowe 5 249,65  6 427,32  B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 121,72  -0,20  

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00  0,00  I 
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i 

pożyczek 
0,00  0,00  

II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 121,72  -0,20  

1 Kredyty i pożyczki 0,00  0,00  

2 Inne zobowiązania 121,72  -0,20  
II Należności krótkoterminowe 0,00  0,00  

3 Fundusze specjalne 0,00  0,00  

III Inwestycje krótkoterminowe 5 249,65  6 427,32  III Rezerwy na zobowiązania 0,00  0,00  

1 Środki pieniężne 5 249,65  6 427,32  IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00  0,00  

2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00  0,00  1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00  0,00  

C 
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
0,00  0,00  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00  0,00  

  Suma bilansowa 5 249,65  6 427,32    Suma bilansowa 5 249,65  6 427,32  



INSTYTUT ETYKI PRAWNICZEJ  
ul. Szwankowskiego 4A/27, 01-318 Warszawa  
NIP: 522-28-32-703 REGON: 140759860  

 

RACHUNEK WYNIKÓW 
 

 Kwota za poprzedni 
rok obrotowy w zł  

 Kwota za bieżący rok 
obrotowy w zł Pozycja Wyszczególnienie 

31.12.2007 31.12.2008 

1 2 3 4 
A. Przychody z działalności statutowej 8 000,00  18 400,00  
I. Składki brutto określone statutem 0,00  0,00  
II. Inne przychody określone statutem 8 000,00  18 400,00  
1 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00  0,00  
2 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00  0,00  
3 Pozostałe przychody określone statutem 8 000,00  18 400,00  
B. Koszty realizacji zadań statutowych 3 528,74  12 558,00  
1 

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego 0,00  0,00  

2 
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku 
publicznego 0,00  0,00  

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 3 528,74  12 558,00 
C. 

Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub 
ujemna) (A-B) 4 471,26  5 842,00  

D. Koszty administracyjne 347,50  4 555,00  
1 Zużycie materiałów i energii 0,00  0,00  
2 Usługi obce 277,50  155,00  
3 Podatki i opłaty 70,00  1 265,08  
4 

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00  3 134,92  
5 Amortyzacja 0,00  0,00  
6 Pozostałe 0,00  0,00  
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0,00  0,00  
F. 

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 0,00  0,00  
G. Przychody finansowe 4,17  12,59  
H. Koszty finansowe 0,00  0,00  
I. 

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość 
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 4 127,93  1 299,59  

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00  0,00  
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00  0,00  
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00  0,00  
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 4 127,93  1 299,59  
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00  0,00  



 

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 4 127,93  1 299,59  
 
 

______________________________ 
Paweł Skuczyński 
Prezes Zarządu 

 
 

______________________________ 
Michał Boryczka 
Członek Zarządu 

INSTYTUT ETYKI PRAWNICZEJ  
ul. Szwankowskiego 4A/27, 01-318 Warszawa  
NIP: 522-28-32-703 REGON: 140759860 

 
 

INFORMACJA DODATKOWA 
 
1) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 
 
Jedynymi aktywami Instytutu są środki finansowe zgromadzone w gotówce oraz na rachunku 
bankowym.  
 
Instytut korzysta z lokalu, w którym mieści się jego siedziba, na podstawie umowy użyczenia. 
 
2) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w 

tym przychodów określonych statutem 
 
Przychody z działalności statutowej  18.400,00 zł 
Składki brutto określone statutem 0,00 zł 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

Pozostałe przychody określone statutem 18.400,00 zł 

darowizna od Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy Sp.k. 4.000,00 zł 
darowizna od Wierzbowski Eversheds Sp.k. 6.400,00 zł 
darowizna od Clifford Chance 8.000,00 zł 
 
Pozostałe przychody 0,00 zł 

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w 
budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 

0,00 zł 

Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00 zł 
Inne 0,00 zł 
  
Przychody finansowe 12,59 zł 
Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00 zł 
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 12,59 zł 
Odsetki od pożyczek 0,00 zł 
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00 zł 
Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00 zł 
Inne przychody finansowe 0,00 zł 
 



 

3) Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne 
określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych 

 

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej 
pożytku publicznego 

0,00 zł 

świadczenia pieniężne 0,00 zł 
świadczenia niepieniężne 0,00 zł 

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku 
publicznego 

0,00 zł 

świadczenia pieniężne 0,00 zł 
świadczenia niepieniężne 0,00 zł 

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 12.558,00 zł 

świadczenia pieniężne 12.558,00 zł 
Dofinansowanie wydania publikacji "Etyka sytuacyjna prawnika" 10.000,00 zł 
Koszty związane z funkcjonowaniem wortalu 
www.etykaprawnicza.pl (wykonanie zmian oraz hosting) 

478,24 zł 

Promocja sesji naukowej "Za co uczelnia karze studenta. 
Wybrane problemy działalności komisji dyscyplinarnej do spraw 
studentów" 

213,30 zł 

Pozostałe koszty 1.866,46 zł 

świadczenia niepieniężne 0,00 zł 
Koszty administracyjne 4.555,00 
- zużycie materiałów i energii 0,00 zł 
- usługi obce 155,00 zł 
- podatki i opłaty 1.265,08 zł 
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

3.134,92 zł 

- amortyzacja 0,00 zł 
- pozostałe koszty 0,00 zł 
  
  
Pozostałe koszty 0,00 zł 

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych 
w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 

0,00 zł 

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się 
w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 

0,00 zł 

Inne 0,00 zł 
  
  
Koszty finansowe 0,00 zł 

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących 
długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 

0,00 zł 



 

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów 
inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 

0,00 zł 

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji 
od kredytów inwestycyjnych 

0,00 zł 

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 0,00 zł 

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w 
leasing finansowy 

0,00 zł 

Inne koszty finansowe 0,00 zł 
 
4) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 
 

Fundusz 
Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 

1. Stan na początek roku obrotowego 1.000,00 zł 0,00 zł 
a. zwiększenia 4.127,93 zł 0,00 zł 
- z zysku 4.127,93 zł 0,00 zł 
- inne 0,00 zł 0,00 zł 
b. zmniejszenia 0,00 0,00 zł 
- pokrycie straty 0,00 zł 0,00 zł 
- inne 0,00 zł 0,00 zł 
2. Stan na koniec okresu obrotowego 5.127,93 zł 0,00 zł 
 
W następnym roku obrotowym fundusz statutowy zostanie zwiększony o kwotę 1.299,59 zł, tj. o 
kwotę dodatniego wyniku finansowego, o ile taka decyzja zostanie podjęta przez Radę Instytutu.  
 
Fundusz statutowy Instytutu jest wykorzystywany w całości na pokrycie kosztów działalności 
statutowej. 
 
5) Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z 

działalnością statutową 
 
Instytut nie udzielił w okresie sprawozdawczym, za który zostało sporządzone niniejsze 
sprawozdanie, żadnych gwarancji i poręczeń. 
 
Obecnie, według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku, Instytut nie posiada żadnych zobowiązań. 
 
6) Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku 

i źródłach ich finansowania 
 
W następnym roku obrotowym planuje się zwiększenie przychodów statutowych Instytutu w 
zakresie otrzymania świadczeń pieniężnych, poprzez podpisanie nowych umów darowizn oraz 
przychody z 1% podatku dochodowego. Przychody finansowe pozostać na poziomie zbliżonym 
do roku 2008.   
 
Koszty działalności statutowej Instytutu ulegną zwiększeniu, z uwagi na rozszerzenie 
prowadzenia działalności wydawniczej.  

 



 

Pozostałe koszty Instytutu w tym koszty administracyjne powinny pozostać na zbliżonym 
poziomie. 
 
Jedynymi składnikami majątku Instytutu będą środki pieniężne zgromadzone w gotówce oraz na 
rachunku bankowym. 
 
7) Informacje o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniach 
 
W Instytucie zatrudnione są następujące osoby na następujących stanowiskach: 
− Paweł Skuczyński – Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny Wortalu etyki prawniczej i zawodów 

prawniczych; 
− Michał Boryczka – Członek Zarządu; 
− Katarzyna Mikołajczyk – Sekretarz Wortalu etyki prawniczej i zawodów prawniczych; 
− Emilia Wardęga – Redaktor Wortalu etyki prawniczej i zawodów prawniczych. 
 
Z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Instytutu oraz z tytułu pełnienia funkcji Redaktora 
Naczelnego Wortalu etyki prawniczej i zawodów prawniczych Paweł Skuczyński nie otrzymuje 
żadnego wynagrodzenia. 
 
Z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Instytutu Michał Boryczka nie otrzymuje żadnego 
wynagrodzenia. 
 
Katarzyna Mikołajczyk jest zatrudniona na podstawie umowy o dzieło z wynagrodzeniem w 
wysokości 2.400,00 zł brutto za okres trwania umowy. 
 
Emilia Wardęga jest zatrudniona na podstawie umowy o dzieło z wynagrodzeniem w wysokości 
1.200,00 zł brutto za okres trwania umowy. 
 
Żadne z wypłaconych wynagrodzeń nie przekracza wynagrodzenia określonego w art. 9 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
 
 

 
 

______________________________ 
Paweł Skuczyński 
Prezes Zarządu 

 
 

______________________________ 
Michał Boryczka 
Członek Zarządu 

 
 
 
 
 


