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Sprawozdanie merytoryczne z działalności
fundacji Instytut Etyki Prawniczej w 2009 roku
Instytut Etyki Prawniczej w 2009 roku realizował zarówno projekty stałe (redagowanie serwisu
internetowego etyki prawniczej i zawodów prawniczych www.etykaprawnicza.pl, edycja książkowej serii wydawniczej Biblioteka Etyki Prawniczej), jak i prowadził bieżącą działalność (organizacja i udział w konferencjach, wsparcie projektów Studenckiego Stowarzyszenia Etyki Prawniczej).
Instytut Etyki Prawniczej podejmował w 2009 roku następujące działania:
1. Redagowanie serwisu internetowego www.etykaprawnicza.pl
Wortal www.etykaprawnicza.pl został uruchomiony na początku czerwca 2007 roku. W 2009
kontynuował on swoją działalność poprzez codzienne aktualizacje. W 2009 roku w skład redakcji
wchodziły trzy 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
Library.

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 2009 roku:
Koszty wynagrodzeń
Hosting i domena
Razem

4.032,00
292,80
4.324,80

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, która
ukazała się w 2008 roku, będąca skróconą wersją obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim pracy doktorskiej. Publikacja została dofinansowana przez Instytut Etyki Prawniczej kwotą 10.000
zł.
Trzecią pozycję serii stanowi „Etyka w administracji publicznej” autorstwa Iwony Boguckiej i
Tomasza Pietrzykowskiego, która ukazała się w 2009 roku. Publikacja została dofinansowana
przez Instytut Etyki Prawniczej kwotą 8.000 zł.
3. Konferencja „Edukacja etyczna prawników – cele i metody”
Konferencja „Edukacja etyczna prawników – cele i metody” odbyła się 8 czerwca 2009 roku. Jej
współorganizatorem był Instytut Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego, a patronem Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Punktem wyjścia
był fakt, iż rozporządzeniem Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 12 lipca 2007 r., ustanawiającego m.in. standardy kształcenia na kierunku prawo zobowiązało wydziały prawa w Polsce do umieszczenia w programach kształcenia prawniczego treści poszerzających wiedzę humanistyczną, w szczególności z zakresu etyki prawniczej – wymienionej obok filozofii, psychologii
czy socjologii. W konsekwencji etyka prawnicza znalazła się w programach nauczania w zasadzie
wszystkich wydziałów prawa w Polsce.
Podstawowym celem konferencji „Edukacja etyczna prawników – cele i metody” była wymiana
doświadczeń dotyczących dydaktyki etyki prawniczej. Dlatego też poruszone zostały zarówno
zagadnienia edukacji etycznej w ogóle i jej stosunku do kształcenia z zakresu etyki zawodowej, jak
i szczegółowe kwestie treści zawartych w syllabusach etyki prawniczej w naszym kraju. Osobno
dyskutowane były kwestie celów edukacji etycznej prawników, a w szczególności ich minimalistycznych i maksymalistycznych ujęć oraz relatywizacji do modeli kształcenia prawniczego. Podjęte zostały także problemy metod edukacji etycznej prawników i ich efektywności, ze szczególnym
uwzględnieniem kształcenia klinicznego oraz tzw. pervasive method.

W obradach udział wzięli prof. dr hab. Magdalena Środa, Uniwersytet Warszawski (referat „Edukacja etyczna a etyka zawodowa”), prof. dr hab. Hubert Izdebski, Uniwersytet Warszawski (referat „Syllabus etyki prawniczej - doświadczenia polskie”), dr Iwona Bogucka, Uniwersytet Śląski
(referat „Minimalistyczne i maksymalistyczne cele edukacji etycznej prawników”), dr Paweł Łabieniec, Uniwersytet Łódzki (referat „Etyka prawnicza w ogólnym i wyspecjalizowanym typie
kształcenia prawniczego”), dr Paweł Skuczyński, Uniwersytet Warszawski (referat „Pervasive
method w edukacji etycznej a kierunki badań w etyce prawniczej”) oraz mgr Łukasz Bojarski,
Helsińska Fundacja Praw Człowieka (referat „Etyka prawnicza w praktyce na przykładzie edukacji klinicznej”). Do druku przygotowywana jest pokonferencyjna publikacja.
4. Seminarium badawcze „Granice działalności prawnika na rzecz klienta”
W roku 2009 kontynuowane było organizowane wspólnie z Instytutem Nauk o Państwie i Prawie
Uniwersytetu Warszawskiego seminarium „Granice działalności prawnika na rzecz klienta”. W
tym czasie odbyły się następujące spotkania:
referat „Obowiązek przestrzegania prawa przy świadczeniu usług prawnych”, prof. dr hab.
Tomasz Stawecki, Uniwersytet Warszawski, 20 stycznia 2009 r.,
referat „Niezależność i niezawisłość a konflikt interesów”, dr Paweł Łabieniec, Uniwersytet
Łódzki, Wtorek, 17 lutego 2009 r.,
referat „Niektóre obowiązki prawnika wobec sądu i urzędów”, mgr Krzysztof Kaleta, Uniwersytet Warszawski, 3 marca 2009 r.,
referat „Działanie na rzecz klienta a koleżeństwo zawodowe”, mgr Łukasz Bojarski, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 26 marca 2009 r.,
referat „Reprezentacja a sprawiedliwość proceduralna”, dr Tatiana Chauvin, Uniwersytet
Warszawski, 23 kwietnia 2009 r.,
referat „Nadużycie prawa procesowego przez obrońcę w postępowaniu karnym”, mgr Maciej
Kuśmierczyk, Uniwersytet Warszawski, 19 maja 2009 r.,
referat „Ograniczenia reprezentacji w postępowaniu cywilnym”, mgr Krzysztof Matuszyk,
Uniwersytet Warszawski, 9 czerwca 2009 r.,
Do druku przygotowywana jest poseminaryjna publikacja.
5. Uczestnictwo w konferencjach i seminariach poświęconych etyce prawniczej

Z punktu widzenia przyszłej współpracy z partnerami zajmującymi się etyką prawniczą i problematyką szeroko rozumianych zawodów prawniczych w działalności Instytutu istotne było
uczestnictwo osób związanych z Instytutem między innymi w następujących wydarzeniach:
4 marca 2009 – udział w debacie panelowej „Rankingi Kancelarii – czy i komu są potrzebne?”
zorganizowanej przez redakcję miesięcznika „Kancelaria”,
16 kwietnia 2009 – udział w konferencji „Co Polacy wiedzą o prawie?”, zorganizowanej przez
Krajową Izbę Radców Prawnych,
15 września – udział w konferencji „Koniec świata prawników? Przyszłość rynku usług
prawnych” zorganizowanej przez Krajową Radę Radców Prawnych,
5 listopada – udział w konferencji „Sąd dla obywatela” zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Sędziów Polskich „Iustitia”,
27 listopada – udział w konferencji “Wartości i sukces zawodowy prawników - granice kompromisu?”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.
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
współpracy Instytut zobowiązał się m.in. do finansowego i organizacyjnego wspierania Stowarzyszenia. W 2009 roku osoby związane z Instytutem wspólnie ze studentami wzięły udział w następujących projektach:
wykład specjalizacyjny „Etyka prawnicza”, który odbywał się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od lutego do czerwca 2009,
8 stycznia 2009 – 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, patronat medialny objęli serwis www.etykaprawnicza.pl,
„Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” oraz „Edukacja Prawnicza”,
6 marca 2009 – konferencja „Marketing usług prawniczych” – zorganizowana wspólnie z
Kołem Naukowym „Prawo i Praktyka”,
27 listopada 2009 – konferencja „Wybrane aspekty odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i nauczycieli akademickich, zorganizowanej z Kołem Naukowym Administratywistów

„Ad Rem” na UAM w Poznaniu. Honorowy patronat Dziekana WPIA UAM oraz Rektora
UAM.
7. Przygotowanie realizacji programu „Prawnik jako obywatel”
Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Instytutu w dniu 17 lutego 2009 podjęto starania o uruchomienie nowych projektów w ramach programu „Prawnik jako obywatel”. Między innymi
przeprowadzono szereg konsultacji społecznych w tym zakresie oraz opracowano logotyp programu. Podjęto także starania o finansowanie programu. W 2009 roku Instytut Etyki Prawniczej
ubiegał się o następujące dotacje:
Instytucja

Kwota

Cel dotacji
Modernizacja
oraz
rozwój
wortalu
www.etykaprawnicza.pl i publikacja raportu z monitoringu prasy, organizacja seminariów i wydawanie publikacji, organizacja debaty publicznej
Organizacja debaty publicznej pt. „Połączenie zawodów prawniczych – ocena konsekwencji gospodarczych oraz deontologicznych integracji wolnych zawodów prawniczych”
Organizacja konferencji pt. „Edukacja etyczna prawników – cele i metody” oraz wydanie publikacji będącej
jej zapisem

1.

Global Fund for Community
Foundations

27 000 dol.

2.

Miasto st. Warszawa

5 187,50 zł

3.

Miasto st. Warszawa

13 000 zł

4.

Miasto st. Warszawa

14 000 zł

5.

Fundacja im. Stefana Batorego

4 800 zł

6.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

60 000 zł

7.

Instytut Spraw Publicznych
oraz Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności

20 400 zł

Inicjalizacja bezpłatnego poradnictwa prawnego w
zakresie jakości usług prawnych

8.

Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe

200 000 zł

Realizacja wszystkich projektów wchodzących w skład
programu “Prawnik jako obywatel”

9.

Fundacja CEMEX Budujemy
Przyszłość

2 000 zł

Organizacja warsztatów dla studentów przygotowujących do udzielania bezpłatnej pomocy prawnej w formie kliniki osobom poszkodowanym przez prawników
niespełniających standardów etycznych

10.

Fundacja CEMEX Budujemy
Przyszłość

24 000 zł

Prowadzenie
i
rozbudowa
wortalu
www.etykaprawnicza.pl oraz wydanie raportu z monitoringu prasy prowadzonego w roku 2009

Prowadzenie
i
www.etykaprawnicza.pl

rozbudowa

wortalu

Rozbudowa
i
modernizacja
wortalu
www.etykaprawnicza.pl oraz publikacja raportu z monitoringu prasy
Kontynuowanie wydawania publikacji w ramach serii
„Biblioteka Etyki Prawniczej”

Wnioski 1-8 o przyznanie dotacji Instytutowi nie zostały rozpatrzone pozytywnie, natomiast
wnioski 9-10 nadal znajdują się w toku rozpatrywania.

8. Działalność ekspercka
Zarząd Instytutu uchwałą z dnia 22 czerwca 2009 roku przyjął Politykę działalności eksperckiej,
która określa możliwości i zasady podjęcia przez Instytut działalności eksperckiej jako działalności statutowej odpłatnej. Polityka działalności eksperckiej stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

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

