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Warszawa, dnia 13.08.2012 roku 

 

 

Szanowni Państwo 

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Verba Veritatis z siedzibą w Warszawie, pragnę 

przedstawić Państwu program pracy i założenia działalności naszej organizacji. 

 

Każdy z nas ma w swoim otoczeniu kogoś, kto poprzez przestępcze działanie został 

pokrzywdzony. Wielu z nas osobiście w sposób pośredni lub bezpośredni stało się ofiarą 

przestępstwa. Skrzywdzonym można zostać nie tylko poprzez bezpośredni czyn karalny, 

ale również poprzez czyjeś zaniechanie, zaniedbanie, opieszałość, stronniczość oraz 

przekroczenie uprawnień. 

 

Wielu pokrzywdzonych nie zna swoich praw. Zagubieni, zastraszeni, zdezorientowani nie 

wiedzą, jakie działania mogą podejmować ani jakie obowiązki w stosunku do nich mają 

przedstawiciele różnych organów państwowych. Samodzielnie nie posiadają takiej 

wiedzy, a nie stać ich na profesjonalną pomoc - nie tylko prawną, ale również 

psychologiczną, logistyczną, organizacyjną. W naszym kraju nie ma instytucji 

kompleksowo pomagającej ofiarom przestępstw, a tylko całościowe spojrzenie na problem 

gwarantuje jego rzetelną ocenę i szanse na rozwiązanie. 

 

Mając powyższe na uwadze zostało powołane Stowarzyszenie, którego główne zadania 

polegają na szerzeniu wiedzy prawnej wśród zwykłych obywateli, działaniu na rzecz 

przestrzegania prawa oraz pomoc poszkodowanym i ofiarom przestępstw. Cele 

Stowarzyszenia realizowane są poprzez udział w postępowaniach przygotowawczych, 

sądowych, wykonawczych, administracyjnych i innych dla ochrony słusznego interesu 

społecznego lub indywidualnego, doradztwo i pomoc organizacyjno - prawną, 

prowadzenie działalności edukacyjnej oraz doradztwo i pomoc organizacyjno - 

techniczną, finansową i rzeczową na rzecz osób i jednostek organizacyjnych 

poszkodowanych w wyniku przestępstw. 

 

Jedną z najważniejszych inicjatyw podjętych przez Stowarzyszenie, jest projekt 

uruchomienia, wdrożenia i prowadzenia Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla Ofiar 

Przestępstw – 116 006, który pozwoli ofiarom na szybki i bezpłatny dostęp między 

innymi do specjalistów z różnych dziedzin prawa oraz psychologów. 

 

Na podstawie rozeznania społecznego i dotychczasowych doświadczeń członków 

założycieli można z całą pewnością stwierdzić, że organizacja taka jak Stowarzyszenie 

Verba Veritatis jest bardzo potrzebna zarówno osobom prywatnym jak i jednostkom 

gospodarczym. 

 

Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa prowadzi swą działalność społecznie, 

pozyskując środki finansowe wyłącznie ze składek członkowskich i dobrowolnych wpłat 

Darczyńców. Stąd nasz niniejszy apel skierowany do Państwa. 

 

Spodziewając się pełnego zrozumienia konieczności funkcjonowania stowarzyszenia  

o celach takich jakie stawia sobie Verba Veritatis oraz oczekując pozytywnej reakcji  



 

na nasze działania, prosimy o wsparcie finansowe naszej działalności, a zadysponowane 

przez państwa środki proszę przekazać na nasze konto w BRE Bank MultiBank SA: 

 

PLN: 42 1140 2017 0000 4202 1291 3019 

 

EUR: 12 1140 2017 0000 4512 0120 4023 

 

Jednocześnie informujemy, że osoby prawne /podmioty gospodarcze/ mogą przekazywać 

darowizny do 10 % dochodu na rzecz organizacji pożytku publicznego /Art.18 ust.1 pkt .1 

ustawy CIT/ a osoby fizyczne /na podstawie art. 26 ust 1 pkt. 9 Ustawy z 26 lipca 1991 i. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z 

późn. zm./ mogą odliczyć 6 % dochodu.  

Mile widziane jest również wsparcie w postaci rzeczowej np. wydruk folderów 

informacyjnych, dostarczenie materiałów biurowych na działalność Stowarzyszenia, 

wolontariat osób posiadających wiedzę z zakresu prawa, psychologii. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Artur Nowakowski 

Prezes Zarządu 


