
1% DLA FUNDACJI  
RADCÓW PRAWNYCH SUBSIDIO VENIRE
To wspaniale, że tegoroczny 26 finał WOŚP udowadnia po raz kolejny, że 
jesteśmy prawdziwym społeczeństwem obywatelskim, potrafiącym myśleć 
o innych. To jest naprawdę wielka rzecz!

Tak sobie myślę, skromnie, że my radcowie prawni i apli-
kanci radcowscy mamy również przestrzeń do realizacji 
celów społecznych dla potrzebujących koleżanek i kole-

gów członków naszego samorządu zawodowego, ponieważ 
istnieje Fundacja Radców Prawnych Subsidio Venire.

Byłoby świetnie, gdybyśmy podczas rozliczania naszych 
podatków skierowali nasze myśli w kierunku Naszej Fundacji 
i rozważyli przekazanie dla niej 1% podatku, tak ciężko wypra-
cowanego w minionym roku przez każdego z nas.

Rzeczą oczywistą jest, że bardzo wielu z nas przekazuje 
swój 1% podatku na rzecz bardzo wielu słusznych i potrzeb-
nych inicjatyw społecznych – bo jest o bardzo ważne i należy 
tak właśnie czynić. Niemniej jednak potrafię sobie wyobrazić, 
że w naszym 50-tysięcznym gronie największego samorządu 
prawniczego w Polsce, są również osoby, które nie mają zde-
terminowanych celów dla swojego 1% podatku.

W zeszłym roku wsparło nas siedemdziesiąt kilka osób, co 
bardzo cieszy – ale też ukazuje, ile jeszcze możemy w tym 
zakresie zrobić. W 2017 roku każda osoba jaka zwróciła się do 
Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire, po analizie kon-
kretnego przypadku przez Zarząd Fundacji przy współdzia-
łaniu z właściwym Dziekanem OIRP, w możliwie najkrótszym 
czasie otrzymywała wsparcie finansowe wprost na swój ra-
chunek bankowy.

To wspaniałe mieć poczucie, że jesteśmy tak świetnie zor-
ganizowani, że możemy sami sobie pomagać – pamiętając 
o tym, że przecież nigdy nie wiemy, kiedy nam może być po-
trzebna pomoc, a wtedy zawsze wiemy, gdzie możemy kie-
rować nasze kroki.

Proszę mi uwierzyć, że kiedy pomagamy jako samorząd 
radcowski, używając naszego wehikułu, czyli Fundacji Sub-
sidio Venire – wtedy można poczuć ten samorząd – kiedy 
osoba która jest wystawiona na próbę przez los, otrzymuje 
wsparcie jakie jej jest naprawdę potrzebne i otrzymuje je od 
razu. A pamiętajmy, że w takich chwilach, kto szybko daje 
dwa razy daje – ma to swoją wyjątkową wartość.

Oczywiście wszystkie działania osób skupionych wokół 
Fundacji są działaniami całkowicie pro bono, natomiast fun-
dacja ma swoje ograniczone zasoby, które każdego roku są 
wykorzystywane, dlatego tak ważnym jest, abyśmy nawet 
symbolicznie, ale zasilali jej fundusze.

Dlatego proszę, rozważcie w tym roku wsparcie naszej 
fundacji 1%:

Fundacja Radców Prawnych Subsidio Venire
KRS 0000326684

Wiem, że na co dzień nie widać pracy Fundacji, ale wiem 
też, jak dobrze pracuje, co na pewno może potwierdzić wielu, 
którym pomogła. A to, że trudno jest chwalić się 
tym, że pomagamy – to naturalne, ponieważ 
na tym właśnie polega pomoc, ma być cicha, 
dyskretna, ale bardzo skuteczna!

Na koniec należy w tym miejscu przekazać 
wielkie słowa uznania i podziękowania naszemu 
koledze radcy prawnemu Markowi Skierczyń-
skiemu, który tworzył i rozwijał fundację razem 
z pozostałymi radcami prawnymi – Rober-
tem Kamionowskim, Wojciechem Drożdżałem, 
Grażyną Grzmil, Przemysławem Kozdojem, przy 
wsparciu Andrzeja Kalwasa, Zenona Klatki, Kry-
styny Babiak, Marka Wojewody, Iwony Bendorf- 
-Bundorf, Bazylego Zacharczuka. ◀

Życzę wszystkim dobrego 2018 roku!

r. pr. Bartłomiej Tkacz
Przewodniczący Zarządu  
Fundacji Radców Prawnych  
Subsidio Venire



Aby przekazać swój 1% podatku…
Po wyliczeniu podatku, który Państwo za-
płacą w tym roku, w ostatnich rubrykach 
zeznania podatkowego należy wpisać na-
zwę Fundacja Radców Prawnych „Sub-
sidio Venire” i  numer KRS 0000326684. 
Można też zakreślić rubrykę udostępnia-
jącą dane adresowe darczyńcy. Wpisuje-
my także kwotę stanowiącą 1% podatku 
po zaokrągleniu dziesiątek groszy w dół.

Wszystkim darczyńcom  
dziękujemy!!!

Przeznacz swój  
1% podatku  

Fundacji Radców Prawnych 

Subsidio Venire 
KRS 0000326684

Fundacja Subsidio Venire jest or-
ganizacją pożytku publicznego od grudnia 
2009 r. Zarząd Fundacji apeluje do wszyst-
kich o wsparcie i pomoc na szczytne cele, dla 
których nasza Fundacja została powołana.

Przekaż 1% swojego podatku  
na działalność naszej organizacji!

Celem Fundacji jest:
 < wspomaganie inicjatyw zapewniający 
powszechny dostęp do pomocy prawnej 
i ochrony praw i wolności obywatelskich;

 < działalność w zakresie pomocy społecz-
nej i charytatywnej dla radców prawnych, 
aplikantów radcowskich oraz ich rodzin;

 < pomoc sierotom – dzieciom zmarłych 
radców prawnych, szczególnie w zakre-
sie materialnym, edukacyjnym a także 
startu zawodowego.

Jeśli ktoś chciałby nam  
przekazać więcej  

niż 1% podatku,  
prosimy o wpłaty na konto:

Fundacja Radców Prawnych  
„Subsidio Venire” 

Raiffeisen Polbank Polska S.A.  
20 1750 0012 0000 0000 3860 3027
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