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Zarząd Fundacji Seniora biegłych rewidentów zwraca się z prośbą do Szanownych 

Prezesów Rad Regionalnych KIBR o podjęcie wspólnych działań na rzecz realizacji 

celów statutowych „ naszej” Fundacji.  

Dla przypomnienia celami Fundacji zapisanymi ramowo w jej Statucie jest:  

- wspieranie biegłych rewidentów i byłych biegłych rewidentów, którzy zaprzestali  

  czynnej działalności zawodowej jako biegli rewidenci,  

- opieka i pomoc społeczna biegłym rewidentom i byłym biegłym rewidentom,  

- aktywizacja biegłych rewidentów, którzy zaprzestali czynnej działalności  

  zawodowej,  

- działalność w zakresie edukacji nauki,  

- współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z  

  celami fundacji.  

Realizacji tych szczytnych celów służy podejmowanie konkretnych działań na rzecz 

biegłych rewidentów, którzy znaleźli się w sytuacji wiekowej określanej pięknie jako 

Senior i tych, którzy z każdym dniem są poddawani nieubłaganemu czynnikowi czasu. 

Informujemy, że w roku 2014 rozpoczęto przyznanie pomocy materialnej zgodnie 

z wnioskami osób, które z przyczyn losowych znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji,  

a kontynuowanie tej formy pomocy, sprzyjać będzie podejmowaniu starań o przyznanie 

Fundacji statusu organizacji pożytku publicznego. 

Realizowaniu zadań statutowych sprzyja aktywna działalność integracyjna seniorów 

 m. in w takich Regionalnych Oddziałach jak: Białystok, Bydgoszcz, Lublin, Łódź, 

Kraków, Poznań, Warszawa i Zielona Góra, a także nawiązanie kontaktów z Zarządem 

Fundacji przez inne Regionalne Oddziały. Istnieje jednak potrzeba i konieczność pełnej 

integracji z wszystkimi Regionalnymi Oddziałami, mając na uwadze wzrost liczby 

Seniorów. 

Wyrażamy przekonanie, że rozwój tych form dotarcia do każdego oczekującego wsparcia, 

będzie się systematycznie poszerzał i zapewni klimat życzliwości, uszanowania i godności 

dla ludzi wieku dojrzałego – naszych koleżanek i  kolegów, przyjaciół z którymi spędziliśmy 

wiele chwil życia osobistego i zawodowego, którym często wiele zawdzięczamy, od nich się 

wiele nauczyliśmy.  

Bieżącym zadanie Fundacji jest promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych 

 w Regionalnych Oddziałach, w ramach posiadanych środków finansowych przekazanych 

przez KRBR oraz środków z dobrowolnych wpłat na rzecz Fundacji, przez coraz liczniejsze 

grono biegłych rewidentów na nasze konto w PKO BP  
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Dziękując za dokonane wpłaty Zarząd Fundacji zachęca do powszechnych wpłat  biegłych 

rewidentów oraz podmioty uprawnione do badania sprawozdań, a zarządy Rad 

Regionalnych prosi o współpracę oraz z góry dziękuje za nadesłanie następujących 

informacji:  

1. Podanie nazwisk i kontaktów upoważnionych przez Radę osób do reprezentowania 

w imieniu Oddziału spraw seniorów zawodu biegłego rewidenta na terenie Oddziału w celu 

uruchomienia stałej komunikacji Zarządu Fundacji z Oddziałem.  

2. Podjęcie próby stworzenia bazy danych seniorów zgrupowanych w Oddziale  

- nazwisk, adresów administracyjnych i e-mailowych, telefonów celem bezpośredniego 

dotarcia do nich z informacjami i ułatwienia im kontaktu z nami.  

3. Podjęcie próby określenia potrzeb, oczekiwań w drodze bezpośrednich spotkań  

lub w drodze innych form takich jak korespondencja, ankiety, własne rozeznanie itp.  

Generalnie chodzi o nawiązanie bezpośredniego kontaktu i rozpoznania problemów 

zawodowych, społecznych czy osobistych seniorów i sprzyjanie realizacji zadań Fundacji, 

w warunkach dostępnych struktur organizacyjnych naszego samorządu.  

 

 Prezes     Członek Zarządu  

Fundacji Seniora     Fundacji Seniora 

    

dr Stanisław Leszek     Andrzej Nowaczewski 

 

 

Praktyczny kontakt:  

Siedziba Fundacji Seniora:  
KIBR Warszawa ul. Jana Pawła II 80 tel. 22 637 30 81  
Telefony - dr Stanisław Leszek  602 782 526  
   - Andrzej Nowaczewski 502 243 320 


