Sprawozdania fundacji
Instytut Etyki Prawniczej

w tym:
Sprawozdanie finansowe za 2009 rok
Polityka Działalności Eksperckiej

Warszawa, 18 stycznia 2010 roku

Sprawozdanie finansowe fundacji
Instytut Etyki Prawniczej za 2009 rok
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY
TRWAJĄCY OD 01.01.2009 DO 31.12.2009

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 (UWZGLĘDNIONY
W KRS)
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 (adres: ul. Hubala 16B m. 5, 45-263 Opole),
Michał Boryczka – Członek Zarządu (adres: ul. Noskowskiego 2 m. 55, 02-746 Warszawa).
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. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Instytut nie prowadzi działalności gospodarczej.
8. 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.
9. 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.

10. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU INSTYTUTU
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Zarząd Instytut podjął jedną uchwałę –
uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Działalności Eksperckiej Instytutu, której odpis stanowi
załącznik do Sprawozdania.
11. WSKAZANIE OKRESU TRWANIA DZIAŁALNOŚCI
Instytut został utworzony na czas nieograniczony.
12. WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009.
13. 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.
14. 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.
15. INFORMACJA O ROZLICZENIACH INSTYTUTU Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE
SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH
Podatek dochodowy od osób prawnych: Dochody Instytutu są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym 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. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie upłynął termin do złożenia
deklaracji CIT-8 za rok podatkowy kończący się w dniu 31 grudnia 2009 roku.
Podatek dochodowy od osób fizycznych: W roku podatkowym 2009 Instytut, jako płatnik, był zobowiązany do wpłacenia na rachunek Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo
pobranych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie
umów o dzieło w łącznej wysokości 784,00 zł. Zaliczki zostały wpłacone na rachunek Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo w przewidzianym przepisami terminie. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie upłynął termin do złożenia deklaracji PIT-4A oraz PIT11 w związku z zawartymi umowami o dzieło i wpłaconymi zaliczkami.
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.
16. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH
W Instytucie nie były przeprowadzane żadne kontrole w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

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

AKTYWA

Stan na (w zł)

PASYWA

Stan na (w zł)

1

2

01.01.2009

31.12.2009

1

2

01.01.2009

31.12.2009

A

Aktywa trwałe

0,00

0,00

A

Fundusze własne

6 427,52

13 021,58

I

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

I

Fundusz statutowy

5 127,93

6 427,52

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

1 299,59

6 594,06

IV

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

1

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

1 299,59

6 594,06

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

2

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

0,00

0,00

B

Aktywa obrotowe

6 427,32

13 098,24

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

-0,20

76,66

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

-0,20

76,66

1

Kredyty i pożyczki

0,00

0,00

2

Inne zobowiązania

-0,20

76,66

3

Fundusze specjalne

0,00

0,00

II

Należności krótkoterminowe

0,00

0,00

III

Inwestycje krótkoterminowe

6 427,32

13 098,24

III

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

1

Środki pieniężne

6 427,32

13 098,24

IV

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

2

Pozostałe aktywa finansowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

1

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

Suma bilansowa

6 427,32

13 098,24

Suma bilansowa

6 427,32

13 098,24

C

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
RACHUNEK WYNIKÓW

Pozycja

Wyszczególnienie

1
A.

2
Przychody z działalności statutowej

I.

Składki brutto określone statutem

II.

Inne przychody określone statutem

1

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

2

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

3

Kwota za poprzedni
rok obrotowy w zł

Kwota za bieżący rok
obrotowy w zł

31.12.2008

31.12.2009

3

4
18 400,00

22 386,05

0,00

0,00

18 400,00

22 386,05

0,00

21 826,30

0,00

0,00

Pozostałe przychody określone statutem

18 400,00

559,75

B.

Koszty realizacji zadań statutowych

12 558,00

10 558,80

1

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego

0,00

10 558,80

2

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00

0,00

3

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

12 558,00

0,00

C.

Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub
ujemna) (A-B)

5 842,00

11 827,25

D.

Koszty administracyjne

4 555,00

5 638,00

1

Zużycie materiałów i energii

2

Usługi obce

3

0,00

0,00

155,00

266,00

Podatki i opłaty

1 265,08

1 154,00

4

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

3 134,92

3 748,00

5

Amortyzacja

0,00

0,00

6

Pozostałe

0,00

470,00

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

12,59

404,81

H.

Koszty finansowe

I.

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

J.

0,00

0,00

1 299,59

6 594,06

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)

1 299,59

6 594,06

I.

Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

0,00

0,00

II.

Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

1 299,59

6 594,06

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
Składki brutto określone statutem
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

22 386,05 zł
0,00 zł
21 826,30 zł

Darowizna od Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy Spółka komandytowa

6 000,00 zł

Darowizna od Wierzbowski Eversheds Spółka komandytowa

6 400,00 zł

Darowizna od Clifford Chance, Janicka, Namiotkiewicz, Dębowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Kwoty otrzymane z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

8 000,00 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

1 426,30 zł
0,00 zł

Pozostałe przychody określone statutem

559,75 zł

Środki pieniężne otrzymane od Studenckiego Stowarzyszenia Etyki Prawniczej w związku z
likwidacją

559,75 zł

Pozostałe przychody

0,00 zł

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

0,00 zł

Inne

0,00 zł

Przychody finansowe
Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych

0,00 zł

404,81 zł
0,00 zł
254,81 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

150,00 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
świadczenia pieniężne

10 558,80 zł
0,00 zł

Dofinansowanie wydania publikacji "Etyka w administracji publicznej"
Koszty związane z funkcjonowaniem wortalu www.etykaprawnicza.pl (z
wyłączeniem wynagrodzeń oraz podatków od wynagrodzeń)

8 000,00 zł

Pozostałe koszty
świadczenia niepieniężne

2 266,00 zł

292,80 zł

0,00 zł

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
świadczenia pieniężne

0,00 zł

świadczenia niepieniężne

0,00 zł

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

0,00 zł

świadczenia pieniężne

0,00 zł

świadczenia niepieniężne

0,00 zł

Koszty administracyjne

5 638,00

- zużycie materiałów i energii
- usługi obce

0,00 zł

0,00 zł
266,00 zł

- podatki i opłaty

1 154,00 zł

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

3 748,00 zł

- amortyzacja

0,00 zł

- pozostałe koszty

470,00 zł

Pozostałe koszty

0,00 zł

Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie
oraz wartości niematerialnych i prawnych
Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka
gospodarczego
Inne

0,00 zł

Koszty finansowe

0,00 zł

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i
krótkoterminowe aktywa finansowe
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych
w okresie realizacji inwestycji
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów
inwestycyjnych
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań

0,00 zł

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy
Inne koszty finansowe

0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

4) 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 świadczeń pieniężnych, w postaci darowizn oraz przychodów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Przychody finansowe (tu odsetki od kwot zgromadzonych na rachunku bankowym Instytutu)
winny zostać na zbliżonym poziomie.
Planuje się zwiększenie kosztów działalności statutowej Instytutu, 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.
5) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Wyszczególnienie
1. Stan na początek roku obrotowego
a. zwiększenia
- z zysku
- inne
b. zmniejszenia
- pokrycie straty
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego

Fundusz
statutowy
z aktualizacji wyceny
5.127,93 zł
0,00 zł
0,00 zł
1.299,59 zł
0,00 zł
1.299,59 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
6.427,52 zł

W następnym roku obrotowym fundusz statutowy zostanie zwiększony o kwotę 6.594,06 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.
6) Informacje dotyczące majątku (aktywów) Instytutu
Na dzień 31 grudnia 2009 roku Instytut posiadał kwotę 12 086,67 zł na rachunku w Banku Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Instytut nie obejmował żadnych obligacji ani nie
obejmował ani nie nabywał żadnych udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Instytut nie nabył prawa własności ani prawa
użytkowania wieczystego do żadnej nieruchomości.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Instytut nie nabył żadnych innych środków trwałych.

Informacje o wartości aktywów Instytutu zostały przedstawione w bilansie.
7) Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń, pożyczek i innych zobowiązań
związanych z działalnością statutową
Instytut nie udzielił w okresie sprawozdawczym, za który zostało sporządzone niniejsze sprawozdanie, żadnych gwarancji i poręczeń.
Instytut nie udzielał w okresie sprawozdawczym żadnych pożyczek, w tym pożyczek pieniężnych.
Obecnie, według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku, Instytut posiada zobowiązania krótkoterminowe o wartości 76,66 zł.
8) Informacje o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniach
Instytut nie zatrudnia żadnych osób na podstawie umów o pracę.
W Instytucie w okresie objętym sprawozdaniem zatrudnione na podstawie innych stosunków
prawnych niż umowa o pracę (umowy cywilnoprawne, powołanie) były 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;
Adam Jasiński – 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 otrzymywał
żadnego wynagrodzenia.
Z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Instytutu Michał Boryczka nie otrzymywał żadnego
wynagrodzenia.
Katarzyna Mikołajczyk świadczyła usługi na podstawie umowy o dzieło z wynagrodzeniem w
wysokości 1.736,00 zł.
Emilia Wardęga świadczyła usługi na podstawie umowy o dzieło z wynagrodzeniem w wysokości
728,00 zł brutto.
Adam Jasiński świadczył usługi na podstawie umowy o dzieło z wynagrodzeniem w wysokości
1.568,00 zł brutto.
Ponadto, Instytut zawarł umowę o dzieło z Panem Wojciechem Jasińskim, której przedmiotem
było wykonanie oznaczenia graficznego (logo) dla programu „Prawnik jako obywatel” oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła. Wynagrodzenie określono na kwotę 500,00 zł
brutto.
Instytut nie zawierał umów zlecenia w okresie objętym sprawozdaniem.

Żadne z wypłaconych wynagrodzeń nie przekroczyło wynagrodzenia określonego w art. 9 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Instytut w roku 2009 (brutto), z tytułów wskazanych w pkt. 7 informacji dodatkowej, wyniosła: 4 532,00 zł.
Członkom zarządu i innych organów Instytutu nie wypłacono od Instytutu żadnych wynagrodzeń w jakiejkolwiek formie.
Instytut nie prowadził działalności gospodarczej toteż nie zatrudniał osób kierujących wyłącznie
działalnością gospodarczą, a tym samym nie wypłacał takim osobom żadnych wynagrodzeń.
Ponieważ Instytut nie prowadził działalności gospodarczej w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem toteż nie jest możliwe wyodrębnienie całości wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

Paweł Skuczyński
Prezes Zarządu

Michał Boryczka
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 18 marca 2010 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
aktualizujące sprawozdanie finansowe Instytutu za rok 2009
Zarząd Instytutu Etyki Prawniczej z siedzibą w Warszawie („Instytut”), w związku z koniecznością dokonania aktualizacji informacji wskazanych w sprawozdaniu finansowym Instytutu za rok
2009 sporządzonym na dzień 18 stycznia 2010 roku, niniejszym uzupełnia informację wskazaną
w pkt. 15 Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za rok 2009, dotyczącą rozliczeń z tytułu
ciążących zobowiązań podatkowych oraz składanych deklaracji podatkowych, w zakresie składanych przez Instytut deklaracji rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2009
w następujący sposób:
„W dniu 25 stycznia 2010 roku (data nadania), tj. w przewidzianym terminie, Instytut przekazał
Urzędowi Skarbowemu Warszawa-Bemowo przesyłką pocztową deklarację roczną PIT-4R. Następnie, w związku z koniecznością dokonania korekty powyższej deklaracji, w dniu 9 lutego 2010
roku (data nadania) Instytut przekazał przesyłką pocztową do wspomnianego Urzędu Skarbowego korektę deklaracji rocznej PIT-4R wraz z uzasadnieniem oraz deklarację roczną PIT-8AR wraz
z tzw. czynnym żalem z uwagi na brak zachowania wymaganego terminu do przekazania ostatniej
z wymienionych deklaracji. W dniu 23 lutego 2010 roku (data nadania), tj. w przewidzianym terminie, Instytut przekazał do Urzędu Skarbowego oraz podatnika, przesyłką pocztową, deklarację
PIT-11. Wszystkie wymienionej powyżej deklaracje w podatku dochodowym od osób fizycznych
dotyczą rozliczenia zawartych przez Instytut umów o dzieło z osobami fizycznymi.”

Paweł Skuczyński
Prezes Zarządu

Michał Boryczka
Członek Zarządu

UCHWAŁA NR 1/2009
ZARZĄDU INSTYTUTU ETYKI PRAWNICZEJ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 CZERWCA 2009 ROKU

w sprawie przyjęcia Polityki Działalności Eksperckiej Instytutu Etyki Prawniczej
§ 1.
Zarząd Instytutu Etyki Prawniczej, działając na podstawie § 14 ust. 6 Statutu Instytutu, niniejszym postanawia o przyjęciu Polityki Działalności Eksperckiej Instytutu Etyki Prawniczej, o treści jak w załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 2.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ogólna liczba głosów:

2

Liczba głosów oddanych:

2

Głosy „za”:

2

Głosy „przeciw”:

0

Głosy „wstrzymujące się”:

0

Pan Paweł Skuczyński

- Prezes Zarządu Instytutu:

_____________________

Pan Michał Boryczka

- Członek Zarządu Instytutu:

_____________________

(podpis)

(podpis)

Polityka Działalności Eksperckiej
Instytutu Etyki Prawniczej

1. Definicja działalności eksperckiej
Działalność ekspercka Instytutu polega na świadczeniu na rzecz innych podmiotów czynności
eksperckich polegających na sporządzaniu opracowań merytorycznych, opinii prawnych oraz
projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów związanych treściowo ze statutowymi
celami działalności Instytutu oraz prezentacji zagadnień wyżej wymienionych dokumentów.
2. Działalność ekspercka a formy działalności Instytutu
Działalność ekspercka zawiera się w statutowych celach oraz formach działalności Instytutu, w
szczególności z określonymi w § 5 pkt 1 i 2 oraz § 6 pkt 3 i 4 statutu Instytutu.
Zgodnie z § 7 statutu Instytutu działalność ekspercka jako działalność pożytku publicznego może
być prowadzona jako działalność statutowa odpłatna albo nieodpłatna.
3. Zamówienie czynności eksperckich
Wykonanie czynności eksperckich przez Instytut może zamówić każdy, a w szczególności organy
władzy publicznej, samorządy i stowarzyszenia zawodowe prawników, osoby wykonujące praktykę prawniczą oraz organizacje o tożsamych lub podobnych do Instytutu celach.

Zamówienie czynności eksperckich powinno zawierać w szczególności:
a) oznaczenie podmiotu zamawiającego,
b) wskazanie, jakie podmioty mogą być zainteresowane przedmiotem czynności oraz czy
zostały poinformowane lub planowane jest poinformowanie ich o zamówieniu,
c) określenie przedmiotu zamówienia,
d) określenie informacji dodatkowych, a w szczególności:
w przypadku opracowań merytorycznych ewentualny zakres oceny celowości
przedmiotu opracowania,
w przypadku opinii prawnych wskazanie ewentualnych przepisów, z którymi
zgodność przedmiotu opinii ma zostać zbadana,
w przypadku prac projektowych wskazanie ewentualnych założeń do projektu,
e) wskazanie, czy czynności obejmują tylko czynności pisemne, czy też ich prezentację, a
jeśli tak, to w jakim charakterze,
f) inne informacje niezbędne do wykonania czynności.
4. Przyjęcie zamówienia na czynności eksperckie
O przyjęciu lub nieprzyjęciu zamówienia na wykonanie czynności eksperckich decyduje Zarząd
Instytutu w formie pisemnej uchwały mając na uwadze w szczególności:
a) związek przedmiotu zamawianych czynności z celami Instytutu,
b) ewentualny konflikt między celami lub założeniami czynności a celami lub działaniami
Instytutu,
c) możliwości rzetelnego wykonania tych czynności ze względu na zasoby Instytutu,
d) ewentualny konflikt interesów między różnymi osobami zamawiającymi.
Ze względu na powyższe czynniki Zarząd Instytutu może podjąć negocjacje w celu modyfikacji
zamówienia.
Czynności eksperckie są wykonywane przez Instytut na podstawie pisemnej umowy sporządzonej
pomiędzy zamawiającym oraz Instytutem w oparciu o złożone zamówienie. Umowa między
podmiotem zamawiającym a Instytutem powinna w szczególności określać przedmiot czynności
eksperckiej, formę wykonania czynności eksperckiej, termin wykonania czynności eksperckiej,
wysokość przewidywanej odpłatności za czynności eksperckie oraz regulacje w zakresie majątkowych praw autorskich do wykonanych dzieł.

5. Wykonywanie czynności eksperckich
Zarząd Instytutu wskazuje eksperta do wykonania poszczególnych czynności eksperckich, w
pierwszej kolejności z grona osób związanych z Instytutem. W następnej kolejności bądź też w
przypadku wyraźnego życzenia zamawiającego Zarząd Instytutu wybiera eksperta nie związanego
z Instytutem.
W celu wyeliminowania ewentualnego konfliktu interesów przed wyrażeniem zgody na pełnienie
funkcji eksperta powinien on poinformować Zarząd Instytutu o wszelkich okolicznościach mogących mieć znaczenie, a w szczególności o:
a) pełnionych funkcjach publicznych, zatrudnieniu w organach władzy publicznej,
przynależności do samorządów lub stowarzyszeń zawodowych prawników, wykonywaniu
praktyki prawniczej oraz działalności w organizacjach o tożsamych lub podobnych do
Instytutu celach,
b) wykonywaniu czynności eksperckich o tożsamym lub podobnym przedmiocie jak
wskazane w zamówieniu.
Zakres ww. informacji, które zostaną przekazane osobie zamawiającej oraz do publicznej wiadomości zostanie określony w umowie między Instytutem a ekspertem. W przypadku braku takiego
postanowienia Instytut zachowa je w tajemnicy, chyba że ujawnienia wymagać będą przepisy
prawa lub interes publiczny.
Ekspert przedstawia projekt czynności eksperckich Zarządowi Instytutu, który potwierdza ich
zgodność z przyjętymi w niniejszej polityce procedurą oraz standardami rzetelności poprzez pisemną adnotację. W przypadku pełnienia funkcji eksperckich przez członków Zarządu potwierdzenia i adnotacji dokonuje Przewodniczący Rady Instytutu.
6. Wykorzystanie czynności eksperckich
Instytut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone zaniechaniami lub
działaniami podjętymi przez jakikolwiek podmiot w związku lub na podstawie czynności eksperckich świadczonych w ramach działalności eksperckiej Instytutu.

Instytut w ramach działalności eksperckiej nie wymaga od ekspertów przenoszenia majątkowych
praw autorskich na rzecz Instytutu, chyba że zgodnie z umowami z podmiotami zamawiającymi
zobowiązany jest do ich przeniesienia na ich rzecz. Regulacja dotycząca majątkowych praw autorskich będzie przedmiotem umowy między zamawiającym oraz Instytutem oraz umowy między
ekspertem a Instytutem.
Wszystkie dokumenty i publikacje zawierające całość lub część czynności eksperckich potwierdzonych przez Zarząd Instytutu albo Przewodniczącego Rady Instytutu, w sytuacji gdy ekspertem
jest członek Zarządu Instytutu, powinny zawierać informację, iż zostały one przygotowane „w
ramach Instytutu Etyki Prawniczej”.
Wszelkie wystąpienia publiczne eksperta związane z prezentacją treści czynności eksperckich potwierdzonych przez Zarząd Instytutu powinny zawierać informację, iż jest on „ekspertem Instytutu Etyki Prawniczej”.

W imieniu Instytutu:

Paweł Skuczyński
Prezes Zarządu

Michał Boryczka
Członek Zarządu

