
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,  

w nawiązaniu do poprzednich informacji dotyczących przebiegu zbiórki pieniędzy 

w ramach akcji „Notariat Polski pomaga Ukrainie” uprzejmie informuję, że zbiórka ta 

zakończy się 4 marca 2022 r. o północy. W chwili, gdy wysyłamy to pismo na założonym 

przez KRN koncie na zrzutka.pl (https://zrzutka.pl/ha5se9) zebrano już 520.820 zł. 

Przypomnę, że zbiórka trwa od 26 lutego 2022 r. Założeniem KRN było zebranie 

do 4 marca br. kwoty 100.000 zł. Hojność notariuszy okazała się jednak znacznie większa 

i przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Krajowa Rada Notarialna jako reprezentant  

Notariatu Polskiego wyraża niezmierną wdzięczność i bardzo dziękuje za Waszą ofiarność. 

Dzisiaj tj. 4 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie KRN, na którym podjęto decyzje 

kierunkowe o wydatkowaniu pierwszej transzy zebranych środków. Wytypowaliśmy dwie 

profesjonalne organizacje wskazane na liście Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którymi 

są: 

1) Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, 

2) Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna. 

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce zajmuje się obecnie sprowadzaniem 

do Polski dzieci ukraińskich przebywających w domach dziecka oraz zapewnieniem im 

opieki w Polsce. Z kolei Polska Misja Medyczna koncentruje się na organizacji transportów 

humanitarnych obejmujących leki i sprzęt medyczny oraz zapewnieniem pomocy 

medycznej. 

Obydwu tym organizacjom chcemy przekazać kwoty po 100.000 zł 

z przeznaczeniem na pomoc znajdującym się w Polsce uchodźcom z Ukrainy oraz na pomoc 

obywatelom Ukrainy, którzy pozostali w kraju ogarniętym wojną. Chcielibyśmy, żeby część 

tej pomocy trafiła do dzieci ukraińskich, które są największymi ofiarami tej wojny. Obecnie 

Krajowa Rada Notarialna kończy opracowywanie umów, które podpisze z ww. 

organizacjami tak, aby zapewnić jak największą efektywność wykorzystania zebranych 
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przez Państwa środków. Poprosimy oczywiście organizacje o przedstawienie sprawozdań, 

z których będzie wynikać jak zostały wykorzystane przekazane przez nas środki. Jeżeli 

wskazane wyżej organizacje zaakceptują przedstawione im umowy, wówczas KRN 

podejmie niezwłocznie uchwały o uruchomieniu i przekazaniu środków pieniężnych. 

Powinno to nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. 

O dalszych decyzjach w sprawie wykorzystania zebranych środków będziemy 

informować wszystkich notariuszy w Polsce. 

Wiemy również, że wielu notariuszy niezależnie od uczestnictwa w powyższej akcji 

podejmuje samodzielnie szereg działań zmierzających do pomocy osobom, które uciekają 

z ogarniętej wojną Ukrainy. Wszystkie takie działania zasługują na ogromny szacunek 

i wdzięczność. 

W imieniu Krajowej Rady Notarialnej, ale przede wszystkim w imieniu wszystkich 

potrzebujących raz jeszcze serdecznie dziękuję Notariuszom za ich zaangażowanie 

w szczytny cel, jakim jest pomoc ofiarom wojny. 

 

Z wyrazami szacunku i poważania  

Prezes 

Krajowe Rady Notarialnej 

/-/ Lech Borzemski 


