
 

 

 

 

 

 
  

 

Sprawozdania fundacji  
Instytut Etyki Prawniczej 

 
 
 

w tym: 

Sprawozdanie z działalności w 2011 roku 

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok 

 
 
 
 

 

 

 

Warszawa, 15 lutego 2012 roku 



 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 
INSTYTUT ETYKI PRAWNICZEJ ZA ROK 2011 

 
 
 
Niniejsze sprawozdanie z działalność zostało sporządzone w wykonaniu obowiązku wynikającego z 
art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. 
zm.) zgodnie z układem wskazanym w § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 137, poz. 1539). 
 
1. NAZWA, SIEDZIBA I ADRES (ADRES DO KORESPONDENCJI) 
 

Fundacja Instytut Etyki Prawniczej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szwankowskiego 4A lok. 27, 
01-318 Warszawa (zwana dalej „Instytut”). Adres do korespondencji jak powyżej. 
 
Adresy poczty elektronicznej: 
pawel.skuczynski@etykprawnicza.pl 
michal.boryczka@etykaprawnicza.pl 

 
2. 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. 
 
3. DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU  

 Paweł Skuczyński – Prezes Zarządu, 

 Michał Boryczka – Członek Zarządu. 
 
4. OKREŚLENIE CELÓW STATUTOWYCH  

 
Do celów statutowych 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 społe-

czeństwie, 
4. szerzenie kultury prawnej, przyczynianie się do kształtowania postaw służących godności za-

wodów prawniczych oraz kreowanie w świadomości społecznej pozytywnego wizerunku 
prawnika, 

5. działanie na rzecz reformy modelu praktyki prawniczej oraz zawodów prawniczych, w szcze-
gólności 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. 
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5. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW STA-
TUTOWYCH, W TYM NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO, 
A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W JEJ DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH FINANSO-
WYCH 

 
Instytut w 2011 roku realizował zarówno projekty stałe (redagowanie serwisu internetowego 
etyki prawniczej i zawodów prawniczych www.etykaprawnicza.pl, edycja książkowej serii wy-
dawniczej Biblioteka Etyki Prawniczej), jak i prowadził bieżącą działalność (organizacja i udział w 
konferencjach, wsparcie projektów Studenckiego Stowarzyszenia Etyki Prawniczej). Wszystkie 
działania Instytutu w 2011 roku odbywały się w ramach projektu Prawnik jako obywatel, który 
będzie również kontynuowany w 2012 roku. Instytut podejmował w 2011 roku następujące dzia-
łania:  

 
1) Redagowanie serwisu internetowego www.etykaprawnicza.pl  

 
Wortal www.etykaprawnicza.pl został uruchomiony na początku czerwca 2007 roku. W 2011 
kontynuował on swoją działalność poprzez codzienne aktualizacje. W 2011roku w skład redakcji 
wchodziły 4 osoby.  
 
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 Li-
brary.  

 
Od momentu powstania można obserwować pozytywne tendencje w zakresie popularności wor-
talu, co przejawia się nie tylko we wzroście liczby odwiedzin, lecz także we wzroście liczby stałych 
gości serwisu oraz średnim czasie spędzonym na jego stronach.  
 
W 2011 r. wydany został również raport za 2010 r. zatytułowany „Sądownictwo i zawody prawni-
cze w debacie publicznej” przygotowany przez redakcję wortalu.  

 
2) Edycja serii wydawniczej Biblioteka Etyki Prawniczej  

 
Seria wydawnicza Biblioteka Etyki Prawniczej jest z założenia otwarta na wszelkie pozycje z zakre-

su problematyki etyki prawniczej i zawodów prawniczych. Po rozmowach z kilkoma wydawnic-

twami 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 ro-

ku. Publikacja została dofinansowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu War-

szawskiego oraz Fundację Uniwersytetu Warszawskiego.  

 

Drugą pozycję serii stanowi „Etyka sytuacyjna prawnika” autorstwa Marcina Pieniążka, która uka-

zała się w 2008 roku, będąca skróconą wersją obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim pracy 

doktorskiej. Publikacja została dofinansowana przez Instytut.  



Trzecią pozycję serii stanowi „Etyka w administracji publicznej” autorstwa Iwony Boguckiej i To-
masza Pietrzykowskiego, która ukazała się w 2009 roku. Publikacja została dofinansowana przez 
Instytut. 

 
Czwartą pozycję serii stanowi „Status etyki prawniczej” autorstwa Pawła Skuczyńskiego, która 
ukazała się w 2010 roku, będąca redakcyjnie poprawioną wersją rozprawy doktorskiej „Filozo-
ficzny i metodologiczny status etyki prawniczej” obronionej na Uniwersytecie Warszawskim. Pra-
ca została nagrodzona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor Barbarę Kudrycką 
jako rozprawa doktorska stanowiąca osiągnięcie naukowe. Publikacja została dofinansowana 
przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego.  

 

Piątą pozycję serii stanowi „Edukacja etyczna prawników – cele i metody” pod redakcją naukową 

Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego, która ukazała się w 2010 r., będąca zbiorem refera-

tów wygłoszonych podczas konferencji o tym samym tytule współorganizowanej przez Instytut w 

2009 roku. Publikacja została dofinansowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego.  

 

Szóstą pozycję serii stanowi praca zbiorowa „Etyka prawnicza – stanowiska i perspektywy 2” pod 

redakcją naukową Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego, która ukazała się w 2011 r. i sta-

nowi kontynuację publikacji z 2008 roku. Na zbiór składa się kilkanaście opracowań, podzielonych 

na trzy, wyróżnione na potrzeby publikacji, części. Są one poświęcone socjologicznym proble-

mom zawodów prawniczych, różnym aspektom granic, jakie stawia się działalności prawnika na 

rzecz klienta, i wreszcie problemom deontologii zawodowej, przez które to pojęcie rozumie się 

ogólniejsze kwestie ze sfery etyki prawniczej, pozostające w ścisłym związku z praktyką prawa, a 

dotyczące zarówno mającej podstawowe znaczenie dla zawodów zaufania publicznego tajemnicy 

zawodowej, jak i etyki szczególnych grup zawodowych stosujących prawo. 

 

3) Konferencja „Reformy i przemiany sądownictwa i zawodów prawniczych”  

 

Dnia 8 listopada 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja „Reformy i prze-

miany sądownictwa i zawodów prawniczych” zorganizowana z okazji 10. rocznicy powstania Stu-

denckiego Stowarzyszenia Etyki Prawniczej i 5. rocznicy powstania Instytutu Etyki Prawniczej.  

 

Podczas konferencji wystąpili m.in. Prof. dr hab. Tomasz Stawecki, Prof. dr hab. Tadeusz Ereciń-

ski, Prezes Sądu Najwyższego (Izba Cywilna), Prof. dr hab. Hubert Izdebski, Adw. Jakub Jacyna, 

przewodniczący Komisji Etyki Zawodowej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, R.pr. Zenon Klatka, 

przewodniczący Komisji ds. Etyki przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, Dr Paweł Łabieniec z 

Uniwersytetu Łódzkiego oraz Dr Mateusz Stępień z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

Obrady były podzielone na trzy panele: „Rola władzy sądowniczej a wyzwania dla reformatorów 

sądownictwa”, „Struktura wolnych zawodów prawniczych a etyka zawodowa”, „Edukacja praw-

nicza i edukacja etyczna prawników”. 

 

4) Publikacja okolicznościowa „10 lat Studenckiego Stowarzyszenia Etyki Prawniczej” 

 

Z okazji jubileuszu, wydana została również publikacja okolicznościowa „10 lat Studenckiego Sto-

warzyszenia Etyki Prawniczej”. W pierwszej części zatytułowanej „Główne kierunki rozwoju etyki 

prawniczej w Polsce”, dr Paweł Skuczyński dokonał analizy przemian w podejściu do etyki praw-

niczej na przestrzeni dekad i zaprezentował planowane kierunki jej dalszego rozwoju. Druga część 

publikacji autorstwa Igi Małobęckiej, prezesa Studenckiego Stowarzyszenia Etyki Prawniczej zo-



stała ujęta w formie kroniki i stanowi podsumowanie działalności oraz osiągnięć naukowych sto-

warzyszenia.  

 

5) Uczestnictwo w konferencjach i seminariach poświęconych etyce prawniczej 

 

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

matyką szeroko rozumianych zawodów prawniczych w działalności Instytutu istotne było uczest-

nictwo osób związanych z Instytutem między innymi w następujących wydarzeniach: 

 6 maja 2011 r. - wykład „Praca pro bono a pomoc prawna i profesjonalizm prawniczy” pod-

czas XV Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Etyka a profesjona-

lizm prawników” zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkie-

go. 

 17 września 2011 r. -  udział w dyskusji panelowej zatytułowanej „Etyka fundraisingu i pozy-

skiwania funduszy przez organizacje pozarządowe” podczas VI Ogólnopolskiego Forum Inicja-

tyw Pozarządowych, które odbyło się w Warszawie. 

 27 września 2011 r. -  udział w debacie pt. „Zasady etyki sędziowskiej – teoria i praktyka” zor-

ganizowanej przez Kolegium Redakcyjne Kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa”. 

 13-14 października 2011 r. - udział debacie zatytułowanej „Dlaczego fundraising musi opierać 

się na etyce” w ramach I Kongresu Etyki Fundraisingu zorganizowanego przez Polskie Stowa-

rzyszenie Fundraisingu. 

 

6) Współpraca ze Studenckim Stowarzyszeniem Etyki Prawniczej 
 

Studenckie Stowarzyszenie Etyki Prawniczej jest uczelnianą organizacją studencką Uniwersytetu 
Warszawskiego, z którym Instytut współpracuje od początku swojego istnienia. W ramach współ-
pracy Instytut zobowiązał się m.in. do finansowego i organizacyjnego wspierania Stowarzyszenia. 
W 2011 roku Instytut wsparł finansowo, a osoby związane z Instytutem wspólnie ze studentami 
wzięły udział w następujących projektach:  

 wykład specjalizacyjny „Etyka prawnicza”, który odbywał się na Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Warszawskiego od lutego do czerwca 2011 oraz towarzyszące mu cykliczne 
warsztaty. 

 Debata zatytułowana „Prawnik na abonament? Przemiany rynku usług prawniczych w Pol-
sce”. 

 
6. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG WPISU DO REJESTRU 

PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
 

Instytut nie prowadzi działalności gospodarczej.  
 
7. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI 
 

Odpisy uchwał stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.  
 
8. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW, Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ 

(NP. SPADEK, ZAPIS, DAROWIZNA, ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH, W TYM Z 
BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY), ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ 
FUNDACJĘ W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIAD-
CZEŃ; JEŻELI PROWADZONO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, WYNIK FINANSOWY TEJ DZIAŁAL-
NOŚCI ORAZ PROCENTOWY STOSUNEK PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPO-
DARCZEJ DO PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ  
 



Informację o wysokości uzyskanych przychodów zawiera sprawozdanie finansowe Instytutu za 
rok obrotowy 2011. 
 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Instytutu nie realizował żadnych odpłatnych 
świadczeń. 
 
Jak wskazano w pkt. 6 powyżej Instytut nie prowadzi działalności gospodarczej stąd w niniejszym 
sprawozdaniu oraz sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011 pominięto informacje dot. 
wyniku finansowego działalności gospodarczej oraz procentowego stosunku przychodu osiągnię-
tego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. 
 

9. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA: A) REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH, 
B) ADMINISTRACJĘ (CZYNSZE, OPŁATY TELEFONICZNE, POCZTOWE ITP.), C) DZIAŁALNOŚĆ GO-
SPODARCZĄ, D) POZOSTAŁE KOSZTY 
 
Informację o poniesionych kosztach zawiera sprawozdanie finansowe Instytutu za rok obrotowy 
2011. 

 
10. DANE O LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI Z PODZIAŁEM WEDŁUG ZAJMOWANYCH 

STANOWISK I Z WYODRĘBNIENIEM OSÓB ZATRUDNIONYCH WYŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI GO-
SPODARCZEJ 
 

Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Stanowiska 

Umowa o pracę 0 --- 

Umowa zlecenia 0 --- 

Umowa o dzieło 3 Redaktorzy wortalu 
www.etykaprawnicza.pl  

Powołanie 11 Członkowie Zarządu oraz Rady 
Instytutu 

 
Żadna z ww. osób nie jest zatrudniona w działalności gospodarczej, gdyż Instytut takiej działalno-
ści nie prowadzi. 
 

11. DANE O ŁĄCZNEJ KWOCIE WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH PRZEZ FUNDACJE Z PODZIAŁEM NA 
WYNAGRODZENIA, NAGRODY, PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA, Z WYODRĘBNIENIEM CAŁOŚCI 
TYCH WYNAGRODZEŃ OSÓB ZATRUDNIONYCH WYŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
 
W roku 2011 Instytut nie zatrudniał żadnej osoby na podstawie umowy o pracę lub podobnego 
stosunku prawnego. 
 
Z tytułu zawartych umów o dzieło (i przeniesienie praw autorskich majątkowych) Instytut wypła-
cił łączną kwotę wynagrodzeń w wysokości 1 060,00 zł brutto.  
 
Instytut nie prowadził działalności gospodarczej w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem 
toteż nie jest możliwe wyodrębnienie całości wynagrodzeń osób zatrudnionych w działalności go-
spodarczej. 
 

12. DANE O WYSOKOŚCI ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA WY-
PŁACONEGO ŁĄCZNIE CZŁONKOM ZARZĄDU I INNYCH ORGANÓW FUNDACJI ORAZ OSOBOM 
KIERUJĄCYM WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Z PODZIAŁEM NA WYNAGRODZENIA, 
NAGRODY, PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA 
 
Członkom Zarządu i Rady Instytutu nie wypłacono żadnych wynagrodzeń, w jakiejkolwiek formie. 
 



Z uwagi na nieprowadzenie przez Instytut działalności gospodarczej nie wyodrębniono w powyż-
szej informacji wynagrodzeń osób kierujących taką działalnością.  
 
Instytut nie prowadził działalności gospodarczej toteż nie zatrudniał osób kierujących działalno-
ścią gospodarczą, a tym samym nie wypłacał takim osobom żadnych wynagrodzeń. 
 

13. DANE O WYDATKACH NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECENIA  
 
Instytut nie zawierał umów zlecenia w okresie objętym sprawozdaniem. 
 

14. DANE O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJE POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH, Z PODZIAŁEM WEDŁUG 
ICH WYSOKOŚCI, ZE WSKAZANIEM POŻYCZKOBIORCÓW I WARUNKÓW PRZYZNANIA POŻYCZEK 
ORAZ Z PODANIEM PODSTAWY STATUTOWEJ UDZIELANIA TAKICH POŻYCZEK 

 
Instytut nie udzielał żadnych pożyczek w okresie objętym sprawozdaniem. 

 
15. DANE O KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM BANKU 

 
Na dzień 31 grudnia 2011 roku (dzień, na który sporządzono niniejsze sprawozdanie) Instytut po-
siadał kwotę 19 226,10 zł na rachunku bieżącym w Banku Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie. 
 

16. DANE O WARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚCI OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB NABY-
TYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM TYCH SPÓŁEK 
 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Instytut nie nabył ani nie objął żadnych obligacji 
czy też udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. 

 
17. DANE O NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH, ICH PRZEZNACZENIU ORAZ WYSOKOŚCI KWOT WY-

DATKOWANYCH NA TO NABYCIE 
 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Instytut nie nabył żadnej nieruchomości. 
 

18. DANE O NABYTYCH POZOSTAŁYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH 
 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Instytut nie nabył innych środków trwałych. 
 

19. DANE O WARTOŚCI AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH SPRA-
WOZDANIACH FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH 
 
Informacje o wartości aktywów i zobowiązań Instytutu zostały przedstawione w sprawozdaniu fi-
nansowym za rok obrotowy 2011. 
 

20. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE 
(USŁUGI, PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU FI-
NANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI 
 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Instytut nie prowadził tego typu działalności. 
 

21. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKO-
WYCH, A TAKŻE INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH 
 
Dochody Instytutu są wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 
ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na ich całkowite przezna-
czenie na cele statutowe. Instytut w związku z rocznym rozliczeniem podatku dochodowego 



składa roczną deklarację CIT-8 oraz deklarację CIT-8/O (w związku ze zwolnieniem, o którym mo-
wa powyżej).  
 
W roku podatkowym 2011 Instytut, jako płatnik, był zobowiązany do wpłacenia na rachunek 
Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo pobranych zaliczek na podatek dochodowy od wyna-
grodzeń wypłaconych na podstawie umów o dzieło. Zaliczki zostały wpłacone na rachunek ww. 
urzędu. W związku z rozliczeniem ww. podatku dochodowego od osób fizycznych Instytut składa 
stosowne roczne deklaracje oraz imienne informacje o wysokości dochodu. 
 
Instytut nie jest zarejestrowany jako podatnik czynny VAT. 
 
W zakresie pozostałych podatków na Instytucie nie ciążył żaden obowiązek ani zobowiązanie po-
datkowe. 
 

22. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH 
 
W Instytucie nie były przeprowadzane żadne kontrole w okresie objętym niniejszym sprawozda-
niem. 
 
 
 

___________________ 
Paweł Skuczyński 

Prezes Zarządu 

___________________ 
Michał Boryczka 
Członek Zarządu 

 
 



 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI 
INSTYTUT ETYKI PRAWNICZEJ ZA ROK 2011 

 
 
 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY TRWAJĄCY OD 
01.01.2011 DO 31.12.2011 

 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 
23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 
Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachun-
kowości (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie-
będących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137 poz. 1539 
z późn. zm.). 
 
1. NAZWA, SIEDZIBA I ADRES  
 

Fundacja Instytut Etyki Prawniczej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szwankowskiego 4A lok. 27, 
01-318 Warszawa (zwana 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, semina-
riów, 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 korporacja-
mi prawniczymi, administracją państwową oraz samorządową w zakresie służącym realizacji 
celów i zadań Instytutu, 

 58.1 – Działalność wydawnicza, w szczególności wydawanie publikacji książkowych oraz cza-
sopism, 

 73 – Promocja w mediach, audiowizualnych środkach przekazu oraz w internecie, 

 63.12.Z – Uruchomienie i redagowanie internetowego wortalu poświęconego celom Instytu-
tu,  

 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 statutowych 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 społe-

czeństwie, 
4. szerzenie kultury prawnej, przyczynianie się do kształtowania postaw służących godności za-

wodów prawniczych oraz kreowanie w świadomości społecznej pozytywnego wizerunku 
prawnika, 

5. działanie na rzecz reformy modelu praktyki prawniczej oraz zawodów prawniczych, w szcze-
gólności 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  
 
Niniejsze roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.  
 

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 AK-
TYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI), POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPO-
SOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

 
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych la-
tach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny akty-
wów 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 rachunkowo-
ści w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporzą-
dzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunko-
wości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności 
gospodarczej. 



 
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 lok. 27, 01-318 Warszawa 
NIP: 522-28-32-703 REGON: 140759860 

 
BILANS 

 
 
 

___________________ 
Paweł Skuczyński 

Prezes Zarządu 

 
 
 

___________________ 
Michał Boryczka 
Członek Zarządu 

 

 AKTYWA Stan na (w zł)  PASYWA Stan na (w zł) 

1 2 31.12.2010 31.12.2011 1 2 31.12.2010 31.12.2011 

A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusze własne 22 544,33 17 231,01 

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I Fundusz statutowy 13 021,58 22 544,33 

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 9 522,75 5 313,32 

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 9 522,75 0,00 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0,00 5 313,32 

B Aktywa obrotowe 23 088,33 19 299,51 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 544,00 2 068,50 

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

II Należności krótkoterminowe 0,00 0,00 

II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 544,00 2 068,50 

1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

2 Inne zobowiązania 544,00 2 068,50 

3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 

III Inwestycje krótkoterminowe 23 088,33 19 299,51 III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

1 Środki pieniężne 23 088,33 19 299,51 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 aktywów 23 088,33 19 299,51   Suma pasywów 23 088,33 19 299,51 
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INSTYTUT ETYKI PRAWNICZEJ 
ul. Szwankowskiego 4A/27, 01-318 Warszawa 
NIP: 522-28-32-703 REGON: 140759860 

 
RACHUNEK WYNIKÓW 

 

Pozycja Wyszczególnienie 

Kwota za poprzedni rok 
obrotowy w zł  

Kwota za bieżący rok obro-
towy w zł 

31.12.2010 31.12.2011 

1 2 3 4 

A. Przychody z działalności statutowej 18 651,40 19 123,50 

I. Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 

II. Inne przychody określone statutem 18 651,40 19 123,50 

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 18 651,40 19 123,50 

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

3 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 0,00 

B. Koszty realizacji zadań statutowych 2 760,65 23 233,62 

1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicz-
nego 

2 760,65 23 233,62 

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

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 0,00 

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

15 890,75 (-) 4 110,12 

D. Koszty administracyjne 6 618,00 1 469,56 

1 Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00 

2 Usługi obce 363,80 391,55 

3 Podatki i opłaty 1 086,20 160,00 

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 168,00 900,00 

5 Amortyzacja 0,00 0,00 

6 Pozostałe 0,00 18,01 

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 250,00 266,36 

H. Koszty finansowe 0,00 0,00 

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

9 522,75 (-) 5 313,32 

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) 9 522,75 (-) 5 313,32 

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 9 522,75 (-) 5 313,32 

 
 

___________________ 
Paweł Skuczyński 

Prezes Zarządu 

 
 

___________________ 
Michał Boryczka 
Członek Zarządu 
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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 kasie oraz na rachunku bankowym.  
 
Instytut korzysta z lokalu, w którym mieści się jego siedziba, na podstawie umowy użyczenia. 
 
1) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przycho-

dów określonych statutem 
 
Przychody z działalności statutowej 19 123,50 zł 

Składki brutto określone statutem 0,00 zł 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 19 123,50 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 

5 000,00 zł 

Kwoty otrzymane z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 723,50 zł 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

Pozostałe przychody określone statutem 0,00 zł 

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

0,00 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 266,36 zł 

Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00 zł 

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 266,36 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 

 
Instytut w roku 2011 otrzymał nieodpłatne świadczenia w postaci użyczenia lokalu, w którym mieści 
się siedziba Instytutu wycenione na kwotę 462,00 zł miesięcznie tj. 5 544,00 zł rocznie. 
 
 
 
2) Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone 

statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych 
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Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 23 233,62 zł 

świadczenia pieniężne 23 233,62 zł 

Koszty związane z wydaniem publikacji "Etyka prawnicza. Stanowiska i perspekty-
wy 2." 

10 000,00 zł 

Koszty związane z organizacją Konferencji „Reformy i przemiany sądownictwa i 
zawodów prawniczych” 

8 818,14 zł 

Koszty związane z funkcjonowaniem wortalu www.etykaprawnicza.pl, w tym 
wykonanie nowej strony www (z wyłączeniem wynagrodzeń oraz podatków od 
wynagrodzeń) 

4 034,40 zł 

Koszty związane z współorganizowaniem wykładu specjalizacyjnego „Etyka praw-
nicza” 

241,08 zł 

Pozostałe koszty 140,00 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 0,00 zł 

świadczenia pieniężne 0,00 zł 

świadczenia niepieniężne 0,00 zł 

Koszty administracyjne 1 469,56 zł 

- zużycie materiałów i energii 0,00 zł 

- usługi obce 391,55 zł 

- podatki i opłaty 160,00 zł 

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 900,00 zł 

- amortyzacja 0,00 zł 

- pozostałe koszty 18,01 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 krótko-
terminowe 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 inwe-
stycyjnych 

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 

 
3) Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach 

ich finansowania 
 
W następnym roku obrotowym planuje się utrzymanie na zbliżonym poziomie: (i) przychodów statu-
towych Instytutu w zakresie świadczeń pieniężnych, w postaci darowizn oraz przychodów z 1% po-
datku dochodowego od osób fizycznych, oraz (ii) przychodów finansowych. 
 

http://www.etykaprawnicza.pl/
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Planuje się znaczne zwiększenie kosztów działalności statutowej Instytutu, z uwagi na zamierzoną 
realizację projektów wydawniczych. Koszty administracyjne powinny również ulec zwiększeniu z 
uwagi na planowane wypłaty w styczniu 2012 roku wynagrodzeń dla redaktorów serwisu 
www.etykaprawnicza.pl za wykonanie dzieł w roku 2011. 
 
Jedynymi składnikami majątku Instytutu pozostaną środki pieniężne w kasie oraz na rachunku ban-
kowym. 
 
4) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego i z aktualizacji 

wyceny 
 

Wyszczególnienie 
Fundusz 

statutowy z aktualizacji wyceny 

1. Stan na początek roku obrotowego (01.01.2011) 13 021,58 zł 0,00 zł 

a. zwiększenia 9 522,75 zł 0,00 zł 

- z zysku 9 522,75 zł 0,00 zł 

- inne 0,00 zł 0,00 zł 

b. zmniejszenia 0,00 zł 0,00 zł 

- pokrycie straty 0,00 zł 0,00 zł 

- inne 0,00 zł 0,00 zł 

2. Stan na koniec okresu obrotowego (31.12.2011) 22 544,33 zł 0,00 zł 

 
W następnym roku obrotowym, zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 li-
stopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących 
spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, zwiększeniu ulegną koszty dzia-
łalności o kwotę 5 313,32 zł, tj. o kwotę ujemnego wyniku finansowego.  
 
Fundusz statutowy Instytutu przeznacza się w całości na działalność statutową Instytutu. 
 
5) Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń, pożyczek i innych zobowiązań związanych z 

działalnością statutową 
 

Rodzaj zobowiązania 

Stan na* 

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 

1. gwarancje  0,00 zł  0,00 zł 

2. poręczenia  0,00 zł  0,00 zł 

3. kaucje i wadia  0,00 zł  0,00 zł 

4. inne zobowiązania  544,00 zł   2 068,50 zł 

Razem 544,00 zł 2 068,50 zł 
* według bilansu Instytutu na dzień 31.12.2010 oraz 31.12.2011.  

 
Instytut nie udzielił w okresie, za który zostało sporządzone niniejsze sprawozdanie, żadnych gwaran-
cji i poręczeń. 
 
Instytut nie udzielał w okresie, za który zostało sporządzone niniejsze sprawozdanie, żadnych poży-
czek. 
 

 
___________________ 

Paweł Skuczyński 
Prezes Zarządu 

 
___________________ 

Michał Boryczka 
Członek Zarządu 
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