Sprawozdanie
z działalności Kapituły Funduszu Seniora
X kadencji 2016 r. – 2020 r.
( według stanu na dzień 30 września 2020 r.)
Uchwałą Nr 20/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 stycznia 2017 r. została powołana
Kapituła „Funduszu Seniora” X kadencji 2016 r. – 2020 r. w składzie:
Przewodniczący
Mieczysław Humka (OIRP Łódź)
Zastępcy Przewodniczącego
Franciszka Pisańska (OIRP Szczecin)
Sekretarz
Hanna Szynkiewicz – Wanat (OIRP Warszawa)
Członkowie
Maciej Bebejewski (OIRP Poznań)
Anna Komarska (OIRP Lublin)
Andrzej Ksokowski (OIRP Zielona Góra)
Danuta Kubica (OIRP Katowice)
Bożena Nawrocka (OIRP Rzeszów)
Anna Polańska (OIRP Kielce)
W dniu 4.09.2018 r. zmarła Koleżanka Franciszka Pisańska. Kapituła postanowiła nie uzupełniać
składu do końca kadencji.

Należy w tym miejscu przywołać jakże ważny zapis Uchwały Nr 7/2016 XI Krajowego Zjazdu
Radców Prawnych z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wytycznych działania samorządu
radców prawnych na lata 2016 – 2020:
„Zjazd zaleca prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej wśród członków samorządu
dotyczącej korzystania ze środków samorządowych przeznaczonych na wsparcie socjalne dla
członków samorządu pozostających w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności przez Fundusz
Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych oraz odrębne fundusze w izbach, a także Fundację Radców
Prawnych „Subsidio Venire”. Fundacja ta mająca zasięg ogólnopolski wymaga wspierania jej działań i
propagowania celów, dla których została powołana, a także pozyskiwania darowizn na różne formy
świadczonej przez nią pomocy. Jednocześnie Zjazd uznaje potrzebę rozpoczęcia prac koncepcyjnych

nad utworzeniem Domu Seniora Prawnika, w tym w drodze podjęcia ewentualnej współpracy z innymi
samorządami prawniczymi.”

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 wielokrotnie nowelizowana). Ostatnia nowelizacja miała miejsce w 2018
r., na mocy której, zgodnie z jej zapisem § 7, Fundusz Seniora adresowany jest do emerytów,
którzy ukończyli: kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat i nabyli prawo do emerytury, jak również
renciści o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz wdowy i wdowcy po tych osobach. Kryterium umożliwiającym
udzielenie pomocy jest status materialny osoby ubiegającej się o pomoc, przy założeniu, że jej
dochód miesięczny netto nie przekracza kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w
trzecim kwartale roku poprzedzającego przyznanie pomocy, publikowanego w MP w
Komunikacie Prezesa GUS dla celów emerytalno-rentowych.
Od dnia 1 stycznia 2018 r. uległ także zmianie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Zmiana została wprowadzona ustawą z dnia 27 października
2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175).
Od 1 stycznia 2018 r. art. 21 ust. 1 pkt 26 ostawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym, wolne od podatku dochodowego są zapomogi
otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej
choroby lub śmierci:
a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy
związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez
właściwego ministra- niezależnie od ich wysokości,
b) z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6.000,00
zł.
Zmiana w zasadach zwolnień tych zapomóg polega zatem na zlikwidowaniu limitu zwolnienia
w sytuacji określonej w „pkt a)” oraz podniesieniu limitu zapomóg, o których mowa w „pkt b)”
z kwoty 2.280,00 zł. do kwoty nieprzekraczającej 6.000,00 zł. rocznie. Oczywiście należy mieć
na uwadze, że kwota 6.000,00 zł. jest kwotą, która nie może być przekroczona w przyznanych
zapomogach łącznie przez Okręgową Izbę i z Funduszu Seniora KRRP w formie zapomogi
finansowej lub dofinansowania do sanatorium, oraz wysokość przyznanej pomocy uzależniona
będzie od możliwości przyjętego budżetu na ten cel.
W okresie X kadencji Kapituła w każdym roku pracowała zgodnie z przyjętym planem pracy,
odbywając każdego roku od 5 do 7 plenarnych posiedzeń, w tym jedno wyjazdowe. Zgodnie z uchwałą
nr 23/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 16.02.2017 r. , posiedzenia odbywały się w siedzibie Kapituły, w
składach trzyosobowych, z wyjątkiem posiedzenia wyjazdowego i ostatniego posiedzenia w miesiącu
grudniu, na którym uchwalano plany pracy i projekt budżetu, które odbywały się w pełnym składzie.

Posiedzenia wyjazdowe odbyły się w 2017 r. w OIRP Gdańsku, 2018 r. w OIRP Katowicach, w 2019 r.
w OIRP Kielce, a w 2020 r. miało się odbyć w OIRP Warszawie, ale zostało odwołane z powodu
panującej epidemii COVID-19.

Kapituła Funduszu Seniora dysponowała budżetem, pochodzącym z 5% odpisu składek
członkowskich, a od 1 stycznia 2017 r. 4% odpisu składek członkowskich, zmianę odpisu
wprowadzono uchwałą Nr32/X/2017 KRRP z dnia 7 kwietnia 2017 r.
Każdoroczny budżet Funduszu Seniora ustalał następujące rodzaje udzielanej pomocy
społecznej i koszty działalności:
- zapomogi pieniężne
- sanatoria
- delegacje i inne koszty administracyjne
- dofinansowanie ogólnopolskich spotkań integracyjnych radców prawnych seniorów
- dorocznej narada Kapituły Funduszu Seniora z udziałem Rady Klubów Seniora, Rzeczników
Funduszu Seniora oraz Przewodniczących Klubów Seniora wszystkich Okręgowych Izb Radców
Prawnych.
Wykorzystanie budżetu w poszczególnych latach X Kadencji przedstawia się następująco:
Rok
2017
2018
2019
2020

Plan budżetu
432 436,00 zł
454 000,00 zł
481 994,00 zł
500 080,00 zł

Wykonanie
431 620,23 zł
432 910,32 zł
418 253,63 zł
88 465,58 zł

% wykonania
99,81 %
99,81 %
86,76 %
17,69 %

Tak niskie wykonanie budżetu Funduszu Seniora w 2020 r. spowodowane jest panującym
stanem epidemii w Kraju i koniecznością odwołania wszystkich planowanych imprez
do lipca br.
Kapituła Funduszu Seniora podobnie jak w poprzedniej kadencji także i w okresie
X Kadencji prowadziła działania na rzecz radców prawnych – seniorów dwukierunkowo.
Z satysfakcją odnotowujemy potrzebę kontynuowania takiej formy spotkań seniorów, która znajduje
wyraz zarówno we frekwencji uczestnictwa w poszczególnych spotkaniach, jak i licznie wyrażanych
podziękowaniach uczestników tych spotkań.

Niestety, działalność Kapituły Funduszu Seniora w 2020 r., od miesiąca marca została
zakłócona i zdeterminowana epidemią koronowirusa i związanymi z tym decyzjami Władz
Państwowych, a także Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, min. odwołaniu spotkań,
turnusów sanatoryjnych, przemieszczania się i zaleceniu szczególnych zachowań przez
seniorów. Respektowaliśmy decyzje Władz Państwowych i propagowaliśmy hasło dla
seniorów „zostań w domu”.
Przede wszystkim Kapituła podjęła decyzję odwołania wszelkich spotkań, imprez
integracyjnych, sanatoriów w okresie marzec – do końca lipca 2020 r. W tym celu wydane
zostały stosowne Komunikaty Przewodniczącego Kapituły Funduszu Seniora, które zostały

przesłane drogą e-mail do wszystkich Okręgowych Izb oraz Przewodniczących Klubów Seniora.
Pismem z dnia 16.03. Kapituła zwróciła się do Przewodniczących Klubów Seniora z apelem o
podjęcie współpracy z pracownikami biura Okręgowej Izby bądź ustanowionym
koordynatorem ds. udzielania pomocy seniorom radcom prawnym w zakresie dostarczania
podstawowych produktów spożywczych i środków higieny osobistej oraz leków,
wykonywanych nieodpłatnie w formie wolontariatu. Jeśli świadczenie takiej pomocy nie jest
wykonywane w Okręgowej Izbie, współpracę taką należy nawiązać z wolontariatem
wykonywanym w Gminie bądź przez organizacje pozarządowe działające na Waszym terenie.
Współpracę Klubu Seniora w tym zakresie polegać powinna na telefonicznym bądź e-mail
zawiadomieniu o osobach, które takiej pomocy oczekują. Zwrotnie otrzymaliśmy informacje,
że we wszystkich Izbach zostały podjęte działania pomocy seniorom w formie wolontariatu
przez aplikantów, młodszych i starszych radców prawnych. Nie we wszystkich Izbach takie
zapotrzebowanie istnieje, w większości opiekę nad seniorami sprawuje rodzina. Dużą rolę w
tym zakresie spełniają osoby z administracji poszczególnych Izb, z którymi Przewodniczący
Klubów Seniora utrzymują kontakty w tym zakresie. Wiedzę o potrzebach rozeznali
obdzwaniając bądź e-mail do seniorów. Po apelach z naszej strony i informacjach z niektórych
Izb o wolontariacie, wywołały pożądaną reakcję na pomoc osobom potrzebującym i w tym
zakresie można przyjąć, że pomoc ta jest udzielana w zakresie, w jakim mamy o tym wiedzę.
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.
Przyznane zapomogi finansowe w poszczególnych latach X Kadencji przedstawiają się
następująco:
Rok

Liczba osób

Kwota przyznanych
zapomóg

2017
2018
2019
2020

82
94
77
61

146 580,00 zł
140 360,00 zł
115 200,00 zł
109 700,00 zł

W okresie X Kadencji w każdym roku Kapituła zorganizowała 3 turnusy sanatoryjne:
Sanatorium

Rok

Liczba uczestników

Kwota
dofinansowania

Busko Zdrój
21 Wojskowy Szpital
UzdrowiskowoRehabilitacyjny
Krynica Zdrój
Ośrodek
SanatoryjnoWypoczynkowy
„LWIGRÓD”

2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020

40
40
40

91 200,00 zł
91 200,00 zł
88 875,00 zł

40
40
40
10

54 200,00 zł
56 600,00 zł
59 800,00 zł

Kołobrzeg
Sanatorium
Uzdrowiskowe
„LECH”

2017
2018
2019
2020

57 200,00 zł
64 300,00 zł
69 900,00 zł
61 890,00 zł

40
40
40
31

Podkreślić pragniemy, że w negocjacjach udało nam się nadal uzyskać we wszystkich
sanatoriach 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. ogólnopolskich spotkań integracyjnych „otwartych” bez żadnych ograniczeń,
za pełną odpłatnością uczestników. Zadania te realizowane są poprzez Radę Klubów Seniora
powołana przez Kapitułę, która w X kadencji pracowała w składzie:
Helena Oprzyńska – Pacewicz (OIRP Olsztyn) – Przewodnicząca
Teresa Kukieła (OIRP Łódź) – Zastępca Przewodniczącej
Jadwiga Grzemska (OIRP Zielona Góra) - Sekretarz
Rada Klubów Seniora spełnia rolę integracyjną i inspirującą podejmowania licznych
przedsięwzięć, a także realizującą na szczeblu ogólnopolskim imprezy integracyjne, o których
mowa poniżej. 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.
Są to różnego rodzaju spotkania, jak pobyty w sanatoriach: w Lądku Zdroju, Horyńcu Zdroju,
Inowrocławiu, Ciechocinku, Busku Zdroju, Krynicy Zdroju, spotkania rekreacyjnowypoczynkowe: w Jastrzębiej Górze, Rewalu, Międzyzdrojach, rodzinne spotkania świąteczne:
w Zakopanem, Karpaczu, wycieczkowo poznawcze: Podlasie – Szlakiem Tatarów, Olszanica –
Bieszczady, Łódź - Ziemia Obiecana, Ziemia Lubuska i winobranie, Poznań i okolice. W 2019 r.
po raz pierwszy odbył się wyjazd zagraniczny poświęcony zwiedzaniu Islandii. Impreza ta cieszyła się
tak dużym zainteresowaniem, że została powtórzona jeszcze dwukrotnie.

W X Kadencji zostały zorganizowane ogólnopolskie spotkania integracyjne otwarte
Rok

2017

Ilość
imprez

Nazwa wydarzenia

Liczba
uczestników

5

1. Ogólnopolskie spotkanie
integracyjne radców
prawnych seniorów w
Zakopanem pod nazwą „A
teraz w Tatry”

60

Dofinansowanie z
Funduszu Seniora

2 755,00 zł

2. Trzęsacz k/Rewala pod
nazwą „Czerwcowe morze”
3. Poznań i okolice
4. Długopole - Lądek Zdrój
5. Zwiedzamy Lubelszczyznę

2018

2019

2020

5

7

6

50

2 250,00 zł

50
50
42

5 645,00 zł

1. Inowrocław

50

2. Łódź

54

3. Międzyzdroje

56

4. Zakopane
5. Białystok
1. Zakopane "Wielkanoc w
Tatrach
2. Międzyzdroje "Odpoczynek
nad morzem"
3. Horyniec-Zdrój
„Rehabilitacja na Roztoczu”
4. Zielona Góra – wycieczka
po Ziemi Lubuskiej
5. Islandia
6. Olszanica "Wokół
Bieszczad"
7. Na Podlasiu

68
60

1. Karpacz, wycieczka "Dolina
Pałaców i Ogrodów" oraz
Jelenia Góra
2. Kielce
3. Norwegia
4. Międzyzdroje
5. Busko Zdrój - wycieczka do
Krakowa
6. Krynica Zdrój

4 600,00 zł

61
63
60

7 000,00 zł

24

7 000,00 zł

45
60

6 000,00 zł

60

0

6 000,00 zł

0
0
9

6 000,00 zł

19

6 000,00 zł

26

We wszystkich Okręgowych Izbach zostały działają Kluby Seniora. 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).
Radcowie prawni seniorzy niemal ze wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych świętowali
jubileusz 35 Lecia samorządu radców prawnych na „Ogólnopolskim spotkaniu integracyjnym radców
prawnych seniorów pod nazwą „Poznań i okolice” w dniach 19-23 lipca 2017 r., jako imprezie

towarzyszącej obchodom 35 Lecia samorządu radców prawnych, należącej do „kalendarza wydarzeń
w naszym samorządzie w 2017 r. Program integracyjnego spotkania przebiegał Szlakiem Piastowskim
oraz zwiedzaniem innych znamienitych obiektów Wielkopolski, znajdujących się w Poznaniu i
pobliskiej okolicy. Była więc to podróż do korzeni naszego państwa i narodu i późniejszej historycznie
naszej państwowości. Elementem nawiązującym do powyższego historycznego programu było
świętowanie przez radców prawnych seniorów w dniu 21 lipca 2017 r. obchodów 35 Lecia naszego
samorządu radców prawnych. Z przyjemnością korzystaliśmy z zaproszenia Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Poznaniu i Dziekana Zbigniewa Tura za zaproszenie do siedziby Izby, a w szczególności
za zaproszenie uczestników spotkania integracyjnego na uroczystość ślubowania radców prawnych
Izby Poznańskiej w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Było to dla radców prawnych seniorów
niebywałym przeżyciem, jak ślubowanie przebiegało w pięknej scenerii i oprawie, a zwłaszcza kiedy się
wspomni własne przeważnie nie tak uroczyste wstępowanie do prestiżowego zawodu radcy prawnego.
Kulminacją obchodów jubileuszowych było spotkanie radców prawnych seniorów z Prezydium
Krajowej Rady Radców Prawnych na czele z Prezesem Maciejem Bobrowiczem.

Również należy wspomnieć o inicjatywie Prezydium KRRP dotyczącej projektu
aktywizacji radców prawnych seniorów. W dniu 12 września 2018 r.. odbyło się uroczyste
spotkanie w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych Przewodniczących Klubów Seniora i
Kapituły Funduszu Seniora z Członkami Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, na
którym nastąpiła finalizacją projektu aktywizacji radców prawnych seniorów i zostały
przekazane laptopy. Projekt polegał na zakupie laptopów i przekazania ich do dyspozycji
wszystkim Klubom Seniora Okręgowych Izb Radców Prawnych i Radzie Klubów Seniora w celu
poprawy i ułatwienia komunikacji internetowej pomiędzy Kapitułą Funduszu Seniora, Klubami
Seniora Okręgowych Izb, a radcami prawnymi seniorami w terenie, znajomość korzystania z
internetu, umiejętność korespondowania drogą e-mail, możliwość zapoznawania się z
aktualnościami życia samorządu publikowanymi na stronach internetowych Krajowej Izby
Radców Prawnych czy Okręgowych Izb, a także wydawnictwa „Radca Prawny”, brania udziału
w dyskusjach na tematy związane z bieżącymi wydarzeniami w Kraju i samorządzie
radcowskim.
Podjęta została sprawa realizacji budowy DOMU SENIORA. Na prośbę Prezydium
Krajowej Rady Radców Prawnych przygotowano i wysłano pismo do Dziekanów z propozycją
omówienia na forum Okręgowej Rady inicjatywy wybudowania dla radców prawnych seniorów
DOMU SENIORA, wynikającej z wytycznych Krajowego Zjazdu na X Kadencję oraz zgłoszonej
przez Klub Seniora przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Pismo to zostało także
przesłane drogą e-mail wszystkim Przewodniczącym Klubów Seniora Okręgowych Izb z prośbą
o włączenie się Klubów Seniora do prac, o których mowa powyżej. Ponadto przedmiotowa
inicjatywa miała być jednym z tematów Ogólnopolskiej Narady Kapituły Funduszu Seniora z
udziałem Rady Klubów Seniora, Rzeczników Funduszu Seniora oraz Przewodniczących Klubów
Seniora wszystkich Okręgowych Izb, która miała się odbyć w dniach 3-5 kwietnia 2020 r. w
Warszawie.
Niestety z uwagi na panującą pandemię, temat ten nie został dogłębnie przeprowadzony
bowiem nie odbywają się w normalnym stanie zarówno posiedzenia organów w Okręgowych
Izbach, jak i Krajowej Rady. Z nielicznych otrzymanych informacji wynika, iż jest znikome
zapotrzebowanie na korzystanie z pobytu w domu seniora. Nie mniej jednak do tematu należy
powrócić w celu dogłębnego przeanalizowania potrzeb w tym zakresie.

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.

Przewodniczący
Kapituły Funduszu Seniora
r.pr. Mieczysław Humka

