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Szanowni Państwo,

Kancelarie prawne, zwłaszcza te znane, w tym międzynarodowe, z za-
łożenia prowadzą dzialność nastawioną na zysk. Może wydawać się, 
że jest to świat bardzo odległy od codzienności i realiów polskich 
organizacji non-profi t.  Okazuje się jednak, że współpraca między tymi 
dwoma tak odmiennymi środowiskami – środowiskiem organizacji 
pozarządowych oraz środowiskiem kancelarii prawnych – jest nie tylko 
możliwa, ale też ogromnie satysfakcjonująca i ważna dla obu stron, 
co udowadniamy w niniejszej publikacji. Czytając o zaangażowaniu 
społecznym współpracujących z nami kancelarii, zobaczą Państwo, 
że działalność pro bono to przede wszystkim synergia niezmiernie 
ważnych, często innowacyjnych projektów społecznych realizowanych 
przez organizacje pozarządowe oraz eksperckiej wiedzy prawników 
uczestniczących w takich projektach. Dzięki temu organizacje poza-
rządowe uzyskują pomoc prawną na najwyższym poziomie a prawnicy 
mogą merytorycznie uczestniczyć w bardzo ciekawych projektach spo-
łecznych począwszy od edukacji, przez sztukę i kulturę po zdrowie i sze-
roką rozumianą sferę socjalną.
Działalność pro bono to również satysfakcja i duma – zarówno dla 
prawników, którzy mają możliwość podzielenia się swoją wiedzą i do-
świadczeniem z organizacjami, jak i dla samych organizacji, które nigdy 
nie mogłyby pozwolić sobie na skorzystanie z takiej pomocy na zasadach 
komercyjnych. Dla organizacji pozarządowych wsparcie kancelarii to nie 
tylko  rozwiązanie konkretnych problemów, ale również swego rodzaju 
akt uznania dla ich działalności, utwierdzający je w przekonaniu, że to co 
robią jest ważne i cenione.
Z przyjemnością oddajemy Państwu raport - opis działalności pro bono 
kancelarii prawnych, które w 2008 r. pomogły za naszym pośrednictwem 
49 fundacjom i stowarzyszeniom. Zamiast ogólnych rozważań o zasad-
ności i potrzebie rozwoju działalności pro bono, na dalszych stronach 
publikacji chcemy Państwu pokazać imponujący dorobek pro bono 
współpracujących z nami kancelarii prawnych.

Zapraszamy do lektury! 

Julia Kluczyńska, koordynator Centrum Pro Bono



4

Chadbourne & Parke LLP                       

Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy

Kancelaria Chadbourne & Parke na-
leży do grupy 16 kancelarii, które za 
pośrednictwem Centrum Pro Bono 
pomagają polskim organizacjom non-profi t. Kancelaria uczestniczy w je-
dnym z największych projektów zgłoszonych dotychczas do Centrum 
Pro Bono. Fundacja Pomocy Matematykom Niepełnosprawnym 

Ruchowo z Warszawy działa na rzecz osób niepełnoprawnych i realizuje 
projekty głównie z zakresu nowoczesnych technologii. Obecnie 
Fundacja rozpoczyna realizację nowego programu, którego celem jest
niwelowanie barier kompetencyjnych, psychologicznych oraz techno-
logicznych w dostępie do internetu wśród osób niepełnosprawnych. 
Współpracę zadeklarowały samorządy lokalne m. in. Wrocławia, 
Poznania, Opola, Torunia, Radomia i Białegostoku. Planuje się objęcie 
programem ok. 6000 osób. Kancelaria Chadbourne & Parke zapewnia 
Fundacji wsparcie polegające na sporządzeniu dokumentacji projektu, 
konsultacji umów partnerskich oraz umów z uczestnikami programu. 
Projekt prowadzi zespół prawników koordynowany przez Panią Joannę 
Bochniarz - Urbańską.

Kancelaria Chadbourne & Parke pomogła również Stowarzyszeniu 

„Wybrani w Górach” z Wójtowic, zajmującemu się promocją idei 
zrównoważonego rozwoju ziem górskich, a sprawa dotyczyła m.in. 
analizy procedury przetargów, które przeprowadziło Stowarzyszenie w ra-
mach realizowanego ze środków Unii Europejskiej projektu „Sudety - 
szansa dla młodych”.  Z ramienia Kancelarii Chadbourne & Parke sprawę 
prowadzili Mecenas Sylwester Pieckowski, Mecenas Adam Zwierzyński 
oraz Pan Rafał Jung. 

Bardzo ciekawym projektem pro bono Kancelarii była również pomoc 
Pana Rafała Junga dla Fundacji Ortus z Chrzelic w przygotowaniu umowy 
cywilnoprawnej pomiędzy nią a właścicielem średniowiecznego zamku 
na Śląsku. Umowa zapewniała Fundacji wieloletnie prawo do korzys-
tania z zamku przy jednoczesnej ochronie praw właścicielskich. Jej wzór

oraz know-how dotyczące sporządzania podobnych umów zostaną 
udostępnione przez Centrum Pro Bono innym osobom i instytucjom 
zainteresowanym użyczaniem prywatnych nieruchomości na cele 
społeczne. Jest to ważny krok w kierunku wspierania zaangażowania 
prywatnego kapitału w projekty społeczne. 

Kancelaria Chadbourne & Parke uczestniczy również w pracach 
nieformalnej grupy ekspertów reprezentujących 16 największych 
polskich Kancelarii, zajmującej się przygotowaniem konkretnych 
propozycji zmian w zakresie przepisów podatkowych nakładających 
podatek VAT na pomoc prawną pro bono. Grupa powstała z inicjatywy 
Centrum Pro Bono a Kancelarię Chadbourne & Parke reprezentowała 
Mecenas Dorota Szubielska, która przygotowała jedną z trzech części 
uzasadnienia projektu nowelizacji. 

Program pro bono Kancelarii prowadzi Mecenas Sylwester Pieckowski.

Clifford Chance                                            

Janicka, Namiotkiewicz, Dębowski i wspólnicy

Kancelaria Cliff ord Chance aktywnie 
wspiera działalność Centrum Pro 
Bono od momentu jego powstania. 
Jest pierwszą współpracującą z Centrum Pro Bono kancelarią, która 
podjęła się uczestnictwa w międzynarodowym projekcie dotyczącym 
prawa porównawczego. Program, w który zaangażowała się Kancelaria 
Cliff ord Chance, jest prowadzony przez brytyjską organizację pozarzą-
dową Business & Human Rights Resource Centre i jego celem jest 
przygotowanie porównawczego raportu nt. łamania praw człowieka 
w świecie biznesu. Nad raportem pracowały Pani Katarzyna Szymielewicz 
i Pani Barbara Głowala.

Szczególne znaczenie ma współpraca Kancelarii Cliff ord Chance 
z Fundacją Talizman z Warszawy przy projekcie  wspierania małych, 
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Ernst & Young Sp. z o. o. 

Firma doradcza Ernst & Young za-
angażowana jest w szereg inicjatyw 
społecznych, w szczególności doty-
czących edukacji, rozwoju przedsiębiorczości i promowania wysokich 
standardów zarówno w biznesie jak i w środowisku pozarządowym.           
Z działań prowadzonych przez Centrum Pro Bono Firma Ernst & Young
wybrała program o charakterze systemowym i ściśle związany z tema-
tyką podatkową – objęła merytoryczne przewodnictwo w nieformalnej 
grupie ekspertów reprezentujących 16 kancelarii prawnych wspólnie 
działających na rzecz zniesienia podatku VAT od bezpłatnej pomocy 
prawnej (pełna lista osób pracujących nad projektem dostępna jest na 
stronie www.centrumprobono.pl w zakładce aktualności). Członkowie 
grupy wypracowali projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT, który 
uzyskał poparcie m.in. Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej 
Rady Adwokackiej, Fundacji im. Stefana Batorego, Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 
W październiku 2008 r. projekt został przestawiony  Komisji Sejmowej 
Przyjazne Państwo, która prowadzi nad nim dalsze prace.
 
W pracach nad projektem Ernst & Young reprezentował Mecenas Cezary 
Przygodzki. 

Gide Loyrette Nouel 

Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy 

Kancelaria Prawna GLN

W mijającym roku Kancelaria Gide
Loyrette Nouel niezwykle dynamicznie 
rozwinęła swoją działalność pro bono. 
Za pośrednictwem Centrum Pro Bono 
Kancelaria zaangażowała się aż w pięć projektów pro bono. Największym 
z nich była pomoc udzielona przez Mecenasa Michała Kubicza Fundacji 

prowadzonych przez mieszkańców, szkół wiejskich. Projekt, którego 
celem bezpośrednim jest podniesienie poziomu edukacji, pośrednim 
zaś rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej na terenach 
wiejskich, przewiduje wspieranie istniejących  i tworzących się  małych 
wiejskich szkół. Kancelaria Cliff ord Chance podjęła się zapewnienia 
kompleksowej  pomocy prawnej  małym wiejskim szkołom  biorącym 
udział w projekcie, tym samym jest jedną z pierwszych kancelarii, 
które za pośrednictwem Centrum Pro Bono angażują się w zmiany o 
charakterze systemowym. O randze tego przedsięwzięcia świadczy 
również liczba tego typu inicjatyw – ok. 350 szkół w Polsce. Z Fundacją 
Talizman współpracują Pani Irena Floras, Pani Agnieszka Kozikowska,  
Pani Anna Łagocka i Pani Katarzyna Szymielewicz. Pierwszą sprawą 
Kancelarii z dziedziny edukacji jest pomoc rodzicom zrzeszonym w 
Stowarzyszeniu Oświatowym Przyszłość Dziecka podejmującym starania 
o przekształcenie  szkoły w  Warce. Stowarzyszeniu pomagają Pani 
Mecenas Karolina Kopik-Nagłowska, Pani Agnieszka Kozikowska i Pani 
Anna Łagocka.

W mijającym roku prawnicy Cliff ord Chance pomogli jeszcze dwóm 
organizacjom non-profi t. Pani Mecenas Joanna Młot, Pani Joanna Janicka 
i Pani Natalia Łepkowska doradzały Fundacji Służba Dziecku z Krynicy 
Morskiej, która prowadzi działalność społeczną i wychowawczą na rzecz 
dzieci i młodzieży. Fundacja znajdowała się w trudnej sytuacji prawnej w 
związku z upadłością fundatora, a prawnicy Cliff ord Chance podjęli próbę 
ratowania Fundacji w związku z  próbami jej likwidacji  przez syndyka. 

Kancelaria Cliff ord Chance uczestniczy ponadto w pracach nieformalnej 
grupy ekspertów reprezentujących 16 największych polskich kancelarii, 
zajmującej się przygotowaniem konkretnych propozycji zmian w zakresie 
przepisów podatkowych nakładających podatek VAT na pomoc prawną 
pro bono. Grupa powstała z inicjatywy Centrum Pro Bono a Kancelarię 
reprezentował Mecenas Tomasz Szymura.

Program pro bono Kancelarii Cliff ord Chance prowadzą Mecenas Bartosz 
Krużewski i Pani Katarzyna Szymielewicz.
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publicznych, stanowiącej podstawę sporu Fundacji z Urzędem Miasta 
Ostrołęka. Ekspertyza Kancelarii to szansa na rozwiązanie sporu i konty-
nuację dotychczasowej działalności Fundacji.

Działalność pro bono Kancelarii  koordynuje Pani Katarzyna Buczkiewicz.

Hogan & Hartson Jamka

W mijającym roku warszawskie biu-
ro Kancelarii Hogan & Hartson bar-
dzo dynamicznie rozbudowało swój
program pro bono. Kancelaria nie tylko aktywnie uczestniczyła w pow-
staniu Centrum Pro Bono i podejmuje sprawy zgłoszone do Centrum, ale 
również prowadzi własny program współpracy z Federacją Organizacji 
Pozarządowych Mazowia, która zrzesza 50 organizacji non-profi t z terenu 
Mazowsza. 

Największym  projektem pro bono Kancelarii w przeciągu ostatniego roku 
była dwukrotna pomoc prawna udzielona za pośrednictwem Centrum Pro 
Bono Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia prowadzonej przez siostrę 
Małgorzatę Chmielewską. Prawnicy Kancelarii – Pan Jan Kaczmarczyk 
przy wsparciu Mecenas Haliny Więckowskiej przeprowadzili na prośbę 
Fundacji bezpłatny audyt [ang. due dilligence] w zakresie prowadzonej 
przez Fundację działalności z zakresu ekonomii społecznej (produkcja 
wytworów spożywczych i rzemieślniczych przez osoby zagrożone wy-
kluczeniem społecznym, dla których praca to szansa na powrót do akty-
wności społecznej). Mecenas Piotr Augustyniak również pomógł tej 
Fundacji osobiście doradzając w zakresie przepisów podatkowych.

Inną sprawą, również związaną z ekonomią społeczną, było doradztwo 
Kancelarii Hogan & Hartson dla Fundacji Rokor 1 z Gdyni. Pomoc 
Kancelarii polegała na analizie możliwości prawnych organizowania 
przez Fundację staży zawodowych dla osób długotrwale bezrobotnych 
w prywatnych fi rmach. W tej sprawie Fundacji doradzał Pan Bartosz

J

Ekologicznej Arka z Bielsko-Białej. Fundacja ta, działając w celu 
ochrony środowiska naturalnego i zwierząt, prowadzi m. in. kampanię 
informacyjną i legislacyjną na rzecz czystego powietrza. Mecenas 
Kubicz przygotował dla Fundacji  kompleksową analizę przepisów
dotyczących spalania odpadów, która zostanie przedstawiona Prezesowi 
Rady Ministrów. Ekspertyza zostanie udostępniona gminom, straży 
miejskiej i innym osobom oraz instytucjom działającym na rzecz czystego 
powietrza. 

Inną, niezwykle ważną sprawą pro bono, w którą zaangażowała się 
Kancelaria było doradztwo prawne dla Stowarzyszenia Po Pierwsze 

Rodzina z Warszawy. Stowarzyszenie  działa na  rzecz dzieci z uszko-
dzeniem mózgu i ich rodzin prowadząc szereg niepublicznych placówek 
oświatowych i poradni rehabilitacyjnych. Kancelaria doradzała Stowa-
rzyszeniu w  zakresie prawa pracy, w szczególności dostosowania 
regulaminów pracy do przepisów i potrzeb zatrudnionych w Stowa-
rzyszeniu rehabilitantów i pedagogów. Z kolei Mecenas Maciej Grela 
doradzał Fundacji Życzliwy Przedsiębiorca z siedzibą w Warszawie, 
wspierającej rozwój przedsiębiorczości, w szczególności przedsięwzięć 
innowacyjnych. Mecenas pomógł przy tworzeniu umowy użyczenia nie-
ruchomości na potrzeby Fundacji i wyjaśnił Fundacji jej konsekwencje 
podatkowe.

Kancelaria uczestniczyła również w pracach nieformalnej grupy ekspertów 
reprezentujących 16 największych polskich kancelarii zajmującej się 
przygotowaniem konkretnych propozycji zmian w zakresie przepisów 
podatkowych nakładających podatek VAT na pomoc prawną pro bono. 
Kancelarię reprezentował Pan Mecenas Marcin Żuk, który aktywnie brał 
udział we wszystkich etapach przygotowania projektu nowelizacji. 

Najnowszym projektem pro bono Kancelarii jest pomoc Pana Marcina 
Żuka dla ostrołęckiego oddziału Fundacji Liga Kobiet Polskich, 
organizacji która wydaje dziennie kilkaset bezpłatnych posiłków dla 
najuboższych z terenu Ostrołęki i okolic. Kancelaria przygotowała dla 
Fundacji ekspertyzę w sprawie interpretacji art. 145 ustawy o fi nansach 
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Karolczyk, który pomógł również Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecz-

nych Asocjacje z siedzibą w Lublinie w sporze ze sponsorem na gruncie 
interpretacji zapisów umowy. 

Kancelaria Hogan & Hartson uczestniczy również w pracach nieformalnej 
grupy ekspertów reprezentujących 16 największych polskich kancelarii 
zajmującej się przygotowaniem konkretnych propozycji zmian w zakresie 
przepisów podatkowych nakładających podatek VAT na pomoc prawną 
pro bono. Grupa powstała z inicjatywy Centrum Pro Bono a Kancelarię 
Hogan & Hartson reprezentował Mecenas Piotr Augustyniak. 

Ponadto Hogan & Hartson na bieżąco udziela porad i wyjaśnień w spra-
wach przesyłanych przez organizacje non-profi t zrzeszone w Federacji 

Mazowia. Większość z przesyłanych kancelarii spraw dotyczy prawa kor-
poracyjnego, cywilnego i pracy. Z ramienia Hogan & Hartson Federacji 
pomaga Jan Kaczmarczyk.

Program pro bono Kancelarii prowadzi Mecenas Agnieszka Suchecka – 
Tarnacka.

Joanna Świątek Wojnarowska

Kancelaria Pani Mecenas Joanny Świątek Wojnarowskiej jest pierwszą 
kancelarią prawną w gronie kancelarii współpracujących z Centrum Pro 
Bono spoza Warszawy. Kancelaria ma siedzibę w Szczecinie i mimo że 
dołączyła do Centrum Pro Bono w listopadzie 2008 r., pomogła już dwóm 
organizacjom pozarządowym – Fundacji Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu i Stowarzyszeniu Forum Literackie Erynie. W pierwszej z tych
spraw Kancelaria wyjaśniła wątpliwości Fundacji w kwestii liczenia ter-
minów w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym, natomiast 
w drugiej pomogła Stowarzyszeniu przygotować umowę dotyczącą bez-
płatnego użyczenia serwera dla Fundacji. 

Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy                                        

L  L  

Kancelaria Leśnodorski Ślusarek
i Wspólnicy ma wieloletnią tradycję 
działalności społecznej, w tym po-
mocy prawnej fundacjom i stowa-
rzyszeniom. Program pro bono 
Kancelarii charakteryzuje kompleksowa opieka nad organizacjami
non-profi t potrzebującymi profesjonalnej pomocy w zakresie praw 
autorskich. W mijającym roku Kancelaria podjęła się aż pięciu spraw 
pro bono z tej właśnie dziedziny. Pierwszą z nich zgłosiła Fundacja 

Harmonia Mundi z Wrocławia, której celem jest wspieranie i po-
pularyzacja postaw twórczych i prospołecznych. Pomoc udzielona 
Fundacji polegała na analizie polskich i międzynarodowych przepisów 
dotyczących zakresu ochrony i swobody używania swojej nazwy 
w szczególności za granicą. Fundacji pomogła Pani Agnieszka Kądziela. 

W kolejnej sprawie Mecenas Krzysztof Czyżewski udzielił konsultacji 
prawnej Stowarzyszeniu Teatralnemu Remus w zakresie przygotowania 
umów z artystami, które chroniłyby zarówno prawa wykonawców jak
i samego Stowarzyszenia. Działalność Stowarzyszenia Teatralnego 
Remus obejmuje realizację spektakli teatralnych z udziałem osób 
niepełnosprawnych umysłowo, uchodźców, osób starszych, mieszkańców 
zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich.
 
Potrzebę konsultacji w kwestii umów z autorami dzieł audiowizualnych 
zgłosiła również Fundacja Filmów i Programów Katolickich Video 

Studio Gdańsk. Organizacja ta realizuje m.in. fi lmowe projekty do-
kumentalne (historyczne, edukacyjne, artystyczne, reportażowe). Pyta-
nie dotyczyło tego, czy istnieje konieczność modyfi kowania umów
o dzieło i o przeniesienie praw autorskich zawartych z autorami produko-
wanych przez Fundację fi lmów, skoro możliwych pól eksploatacji fi lmów 
jest obecnie więcej niż w latach 90-tych, czyli w momencie sporządzania 
umowy.  Ekspertyzę w tej sprawie przygotował Pan Wiktor Rainka.
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Inną niezwykle ciekawą sprawę do Centrum Pro Bono zgłosiła Fundacja 

Na Rzecz Kobiet Ja Kobieta z Warszawy, która poprzez  realizację 
projektów aktywizujących osoby 50+, w tym głównie kobiety, działa 
na rzecz zwalczania przejawów społecznego wykluczenia kobiet oraz 
osób starszych. W trakcie realizacji projektu „Odzyskać z niepamięci” 
polegającego na wydaniu w formie książki wywiadów przeprowadzonych 
z kobietami, które przeżyły obóz pracy w Ravensbrück, Fundacja 
potrzebowała pomocy prawnej w sformułowaniu umów autorskich z roz-
mówczyniami i współpracownikami. Z ramienia Kancelarii Leśnodorski-
Ślusarek wzory umów dla Fundacji opracowała Pani Natalia Bartsch.

Kancelaria uczestniczyła również w pionierskiej akcji Stowarzyszenia 

Edukacyjno - Artystycznego OTO JA z Płocka promującego twórczość 
osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie poszukiwało pomocy przy
ustaleniu sytuacji prawnej artystów niepełnosprawnych, w tym kwestii
własności praw autorskich do tworzonych przez nich rękodzieł. Stowa-
rzyszeniu doradzał Pan Wiktor Rainka.  

Program pro bono Kancelarii prowadzi Mecenas Maciej Ślusarek i Pani 
Jolanta Lisicka.

Linklaters

C. Wiśniewski i Wspólnicy

Kancelaria Linklaters w ramach współ-
pracy z Centrum Pro Bono pomogła
już pięciu organizacjom pozarzą-
dowym, które zgłosiły do Centrum swoje problemy prawne. Dwie z 
tych spraw dotyczyły doradztwa podatkowego dla Polskiego Związku

Niewidomych Okręg Lubelski oraz Beskidzkiego Klubu Astro-

nomicznego Polaris z Sopotni Wielkiej. Polski Związek Niewidomych 
Okręg Lubelski zrzesza osoby niewidome i słabowidzące (dzieci
i dorosłych) w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania 

szans w dostępie do informacji, edukacji i zatrudnienia. Prawnicy pomogli 
Stowarzyszeniu w analizie przepisów dotyczących opodatkowania 
sprzętu komputerowego otrzymanego od Fundacji POLSAT i doradzili, 
w jakiej formie Stowarzyszenie może przekazać komputery swoim 
podopiecznym. Druga sprawa została zgłoszona przez Beskidzki Klub 
Astronomiczny Polaris, lokalną organizację prowadzącą działalność 
edukacyjną i społeczną dla młodzieży. Klub zgłosił potrzebę konsultacji 
w zakresie wymogu płacenia podatku VAT od odpłatnej działalności 
pożytku publicznego. Obu organizacjom pomogli Mecenas Mikołaj 
Bieniasz i Pan Paweł Chodziński, którzy również  reprezentowali Kancelarię 
Linklaters w pracach nieformalnej grupy ekspertów reprezentujących 
16 największych polskich kancelarii, zajmującej się przygotowaniem 
konkretnych propozycji zmian w zakresie przepisów podatkowych 
nakładających podatek VAT na pomoc prawną pro bono. 

Trzecią sprawę zgłosiła Powiślańska Fundacja Społeczna z Warszawy, 
która prowadzi działania na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym. Sprawa dotyczyła konsultacji formularza zgłosze-
niowego do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i pra-
widłowego prowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych 
podopiecznych Fundacji, a z ramienia Kancelarii prowadziły ją Pani Mece-
nas Ewa Kurowska-Tober i Pani Patrycja Poppe. 

Kancelaria pomogła również Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej 
oraz Fundacji dla Śląska. Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 
poniosła znaczną szkodę majątkową wyrządzoną działaniami fi rmy 
modernizującej sprzęt biurowy. Dzięki bezpłatnemu doradztwu Pana 
Bartłomieja Kordeczki i Pana Jakuba Dąbrowskiego Fundacja rozważa 
podjęcie kroków prawnych w celu uzyskania odszkodowania. Natomiast 
w sprawie zgłoszonej przez Fundację dla Śląska Pani Mecenas Anna 
Kuszewska, Pani Mecenas Ewa Kołtuniak i Pan Mecenas Andrzej 
Tropaczyński przygotowali ekspertyzę dotyczącą interpretacji przepisów 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działalność pro bono Kancelarii koordynuje Pani Iwona Pikuła.  
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Maruta i Wspólnicy

Kancelaria Maruta i Wspólnicy za-
angażowana jest w działalność pro 
bono na dwóch płaszczyznach – 
pomaga organizacjom non-profi t 
w sprawach zgłoszonych do Centrum Pro Bono oraz prowadzi projekty 
edukacyjne o prawie adresowane do osób zarządzających organizacjami 
pozarządowymi. Pierwszy z wykładów poprowadził wspólnik Kancelarii 
- Mecenas Marcin Maruta, który opowiedział o praktycznych aspektach 
zawierania umów, najczęstszych błędach, formach umów, aneksach, 
interpretacji umów i skutkach ich niewykonania. Natomiast podczas 
drugiego spotkania Pan Roman Bieda przedstawił najważniejsze kwestie 
związane z ochroną danych osobowych w działalności organizacji 
pozarządowych. 

Niezależnie od działalności edukacyjnej Kancelaria bezpłatnie udzieliła 
porady prawnej Fundacji Ashoka – Innowatorzy na rzecz Dobra 

Publicznego, polskiemu oddziałowi międzynarodowej organizacji, która 
wyszukuje i zrzesza wyjątkowe osobowości, wprowadzające innowacyjne, 
systemowe rozwiązania problemów społecznych. Kancelaria doradzała 
Fundacji w zakresie praw autorskich związanych z międzynarodową 
publikacją przygotowywaną w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Integracji. Mecenas Marcin Maruta, Pan Roman Bieda, Mecenas 
Michał Barta oraz Pani Agnieszka Wachowska przygotowali informację 
prawną i umowy darowizny praw autorskich, niezbędne do wydania 
książki. Publikacja jest zbiorem artykułów o członkach Ashoki z różnych 
krajów, działających w obszarze niepełnosprawności i zaangażowanych 
w międzynarodową współpracę. Artykuły przedstawiają nowatorskie 
rozwiązania i strategie realizowane przez członków Ashoki w 13 krajach 
5 kontynentów.

Mecenas Marcin Maruta pomógł również Fundacji Viva, która zgłosiła 
sprawę dotyczącą praw autorskich do książki oraz wynagrodzenia z ty-

tułu jej sprzedaży, które bezprawnie zawłaszczył sobie wydawca. 
Fundacja Viva bardzo aktywnie działa na rzecz propagowania etycznego 
podejścia do zwierząt, w tym przede wszystkim zapobiegania znęcaniu 
się nad zwierzętami poprzez kampanie informacyjne oraz bezpośrednie 
interwencje. 

Jedną z najbardziej spektakularnych spraw podjętych przez Kancelarię 
Maruta i Wspólnicy była pomoc udzielona Fundacji TUS. Wsparcie praw-
ników polegało na reprezentowaniu Fundacji w trudnych negocjacjach
o zajmowany przez Fundację teren, który starał się przejąć Miejski Zakład 
Autobusowy wbrew postanowieniom umowy. Prawnicy Kancelarii – 
Mecenas Marcin Maruta i Pan Marcin Serafi n jednoznacznie dowiedli, że 
wbrew twierdzeniom strony przeciwnej Fundacja ma prawo użytkować 
teren przez kolejne 9 lat! 

Program pro bono prowadzi wspólnik Kancelarii - Mecenas Marcin 
Maruta.

Małgorzata Supera                                           

Kancelaria Pani Mecenas Małgorzaty Supery 
dołączyła do Centrum Pro Bono w paź-
dzierniku 2008 r. i zaangażowała się w pomoc 
prawną Fundacji Wieś XXI w. w zakresie 
odzyskania środków zainwestowanych w ma-
szynę gospodarczą, która okazała się niesprawna. Wartość sporu to 
kilkanaście tysięcy złotych, których brak może przesądzić o konieczności 
zlikwidowania Fundacji. Fundacja Wieś XXI w. ma siedzibę w miej-
scowości Pakosze i wspiera rozwój polskiej wsi poprzez edukację, 
promocję inwestycji proekologicznych, aktywizację zawodową bezro-
botnych oraz pomoc dzieciom z ubogich rodzin. Fundacji doradzał nie-
odpłatnie Pan Łukasz Supera. 
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zacji zainteresowanych ekonomią społeczną.  Za całokształt działalności 
społecznej Kancelaria Weil Gotshal & Manges otrzymała wyróżnienie 
w konkursie Dobroczyńca Roku corocznie organizowanym przez Funda-
cję Akademia Filantropii. 

Program pro bono Kancelarii prowadzi Mecenas Artur Zawadowski. 

White & Case                                                 

W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy

Kancelaria White & Case współ-
pracuje z Centrum Pro Bono od 
początku jego istnienia i niezwy-
kle dynamicznie rozwija swoją działalność pro bono. Kancelaria 
udzieliła pomocy prawnej Polskiej Federacji Scrabble ustalając, 
czy organizacja ta ma obowiązek wskazywania na uprawnionego do 
znaku towarowego „Scrabble”. Prowadzeniem tej sprawy zajmowały 
się dr Katarzyna Lasota oraz Pani Karolina Smaga. Kancelaria pomogła 
również Fundacji Pomocy Ludzie Ludziom z Rogowca w zakresie
wyegzekwowania od ZUS bezpodstawnie pobranych składek. Fundacja 
ta prowadzi dom samotnej matki w Rogowcu oraz schronienie 
dla ofi ar przemocy domowej a z ramienia White & Case doradzał 
jej Pan Marcin Panek. Kolejna sprawa, której w imieniu White & 
Case podjęły się pro bono Pani Mecenas Aneta Pacek - Łopalewska
i Pani Joanna Kwaśny, zgłoszona została przez Stowarzyszenie Zielona 

Barycz z Krakowa. Doradztwo White & Case dotyczyło postępowania 
administracyjnego w sprawie niewłaściwej realizacji przez samorząd 
lokalny programu rewitalizacji obszaru oddziaływania Kopalni Soli 
Wieliczka i składowiska odpadów komunalnych Barycz powstałego w 
ramach unijnego projektu „RELEMCOM”.

Kancelaria White & Case uczestniczyła również w pracach nieformalnej 
grupy ekspertów reprezentujących 16 największych polskich kancelarii 
zajmującej się przygotowaniem konkretnych propozycji zmian w zakresie 
przepisów podatkowych nakładających podatek VAT na pomoc prawną 

  

Weil, Gotshal & Manges                             

Kancelaria Weil Gotshal & Manges 
może poszczycić się wieloletnim
i wielokrotnie nagradzanym dorob-
kiem w zakresie działalności pro bono.  Kancelaria współpracuje z Centrum 
Pro Bono od momentu jego powstania udzielając za jego pośrednictwem 
pomocy prawnej pro bono organizacjom non-profi t. W maju br. Mecenas 
Artur Zawadowski, partner w Kancelarii, pomógł Fundacji Centrum 

Edukacji Obywatelskiej doradzając w zakresie konstruowania umów 
pomiędzy partnerami ubiegającymi się o realizację projektu ze środków 
Unii Europejskiej. Mecenas Artur Zawadowski osobiście doradzał również 
Fundacji Civis Polonus w zakresie zamówień publicznych. Fundacja 
realizuje cykl szkoleń adresowanych do urzędników. Natomiast Mecenas 
Robert Krasnodębski oraz Pan Marek Kanczew z działu podatkowego 
Kancelarii Weil Gotshal & Manges bardzo aktywnie zaangażowali się w po-
moc Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego doradzając 
Stowarzyszeniu w zakresie przepisów podatkowych, w szczególności 
kwestii opodatkowania darowizn przeznaczanych na programy leczenia
i rehabilitacji członków Stowarzyszenia. Powstałe ekspertyzy zostaną 
udostępnione innym organizacjom zbierającym i gromadzącym środki 
na rzecz osób chorych. 

Ponadto Mecenas Robert Krasnodębski, partner w Kancelarii, uczestniczył 
w pracach zainicjowanej przez Centrum Pro Bono grupy eksperckiej 
na rzecz zniesienia podatku VAT od bezpłatnej pomocy prawnej i przy-
gotował ekspertyzę, w której odpowiedział na uwagi zgłoszone przez 
specjalistów z Biura Analiz Sejmowych.

Kancelaria już od pięciu lat udziela wsparcia prawnego organizacjom 
objętym wsparciem Fundacji Ashoka. W ten sposób z doradztwa 
Kancelarii korzystała m.in. Fundacja Synapsis, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Integracji i Fundacja Czarodziejska Góra. Kancelaria współpracowała 
również z Fundacją Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w zakre-sie 
przygotowania dwóch kompleksowych ekspertyz prawnych dla organi-
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pro bono. Grupa powstała z inicjatywy Centrum Pro Bono a Kancelarię 
White & Case reprezentował Pan Marcin Panek.

Program pro bono Kancelarii prowadzą Mecenas Alina Szarlak i Pani 
Edyta Ziajowska. 

Wierzbowski Eversheds

Kancelaria Wierzbowski Eversheds 
współpracuje z Centrum Pro Bono od 
roku, ale mijające sześć miesięcy to okres wyjątkowo dynamicznego 
rozwoju programu pro bono tej Kancelarii. Kancelaria szczególnie 
zaangażowała się w pomoc Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
której celem jest wspieranie innych instytucji oświatowych pracujących 
z dziećmi i młodzieżą, a także kształtowanie postaw obywatelskich 
w społeczeństwie. Kancelaria już trzykrotnie udzieliła Fundacji wsparcia 
prawnego. Współpraca Fundacji z Kancelarią rozpoczęła się od merytory-
cznego wsparcia, którego udzielili Mecenas Tomasz Zalewski oraz Pan 
Witold Sławiński podczas negocjacji prowadzonych z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej w sprawie wieloletniej dotacji ze środków unijnych. 
Najtrudniejszy etap rozmów dotyczył kwestii związanych z zamówieniami 
publicznymi. W ramach kontynuacji współpracy Kancelarii z Centrum 
Edukacji Obywatelskiej Pan Gerard Karp doradzał Fundacji w zakresie 
ochrony danych osobowych, a Pani Agata Mierzwa pomogła Fundacji
w sprawie dotyczącej  prawa pracy.

Kancelaria Wierzbowski Eversheds udzieliła bezpłatnej pomocy również 
Fundacji Maraton Warszawski – Pan Paweł Lipski doradzał Fundacji
w spawie zabezpieczenia interesów organizatora w przypadku roszczeń ze 
strony uczestników, w szczególności w trudnej kwestii odpowiedzialności 
prawnej za zdrowie uczestnika podczas biegu. Fundacja Maraton War-
szawski corocznie organizuje Maraton i Półmaraton Warszawski oraz wiele
innych biegów masowych, jak również akcje społeczne promujące akty-
wny tryb życia.

Program pro bono Kancelarii prowadzi Pani Aleksandra Makulińska.

Woźniak Kocur                                                                                                                                            

            

Program pro bono Kancelarii 
Woźniak Kocur wyróżnia objęcie 
bezpłatnym doradztwem mniejszych 
organizacji non-profi t, szczególnie 
tych działających lokalnie. W pierwszym roku działalności Centrum 
Pro Bono Kancelaria udzieliła bezpłatnego wsparcia prawnego trzem 
organizacjom. Pierwszą z nich był Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy w Nysie, któremu Pan Tomasz Piotrowski doradzał w zakresie 
rozwiązania sporu o dotację pomiędzy Klubem a administracją lokalną. 
Dzięki pomocy Kancelarii wątpliwości prawne leżące u podstaw sporu 
zostały rozwiane, a Klub może kontynuować i rozwijać dotychczasową 
działalność organizując zajęcia sportowe dla 180 dzieci. 

Kancelaria doradzała również Wspólnocie Mieszkańców Wsi Golesze 

Duże, która rozważa ubieganie się o fundusze UE na modernizację 
należącego do Wspólnoty budynku i wykorzystanie go dla potrzeb 
społeczności lokalnej. Wspólnocie w szczególności zależy na udostęp-
nieniu mieszkańcom świetlicy, biblioteki oraz szatni sportowej. 

Ostatnią tegoroczną sprawą pro bono Kancelarii była pomoc Pana 
Tomasza Piotrowskiego mazowieckiemu oddziałowi Polskiego Związku 

Głuchych zrzeszającemu osoby niesłyszące i działającego na rzecz 
wyrównywania ich szans edukacyjnych i zawodowych. Konsultacja 
prawna dotyczyła kwestii pozyskiwania dodatkowych funduszy na 
działalność Związku w drodze wynajmu pomieszczeń.

Program pro bono prowadzi wspólnik Kancelarii – Mecenas Michał 
Kocur.
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Przykładowe organizacje, które korzystały z naszej 

pomocy

Fundacja Ja Kobieta

W 2007 roku Fundacja rozpoczęła 
realizację autorskiego projektu “Od-
zyskać z niepamięci” - projektu, któ-
ry ma na celu utrwalenie wspomnień 12 wspaniałych, polskich ko-
biet, które przeżyły obóz w Ravensbrück. Prace nad publikacją 
nie byłyby możliwe gdyby nie pomoc Centrum Pro Bono i 
Kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy. Pomoc Kancelarii 
w przygotowaniu skomplikowanych umów autorskich umożliwiła nam 
sprawną i profesjonalną realizację projektu. Gdyby nie działalność Cen-
trum Pro Bono i wsparcie Kancelarii zaangażowanych w tę szczytną 
ideę - wiele inicjatyw organizacji pozarządowych nie miałoby szans na 
realizację ze względu na brak odpowiednich funduszy na pomoc prawną.

Paulina Gotfryd

Ashoka

Od wielu lat Kancelaria Weil, Gotshal & Manges 
udziela bezpłatnej pomocy prawnej członkom 
Ashoki w Polsce i ich organizacjom, za co została 
niedawno wyróżniona statuetką Dobroczyńcy 
Roku 2007. Dobre doświadczenia z tej współpracy , a także ze współpracy 
Ashoki z innymi kancelariami prawnymi na świecie,  zostały wykorzystane 
przy tworzeniu Centrum Pro Bono. Przy jednym z bieżących pro-
gramów Ashoki, (Dis)Ability Initiative, za pośrednictwem Centrum Pro 
Bono nawiązaliśmy współpracę z Kancelarią Maruta i Wspólnicy: jej 
zespół zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z przygotowaniem 

międzynarodowej publikacji o członkach Ashoki na świecie działających 
w obszarze niepełnosprawności.

Ewa Konczal 
Reprezentant Ashoki w Polsce

Centrum Edukacji Obywatelskiej

 
W procedurze składania wnio-
sków o dofi nansowanie projek-
tu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Centrum Edukacji 
Obywatelskiej natrafi ło na skomplikowany problem związany z wymo-
gami dotyczącymi podpisywania umów cywilnoprawnych z partnerami 
projektu.
Dzięki pomocy Centrum Pro Bono udało nam się nawiązać szybki kon-
takt z Mecenasem Arturem Zawadowskim z Kancelarii Weil, Gotshal & 
Manges. Jego ekspertyza umożliwiła opracowanie formuły spełniającej 
wymogi grantodawcy, zgodnej z możliwościami organizacyjnymi naszej 
fundacji oraz uwzględniającej specyfi kę projektu.
Uważamy, że istnienie Centrum Pro Bono umożliwia organizacjom 
pozarządowym uzyskanie kompetentnych porad prawnych również w 
sytuacji, gdy nie dysponują one środkami na tego rodzaju doradztwo. To 
naprawdę wspaniałe, że istnieje miejsce, w którym organizacje trzeciego 
sektora, częstokroć borykające się z trudnościami fi nansowymi, mogą 
uzyskać wsparcie i pomoc prawną. Dużo łatwiej zwrócić się do jednej 
instytucji, która w naszym imieniu znajdzie specjalistę, niż samodzielnie 
szukać kancelarii prawnej specjalizującej się w danej dziedzinie, a poza 
tym skłonnej pracować pro bono. 

Agnieszka Brzezińska
koordynator współpracy
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Centrum Pro Bono pośredniczy w za-
kresie bezpłatnej pomocy prawnej 
pomiędzy największymi polskimi kan-
celariami prawnymi a organizacjami 

pozarządowymi. To rozwiązanie wzorowane na instytucji funkcjonującej 
w krajach anglosaskich (ang. clearinghouse) zostało zaproponowane 
podczas spotkania nt. działalności pro publico bono prawników, które 
odbyło się 22 czerwca 2007 r. w Trybunale Konstytucyjnym.

Centrum Pro Bono jest odpowiedzią na potrzebę dalszego rozwoju 
pomocy prawnej pro bono w Polsce. Tworzymy sieć stałej współpracy 
w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej między kancelariami prawnymi 
oraz organizacjami pozarządowymi. Ośrodkiem koordynującym współ-
pracę jest właśnie Centrum Pro Bono. Jesteśmy przekonani, że w ten 
sposób dojdzie do synergii specjalistycznej wiedzy prawników pracu-
jących w kancelariach prawnych, z pomysłami i rozwiązaniami propo-
nowanymi przez organizacje pozarządowe. Pomoc prawna pro bono 
może być bardzo ważnym wkładem prawników i kancelarii w proces 
budowania silnego społeczeństwa obywatelskiego.

Centrum Pro Bono działa od stycznia 2008 r. Udało nam się zaprosić 
do współpracy polskie kancelarie prawne w tym: Chadbourne & Parke, 
Cliff ord Chance, Gide Loyrette Nouel, Hogan & Hartson, Kancelarię Pani 
Joanny Świątek Wojnarowskiej, Maruta i Wspólnicy, Leśnodorski Ślusarek 
i Wspólnicy, Linklaters, Kancelarię adwokacką Pani Małgorzaty Supery, 
SALANS, Weil, Gotshal & Manges, White & Case, Wierzbowski Eversheds 
oraz Kancelarię Woźniak Kocur.

Komu pomagamy i dlaczego?

Centrum Pro Bono jest programem adresowanym do organizacji 
pozarządowych i tylko organizacje pozarządowe mogą zgłosić do 
Centrum Pro Bono sprawy wymagające pomocy prawnej. Obecnie 
w Polsce istnieje ponad 50 000 organizacji pozarządowych. Organizacje 
te prowadzą działalność w bardzo trudnym otoczeniu prawnym. 

Funkcjonują nie tylko w oparciu o ustawy o znaczeniu ustrojowym, 
czyli ustawę o fundacjach, prawo o stowarzyszeniach i ustawę o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na co dzień orga-
nizacje pozarządowe działają w gąszczu przepisów podatkowych, prawa
cywilnego i handlowego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 
prawa pracy czy prawa administracyjnego. Są to dziedziny, z którymi 
sobie nie radzą i, co więcej, nie mają szans sobie poradzić bez spec-
jalistycznej wiedzy prawnika. Jednak organizacje nie dysponują środ-
kami pozwalającymi na skorzystanie z pomocy prawnej na zasadach 
komercyjnych (połowa zarejestrowanych organizacji nie przekracza 
rocznie 10 000 zł obrotu, a grantodawcy coraz rzadziej fi nansują koszty 
administracyjne organizacji).

Dlaczego Centrum Pro Bono?

Pośrednictwo

Osoby zaangażowane w budowę i funkcjonowanie Centrum Pro Bono 
dobrze znają organizacje pozarządowe i są w stanie dotrzeć z informacją 
o możliwości korzystania z bezpłatnych usług kancelarii prawnych 
do co najmniej 200 organizacji pozarządowych. Zgłaszane sprawy są 
zatem bardzo różnorodne zarówno ze względu na rodzaj oczekiwanej 
pomocy (mogą to być m.in. jednorazowe opinie prawne, ekspertyzy czy 
reprezentacja przed sądem), dziedziny prawa oraz specyfi kę działalności 
organizacji. Jesteśmy przekonani, że wybór spraw pozwoli kancelariom 
na dobranie spraw pro bono ze względu na zainteresowania, specjalizacje 
i bieżące możliwości kancelarii.

Opracowywanie spraw

Osoby odpowiedzialne za codzienne funkcjonowanie Centrum Pro Bono 
to prawnicy, którzy dobrze znają specyfi kę sektora non - profi t w Polsce, 
dzięki czemu są w stanie trafnie ocenić, które ze spraw zgłaszanych 
przez organizacje pozarządowe wymagają pomocy kancelarii prawnej. 
Kancelarie prawne otrzymają zatem listę tylko tych spraw, które 
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zostały zweryfi kowane przez koordynatora Centrum Pro Bono ze 
względu na stopień trudności i tematykę odpowiadającą specjalizacji 
i zainteresowaniom kancelarii. Osoby zaangażowane w Centrum Pro 
Bono pomogą również organizacjom pozarządowym wypełnić formularz 
aplikacyjny, tak by sprawa była opisana w sposób jasny, przejrzysty i poz-
walający kancelariom ocenić, ile czasu może zająć jej prowadzenie. Orga-
nizacje, których sprawy nie zostały zakwalifi kowane przez koordynatora 
do przesłania do kancelarii prawnych, otrzymają informację, gdzie jeszcze 
mogą zwrócić się o pomoc.

Koordynacja współpracy

 

Większość dużych fi rm prawniczych dysponuje odpowiednimi zasobami, 
pozwalającymi na zajęcie się sprawami pro bono, oraz ma chęć 
zaangażowania się w działalność pro publico bono, przy czym brakuje 
im czasu na koordynację takich działań. Od stycznia 2008 r. wszelkie 
prace związane z koordynacją współpracy między organizacjami poza-
rządowymi a uczestniczącymi w programie kancelariami przejęło Cen-
trum Pro Bono. Dzięki temu kancelarie czas na pracę pro bono mogą 
poświęcić wyłącznie na pracę merytoryczną.

Jak funkcjonuje Centrum Pro Bono?

  Podstawowym narzędziem Centrum Pro Bono jest strona inter-
netowa www.centrumprobono.pl. Zgłoszenie sprawy przez organiz-
ację pozarządową następuje w drodze elektronicznej poprzez wypeł-
nienie formularza on-line.

  Przesłany formularz weryfi kowany jest przez koordynatora 
Centrum Pro Bono pod względem trudności sprawy oraz dziedziny 
prawa. Koordynator programu sprawdza również, czy formularz 
wypełniony jest w sposób pozwalający kancelariom ocenić, czy 
dana sprawa odpowiada ich zainteresowaniom i ile czasu może 
zająć jej prowadzenie.

  Jeśli sprawa wymaga dalszych wyjaśnień, koordynator programu 
bezpośrednio kontaktuje się z organizacją, która sprawę zgłosiła i po-
maga jej wypełnić formularz w sposób właściwy.

  Gdy sprawa jest już zaakceptowana przez koordynatora Centrum 
Pro Bono, koordynator programu umieszcza ją na liście spraw, na 
zaszyfrowanej części strony www.centrumprobono.pl dostępnej 
wyłącznie dla współpracujących z Centrum Pro Bono kancelarii oraz 
drogą elektroniczną informuje kancelarie o pojawieniu się nowej 
sprawy.

  Na liście spraw kancelarie mogą otworzyć formularz aplikacyjny 
wypełniony przez organizację pozarządową potrzebującą pomocy 
zawierający m.in. krótki opis sprawy, oczekiwania organizacji, 
informacje pozwalające na wykluczenie konfl iktu interesów oraz 
dane osób, z którymi można się z w danej sprawie kontaktować 
bezpośrednio.

  Kancelaria może podjąć się prowadzenia danej sprawy poprzez 
proste zdjęcie sprawy ze strony internetowej i już bezpośredni 
kontakt z organizacją pozarządową.

Centrum Pro Bono funkcjonuje jako program prowadzony przez Fundację 
Uniwersyteckich Poradni Prawnych. 

W zakresie współpracy z mediami i kreowania wizerunku doradza nam
nieodpłatnie fi rma Smart Communication Group a twórcą i administra-
torem strony www.centrumprobono.pl jest Teamlab.
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Gide Loyrette Nouel Kancelaria Prawna
Budynek Metropolitan

Plac Piłsudskiego 1 
00-078 Warszawa

Telefon: +48 22 344 00 00
Fax: +48 22 344 00 01

gln.warsaw@gide.com
www.gide.com

Kancelaria Gide Loyrette Nouel na rzecz orga-

nizacji non-profit i ochrony środowiska natural-

nego

Kancelaria Gide Loyrette Nouel została założona w Paryżu w 1920 r. Jest 
jedną z największych międzynarodowych kancelarii prawnych – posiada 
24 biura i zatrudnia ponad 700 prawników na całym świecie. 

Warszawskie biuro Gide Loyrette Nouel powstało w 1991 r. Obecnie za-
trudnia ponad 50 prawników i doradców podatkowych obsługujących 
zarówno transakcje międzynarodowe jak i doradzających spółkom pol-
skim. Kancelaria Gide Loyrette Nouel od lat angażuje się w pomoc pro 
bono. Prawnicy dzieląc się swoją wiedzą ekspercką uczestniczą w waż-
nych zmianach społecznych, o czym najlepiej świadczy przykład współ-
pracy z Fundacją Ekologiczną “Arka”. Fundacja ta zajmuje się tematem 
nielegalnego spalania śmieci juz od wielu lat, ale dopiero dzięki pomo-
cy naszej kancelarii, a w szczególności wsparciu Mecenasa Michała Ku-
bicza, Fundacja dysponuje kompleksową analizą obowiązujących prze-
pisów prawnych. Z przygotowanej przez mecenasa Kubicza ekpertyzy 
korzystać będzie straż miejska, gminy i inne organizacje non - profi t oraz 
zainteresowani tematyką ekologiczną dziennikarze. 

Czy warto pomagać ?

“Prawnicy mogą się przyczyniać do zmiany rzeczywistości w szczególności 
poprzez sugerowanie rozwiązań prawnych mających na celu wyelimi-
nowanie całego szeregu absurdów z życia codziennego, takich jak podatek 
VAT nakładany na bezpłatną pomoc prawną. Oczywiście nikt nie stworzył  
idealnego prawa, ale obecnie skala komplikacji niektórych regulacji jest 
zatrważająca. Należy o tych niedoskonałosciach mówić i je eliminować
i z tego względu zaangażowaliśmy się w prace 
grupy eksperckiej, która przygotowała pro-
jekt legislacyjny zwalniający bezpłatną po-
moc prawną z podatku VAT. Wydaje się, że 
prawnicy są przygotowani do podejmowania 
spraw o znaczeniu systemowym choć niestety 
nie zawsze wysłuchiwani. Prymat polityki nad 
rzeczywistoscią w naszym kraju jest absolutny, co 
niesie za sobą duże szkody dla życia społecznego.”

Robert Jędrzejczyk
radca prawny i partner w Kancelarii 

Gide Loyrette Nouel

“To sprawy systemowe zmieniają rzeczywistość prawną, ale sprawy 
mniejsze - konkretne zapytania fundacji i stowarzyszeń - są nie mniej 
ważne. Doradztwo pro bono pozwala małym organizacjom rozwinąć 
skrzydła. Sprawy pro bono zajmują prawnikom czasem  godzinę, cza-
sem kilka godzin lub dni, ale poświęcony czas zawsze ma przełożenie 
na poprawę funkcjonowania organizacji pozarządowych i pozwala 
fundacjom i stowarzyszeniom na skoncentrowanie się na działalności 
charytatywnej zamiast toczenia sporów czy samodzielnego rozstrzy-
gania wątpliwości prawnych. Wyobrażam sobie, że to między innymi
z tego względu prawnicy, którzy pomogli raz, chętnie podejmują kolejne 
sprawy.
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Polityka wewnętrzna naszej kancelaii zakłada, że prawnicy nie mają 
obowiązku pracy pro bono. A jednak wielu z nich podejmuje się tego typu 
spraw. Sprawy pro bono to nowe środowisko, 
wyzwania i ogromna satysfakcja. Poprzez 
świadczoną pomoc sami mogą się rozwijać 
i osobiście angażować w bliskie im tematy, np. 
prawa zwierząt czy działania na rzecz osób 
chorych czy niepełnosprawnych. Mnie osobiście 
najbardziej zajmują kwestie ekologiczne 
i chciałabym, aby w przyszłości kancelaria 
pomogła jakiejś fundacji dla zwierząt. “

Katarzyna Buczkiewicz
Katarzyna Buczkiewicz - Dyrektor Marketingu

i PR w Kancelarii Gide Loyrette Nouel

“Prawnicy posiadają możliwość wykorzystywania szerokiego spektrum 
bardzo skutecznych środków kształtowania rzeczywistości społecznej, a mia-
nowicie środków ochrony prawnej. Chodzi tu oczywiście o wszelkie prze-
widziane prawem instytucje prawne zaprojektowane w systemie prawa po 
to, aby służyły ochronie praw i wolności jednostki, czyli np. skargi, wnioski, 
odwołania, kasacje.

Będąc prawnikiem trzeba reagować na nie-
sprawiedliwość społeczną, a może bardziej na 
coś, co jest częściej nawet bardziej niebezpiecz-
ne - głupotę i niemoc urzędniczą. Jako prawnik 
po prostu nie mogę zamknąć się w zaciszu mo-
jej kancelarii i zająć wyłącznie działalnością 
komercyjną. To byłoby zaprzeczenie roli prawnika 
w społeczeństwie.”

doradca podatkowy w Kancelarii
Gide Loyrette Nouel

“Niesienie pomocy potrzebującym osobom, których nie stać na profes-
jonalne doradztwo prawne, a także wspieranie inicjatyw niekomercyjnych 
podmiotów realizujących szlachetne i poży-
teczne społecznie cele, jest dla mnie istotnym 
uzupełnieniem mojej pracy w zawodzie prawni-
ka. Świadomość, że poprzez wykorzystanie 
swojej wiedzy i zaangażowanie mogę wesprzeć 
wartościowe inicjatywy, daje dużo osobistej sa-
tysfakcji i zadowolenia, a także, co jest równie 
istotne – poczucie zawodowego spełnienia.”

Maciej Grela
doradca podatkowy w Kancelarii 

Gide Loyrette Nouel

Wspólna rzeczywistość - wspólna przyszłość - 

działalność pro bono jako płaszczyzna współpracy

“Kancelaria zaangażowała się w wydanie publikacji o pomocy prawnej 
pro bono celowo eksponującej nie tylko działania Gide Loyrette Nouel, ale 
również innych kancelarii. Celem takiej inicjatywy jest zainicjowanie pozyty-
wnych zmian w środowisku prawniczym oraz realizacja wizji środowska 
kancelarii prawnych w pełni zaagażowanych w sprawy społeczne. Zależy 
nam na pokazywaniu dobrych praktyk na konkretnych przykładach i za-
chęcenie innych kancelarii do włączenia się w tego typu działalność. “

Katarzyna Buczkiewicz
dyrektor ds. Marketingu i PR

“Działanie wspólnie z innymi kancelariami w sprawie pro publico bono na 
pewno wzmacnia i jednoczy w walce ze wspólnym wrogiem - bezduszną, 
niesprawiedliwą lub nonsensowną interpretacją lub stosowaniem pra-
wa. W żadnym przypadku nie traktuję kolegów z innych kancelarii jako 
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konkurencji. Należy odróżnić bowiem działalność komercyjną, w zakresie 
której rzeczywiście można walczyć o klienta, od działalności pro publico 
bono, w której wszyscy mamy wspólny cel.

Podstawowym wyzwaniem w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie 
środowiska powinna być przede wszystkim edukacja ekologiczna i zwię-
kszenie świadomości ekologicznej Polaków. Niestety często „miękkie” 
działania edukacyjne trzeba wspomóc „twardymi” przepisami prawa, które 
odpowiednio zachęcą obywateli do praktycznego zastosowania nabytej 
wiedzy. Problemem nie jest w mojej ocenie brak 
stosownych uprawnień po stronie organów ad-
ministracji, co raczej brak umiejętności zastoso-
wania uprawnień przez nie już posiadanych. Prze-
pisów jest już tak wiele, że urzędnicy sami gubią 
się w uprawnieniach, które są im przyznane. 
Mówiąc o wyzwaniach w zakresie edukacji eko-
logicznej, ten aspekt również trzeba wziąć pod 
uwagę.”

Michał Kubicz
radca prawny w Kancelarii Gide Loyrette Nouel

“Kancelaria GLN pomaga pro bono dla podkreślenia, że pracujący w niej 
prawnicy kierują się walorami wykraczającymi poza bieżącą działalność 
gospodarczą, a fi rma temu sprzyja. Świadomość prawna społeczeństwa nie 
jest w naszym kraju zbyt duża, dlatego tego typu inicjatywy pozwalają szer-
szej grupie osób zetknąć się nieodpłatnie z usługami na bardzo wysokim 
poziomie.”

Robert Jędrzejczyk
radca prawny i partner w Kancelarii Gide Loyrette Nouel
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Rafał Jung

Jan Kaczmarczyk

Marek Kanczew

Bartosz Karolczyk

Gerard Karp

Piotr Karwat

Katarzyna Kaźmierska

Agnieszka Kądziela

Michał Kocur

Ewa Kołtuniak

Lidia Kołucka – Żuk 

Ewa Konczal

Karolina Kopik-Nagłowska

Bartłomiej  Kordeczka

Agnieszka Kozikowska

Robert  Krasnodębski

Edyta Krukowska-Szczerba

Lecha Najbauer

Michał Kubicz

Maciej  Kulawik

Ewa Kurowska-Tober

Anna Kuszewska

Joanna Kwaśny

Katarzyna Lasota

Paweł  Lipski 

Chadbourne & Parke

Hogan & Hartson 

Weil Gotshal & Manges

Grynhoff  Woźny Maliński 

Wierzbowski Eversheds 

Chadbourne & Parke

Weil Gotshal & Manges

Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

Woźniak Kocur

Linklaters

CEE Trust Poland

Fundacja Ashoka

Cliff ord Chance

Linklaters

Cliff ord Chance

Weil Gotshal & Manges

Hogan & Hartson

Hogan & Hartson

Gide Loyrette Nouel

Allen & Overy

Linklaters

Linklaters

White & Case 

White & Case 

Wierzbowski Eversheds

Piotr  Augustyniak

Michał Barta

Natalia Bartsch

Roman Bieda 

Magdalena Bielicka

Mikołaj  Bieniasz

Joanna Bochniarz

Adam Bodnar

Katarzyna Buczkiewicz

Jacek Buziewski

Paweł Chodziński 

Krzysztof  Czyżewski

Jakub  Dąbrowski

Irena Floras 

Barbara Głowala 

Mateusz Grabiec

Maciej Grela 

Dorota Hołubiec

Joanna Janicka

Maria Jasińska

Robert Jędrzejczyk

Hogan & Hartson

Maruta i Wspólnicy

Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

Maruta i Wspólnicy

Magazyn Hobbystyczny Kocie Sprawy

Linklaters

Chadbourne & Parke

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Gide Loyrette Nouel

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Linklaters

Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

Linklaters

Cliff ord Chance

Cliff ord Chance

Baker McKenzie

Gide Loyrette Nouel 

Smart Communication Group

Cliff ord Chance

Wolters Kluwer

Gide Loyrette Nouel

Centrum Pro Bono szczególnie dziękuje następującym osobom za 
osobiste zaangażowanie w działalność Centrum Pro Bono i pomoc 
polskim organizacjom non – profi t:
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Jolanta Lisicka

Anna  Łagocka

Natalia Łepkowska

Bernard Łukomski

Aleksandra Makulińska

Marcin Maruta

Agata  Mierzwa

Joanna Młot

Grzegorz Namiotkiewicz

Radosław Ostrowski

Aneta Pacek - Łopalewska

Marcin Panek

Sylwester Pieckowski

Wojciech Pietrasiewicz

Iwona  Pikuła

Tomasz  Piotrowski

Piotr  Plenik

Patrycja   Poppe

Cezary Przygodzki 

Wiktor Rainka

Marcin Romańczuk

Katarzyna Rychter

Marcin Serafi n 

Przemysław Skorupa

Witold Sławiński 

Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

Cliff ord Chance

Cliff ord Chance

Dewey & LeBoeuf

Wierzbowski Eversheds

Maruta i Wspólnicy

Wierzbowski Eversheds

Cliff ord Chance

Cliff ord Chance

Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd

White & Case 

White & Case 

Chadbourne & Parke

Allen & Overy

Linklaters

Woźniak Kocur

Team Lab

Linklaters

Ernst & Young

Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

Norton Rose

Gazeta Prawna

Maruta i Wspólnicy

Baker McKenzie

Wierzbowski Eversheds

Karolina Smaga

Dariusz Stolarek

Agnieszka Suchecka - 

Tarnacka

Łukasz Supera 

Alina Szarlak

Dorota  Szubielska

Katarzyna  Szymielewicz

Tomasz Szymura

Maciej  Ślusarek

Andrzej Tropaczyński

Agnieszka  Wachowska

Agnieszka Wardak

Halina Więckowska

Agata Winiarska

Anna Wojakowska–Skiba

Michał Woźniak

Tomasz  Zalewski

Piotr Zapadka

Artur Zawadowski

Edyta Ziajowska

Adam  Zwierzyński

Marcin Żuk

Agata Winiarska

White & Case

Salans

Hogan & Hartson

Kancelaria M. Supera

White & Case

Chadbourne & Parke

Cliff ord Chance

Cliff ord Chance

Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

Linklaters

Maruta i Wspólnicy

Salans

Hogan & Hartson

Instytut Spraw Publicznych

Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności

Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd

Wierzbowski Eversheds

Uniwersytet im. Kar. Stefana Wyszyńskiego

Weil Gotshal & Manges

White & Case

Chadbourne & Parke

Gide Loyrette Nouel

Instytut Spraw Publicznych
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