
Sprawozdanie merytoryczne z działalności  Fundacji Radców Prawnych „Ius”  

za 2019 rok 

sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku 

(Dz.U. 2019, poz. 36) w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 

 

 

1. Informacje ogólne o Fundacji (§ 2 pkt. 1 rozporządzenia) 

 

Nazwa Fundacji: Fundacja Radców Prawnych „Ius” 

Siedziba: Olsztyn 

Adres: 10-511 Olsztyn, ul. Kopernika 10 

Adres do korespondencji: 10-511 Olsztyn, ul. Kopernika 10 

Adres poczty elektronicznej: zarzad@fundacjaius.pl; biuro@fundacjaius.pl  

Data wpisu do KRS: 25.06.2014 r. 

KRS: 0000508005 

REGON: 281601820 

 Członkowie zarządu: 

    - Michał Korwek-Prezes Zarządu 

    - Paweł Godlewski-Wiceprezes Zarządu 

    - Katarzyna Skrodzka-Sadowska- Członek Zarządu 

    - Robert Pożarski- Członek Zarządu 

 

Dnia 1.12.2017 roku uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. 

 

Cele statutowe Fundacji: 

1) ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna 

w szczególności dla inwalidów i osób niepełnosprawnych radców prawnych i aplikantów 

radcowskich i ich rodzin, niesienie pomocy materialnej, prowadzenie działalności 

charytatywnej w celu poprawy warunków życia na rzecz radców prawnych i aplikantów 

radcowskich i ich rodzin, w szczególności tych, którzy pozostają w niedostatku lub w trudnej 

sytuacji życiowej oraz ich rodzin, a zwłaszcza w zakresie materialnym, edukacyjnym oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej radców prawnych 

lub aplikantów zagrożonych wykluczeniem społecznym; promocja zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej tych osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

3) polepszenie warunków szkolenia i doskonalenia zawodowego radców prawnych 

i aplikantów,  

4) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości wśród radców prawnych i aplikantów, a także rozwój innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej; 
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5) szkolenie i doskonalenie zawodowe w zakresie nabywania wiedzy prawniczej przez 

osoby nie będące radcami prawnymi lub aplikantami; 

6) propagowanie wiedzy prawniczej wśród społeczeństwa, 

7) organizacja wypoczynku i spotkań kulturalnych, rozwój, wspieranie i upowszechnianie 

turystyki i krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu wśród radców prawnych i aplikantów 

radcowskich, organizacja i propagowanie imprez sportowych; 

8) umacnianie praworządności,  chronienie prawa i wolności człowieka i obywatela, 

działalność na rzecz rozwoju świadomości narodowej oraz obywatelskiej, upowszechniania i 

ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji; 

9) urzeczywistnianie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz dobroczynności, 

10) popieranie działalności podmiotów działających których celem statutowym jest 

działalność naukowa, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, 

kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu 

religijnego 

11) działalność na rzecz radców prawnych i ich rodzin w wieku emerytalnym; 

12) upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz praw dziecka, praw związanych 

z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem; 

13) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

14) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w pkt 1-14; 

15) zapewnienie warunków lokalowych, a w szczególności remont pomieszczeń lub 

budynków stanowiących własność Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie lub jej 

następcy prawnego dla realizacji celów statutowych fundacji 

16) organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych szkoleń, konferencji i seminariów, 

17) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, 

18) pomoc społeczna na rzecz radców prawnych znajdujących się w trudnym położeniu 

oraz ich rodzin, 

19) niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym wymagającym leczenia i szeroko 

rozumianej rehabilitacji, której to pomocy, w jej finansowym wymiarze nie są w stanie zapewnić 

ich prawni opiekunowie ani też społeczna służba zdrowia, przy czym pomoc ta obejmuje w 

szczególności wspieranie finansowe badań, leków, zabiegów i operacji, kosztów przejazdów i 

pobytu w placówkach leczniczych – także w odniesieniu do kosztów podróży i pobytu opiekuna 

dziecka, 

20) niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z domów dziecka i innych placówek opiekuńczych 

w zakresie zaspokajania ich uzasadnionych potrzeb, w szczególności bytowych, zdrowotnych 

oraz w zakresie zapewniania im właściwych form wypoczynku, 



21) pomoc materialna dla dzieci z rodzin ubogich, nie będących w stanie zaspokoić w 

niezbędnym zakresie uzasadnionych potrzeb tych dzieci, 

22) pomoc materialna dla dzieci, które wskutek zdarzeń losowych znalazły się w krytycznej 

sytuacji, którym nie są w stanie pomóc członkowie ich rodzin. 

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o 

skutkach finansowych (§2 pkt. 2 rozporządzenia) 

W 2019 roku Fundacja prowadziła następujące działania mające służyć realizacji celów 

statutowych: 

a) PKD 85.59.B (pozostałe poza szkolne formy edukacji nigdzie nie sklasyfikowane 

)zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy 

Dąbrówno pt.: „FUNKCJONOWANIE RADY GMINY”. 

b) PKD 85.59.B- (pozostałe poza szkolne formy edukacji nigdzie nie sklasyfikowane) 

współorganizacja z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie szkoleń dla radców 

prawnych spoza OIRP w Olsztynie:  

- 12.01.2019 r. „Dożywocie – powstanie, treść, zmiana i rozwiązanie. Inne umowy o 

funkcji alimentacyjnej” 

- 23.02.2019 r.– RODO – pierwsze doświadczenia praktyki stosowania przepisów 

o ochronie danych osobowych,- r.pr. Marcin Adamczyk 

 -30.03.2019 r.- Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego obowiązujące 

od 1.06.2017 r. – pierwsze doświadczenia praktyki stosowania- radca prawny Marcin 

Adamczyk 

-6.04.2019 r.- Wynagrodzenie za ustanowienie prawa służebności przesyłu 

oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych przez urządzenia 

przesyłowe, zasiedzenie służebności gruntowej o treści służebności przesyłu – na tle 

aktualnego orzecznictwa sądowego – zagadnienia praktyczne- SSO Agnieszka 

Żegarska 

-25-28.04.2019 r. szkolenie wyjazdowe w Jastrzębiej Górze: 

1.Ustawa o radcach prawnych i zasady etyki radcy prawnego - Wiceprezes KIRP 

Michał Korwek. 

2. Odporność psychiczna i motywacja radcy prawnego prof. nadzw. dr hab. Anita 

Frankowiak, ekspert ds. protokołu dyplomatycznego i komunikacji biznesowej. 

3. Metodyka prowadzenia procesu cywilnego najczęściej spotykane uchybienia – SSA 

w Gdańsku Teresa Karczyńska-Szumilas 

4. „Wybrane zagadnienia prawa i postępowania karnego” 

-11.05.2019 r.– Asertywność w kontakcie z klientem – jak radzić sobie z trudnym 

Klientem –Maciej Podraska  

-18.05.2019 r. – Ostrołęka- RODO – pierwsze doświadczenia praktyki stosowania 

przepisów o ochronie danych osobowych,- r.pr. Marcin Adamczyk 



 -8.06.2019 r.– Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wybrane 

zagadnienia, orzecznictwo – dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz z Katedry Prawa 

Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UWM 

- 7.09.2019 r. -Prawo do informacji publicznej. Zakres, ograniczenia, postępowanie – radca 

prawny Marcin Adamczyk 

- 12.10.2019 r. -Postępowania działowe – dział spadku, zniesienie współwłasności, podział 

majątku wspólnego małżonków, rozliczenie konkubinatu – praktyczne zagadnienia 

materialne i procesowe – SSO Jacek Barczewski 

19.10.2019r.-Duża nowelizacja k.p.c. – najważniejsze zmiany wynikające z ustawy 

z dnia   13.06.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego- SSO Jacek 

Barczewski – szkolenie rejonowe w Ciechanowie 

14-16.11.2019r. – szkolenie wyjazdowe Hotel Zamek Ryn: 

1. Umowy o roboty budowlane zarówno w obrocie prywatnym, jak i publicznym (z 

udziałem publicznych zamawiających pzp) 

2. Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego 

3. Szkolenie „miękkie”; Motywacja, odporność psychiczna i budowanie własnego 

potencjału zawodowego,  Zarządzanie motywacją -  ocena i motywacja pracowników w 

przestrzeni usług prawniczych. 

 

30.11.2019r. - Duża nowelizacja k.p.c. – najważniejsze zmiany wynikające z ustawy 

z dnia   13.06.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego – SSO Agnieszka 

Żegarska- Część I 

14.12.2019 r.-Duża nowelizacja k.p.c. – najważniejsze zmiany wynikające z ustawy z dnia 

13.06.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego – SSO Agnieszka Żegarska 

– część II 

d) PKD 88.99.Z- (Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana) udzielenie pomocy finansowej potrzebującym radcom prawnym na 

zakup leków i środków medycznych 

 

Fundacja Radców Prawnych „IUS” we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych po raz 

kolejny zaoferowała swoją pomoc w XXVII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

W zamian koszulki wolontariuszy WOŚP w Olsztynie były opatrzone logo Fundacji podczas 

zbiórki. Informacje o Fundacji były przekazywane również  podczas imprezy karnawałowo-

choinkowej dzieci i wnuków radców prawnych w dniu 13 stycznia 2019 roku w Centrum Tańca 

„ERANOVA”. 

 



Fundacja była współorganizatorem XVII Balu Prawnika. Podczas balu została 

przeprowadzona przez Fundację zbiórka pieniędzy pn. „Otwórz Serce” z przeznaczeniem na  

niesienie pomocy dla radców prawnych i ich rodzin znajdujących się w trudnym położeniu 

oraz pomocy dla osób wymagających leczenia i rehabilitacji. Zbiórka została zarejestrowana 

w Portalu Zbiórek Publicznych pod nr 2019/472/OR. W trakcie zbiórki zebraliśmy kwotę 

3.072,00 zł. 

Fundacja wystawiała swoje materiały reklamowe podczas spotkań radców prawnych  

podczas XII Turnieju Prawników w Bowlingu, który odbył się 30 marca 2019 roku. 

Była również współorganizatorem IV Otwartych Mistrzostw Prawników Warmii i Mazur  

w Squashu w dniu 22 marca 2019 r. W rozgrywkach mogli uczestniczyć prawnicy wszystkich 

profesji (w tym obywający aplikację) zamieszkujący na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego lub zasięgu terytorialnego OIRP Olsztyn. 

W dniu 13 lipca 2019 roku Fundacja współorganizowała  Radcowski Piknik Rodzinny 

połączony z wyścigami kajakowymi oraz regatami w klasie Omega. Miejscem  spotkania była 

Przystań NAUTICUS w Olsztynie nad jeziorem Krzywym – ul. Jeziorna 11a. Do udziału 

w spotkaniu integracyjnym połączonym ze sportową rywalizacją zgłosiło się blisko 180 osób. 

Dzieci korzystały z szeregu przygotowanych dla nich atrakcji, zjeżdżalni i trampoliny, 

konkursów i zabaw prowadzonych przez animatorki, mogły obejrzeć przedstawienie 

przygotowane przez Teatr Form pt. „Zaczarowana opowieść” oraz wzięły udział w puszczaniu 

olbrzymich, kolorowych Baniek Mydlanych.. Dorośli według swojego wyboru mogli albo podjąć 

się sportowej rywalizacji – w regatach w klasie omega, wyścigach kajakowych albo spędzać 

czas w gronie znajomych, racząc się przysmakami z grilla. Dla niezainteresowanych 

rywalizacją sportową organizatorzy zapewnili możliwość podziwiania uroków jeziora Krzywego 

z pokładu łodzi motorowej, rowerów wodnych, kajaków i desek surfingowych. 

 

Rada Fundacji Radców Prawnych „IUS” w 2019 roku obradowała cztery razy:  

19 marca 2019 roku, 4 czerwca 2019 roku, 27 sierpnia 2019 r.,17 grudnia 2019 r. 

Podjęła: 

Uchwałę nr 1/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

merytorycznego i finansowego Zarządu Fundacji za 2018 r. 

Uchwałę nr 2/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez 

Fundację za 2017 rok 

Uchwałę nr 3/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez 

Fundację za 2018 rok 

Uchwałę nr 4/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie oceny programu działania Zarządu 

Fundacji na 2019 rok 

Uchwała nr 5/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie wyboru Sekretarza Rady Fundacji 

Radców Prawnych „IUS” w Olsztynie 

Uchwała nr 6/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 2/2019 z dnia 

4 czerwca 2019 r. w sprawie pokrycia straty Fundacji powstałej w 2017 roku 

http://oirp.olsztyn.pl/kalendarium/wydarzenia/radcowski-piknik-rodzinny/


 

 

W dniu 25 stycznia 2019 roku Fundacja złożyła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie 

aktualizację danych wraz z informacją o kontynuacji działalności szkoleniowej w 2019 roku. 

 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (§2 pkt. 3) 

W 2019 roku Fundacja prowadziła działalność gospodarczą w zakresie:  

PKD 85.59.B -pozostałe poza szkolne formy edukacji nigdzie nie sklasyfikowane. 

 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (§2 pkt. 4) 

W 2019 roku Zarząd Fundacji podjął uchwały: 

Uchwała 1/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

radcy prawnemu na zakup specjalistycznych leków 

Uchwała 2/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

radcy prawnemu na zakup specjalistycznych leków 

Uchwała 3/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

radcy prawnemu na zakup specjalistycznych leków 

Uchwała 4/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

radcy prawnemu na zakup specjalistycznych leków 

Uchwała 5/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia zbiórki 

pieniężnej  

Uchwała 6/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zakupu skarbon 

Uchwała 7/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

radcy prawnemu na zakup okularów 

Uchwała 8/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

radcy prawnemu na zakup specjalistycznych leków 

Uchwała 9/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

radcy prawnemu na zakup specjalistycznych leków 

Uchwała 10/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

radcy prawnemu na rehabilitację manualną stawu kolanowego 

Uchwała 11/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

radcy prawnemu na zakup okularów 

Uchwała 12/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

radcy prawnemu na zakup specjalistycznych leków 

 

5. informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł 

(np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z 

budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego) oraz formy płatności 

(np. gotówka, przelew), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach 



celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono 

działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek 

przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 

pozostałych źródeł,  

 

a. Przychody statutowe – działalność nieodpłatna pożytku publicznego: kwota 4726,40 zł 

w tym zbiórka publiczna w kwocie 3072 zł (zebrana w gotówce i wpłacona do banku) 

oraz środki z 1% podatku w kwocie 1654,40 zł (otrzymane z Urzędów Skarbowych 

przelewem) 

b. Przychody statutowe – działalność odpłatna pożytku publicznego: kwota 0 zl 

c. Przychody gospodarcze: kwota 39 900 zł – wpłaty za szkolenia wpłacane przelewem.    

Wynik finansowy na działalności gospodarczej wyniósł 10227,23 zł i został 

przeznaczony na realizację celów statutowych.  

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 

przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wyniósł 88% 

d. Pozostałe przychody: kwota 500 zł – darowizna wpłacona przelewem 

 

6. informację o poniesionych kosztach na:  

a) realizację celów statutowych - koszty statutowe – działalność nieodpłatna pożytku 

publicznego: kwota 5072,01 zł zapłacone przelewem 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) kwota 2061,98 zł 

zapłacone przelewem 

c) działalność gospodarczą: kwota 29672,77 zł zapłacone przelewem 

d) pozostałe koszty  

 

  7.  informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniach §2 pkt. 7 lit. a-d rozporządzenia:  

W roku 2019 Fundacja nie zatrudniała pracowników ani osób na podstawie umów 

cywilnoprawnych. Wypłaciła wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z roku 2018r. Nie 

wypłacono żadnych wynagrodzeń członkom zarządu ani członkom innych  organów Fundacji.  

  8) informacja o pożyczkach, aktywach i zobowiązaniach §2 pkt. 7 lit. e-j 

rozporządzenia 

Fundacja w 2019 roku nie udzielała pożyczek. 

Na dzień 31.12.2019 roku na rachunku bankowym Fundacji prowadzonym przez IDEA BANK 

S.A. znajdowało się 14767,61 zł. 

Fundacja w 2019 roku nie posiadała obligacji, udziałów, akcji  nie nabyła nieruchomości ani 

środków trwałych. 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Fundacji na dzień 31.12.2019 roku aktywa Fundacji 

wynosiły 147976,61 zł. Fundacja miała zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 



307,65 zł oraz rozliczenia międzyokresowe w wysokości 120540 zł, a fundusze własne 

wynosiły 27128,96 zł. 

Fundacja w 2019 roku miała obowiązek sprawozdawczy względem GUS, który dopełniła 

poprzez złożenie formularza SOF-5 w wyznaczonym terminie.  

9) Informacje o działalności zleconej (§ 2 pkt. 8 rozporządzenia) 

W 2019 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przed podmioty państwowe ani 

samorządowe. 

10) Informacja o rozliczeniach i deklaracjach podatkowych (§ 2 pkt. 9) 

W 2019 roku została złożona deklaracja podatkowa - deklaracja CIT-8 za 2018 rok. 

11)  informacja dot. § 2 pkt. 10 i 11 rozporządzenia (czy fundacja ustanowiona na 

podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest instytucją obowiązaną 

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215), informację o 

przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 

kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub 

przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest 

przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze 

sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji. ) 

Fundacja Radców Prawnych „IUS” nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej 

lub przekraczającej 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji. 

Fundacja nie posiada uregulowania w dokumentach wewnętrznych (statut, uchwały 

zarządu) dotyczące przyjmowania lub nieprzyjmowania takich płatności. 

Fundacja nie prowadzi działalności w zakresie gier losowych przez którą rozumie się m.in 

loterie fantowe.  

12) Informacja o kontrolach (§ 3 rozporządzenia) 

     W 2019 roku działalność Fundacji nie była przedmiotem kontroli 

Sporządził 

 

………………..            ………………..                   ………………..           ……………….. 

Prezes Zarządu            Wiceprezes Zarządu              Członek Zarządu             Członek Zarządu  

 

Data ……………………. 


