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Szanowni Państwo, 

z wielką radością przedstawiamy raport z działalności 
programu Centrum Pro Bono (CPB), realizowanego przez 
Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. 

W minionym roku do CPB wpłynęło 60 spraw, z których 
36 zostało ukończonych. W ubiegłych latach Centrum 
pomogło w sumie w 340 sprawach zgłoszonych przez 
potrzebujące wsparcia prawnego organizacje 
pozarządowe. Prawnicy ze współpracujących z nami 
kancelarii pomogli w sprawach z zakresu m.in. prawa 
pracy, prawa podatkowego i gospodarczego. Rozwiązywali 
też problemy prawne związane z ochroną środowiska i 
zwierząt, a także z rozwojem handlu internetowego. 
Tradycyjnie pojawiło się dużo spraw dotyczących 
wewnętrznego funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń.  

Podczas opracowywania niniejszego raportu 
otrzymałyśmy wiele pozytywnych opinii ze strony 
organizacji pozarządowych, których przedstawiciele 
wyrażali gorące podziękowania dla prawników za ich 
profesjonalną pomoc. To chyba najbardziej wskazuje na 
potrzebę działalności pro bono oraz konieczność 
stymulacji rozwoju współpracy organizacji z chętnymi do 
pomocy kancelariami. Niezmiernie miło jest nam ogłosić, 
że w październiku 2013 roku Centrum Pro Bono zostało 
laureatem Konkursu na Najlepsze Partnerstwo Społeczne 
organizowanego przez polskie biuro United Nations 
Development Programme (UNDP) oraz Krajowy Ośrodek 
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European Social Found (EFS). Kapituła Konkursu 
nagrodziła partnerstwo za przełamywanie stereotypu 
zawodu prawnika nastawionego wyłącznie na zysk i 
promowania go, jako zawodu zaufania publicznego. Jury 
doceniło również fakt, iż zasady według których 
świadczone jest wsparcie prawne przez współpracujące z 
Centrum Pro Bono kancelarie, gwarantują powszechny 
dostęp. Program przynosi wymierne rezultaty, a 
wypracowany model wsparcia może być skutecznie 
wykorzystywany przez inne zawody. 

W roku 2013 wspieraliśmy organizacyjnie przygotowanie 
do odbywającego się po raz pierwszy w Polsce 
Europejskiego Forum Pro Bono, które miało miejsce w 
październiku ubiegłego roku w Warszawie.  

Obecnie z programem Centrum Pro Bono współpracują 
na stałe już 63 kancelarie. 

Mamy nadzieję, że kolejne lata będą owocowały coraz 
bardziej prężną współpracą między sektorem 
pozarządowym, a kancelariami prawnymi. 

Łączę wyrazy szacunku i zapraszam do lektury 
sprawozdania Centrum Pro Bono za 2013 rok, 

 

Anna Włodarczyk 

Koordynatorka Programu Centrum Pro Bono 
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Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy  

Pani Mec. Jolanta Adamska 

pomogła Fundacji Dzieci Niczyje w 

sprawie z zakresu prawa pracy. 

Fundacja potrzebowała wsparcia w celu rozwiania wątpliwości 

natury prawnej dotyczących, m.in. wypowiedzenia umowy o 

pracę pracownicy wracającej z urlopu macierzyńskiego, 

rozwiązania umów o pracę na czas nieokreślony bez wypłaty 

odprawy, regulaminu wynagradzania oraz przywracania 

zlikwidowanych wcześniej stanowisk pracy.  

Za kontakt z Centrum Pro Bono w kancelarii odpowiedzialna jest 

Pani Mec. Jolanta Adamska. 

 

Kancelaria Prawna BSO Prawo & Podatki  

 W 2013 roku Kancelaria pomogła 

Fundacji Ekologicznej „Silesia” w 

zakresie interpretacji regulaminu 

konkursu o dofinansowanie sformułowanego przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach. Organizacja poprosiła o ustalenie, czy zapisy 

wspomnianego regulaminu były prawidłowe w kontekście ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Regulamin 
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nie uwzględniał możliwości wykazywania wkładu własnego, w 

postaci wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń 

wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji. Ustawa 

zaś rozpatrującemu wniosek o dofinansowanie organowi 

administracji publicznej nakazuje uwzględniać taki wkład. 

Prawnicy Kancelarii ustalili, że regulamin jest prawidłowy, 

ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej nie jest organem administracji publicznej, a 

instytucją ochrony środowiska. 

Sprawę prowadził Mec. Maciej Szermach. 

 

CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta  

Sp. Komandytowa 

Mec. Arkadiusz Michaliszyn udzielił pomocy 

prawnej z dziedziny prawa podatkowego 

Fundacji Splotu Ramiennego. Sprawa 

dotyczyła obowiązku wystawiania faktur. Wątpliwości Fundacji 

dotyczyły zasad wystawiania faktur dla podopiecznych Fundacji, 

którzy przebywając na turnusie rehabilitacyjnym dokonywali 

zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Drugim problemem, który 

wyjaśnił Mec. Michaliszyn była kwestia obowiązku zapłaty 

podatku od darowizny na rzecz podopiecznych Fundacji. 
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Za kontakt kancelarii z Centrum Pro Bono jest odpowiedzialny 

Mec. Arkadiusz Michaliszyn.  

 

Kancelaria Prawna Chajec, Don-Siemion & Żyto  

Pani Mec. Weronika Papucewicz pomogła Fundacji 
Uniwersyteckich Poradni Prawnych w sprawie z 

zakresu prawa pracy. Pracownik zatrudniony na 

umowę zlecenie w Fundacji jest obcokrajowcem. 

Fundacja poprosiła o wsparcie przy formułowaniu aneksu do 

umowy tak, aby pracownik mógł pracować zza granicy jako 

wolontariusz w celu zachowania ciągłości okresu zatrudnienia, 

co jest istotną kwestią przy wnioskowaniu o kartę pobytu na 

terenie Polski.  

 

Dentons  

W 2013 roku organizacja ICPPC 

(International Coalition to Protest the 

Polish Countryside) - Międzynarodowa 

Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi potrzebowała pomocy w 

sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych. W ramach 

projektu „Słoneczna Małopolska” planowano promować 

gospodarstwa ekologiczne i w tym celu stworzono serwis 
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internetowy, a także drukowany album. Pani Mec. Patrycja 

Bolimowska pomogła organizacji w odpowiedzi na pytanie, czy 

podawane do publicznej informacji dane właścicieli gospodarstw 

powinny wchodzić w zakres bazy, którą należy zgłosić do GIODO. 

Organizacja jest bardzo wysoko oceniła profesjonalizm Pani 

Mecenas.  

 

Kancelaria Radców Prawnych G.Morawska-Stanecka 
M.Stańko  

Spółka Partnerska 

W 2013 roku Pani Mec. Ewelina Basta 

udzieliła wsparcia Stowarzyszeniu 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

"JAWOR" w zakresie interpretacji zapisów ustawy o działalności 

pożytku publicznego. Problemem organizacji był fakt istnienia 

podległości służbowej między członkiem Zarządu 

Stowarzyszenia, a członkiem jego Komisji Rewizyjnej na terenie 

innego niż Stowarzyszenie zakładu pracy.  Należało sprawdzić, 

czy zaistniała sytuacja nie jest sprzeczna z prawem. W sprawie 

została sporządzona pisemna opinia prawna. 
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Kancelaria Hogan Lovells  

W 2013 roku prawnicy z kancelarii Hogan Lovells 

zgodzili się długoterminowo zaangażować w pomoc 

Fundacji Malwa. Fundację Malwa powołali do 

życia w 1992 r. rodzice osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

Celem Fundacji jest budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-

Opiekuńczego, w którym osoby niepełnosprawne intelektualnie 

będą miały możliwość rehabilitacji, mieszkania po stracie 

rodziców, pracy i uzyskania porady lekarza specjalisty. 

Pani Mec. Barbara Pancer i pan Tomasz Pietrzak z Kancelarii 

Hogan Lovells wspierają Fundację w zakresie wielu spraw 

związanych z budową Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego, 

m.in. dotyczących prawa budowlanego, prawa cywilnego 

związanego z kwestiami ograniczenia zdolności do czynności 

prawnych osób niepełnosprawnych, a także w zakresie 

prawidłowego formułowania zapisów statutu organizacji.  

 

Kancelaria K&L Gates  

 Fundacja Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych potrzebowała pomocy w zakresie prawa 

autorskiego. Fundacja opracowała procedurę certyfikacji 

przedsiębiorstw społecznych, która wiązała się z przyznawaniem 
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przedsiębiorstwom prawa do wykorzystania znaku graficznego 

certyfikatu w swoich materiałach promocyjnych. Organizacja 

wyraziła potrzebę prawnej ochrony znaku.Pan Mec. Michał 

Ziółkowski udzielił wsparcia w zakresie opracowania 

niezbędnych dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku do 

Urzędu Patentowego.  

Za kontakt kancelarii z Centrum Pro Bono odpowiedzialna jest 

Mec.  Agnieszka Suchecka – Tarnacka. 

 

Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Spółka Komandytowa 

Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński 
dołączyła do Centrum Pro Bono w 2010 

roku. W roku 2013 prawnicy Kancelarii 

podjęli się pomocy w kilku ciekawych sprawach. Pani Mec. 

Katarzyna Solak doradziła Fundacji Sempre a Frente w kwestii 

prawnych aspektów rozpoczęcia i prowadzenia działalności 

gospodarczej przez organizację pozarządową. Misją Fundacji jest 

nauka i rozwój przez doświadczanie, a jej realizacja odbywa się 

poprzez działania wspierające młodzież i dorosłych w rozwoju 

osobistym i zdobywaniu kluczowych kompetencji społecznych. 

Organizacja poprosiła o wsparcie w sprawie prowadzenia 

ośrodka szkoleniowego dla młodzieży w budynku, którego 

właścicielem jest członek Zarządu Fundacji.  
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Kolejną sprawą, w której prawnicy z Kancelarii udzielili pomocy, 

jest sprawa skierowana do Centrum przez kierownika schroniska 

"Ciapek" w Hajnówce prowadzonym przez Hajnowskie 
Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "Ciapek". Pani kierownik 

Stowarzyszenia chciała dowiedzieć się, czy zgodnie z prawem 

mogłaby być także członkiem Stowarzyszenia. Problem stanowiła 

też odpowiedź na pytanie, który z podmiotów jest decyzyjny w 

schronisku: kierownik czy zarząd stowarzyszenia. Pomocą w 

odpowiedzi służył pan Marcin Andrzejewicz. 

Fundacja Na Rzecz Collegium Pollonicum w Słubicach zgłosiła 

problem z dziedziny prawa zamówień publicznych. Podczas 

realizowanego we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy 

projektu unijnego pojawiła się wątpliwość ze strony Urzędu, czy 

organizacja jest zobligowana do stosowania przepisów prawa 

zamówień publicznych. Mimo posiadanej przez Fundację opinii 

prawnej wskazującej na to, iż jako organizacja pozarządowa nie 

podlega zapisom ustawy o zamówieniach publicznych, została 

ona zobligowana do przedłożenia nowej opinii w tej sprawie. 

Sporządził ją pan Rafał Pilarski.  

Dzięki pomocy pani Agnieszki Sosnowskiej, Fundacja Jesus 
Christ Security podpisała korzystną dla siebie umowę o 

użytkowanie budynku w zamian za przeprowadzenie w nim 

remontów na określoną kwotę. W pierwotnej wersji umowa była 

sformułowana w sposób bardziej korzystny dla najemcy. Dzięki 
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pomocy prawnika dokument został wzbogacony o zapisy 

chroniące także Fundację.  

Programem pro bono w kancelarii zajmuje się pani Renata 

Celeban-Filipek.  

 

Kamil Mazur Czerniecki. Kancelaria Adwokacka 

Fundacja Humanity in Action potrzebowała 

pomocy w aktualizacji danych organizacji w 

Krajowym Rejestrze Sadowym. Mimo 

postępowania wedle instrukcji przekazanych ze 

strony Sądu, wnioski były kilkakrotnie 

odrzucane z powodów formalnych. Pan Mec. Kamil Mazur 

Czerniecki doradził Fundacji, jak przygotować kompletną 

dokumentację, co było podstawą do pozytywnej decyzji KRS.  

Fundacja jest bardzo zadowolona z wysokiej jakości pomocy 

udzielonej przez Pana Mecenasa. 

 

Kancelaria Adwokacka Agnieszki Kluszczyńskiej  

Pan Mec. Paweł Artyminek pomógł Stowarzyszeniu Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym "JAWOR" w ocenie zgodności z 

prawem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wiceprezesa 



11 
 

Stowarzyszenia w Zakładzie Terapii Zajęciowej prowadzonej 

przez organizację.  

Stowarzyszenie wskazało, że Zakład Terapii Zajęciowej jest 

jednostką wydzieloną finansowo, księgowo i administracyjnie 

oraz działa na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej. W sprawie została sporządzona opinia 

prawna.  

Program pro bono w kancelarii prowadzą aplikantka adwokacka 

Ewelina Bokuniewicz – Citko oraz aplikantka adwokacka 

Martyna Rybińska. 

 

KKG Kubas Kos Gaertner   

Stowarzyszenie Właścicieli Lokali 
pomaga właścicielom lokali lepiej 

zarządzać wspólnymi budynkami z 

dbałością o środowisko naturalne i narodowe dziedzictwo. 

Wspiera ich w rozwiązywaniu wielu problemów, w tym kwestii 

prawnych, a także monitoruje ustawodawstwo oraz działania 

państwa i samorządu terytorialnego. 

Pan Mec. Dominik Gałkowski pomógł organizacji sporządzając 

opinię prawną, w której udzielił odpowiedzi na dwa pytania 
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dotyczące aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu w 

kontekście zgodności z ustawą o gospodarce nieruchomościami.  

Organizacja jest zadowolona z jakości pomocy prawnej udzielonej 

przez Mec. Gałkowskiego. 

Koordynacją programu pro bono w kancelarii zajmuje się Pani  

Alicja Leginowicz-Krzywda. 

 

Kancelaria Krassowski 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego poprosiła o poradę 

dotyczącą handlu internetowego w 

związku z zakładanym przez nią portalem. Powstająca strona 

internetowa miała służyć transakcjom prowadzonym przez 

podmioty ekonomii społecznej, czyli organizacje pozarządowe 

prowadzące różne formy aktywności ekonomicznej. 

FRSO - jako operator portalu - miała odpowiadać za jego 

prowadzenie i finansowanie w ramach unijnego projektu, ale nie 

chciała ponosić żadnej odpowiedzialności materialnej lub  

prawnej za transakcje prowadzone między Podmiotami Ekonomii 

Społecznej a klientami. Nie chciała też pośredniczyć w 

płatnościach. Ze względu na dobro marki i wspólny interes 

użytkowników portalu FRSO chciała mieć jednak możliwość 
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szybkiego interweniowania w przypadku nieporozumień między 

Podmiotami Ekonomii Społecznej a klientem.  

Pani Mec. Natalia Grzędzińska sformułowała dla FRSO 

Regulamin działalności portalu jako platformy transakcyjnej.  

 

Adwokat Wojciech Haniszewski  

Kancelaria Prawna LexFirma 

Lex Firma dołączyła do programu 

Centrum pro Bono w 2013 roku i od 

samego początku prawnicy kancelarii 

wspierają zgłaszające się po pomoc organizacje.  

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych potrzebowała wsparcia 

w zakresie prawa pracy. Od pewnego czasu zatrudniała ona 

pracownika, który nie wywiązywał się właściwie ze swoich 

obowiązków. Mec. Wojciech Haniszewski z Lex Firmy pomógł 

organizacji sformułować wypowiedzenie umowy o pracę. 

Fundacja bardzo docenia wysoki profesjonalizm udzielonej 

pomocy. 

Klub Globtrotera Adventure Zest to organizacja, która 

potrzebowała pomocy prawnej w sprawie rozwiązania 

stowarzyszenia rejestrowego. Mec. Aneta Sieradzka i Mec. 
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Wojciech Haniszewski z Lex Firmy pomogli Klubowi 

sformułować uchwałę Zarządu z uwzględnieniem zapisów 

statutu, oraz określając kwestie odpowiedzialności 

poszczególnych członków względem Klubu. 

 

Kancelaria Linklaters  

 W roku 2013 prawnicy z Kancelarii 
Linklaters podjęli się pomocy w wielu 

sprawach. Część z nich jest w toku. 

Mec. Olga Górska reprezentowała Ogólnopolską Federację 
Organizacji Pozarządowych w postępowaniu z powództwa 

OFOP przeciwko Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. 

Sprawa dotyczyła zapłaty na rzecz OFOP zaległej części dotacji 

na realizację zadania pożytku publicznego i toczyła się przez 

Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieści. W maju 2014 r. 

sąd wydał wyrok w całości uwzględniający powództwo OFOP. 

Wyrok ten nie został zaskarżony, w związku z czym stał się 

prawomocny i został przekazany Ministerstwu do realizacji.   

Mec. Jakub Woźniak i Mec. Łukasz Duda wsparli Fundację „Lex 
Nova”, zajmującą się ochroną zwierząt, w problemie dotyczącym 

możliwości zasiadania w zarządzie organizacji przez osobę 

niepełnoletnią. Funkcję Sekretarza Zarządu Fundacji pełniła w 
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tamtym czasie osoba niepełnoletnia, na skutek czego do sądu 

rejestrowego właściwego dla siedziby organizacji wpłynęła skarga 

zarzucająca działanie niezgodne z prawem. Organizacji zależało 

na tym, aby Sekretarz mógł nadal pełnić swoją funkcję, 

ponieważ była to osoba posiadająca bardzo duże doświadczenie 

w działaniach na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. 

Prawnicy pomagali Fundacji na każdym etapie postępowania, 

poczynając od sporządzenia pisemnej opinii w tej sprawie, 

wniesienia skargi na orzeczenie referendarza do sądu 

rejonowego, a także sporządzili apelację i skorzystali z instytucji 

substytucji w rozprawie przed sądem okręgowym we Wrocławiu 

rozpatrującym apelację. Mimo, iż sprawa nie została 

rozstrzygnięta na korzyść organizacji, jest ona bardzo 

zadowolona z fachowej pomocy.  

Mac. Jakub Woźniak i Mec. Łukasz Duda pomagali także 

Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków. Organizacja poprosiła 

o pomoc w odpowiedzi na pytanie, czy status organizacji pożytku 

publicznego posiada tylko główny oddział Stowarzyszenia, czy 

także podlegające mu terenowe jednostki organizacyjne. 

Mecenasi sporządzili na piśmie opinię oraz wyjaśnili wszystkie 

wątpliwości w tej sprawie. 

Pani Mec. Ewa Szmigielska wsparła Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, organizację zajmującą się wspieraniem instytucji 

pracujących z dziećmi i młodzieżą w dwóch sprawach 
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dotyczących wewnętrznego funkcjonowania. W pierwszej z nich 

chodziło o interpretację regulaminu pracy oraz regulaminu 

wynagrodzenia. W drugiej zaś o wprowadzenie zmian do 

wewnętrznych dokumentów Fundacji w związku z powołaniem 

dwóch osobnych biur, na czele których stoją Prezes i Wiceprezes.  

Program pro bono w kancelarii koordynuje Pani Mec. Olga 

Górska. 

 

Kancelaria Łatała i Wspólnicy  

Spółka Komandytowa 

Stowarzyszenie Wyzwoleni ma na celu 

przeciwdziałanie dyskryminacji osób 

odchodzących lub wykluczanych z 

różnorakich ruchów religijnych, kościołów oraz sekt na terenie 

całej Polski. 

Pani Ewelina Zelek z Kancelarii Łatała i Wspólnicy wsparła 

organizację w sprawie dotyczącej  pomówienia sformułowanego 

przez osobę fizyczną, które w odczuciu organizacji naruszało  jej 

dobre imię. Ze względu na to, że osoba reprezentująca 

stowarzyszenie samodzielnie złożyła do prokuratury wniosek o 

wszczęcie dochodzenia w sprawie, Pani Ewelina Zelek 

sporządziła uzasadnienie w celu potwierdzenia jego zasadności. 



17 
 

Kontaktem z Centrum Pro Bono zajmuje się Pani Magdalena 

Stawiarska. 

 

Kancelaria Peter Nielsen & Partners 

 Kancelaria Peter Nielsen & Partners 

ma na swoim koncie liczne sprawy, które 

prowadziła w ramach programu Centrum 

Pro Bono od roku 2009. W 2013 roku prawnikom z Kancelarii 

udało się z sukcesem pomóc Fundacji Pomocy Matematykom i 
Informatykom Niesprawnym Ruchowo w sprawie, która trwała 

od 2007 roku.  Mec. Mirosław Bik i Mec. Lech Gniady wsparli 

organizację w kwestii wyegzekwowania od partnerów Fundacji 

dopełnienia obowiązku solidarnego zwrotu zobowiązania 

finansowego wynikającego z umowy partnerskiej projektu 

Liderzy Inicjatyw Lokalnych.  

Pan Mec. Lech Gniady pomógł również Towarzystwu 
Krzewienia Kultury Fizycznej „Promyk” z Ciechanowa, wobec 

którego kierowano bezzasadne roszczenia odszkodowawcze. 

Dzięki wsparciu prawnika organizacji udało się uniknąć, 

zarówno wypłaty odszkodowania, jak i sprawy sądowej w tym 

zakresie. 
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Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych uzyskała 

wsparcie od pana Mec. Pawła Nowaka w zakresie spraw 

związanych ze zmianą statutu. 

Pomoc została także udzielona organizacji Parent Project 
Muscular Dystrophy zajmującą się wsparciem dla osób chorych 

na dystrofie mięśniowe. Mec. Mirosław Stefanik udzielił 

konsultacji w sprawie rejestracji zbioru podopiecznych Fundacji 

w GIODO, m.in. pomógł w spisaniu polityki bezpieczeństwa. 

 

Kancelaria Prawna Ślązak, Zapiór i Wspólnicy 

W 2013 roku Kancelaria zaczęła 

intensywnie działać w programie Centrum 

Pro Bono. 

Prawnik Paweł Ślązak wsparł irlandzką organizację MyMind 
Limited, która działa na rzecz poprawy dostępności do 

korzystania z usług psychologicznych bez potrzeby uprzedniego 

skierowania od lekarza. Fundacja planowała założyć swoją filię w 

Warszawie, dlatego zgłosiła się po pomoc prawną w zakresie 

dostosowania modelu swojej działalności, jako „social 

enterprise”, do polskiego prawa gospodarczego.  
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Fundacja na Rzecz Kształtowania Proekologicznych Postaw 
Społecznych JUNONA potrzebowała pomocy w zakresie prawa 

cywilnego, w sprawie dotyczącej możliwości zatrudnienia do 

wykonania zlecenia na rzecz fundacji jej prezesa, pełniącego  

swoją funkcję wolontaryjnie. W tej sprawie opinię sporządziła 

Pani Anna Kasza – aplikantka radcowska.  

Fundacja Anake, która prowadzi rozgłośnię radiową pn. Radio7, 

poprosiła o pomoc w sprawie związanej z ważnością oświadczeń 

woli członków zarządu organizacji w przypadku zmian w jego 

składzie. Kwestia ta miała dla organizacji duże znaczenie, 

ponieważ Fundacja dążyła do ustalenia, czy zarzuty łamania 

prawa formułowane pod jej adresem przez władze miasta są 

zasadne. Wsparcia udzieliła Pani Katarzyna Kaszuba – 

aplikantka radcowska. 

Mec. Anna Wieczorek pomogła Stowarzyszeniu na Rzecz 
Bezdomnych Dom Modlitwy "Agape" Centrum Usług 
Socjalnych i Wsparcia w rozwiązaniu dwóch problemów. 

Organizacja potrzebowała wsparcia w zakresie możliwości 

wypowiedzenia umowy najmu byłemu pracownikowi, który 

zajmował mieszkanie w obiekcie Centrum Usług Socjalnych nie 

opłacając za lokal czynszu, a także postępując wbrew 

regulaminowi placówki.  Stowarzyszenie miało również pytanie, 

czy fakt pobierania od najemcy czynszu powoduje, że organizacja 

prowadzi działalność odpłatną. 
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Za kontakt kancelarii z Centrum Pro Bono odpowiedzialny jest 

Pan Piotr Ostrowski. 

Programem pro bono w kancelarii zajmują się Mec. Wojciech 

Haniszewski i Mec. Aneta Sieradzka. 

 

Weil Gotshal & Manges  

Kancelaria Weil, Gotshal & Manges 

współpracuje z Centrum Pro Bono od 

2008 roku.  

Prawnicy z kancelarii pomogli Stowarzyszeniu Przyjaciół Nakła 
w Nakle w sporządzeniu odwołania od decyzji o nieprzyznaniu 

wsparcia finansowego dla organizacji, która złożyła wniosek w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013.  Sprawa dotyczyła braku możliwości odwołania od decyzji 

stowarzyszenia, które działało jako „powiernik” wojewody i 

decydowało o tym, kto dostanie środki publiczne. Klient prosił o 

skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jednak po 

szczegółowej analizie sprawy prawnicy uznali, że wystarczy 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Kancelaria udzieliła 

klientowi wsparcia  przy przygotowaniu wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy i otrzymała podziękowanie zainteresowanej 

osoby. 
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Kolejna sprawa dotyczyła kwestii ubezpieczeniowych 

wolontariusza Fundacji Generator Inspiracji współpracującego 

z organizacją powyżej 30 dni. Wolontariusz uległ wypadkowi w 

Fundacji w związku z czym musiał poddać się kosztownej 

operacji. Organizacja złożyła w ZUS odpowiednie dokumenty. 

Wolontariusz złożył wniosek do ZUS o odszkodowanie oraz 

pokrycie ze środków publicznych kosztów swojej operacji. W 

sprawę zostały także zaangażowane Sąd w Lublinie oraz 

Narodowy Fundusz Zdrowia. Ostatecznie żadna z instytucji nie 

przyznała poszkodowanemu zwrotu kosztów za operację. 

Wnikliwa analiza prawa wykazała, że ani jednorazowe 

odszkodowanie z tytułu wypadku, ani świadczenie opieki 

zdrowotnej w następstwie nieszczęśliwego przypadku nie 

przysługiwało poszkodowanemu, głównie z powodu upływu 

terminów na wniesienie zaskarżenia.  Kancelaria przedstawiła 

Fundacji pełne prawne memorandum zawierające analizę stanu i 

wynik badania prawnego. Prawnicy zasugerowali zwrócenie się 

do innej kancelarii bądź instytucji, w której sprawa mogłaby 

zostać przeanalizowana pod kątem prawa konstytucyjnego.  
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Kancelaria Wierzbowski Eversheds  

 Kancelaria prawna Wierzbowski 
Eversheds współpracuje z Centrum Pro Bono od 2008 roku. W 

2013 roku pomagała organizacjom w wielu interesujących 

sprawach.  

Sprawę dotyczącą prawa autorskiego zgłosiło Polskie 
Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami 
Jelita "J-elita". Organizacja poprosiła o odpowiedź na pytanie, 

na jakiej zasadzie zamiejscowe oddziały Stowarzyszenia, 

nieposiadające osobowości prawnej, mają prawo wykorzystywać 

publikacje ze strony internetowej głównego oddziału na swoich 

profilach Facebook. Pan Mec. Tomasz Zalewski pomógł 

organizacji w rozwikłaniu tego problemu.  

Kancelaria zajęła się też sprawą Fundacji Bene Vobis, która 

inicjuje, prowadzi i wspiera działania rozwojowe, edukacyjne i 

terapeutyczne dla młodzieży. Fundacja większość zadań realizuje 

w oparciu o fundusze miejskie, wojewódzkie i unijne, 

zatrudniając pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych 

i umów o współpracy z osobami samozatrudniającymi się. 

Prawnicy z kancelarii Wierzbowski Eversheds wsparli organizację 

w zakresie zasad zatrudniania personelu do realizacji projektów 

finansowanych przez miasto. Mec. Michał Hady i Jakub Sikora 
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pomogli odpowiedzieć na pytanie, czy miasto miało słuszność 

odmawiając organizacji możliwości współpracy z osobami 

samozatrudniającymi się.  

Pani Mec. Małgorzata Sajkiewicz pomogła Polskiemu 
Towarzystwu Bezpieczeństwa i Niezawodności, sporządzając 

opinię w sprawie z zakresu prawa podatkowego. Towarzystwo 

będąc w trakcie przygotowań do międzynarodowej konferencji 

chciało mieć pewność odnośnie obowiązku opłacenia podatku 

VAT od opłat konferencyjnych, które w całości miały pokryć 

koszty organizacji konferencji.  

Sprawa zgłoszona do Centrum przez Fundację im. Stefana 
Batorego dotyczyła odwołania od nieuzasadnionego rozwiązania 

umowy o pracę pracownicy jednej z instytucji publicznych. 

Istniało podejrzenie, że pracownica została zwolniona z pracy 

wskutek sygnalizowania przez nią nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu programu księgowego. Mec. Michał Balicki i 

Mec. Adam Nierzwicki przygotowali apelację oraz udzielili 

zwolnionej pracownicy pomocy niezbędnej do skutecznego 

wniesienia środka odwoławczego. 


