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Sprawozdanie z działalności Fundacji  

Instytut Etyki Prawniczej z siedzibą w Warszawie  

(dalej jako „Instytut”) 

 

 

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 26.10.2006 do 31.12.2006 oraz okres od 01.01.2007 

do 31.12.2007, ww. okresy zostały połączone w jednym sprawozdaniu z uwagi na okoliczność, iż 

Instytut rozpoczął faktyczne prowadzenie działalności dopiero w roku kalendarzowym 2007. 

 

NAZWA: INSTYTUT ETYKI PRAWNICZEJ 
 
SIEDZIBA I ADRES: WARSZAWA, UL. SZWANKOWSKIEGO 4A M. 27 (KOD: 
POCZTPWY 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, 
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− 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 z działalności Instytutu w roku 2007 , które stanowią załącznik do niniejszego 
sprawozdania. 
 
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 z działalności 
Instytutu w roku 2007 , które stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 
 
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 z działalności 
Instytutu w roku 2007 , które stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 
 
LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W INSTYTUCIE: 
 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w Instytucie były zatrudnione 3 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. 
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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: 
 
1.600,00 zł brutto – wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło dla Katarzyny Mikołajczyk. 
 
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 2007 roku Instytut posiadał kwotę 4.283,46 zł na rachunku 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. 
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WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUTU: 
 
Przedmiotowe informacje zostały przedstawione w Sprawozdaniu finansowym z działalności 
Instytutu w roku 2007 , które stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 
 
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 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. Wszelkie deklaracje zostały przez Instytut złożone do właściwego Urzędu 
Skarbowego. 
 
Podatek dochodowy od osób fizycznych: W roku podatkowym 2007 Instytut, jako płatnik, 
był zobowiązany do wpłacenia na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego pobranej zaliczki na 
podatek dochodowy w wysokości 207,00 zł (zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 
w związku z wypłatą wynagrodzenia należnego Pani Katarzynie Mikołajczyk z tytułu umowy o 
dzieło). Zaliczka została wpłacona na rachunek właściwego  Urzędu Skarbowego. Wszelkie 
deklaracje zostały przez Instytut złożone do właściwego Urzędu Skarbowego. 
 
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 
 
 
Załącznik: 
- Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2007. 
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Sprawozdanie merytoryczne  

z działalności Instytutu w 2007 roku 

 

 

Zgodnie z planem finansowym na rok 2007, w pierwszym roku swojej działalności Instytut 

uruchomił następujące projekty:  

 

1. Stworzenie Wortalu etyki prawniczej i zawodów prawniczych www.etykaprawnicza.pl. 

 

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

2007 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. 

 

Od momentu jego powstania wortal odwiedza kilkadziesiąt osób dziennie. Widoczna jest w tym 

zakresie tendencja wzrostowa. 

 

Koszty funkcjonowania Wortalu w 2007 roku: 
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Projekt i wykonanie  1.464,00 zł 

Koszty obsługi bieżącej  1.600,00 zł 

Hosting 122,00 zł 

Domena – rejestracja  15,00 zł 

Domena – przedłużenie rejestracji na kolejny rok 122,00 zł 

Razem 3.323,00 zł 

 

 

2. Zredagowanie i oddanie do druku książek poświęconych etyce prawniczej w ramach serii 

wydawniczej obejmującej dotychczas dwa tytuły:  

1) „Etyka prawnicza – stanowiska i perspektywy”, 

2) „Etyka sytuacyjna prawnika”.  

 

Planowana seria wydawnicza jest z założenia otwarta na kolejne pozycje. Po rozmowach z 

kilkoma wydawnictwami ostatecznie partnerem Instytutu w tym zakresie zostało Wydawnictwo 

LexisNexis Sp. z o.o.   

 

Pozycja „Etyka prawnicza – stanowiska i perspektywy” pod redakcją naukową Huberta 

Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego jest zbiorem artykułów polskich teoretyków i filozofów 

prawa podejmujących próbę wskazania filozoficznych podstaw, przedmiotu i metody etyki 

prawniczej. Planowany termin ukazania się książki to marzec 2008. Publikacja została 

dofinansowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Pozycja „Etyka sytuacyjna prawnika” autorstwa Marcina Pieniążka stanowi skróconą wersję 

obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim pracy doktorskiej. Planowany termin ukazania się 

książki to czerwiec 2008. 

 

3. 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 
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i międzynarodowym, w pierwszym okresie działalności Instytutu istotne było uczestnictwo osób 

związanych z Instytutem między innymi w następujących imprezach naukowych: 

− warsztat „Legal Ethics: Its Horizon and Mandates”, który odbył się 2 sierpnia 2007 roku w 

Krakowie w ramach XXIII Światowego Kongresu „Law and Legal Cultures in 21st Century: 

Diversity and Unity” organizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Filozofii 

Prawa i Filozofii Społecznej IVR, 

− sesja naukowa „Rozdział funkcji Prokuratora generalnego od stanowiska Ministra 

Sprawiedliwości”, która odbyła się 9 października 2007 r. na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego, której współorganizatorem było Stowarzyszenie 

Prokuratorów RP, 

− konferencja naukowa „Etyka profesji prawniczych – wyzwania współczesności”, która 

odbyła się w dniach 15-17 listopada 2007 r. w Sieniawie k. Przeworska, zorganizowana przez 

Zakład Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu 

Rzeszowskiego.
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Sprawozdanie finansowe 

z działalności Instytutu w 2007 roku 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień kończący rok obrotowy tj. na dzień 31 

grudnia 2007 roku.  

 

Podmiot sporządzający sprawozdanie: 

 

FUNDACJA INSTYTUT ETYKI PRAWNICZEJ 

UL. SZWANKOWSKIEGO 4A/27 

01 – 318 WARSZAWA 

NIP: 522 – 283 – 27 – 03 

REGON: 140759860 

 

Sprawozdanie sporządzono za rok obrotowy trwający od 26 października 2006 roku do 31 

grudnia 2007 roku. 

 

 

BILANS 

   

Aktywa Stan na 
26.10.2006 

Stan na 
31.12.2007 

A. Aktywa trwałe               0 zł                0 zł  
I. Wartości niematerialne i prawne               0 zł                0 zł  
II. Rzeczowe aktywa trwałe               0 zł                0 zł  
III. Należności długoterminowe               0 zł                0 zł  
IV. Inwestycje długoterminowe               0 zł                0 zł  
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe               0 zł                0 zł  

B. Aktywa obrotowe 
              0 zł  

    5 249,65 
zł  
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I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych               0 zł                0 zł  
II. Należności krótkoterminowe               0 zł                0 zł  

III. Inwestycje krótkoterminowe 
              0 zł  

     5 249,65 
zł  

1. Środki pieniężne 
              0 zł  

     5 249,65 
zł  

2. Pozostałe aktywa finansowe               0 zł                0 zł  
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe               0 zł                0 zł  

Suma aktywów 
              0 zł  

    5 249,65 
zł  

   

Pasywa Stan na 
26.10.2006 

Stan na 
31.12.2007 

A. Fundusze własne 
              0 zł  

    5 127,93 
zł  

I. Fundusz statutowy 
              0 zł  

     1 000,00 
zł  

II. Fundusz z aktualizacji wyceny               0 zł                0 zł  

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 
              0 zł  

     4 127,93 
zł  

1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)  
              0 zł  

     4 127,93 
zł  

2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)               0 zł                0 zł  
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania               0 zł         121,72 zł  
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek               0 zł                0 zł  

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 
              0 zł  

       121,72 
zł  

1. Kredyty i pożyczki               0 zł                0 zł  

2. Inne zobowiązania 
              0 zł  

       122,00 
zł  

3. Fundusze specjalne               0 zł                0 zł  
III. Rezerwy na zobowiązania               0 zł                0 zł  
IV. Rozliczenie międzyokresowe               0 zł                0 zł  
1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów               0 zł                0 zł  
2. Inne rozliczenia międzyokresowe               0 zł                0 zł  

Suma pasywów 
              0 zł  

    5 249,65 
zł  
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RACHUNEK WYNIKÓW 
 

Rachunek wyników 
Stan na 

31.12.2007 

A. Przychody z działalności statutowej 8 000,00 zł 

I. Składki brutto określone statutem 0 zł 

II. Inne przychody określone statutem  8 000,00 zł 

B. Koszty realizacji zadań statutowych 3 528,74 zł 

C. Wynik finansowy na działalności statutowej 4 471,26 zł 

D. Koszty administracyjne 347,50 zł 

1. Zużycie materiałów i energii 0 zł 

2. Usługi obce 277,50 zł 

3. Podatki i opłaty 70,00 zł 

4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0 zł 

5. Amortyzacja 0 zł 

6. Pozostałe 0 zł 

E. Pozostałe przychody 0 zł 

F. Pozostałe koszty 0 zł 

G. Przychody finansowe 4,17 zł 

H. Koszty finansowe 0 zł 

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności 4 127,93 zł 

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0 zł 

1. Zyski nadzwyczajne 0 zł 

2. Straty nadzwyczajne 0 zł 

K. Wynik finansowy ogółem 4 127,93 zł 

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego - 

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego 4 127,93 zł 
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INFORMACJA DODATKOWA 

 

1) Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn 

ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego 

 

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 roku poprzedniego, gdyż rok obrotowy 26.10.2006 – 31.12.2007 jest pierwszym 

rokiem obrotowym Fundacji Instytut Etyki Prawniczej. 

 

2) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

 

Jedynymi aktywami Fundacji Instytut Etyki Prawniczej są środki finansowe zgromadzone w 

gotówce oraz na rachunku bankowym.  

 

Fundacja korzysta z lokalu, w którym mieści się siedziba Fundacji, na podstawie umowy 

użyczenia. 

 

Pasywa Fundacji są następujące: fundusz własny (tzw. fundusz założycielski) w kwocie 

1 000,00 zł, którego wysokość została określona w akcie założycielskim Fundacji, wynik 

finansowy Fundacji oraz zobowiązania.  

 

3) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w 

tym przychodów określonych statutem 

 

Fundacja Instytut Etyki Prawniczej w roku obrotowym 26.10.2006 – 31.12.2007 osiągnęła: 

− przychody statutowe w wysokości 8 000,00 zł (w całości przychody z tytułu otrzymanych 

darowizn), oraz  
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− przychody finansowe w wysokości 4,17 zł (w całości przychody z tytułu kapitalizacji 

odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym).   

 

4) Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne 

określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych 

 

Wszystkie koszty, w łącznej kwocie wynoszącej 3 876,24 zł, które Fundacja poniosła w roku 

obrotowym 26.10.2006 – 31.12.2007 miały charakter świadczeń pieniężnych. 

 

Fundacja w roku obrotowym 26.10.2006 – 31.12.2007 poniosła: 

− koszty działalności statutowej w wysokości 3 528,74 zł, 

− koszty administracyjne w wysokości 347,50 zł, z czego koszty usług obcych (tu opłaty za 

prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje od przelewów) wyniosły 277,50 zł, a 

koszty opłat sądowych wyniosły 70,00 zł. 

   

5) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 

 

W następnym roku obrotowym fundusz statutowy zostanie zwiększony o kwotę 4 127,93 zł, 

tj. o kwotę dodatniego wyniku finansowego, o ile taka decyzja zostanie podjęta przez Zarząd 

Fundacji.  

 

Fundusz statutowy Fundacji jest wykorzystywany w całości na pokrycie kosztów działalności 

statutowej. 

 

6) Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z 

działalnością statutową 

 

Fundacja nie udzieliła w okresie sprawozdawczym, za który zostało sporządzone niniejsze 

sprawozdanie, żadnych gwarancji i poręczeń. 

 

Obecnie, według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku, Fundacja posiada zobowiązania na 

łączną kwotę 121,72 zł. 
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7) Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku 

i źródłach ich finansowania 

 

W następnym roku obrotowym przychody statutowe Fundacji w zakresie świadczeń 

pieniężnych, zwłaszcza w zakresie darowizn winny zostać zwiększone. Przychody finansowe 

winny pozostać na zbliżonym poziomie. 

 

Koszty działalności statutowej Fundacji prawdopodobnie ulegną zwiększeniu, co jest 

związane z planowanym rozpoczęciem działalności wydawniczej.  

 

Pozostałe koszty Fundacji, w tym koszty administracyjne powinny pozostać na zbliżonym 

poziomie. 

 

Jedynymi składnikami majątku Fundacji będą środki pieniężne zgromadzone w gotówce oraz 

na rachunku bankowym Fundacji. 

 


