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Sprawozdanie Fundacji na rzecz Pomocy Socjalnej Adwokatom, 

Aplikantom Adwokackim i Pracownikom Adwokatury z siedzibą we 

Wrocławiu za rok 2015 

z uwzględnieniem okresu 22.11.2013r. – 31.12.2015r. 

 

1. Fundacja na Rzecz Pomocy Socjalnej Adwokatom, Aplikantom 

Adwokackim i Pracownikom Adwokatury, ul. Wałbrzyska 9D, 52-314 

Wrocław. Wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000487042. Data rejestracji 22.11.2013. Data sporządzenia 

statutu 10.10.2013r.  Członkami zarządu są: Małgorzata Maria Gruszecka 

i Sławomir Jakub Krześ. Celem statutowym Fundacji jest świadczenie 

pomocy społecznej, w tym pomocy materialnej, adwokatom, aplikantom 

adwokackim, pracownikom adwokatury oraz członkom ich rodzin, 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieciom 

potrzebującym pomocy ze względu na sytuację materialną lub stan 

zdrowia. Fundacja rozpoczęła działalność 24.03.2014r. 

 

 

2. Fundacja została powołana w celu świadczenia pomocy społecznej, w tym 

pomocy materialnej, adwokatom, aplikantom adwokackim, pracownikom 

Adwokatury oraz członkom ich rodzin, znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej oraz dzieciom potrzebującym pomocy ze względu na sytuację 

materialną lub stan zdrowia. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) udzielanie nieoprocentowanych pożyczek lub bezzwrotnej pomocy 

finansowej adwokatom, aplikantom adwokackim, pracownikom 

Adwokatury i członkom ich rodzin, znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej (PKD 64.99.Z), 

b) udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na rzecz dzieci w trudnej 

sytuacji finansowej lub ze względu na stan zdrowia (PKD 64.99.Z), 

c) prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej z 

zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

(PKD 87.30.Z), 

d) prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej bez 

zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

(PKD 88.10.Z). 
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Fundacja prowadzi działalność opisaną wyżej w formie działalności 

nieodpłatnej, w stosunku do adwokatów – czynnych zawodowo oraz 

emerytów, aplikantów adwokackich, pracowników Adwokatury lub 

członków ich rodzin, którzy kwalifikują się do udzielenia pomocy z uwagi 

na niewystarczające dochody oraz potrzebujących dzieci. 

 

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 

4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie obiegowej. Nie ma uchwał 

zarządu Fundacji. 

 

5. W okresie 10.10.2013-31.12.2014 Fundacja uzyskała 8.500,00zł, z czego 

7.500,00zł to wpłaty fundatorów na fundusz założycielski i 1.000,00zł 

darowizna jednego z fundatorów. W 2015r. Fundacja pozyskała środki z 

trzech Izb Adwokackich: 

Izby Adwokackiej we Wrocławiu – 10.000,00zł darowizna na rzecz 

Fundacji dokonana przez tę Izbę oraz 2.500,00zł darowizna na rzecz 

Fundacji przez jednego z fundatorów; 

Izby Adwokackiej w Zielonej Górze – 2.500,00zł darowizna na rzez 

Fundacji przez jednego z fundatorów; 

Izby Adwokackiej w Warszawie – 500,00zł darowizna na rzecz Fundacji 

przez jednego z członków tej Izby, adwokata Jakuba Bartosiaka. Na 

podkreślenie zasługuje fakt, że jest to pierwsza darowizna osoby fizycznej 

– adwokata, nie będącej fundatorem. 

Łącznie w okresie sprawozdawczym Fundacja pozyskała 24.000,00zł, z 

czego 7.500,00zł to wkład fundatorów, a 16.500,00zl to darowizny. 

Ponadto fundatorzy finansowali częściowo z własnych środków koszty 

działalności – opłaty sądowe, opłaty pocztowe, biuro rachunkowe 

(250,00zł kwartalnie od 01.10.2014r. do 31.12.2014 i 300,00zł kwartalnie 

od 01.01.2015r.). 
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6. W okresie 10.10.2013-31.12.2014 Fundacja udzieliła bezzwrotnej 

pomocy i bezzwrotnych zapomóg na łączna kwotę 5.100,00zł, z czego 

jedna osoba zwróciła zapomogę udzieloną w kwocie 500,00zł. Tak więc 

wydano na ten cel 4.600,00zł (5.100,00zł – 500,00zł). W jednym 

przypadku pomoc dotyczyła emerytowanego adwokata w bardzo trudnej 

sytuacji materialnej – Fundacja uregulowała zaległości za energię 

elektryczną, wynegocjowała nową umowę na dostawę energii i 

wznowienie dostawy; w kolejnym przypadku Fundacja udzieliła pomocy 

materialnej ciężko chorej pracownicy Adwokatury; kolejna pomoc 

materialna nastąpiła na rzecz adwokata i jego dzieci, którzy stracili cały 

majątek w katastrofie budowlanej; ostatnią osobą, która otrzymała 

bezzwrotna zapomogę, ale ją zwróciła, to emerytowany adwokat, ciężko 

chory. Wszystkie te darowizny nie przekraczały kwoty wolnej od podatku 

od spadków i darowizn, są udokumentowane stosownymi wnioskami, 

decyzjami zarządu podejmowanymi pocztą elektroniczną i przelewami 

bankowymi. 

              W 2015r. Fundacja udzieliła pomocy socjalnej w kwocie łącznej 

13.372,00zł, na rzecz 6 osób, w tym: 4.902,00zł – sfinansowanie 

emerytowanemu adwokatowi operacji ortopedycznej; 1.500,00zł – pomoc 

socjalna pracownikowi adwokatury choremu na chorobę nowotworową; 

1.280,00zł na jednomiesięczną terapię dziecka z trisomią chromosomu 21; 

2.000,00zł na badania specjalistyczne i konsultację lekarską dziecka 

autystycznego; 500,00zl na ratowanie życia dziecka – podopiecznego 

Fundacji Wspólna Nadzieja (jedyna osoba spoza środowiska 

adwokackiego); 2.000,00zł pomoc socjalną na poprawę stanu zdrowia 

ciężko chorego emerytowanego adwokata; 2.000,00zł pomoc socjalną na 

rzecz aplikantki adwokackiej z małym dzieckiem, której tuż przed 

Świętami Bożego Narodzenia zmarł mąż. 

W sumie od początku działalności Fundacja wydała na pomoc socjalną 

kwotę 17.972,00zł. 

W ocenie zarządu Fundacji trójka dzieci wymienionych wyżej i 

aplikantka adwokacka, w miarę możliwości finansowych Fundacji, 

wymagają stałej pomocy. 
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7. Fundacja nikogo nie zatrudnia, nie wypłaca wynagrodzeń.  Działalność 

Fundacji opiera się wyłącznie na społecznej pracy członków zarządu. 

Jedynym stałym kosztem jest koszt obsługi przez biuro rachunkowe – 

300,00zł kwartalnie, płacone obecnie z własnych środków przez 

fundatorów. 

 Fundacja nie udzieliła w okresie sprawozdawczym żadnych pożyczek. 

Fundacja ma jeden rachunek w Banku Ochrony Środowiska S.A. numer 

rachunku 20 1540 1030 2103 5884 6135 00002.  

Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości, środków trwałych nie 

posiada aktywów ani zobowiązań. 

 

 

8. Podmioty państwowe ani samorządowe nie zleciły Fundacji żadnych 

zadań. 

 

 

9. Na fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. Złożyła 

sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki za 

2014r. 

 

 

10. W Fundacji nie była przeprowadzana jeszcze żadna kontrola.  

 

 

11.  Informacje dodatkowe: 

 

a) na mocy postanowienia z dnia 27.08.2015r. Sądu Okręgowego we 

Wrocławiu X Ga 179/15, oddalającego apelację od postanowienia z 

10.03.2015r. Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej WR VI Ns-

Rej. KRS 164/15/647 odmówiono wpisu do KRS Mariusza Ratajczaka 

jako fundatora oraz wpisu zmian statutu, na mocy których Fundacja miała 

udzielać potrzebującym pomocy socjalnej w postaci nieoprocentowanych 

pożyczek. Argumentacja obydwu Sądów rodzi poważne wątpliwości i 

zastrzeżenia. 

Mimo opisanego wyżej faktu adwokat Mariusz Ratajczak nadal działa w 

Fundacji i wspiera Fundację jak fundator. 
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b) działalność Fundacji aktywnie wpierają członkinie Komisji Socjalnej 

Izby Adwokackiej we Wrocławiu adw. Barbara Józefowicz-Olczyk i adw. 

Ewa Kubica-Miłek. 

 

c) zdaniem fundatorów i zarządu Fundacji jedyną realna podstawą 

dalszego funkcjonowania Fundacji jest uzyskanie statusu organizacji 

pożytku publicznego co powinno spowodować, że Adwokaci będą 

przeznaczać na działalność statutową Fundacji 1% podatku dochodowego. 

          

 

                    Fundatorzy: Małgorzata Gruszecka,  Mariusz Ratajczak, Sławomir 

Krześ. 

 

za fundatorów i za zarząd, z upoważnienia: Sławomir Krześ …………………  

 


