
Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000487042 zarejestrowana została 

Fundacja na Rzecz Pomocy Socjalnej Adwokatom, Aplikantom Adwokackim i 

Pracownikom Adwokatury. Jest to Fundacja nie prowadząca działalności gospodarczej, której 

jedynym celem jest pomoc socjalna potrzebującym adwokatom, aplikantom adwokackim, 

pracownikom adwokatury oraz dzieciom. 

 

Fundusz założycielski wynosi 5.000,00 zł i pochodzi z wpłat dwojga fundatorów. Ponadto 

fundatorzy ponieśli koszty utworzenia fundacji - 961,56zł. Jeden z fundatorów zadeklarował 

miesięczne wpłaty 160,00zł na pokrycie kosztów najmu lokalu na biuro Fundacji i koszty 

obsługi księgowej. Fundatorzy są członkami zarządu i pełnią oraz będą pełnić w przyszłości 

swoje funkcje nieodpłatnie. 

 

Poszukujemy osób, które zechcą być fundatorami (wpłata 2.500,00zł), darczyńcami (każdy 

datek jest mile widziany), chętnych do nieodpłatnej pracy w komisjach kwalifikujących 

wnioski o przyznanie przez Fundację pomocy socjalnej oraz innych osób z pomysłami, jak 

rozwinąć działalność Fundacji. Zależy nam także na znalezieniu osób, które podejmą się 

nadzoru nad działalnością Fundacji tak, aby oczywistym było, że środki Fundacji 

przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową i nikt nie osiąga przychodów z tego 

tytułu. 

 

Chcielibyśmy, żeby w krótkim czasie udało nam się zgromadzić taką ilość środków 

finansowych, która umożliwi rozpoczęcie udzielania świadczeń potrzebującym 

wnioskodawcom. 

 

Docelowo zamierzamy uzyskać dla Fundacji status organizacji pożytku publicznego, dzięki 

czemu możliwe będzie dokonywanie 1% odpisów od podatku dochodowego na rzecz 

Fundacji. 

 

Wiedząc, jak trudna jest sytuacja rynkowa liczymy się także z tym, że nie uda się nam 

pozyskać odpowiedniej ilości środków i Fundacja nie rozpocznie działalności. 

 

Mamy jednak nadzieję, że dzięki ludziom dobrej woli z naszego środowiska, których sytuacja 

pozwala na niesienie pomocy potrzebującym Koleżankom i Kolegom, uda się rozwinąć tę 

inicjatywę. 

 

Podkreślamy - naszym celem jest, aby działalność Fundacji opierała się wyłącznie na 

nieodpłatnej działalności wolontariuszy. 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia dlatego wszystkim Państwu składamy życzenia 

radości, miłości, sukcesów zawodowych i błogosławieństwa Bożego oraz wszystkiego 

najlepszego w Nowym Roku.  

 

W ten szczególny czas pamiętajmy też o naszych potrzebujących Koleżankach i Kolegach. 

Wspomagajmy ich w miarę naszych możliwości. 



 

Bardzo prosimy o rozpropagowanie informacji wśród adwokatów, aplikantów adwokackich i 

pracowników Państwa Izby. 

 

z wyrazami szacunku i serdecznymi koleżeńskimi pozdrowieniami 

adw. Małgorzata Gruszecka, tel. 603390019 

adw. Sławomir Krześ, Wrocław, tel. 603999810 

 


