
 
 

 

Fundacja PRAWO DO POMOCY: zbieramy owoce solidarności prawników 
 
Fundacja "Prawo do Pomocy" to wspólna inicjatywa prawników z dwudziestu sześciu kancelarii na 
rzecz osób szczególnie potrzebujących z szeroko rozumianego środowiska prawniczego. Staramy się 
pełnić rolę łącznika pomiędzy potrzebującymi pomocy, a tymi, którzy chcą i mogą tej pomocy 
udzielić. Nasza pomoc ma przede wszystkim formę stypendiów dla studentów prawa. W szczególnych 
przypadkach losowych pomagamy też dojrzałym prawnikom i ich bliskim. 
 
Dzięki szlachetnym gestom ludzi dobrej woli – darowiznom lub 1% podatku – pomogliśmy już 
kilkudziesięciu osobom w całym kraju. Profil stypendysty, jaki wyłania się po trzech latach 
doświadczenia Fundacji, to ambitny, młody człowiek z małej miejscowości, który mimo trudnej 
sytuacji finansowej – często spotęgowanej przez śmierć rodzica, przewlekłą chorobę lub 
niepełnosprawność – stara się zdobyć wykształcenie prawnicze na renomowanym uniwersytecie w 
dużym mieście. 
 
W tym roku akademickim mamy aż 40 stypendystów z niemal wszystkich ośrodków akademickich w 
Polsce, a łączna wartość pomocy, jakiej planujemy udzielić naszym beneficjentom, wyniesie około 
150 tys. złotych, czyli ponad pięciokrotnie więcej niż pomoc, której udzieliliśmy w pierwszym roku 
działalności. Dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli dotrzeć do kolejnych potrzebujących!  

 
Jak co roku, zachęcamy do przekazywania 1% podatku na Fundację Prawo do Pomocy 

(nr KRS 0000316097) 
____________________________________________________________________________ 
Kim są beneficjenci Fundacji?  
Wybraliśmy parę przykładów, żeby przybliżyć Państwu profile osób, którym pomagamy:   
 
* Studentka prawa i romanistyki, młoda mężatka i matka, entuzjastka prawa handlowego, prawa 
porównawczego i juryslingwistyki. Utrzymuje się ze stypendium socjalnego i naukowego. Dzięki 
wsparciu Fundacji mogła ukończyć Szkolę Prawa Francuskiego.  

"Jako studentka dwóch kierunków, a jednocześnie młoda mama, miałam spore problemy z 
domknięciem domowego budżetu. Stypendium Fundacji pozwala mi spokojniej studiować i skupić się 
na nauce. To poczucie bezpieczeństwa jest dla mnie bardzo ważne. Dzięki temu zrozumiałam, na czym 
polega solidarność środowiska prawniczego i ile znaczy wyciągnięta w krytycznym momencie ręka."  

*Aplikant radcowski z Poznania, opiekujący się chorą na nowotwór matką i sparaliżowanym ojcem. 
Dzięki wsparciu Fundacji – które otrzymał na ostatnim roku – mógł ukończyć studia i "pójść dalej". 

 "Bez Państwa pomocy, w bardzo trudnej sytuacji życiowej, w której się znalazłem, ukończenie 
studiów przekraczałoby moje finansowe możliwości. Natomiast świadomość gestu, jaki Państwo 
uczynili, popychała mnie ku wytężonej pracy, by chodź w ten prosty sposób podziękować Państwu za 
możliwość samorealizacji.” 

* Student z Pomorza, dochód jego rodziny nie przekracza 2000 zł., działacz Samorządu Studenckiego, 
stypendysta Erasmusa, niezwykle ambitny. Dzięki pomocy Fundacji wyjechał na roczne stypendium, 
skończył kurs językowy i już szykuje się na kolejne studia za granicą. Entuzjasta prawa atomowego.  

"Ze względu na ograniczone możliwości finansowe moich rodziców, nie mogę liczyć na wydatną 
pomoc w utrzymaniu się poza granicami kraju. Z pełnym przekonaniem mogę teraz powiedzieć, że 
gdyby nie pomoc Fundacji, najprawdopodobniej mój wyjazd nie byłby możliwy. Na szczęście się 
udało!" 


