
                                                                               Sprawozdanie 

                                  z działalności Kapituły Funduszu Seniora  

                                             IX kadencji  2013 r. – 2016 r. 

                                 (według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.) 

                                      

Uchwałą Nr 22/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 marca 2014 r. została powołana 

Kapituła „Funduszu Seniora” IX kadencji 2013 r. – 2016 r. w składzie: 

Przewodniczący 

Mieczysław Humka   (OIRP Łódź) 

Zastępcy Przewodniczącego 

Franciszka Pisańska   (OIRP Szczecin) 

Andrzej Hanusz  (OIRP Kraków) 

Sekretarz 

Hanna Szynkiewicz – Wanat  (OIRP Warszawa) 

Członkowie 

Urszula Budzińska  (OIRP Poznań) 

Anna Komarska  (OIRP Lublin) 

Danuta Kubica  (OIRP Katowice) 

Bożena Nawrocka  (OIRP Rzeszów) 

Anna Polańska  (OIRP Kielce) 

 

Należy w tym miejscu przywołać jakże ważny zapis  Uchwały Nr 7/2013 X Krajowego Zjazdu 

Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2013 r. w sprawie wytycznych działania samorządu 

radców prawnych na lata 2013 – 2016: 

„XIII. Zjazd podkreśla wagę i znaczenie rozwijania pomocy socjalnej dla radców prawnych 

będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, a w szczególności seniorów. W tym celu 

należy kontynuować i rozwijać działalność w ramach Funduszu Seniora oraz wspierać Fundację 

Radców Prawnych „Subsidio Venire” (Przyjść z pomocą)”. 

 

Realizacja zadań przez Kapitułę Funduszu Seniora na rzecz radców prawnych – seniorów 

została określona Uchwałą Nr 223/V/2000  Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 grudnia 

2000 r. w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora oraz pomocy socjalnej (w 



późniejszym czasie 3 krotnie nowelizowana). Na mocy tej Uchwały, Fundusz Seniora 

adresowany jest do emerytów, rencistów nie wykonujących już dziś pracy zawodowej, których 

dochód miesięczny netto nie przekracza średniej krajowej w jednostkach budżetowych (na rok 

2016 tym granicznym kryterium dochodowym jest kwota 3.781,00 zł.). Ograniczona jest także 

wysokość udzielanej pomocy radcom prawnym – seniorom i jest nią kwota wolna od podatku 

od osób fizycznych, tj. 2.280,00 zł. w roku, zgodnie z art. 21 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu: „zapomogi otrzymane w 

przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub 

inne – do wysokości 2.280,00 zł.” 

 

Kapituła Funduszu Seniora w okresie Kadencji  prowadziła działania na rzecz radców prawnych 

– seniorów dwukierunkowo. 

W ramach pierwszego kierunku realizowane są działania na rzecz seniorów, którzy 

kwalifikują się, mając na uwadze reglamentację i ograniczenia dochodowe oraz przy 

sanatoriach dodatkowo wskazania lekarskie.  Są to przede wszystkim udzielane zapomogi 

pieniężne oraz sanatoria lecznicze. W okresie IX kadencji Kapituła w każdym roku pracowała zgodnie 

z przyjętym planem pracy, odbywając każdego roku od 5 do 7 plenarnych posiedzeń, w tym jedno 

wyjazdowe. Posiedzenia wyjazdowe odbyły się w 2014 r. w OIRP Olsztynie, 2015 r. w OIRP  Szczecinie 

i w 2016 r. w OIRP Rzeszowie. 

W  2014 r. udzieliliśmy 114  osobom zapomóg na łączną kwotę  169.120 ,00zł. 

W  2015 r. udzieliliśmy 97  osobom zapomóg na łączną kwotę 188.644,00zł.  

W  2016 r. udzieliliśmy 40  osobom zapomóg na łączną kwotę   95.220 ,00zł. 

W okresie IX kadencji w każdym roku Kapituła zorganizowała 3  turnusy sanatoryjne: 

1.  Turnus Sanatoryjny w Busku Zdroju, w którym uczestniczyło po 40 osób, 

 dopłata wyniosła: 

w 2014 r. – 81.440,00 zł. 

w 2015 r. -  85.760,00 zł. 

w 2016 r. -  83.240,00 zł. 

2. Turnus Sanatoryjny w Krynicy Zdroju, w którym uczestniczyło po 40 osób,  

dopłata wyniosła:   

w 2014 r. -  53.400,00 zł. 

w 2015 r. - 53.000,00 zł. 

w 2016 r. – 54.400,00 zł. 

3. Turnus Sanatoryjny w Kołobrzegu, w którym uczestniczyło po 40 osób,  

dopłata wyniosła: 



w 2014 r. -  54.920,00 zł. 

w 2015 r. - 54.920,00 zł. 

w 2016 r. – 55.080,00 zł. 

Podkreślić pragniemy, że w negocjacjach na 2016 r. udało nam się uzyskać w sanatorium w 

Krynicy Zdroju i Kołobrzegu dodatkowe miejsca, nie limitowane, jednakże za pełną 

odpłatnością, bowiem były takie sugestie, że chciałyby skorzystać z tych sanatoriów osoby, 

które nie spełniają kryteriów kwalifikacyjnych, bądź osoby towarzyszące. Dla osób 

towarzyszących wynegocjowana jest możliwość przebywania razem w jednym pokoju. 

 

W ramach drugiego kierunku realizowane są zadania na rzecz radców prawnych – 

seniorów tzw. „open” bez żadnych ograniczeń, za pełną odpłatnością uczestników. Zadania te 

realizowane są poprzez Radę Klubów Seniora powołana przez Kapitułę.  Dotychczas 

realizowana była jedna impreza Ogólnopolski Turnus integracyjny radców prawnych – 

seniorów w Mielnie – Unieściu.  Okazało się, że istnieje zapotrzebowanie szersze na tego typu 

imprezy, bowiem mogą w nich uczestniczyć niemal wszyscy radcowie prawni –seniorzy. 

W 2015 r. postanowiliśmy rozszerzyć taką działalność i zostały zorganizowane następujące    

- Ogólnopolski turnus integracyjny w Mielnie Unieściu, w którym uczestniczyło 160 osób, 

- Ogólnopolski turnus integracyjny w Kotlinie Jeleniogórskiej, w którym uczestniczyło 45 osób, 

 - Ogólnopolski turnus integracyjny na Mazurach w Św. Lipce, w którym uczestniczyło 58 osób, 

- Ogólnopolski turnus integracyjny w Ciechocinku, w którym   uczestniczyło 45 osób. 

Kapituła Funduszu Seniora dokonała dofinansowania do tych imprez (jednakże nie do kosztów 

uczestnictwa poszczególnej osoby) w łącznej kwocie 23.824,00 zł. , a także dofinansowania 

dokonała Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji w kwocie 5.000,00 zł. 

W 2016 r. z powodzeniem kontynuowana jest ta działalność i zostały zorganizowane 

następujące turnusy: 

1. Ogólnopolska wycieczka integracyjna radców prawnych seniorów do Warszawy pod nazwą 
„Warszawa inaczej”,  ilość uczestników 40 osób. 

 
2.  Ogólnopolski turnus  integracyjny radców prawnych seniorów pod nazwą   „ Poznajemy 

Suwalszczyznę” -  w Gołdapi ul. Wczasowa 7,  19-500 Gołdap Sanatorium „Vital”, ilość 
uczestników 47 osób. 

        3 .  Ogólnopolski turnus integracyjny radców prawnych seniorów pod nazwą ” Kochamy  morze”  
              Mielno - Unieście, ul.  Pogodna 17,w Domu Wczasowym „Bałtyk”. Ilość uczestników 130 osób. 
 
       4. Ogólnopolski turnus integracyjny objazdowy  radców prawnych seniorów pod nazwą     „Warmia i  

    Mazury ciąg dalszy”  – Zamek w Karnitach gmina Miłomłyn, adres Karnity 10 14-140 Miłomłyn. 
Ilość uczestników 50 osób. 

   



5. Ogólnopolski turnus integracyjny radców prawnych seniorów pod nazwą „JASTRZĘBIA  GÓRA” –    

Ośrodek Wypoczynkowy Feniks – Jastrzębia Góra,  ul. Wypoczynkowa 2. 

Ilość uczestników 80 osób. 

 6. Ogólnopolski turnus integracyjny radców prawnych seniorów pod nazwą  „Ciechocinek „, ul. 

Widok 13,     Sanatorium Uzdrowiskowe „Chemik” w Ciechocinku, ul. Widok 13. 

Ilość uczestników 30 0sób. 

Kapituła Funduszu Seniora dokonała dofinansowania do tych imprez (jednakże nie do kosztów 

uczestnictwa poszczególnej osoby) w łącznej kwocie   6.528,00 zł.  

 

Kapituła Funduszu Seniora dysponuje budżetem, pochodzącym z 4% odpisu składek 

członkowskich w 2014 r. ,  a od 2015 r. 5% odpisu składek członkowskich.  Należy zauważyć, 

że jest to budżet niższy niż w latach ubiegłych, mimo wzrostu procenta odpisu, a 

spowodowany jest ograniczonym odpisem w 2015 r. składek członkowskich przekazywanych 

KRRP.  

- w roku 2014 budżet wyniósł kwotę: 570.681,85 zł. 

- w roku 2015 budżet wyniósł kwotę : 596.500,00 zł. , w tym odpis 452.500,00 zł. + 

kwota 144.000,00 zł. niewykorzystane środki z lat ubiegłych 

- w roku 2016 budżet wyniósł kwotę: 525.000,00zł., w tym odpis    452.500,00 zł. + 

kwota   72.500,00 zł. niewykorzystane środki z lat ubiegłych. 

 

Wykorzystanie budżetu  przedstawia się następująco: 

1) rok 2014 

 

- zapomogi pieniężne – 169.120,00 zł.  

- sanatoria – 189.760,00 zł. 

- delegacje i inne koszty – 32.842,63  zł. 

- dofinansowanie imprez –  ,00zł.   

Razem : 391.722,63 zł. 

 

2) rok 2015 

- zapomogi pieniężne – 188.644,00 zł.  

- sanatoria – 193.680,00 zł. 

- delegacje i inne koszty – 27.591,38 zł. 



- dofinansowanie imprez –  9.896,00zł.   

Razem : 419.811,38 zł. 

 

3)rok 2016 

- zapomogi pieniężne –  95.220 ,00 zł.  

- sanatoria –    192.720 ,00 zł. 

- delegacje i inne koszty –   4.089,27 zł.  inne  koszty 768,00 zł. = 4.577,27 zł. 

- dofinansowanie imprez –    6.528,00 zł.   

Razem :   299.557,27 zł. (na 30.06.2016 r.) 

 

Podkreślenia wymaga fakt, że już we wszystkich Okręgowych Izbach zostały powołane 

Kluby Seniora,  ostatni 25.04.2015 r. w OIRP w Koszalinie, a niektóre Kluby Seniora, jak np. w 

Łodzi obchodziły uroczyście 10-Lecia działalności, o czym o obu zdarzeniach informowało 

nasze czasopismo „Radca Prawny”.  Należy zauważyć także, że w poszczególnych Okręgowych 

Izbach odbywa się niezliczona ilość imprez organizowanych przez Kluby Seniora, jak wczasy 

wypoczynkowe, wycieczki krajowe i zagraniczne, imprezy integracyjne i rozrywkowe (teatry). 

Jest to sytuacja zadawalająca, ale może być jeszcze lepiej. 

Podkreślić także należy działania Rady Klubów Seniora powołanej przez Kapitułę 

Funduszu Seniora. Rada Klubów Seniora w IX kadencji pracowała w składzie: 

Krystyna Kaczorska – Mikołakjczyk – Przewodnicząca 

Helena Oprzyńska – Pacewicz – Zastępca Przewodniczącej 

Krzysztof Krzywonos - Sekretarz 

Rada Klubów Seniora spełnia rolę integracyjną i inspirującą podejmowania licznych 

przedsięwzięć, a także realizującą na szczeblu ogólnopolskim imprezy integracyjne, o których 

była mowa powyżej. Ponadto poszczególni członkowie Rady uczestniczą w spotkaniach 

organizowanych przez Kluby Seniora w poszczególnych Okręgowych Izbach, co daje możliwość 

przepływu informacji i inspiracji różnych nowych działań integracji radców prawnych – 

seniorów.  Za te społeczne działania należą się szczególne podziękowania. 

Z przyjemnością wymaga podkreślenia,  że Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych doceniając ważność działań samorządu na rzecz radców prawnych seniorów, 

zaprosiło  przedstawicieli Kapituły Funduszu Seniora i Rady Klubów Seniora na posiedzenie 

Prezydium  w dniu  24 września 2015 r. i  pozytywnie oceniło działania organów samorządu, 

tych instytucjonalnych, jak i nieformalnych na rzecz radców prawnych seniorów. 

Również należy wspomnieć, że z inicjatywy Prezydium KRRP, po raz pierwszy doszło w 2016 r. 

w Rzeszowie do międzypokoleniowego spotkania radców prawnych seniorów z młodymi 

radcami prawnymi podczas odbywającymi się równolegle I Forum Młodych Radców Prawnych 

i Ogólnopolskim Spotkaniu Kapituły Funduszu Seniora i Rzeczników Funduszu Seniora i 



Przewodniczących Klubów Seniora z poszczególnych OIRP.  Na spotkaniu tym wymieniono 

poglądy związane z wykonywaniem zawodu radcy prawnego i możliwości współdziałania w 

ramach samorządu radców prawnych. Efektem tego spotkania jest przygotowanie przez 

przedstawicieli radców prawnych seniorów i młodych radców prawnych tezy programowej do 

uchwały XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych współpracy na tym polu działalności 

samorządowej. 

Wspomnieć należy także, że w ramach działalności Kapituły Funduszu Seniora  

popularyzowano cele i idee działalności Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire”, która uzupełnia 

pomoc socjalną jaka jest udzielana radcom prawnym i sierotom-dzieciom po zmarłych radcach 

prawnych. Prowadzimy ciągłą  kampanię zachęcająca do przekazywania 1 % z podatku dochodowego 

dla Fundacji, będącej organizacją pożytku publicznego. 

 

                                                                                            Przewodniczący 

                                                                                   Kapituły Funduszu Seniora 

                                                                                   r.pr. Mieczysław Humka 

 


