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Szanowni Państwo, 

 

 Najważniejszą funkcją notariatu jest stanie na straży bezpieczeństwa obrotu 

prawnego. Społeczna rola naszego zawodu do tego się jednak nie ogranicza. Notariusze 

są wysoko wykwalifikowanymi prawnikami, często należą do liderów swych lokalnych 

społeczności. Jesteśmy z tego dumni, ale uważamy to także za źródło zobowiązań. 

 Zarówno poszczególni rejenci, jak i Izby Notarialne oraz Krajowa Rada Notarialna 

przeznaczają znaczące kwoty na różnego rodzaju cele charytatywne. Do tej pory 

działalność ta nie była ujęta w żadne ramy organizacyjne. Dlatego właśnie KRN 

postanowiła powołać Fundusz Społeczny Notariatu. Ma on za zadanie ukierunkować i 

uporządkować działania społeczne notariatu – tak, aby finansować najbardziej 

wartościowe inicjatywy i zyskać pewność należytego wykorzystania środków.  

 Fundusz powstał w roku 2010 i tworzony jest ze środków KRN oraz Izb 

Notarialnych na terenie całej Polski. W latach 2011 i 2012 realizowana była I oraz II 

edycja konkursu grantowego w ramach FSN na finansowanie projektów służących 

zwalczaniu wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży. Do konkursu przystąpiło ok.  400 

organizacji pozarządowych z całego kraju.   



Podstawową formą działalności Funduszu jest finansowe wspieranie 

najciekawszych i najbardziej wartościowych projektów, wyłonionych spośród propozycji 

zgłoszonych do otwartego konkursu grantowego przez organizacje pozarządowe. 

Wyboru dokonywać będzie Kapituła, składająca się z osobistości życia publicznego i 

akademickiego. 

Jest mi niezwykle miło przekazać informację, iż w roku 2013 idea Funduszu 

Społecznego Notariatu będzie kontynuowana a wraz z nią po raz trzeci zorganizowany 

zostanie konkurs grantowy na finansowanie projektów służących zwalczaniu wykluczenia 

społecznego dzieci i młodzieży. 

 Wszystkie informacje organizacyjne oraz kwestie wyboru wniosków oraz wypłat 

grantów dot. konkursu szczegółowo reguluje „Regulamin Konkursu Funduszu 

Społecznego Notariatu na finansowanie projektów służących zwalczaniu wykluczenia 

społecznego dzieci i młodzieży”, który znajduje się na stronie www.fundusznotariatu.pl. Na 

stronie znajdą Państwo również informacje na temat edycji poprzednich, jak 

również niezbędne dokumenty do udziału w tegorocznym konkursie grantowym. 

 Zwracam się z gorącą prośbą o przekazanie informacji o III edycji konkursu 

grantowego wszystkim zainteresowanym podmiotom. 

  

 

 

Z poważaniem, 

           

            Prezes 

Krajowej Rady Notarialnej 

 

            

Tomasz Janik 

 


