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Program Centrum Pro Bono jest realizowany 
przez Fundację Uniwersyteckich Poradni 
Prawnych (FUPP, www.fupp.org.pl) od 2007 
roku. Jest to pierwsza i jedyna tego typu 
inicjatywa w Polsce, która poza pomocą prawną 
dla organizacji pozarządowych, ma także na celu 
wytyczanie nowych kierunków współpracy 
sektora pozarządowego i kancelarii prawnych. 
Centrum Pro Bono zaspokaja rosnącą potrzebę 

Kancelarie Hogan Lovells i DWF Poland są zaangażowane są w projekt 
edukacyjny polegający na prowadzeniu zajęć dla uczniów klas 
politologiczno-prawnych VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie 
(zajęcia prowadzone były w listopadzie 2020 r.); zajęcia odbyły się 
w formie zdalnej;

Od października 2015 roku Centrum Pro Bono wraz z kancelariami 
zorganizowało 16 spotkań Pro Bono Roundtable, podczas których 
miała miejsce prezentacja zrealizowanych projektów, oraz dyskusja 
z zaproszonymi na spotkanie organizacjami pozarządowymi w zakresie 
współpracy z prawnikami pro bono. W roku 2019 odbyły się 
3 spotkania. W roku 2020 planowanie spotkanie przeniesiono na 
następny rok ze względu na pandemię.

W dniu 14 września 2020 r.  Fundacja Uniwersyteckich Poradni 
Prawnych, która realizuje program Centrum Pro Bono, przy wsparciu 
PILnet (The Global Network for Public Interest Law) zorganizowała 
debatę pt. „Wsparcie sektora pozarządowego przez administrację 
samorządową i biznes – przykłady współpracy i propozycje nowych 
metod kooperacji”. Zaproszeni goście dyskutowali w siedzibie Centrum 
Organizacji Pozarządowych Szpitalna w Warszawie, a transmisja 
spotkania była dostępna online.

pomocy prawnej pro bono na rzecz organizacji III sektora. Wierzymy, iż 
pomoc prawna świadczona pro bono może stanowić znaczący wkład 
środowiska prawników w budowanie silnego społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Od 2007 roku dzięki zaangażowaniu wielu prawników, pomogliśmy 
organizacjom pozarządowym w ponad 660 sprawach. W roku 2020 do 
Centrum wpłynęło 60 spraw. Zostały także zrealizowane dodatkowe 
projekty, takie jak zajęcia w szkole i debata na temat współpracy 
NGOsów w samorządem lokalnym i biznesem. 

Ze względu na pandemię COVID-19 działalność Centrum Pro Bono 
skupiała się głównie na przydzielaniu kancelariom spraw zgłaszanych 
przez organizacje pozarządowe. Wpłynęło 20 spraw więcej niż w roku 
poprzednim, a organizacje często zwracały się o pomoc związaną 
z kryzysem wywołanym pandemią;
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Dwuczęściową debatę można obejrzeć na profilu FB Centrum Pro 
Bono, a także przeczytać relację ze spotkania na portalu NGO.PL. 
W dyskusji udział wzięli: Ewa Kolankiewicz (Pełnomocnik Prezydenta 
m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi), 
Zbigniew Wejcman (Prezes  S ieć  Wspierania  Organizacj i 
Pozarządowych SPLOT), Ewa Konczal (CEE Manager w European 
Venture Philanthropy Associa�on), mec. Patrick Radzimierski (partner 
w kancelarii Dentons), Agnieszka Borek (Prezeska Fundacji Valores), 
Anna Korzeniewska (Założycielka Fundacji Rozwoju Talentów i Social 
Impact Alliance for Central & Eastern Europe) i moderatorzy: dr Filip 
Czernicki (Prezes FUPP) i Łukasz Domagała (Prezes Ogólnopolskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych).

W 2020 roku odbyła się 17. edycji konkursu Prawnik Pro Bono. 
Laureatem w tym roku została pan mec. Paweł Matyja, a wyróżnienia 
zdobyły: II wyróżnienie - mec. Paulina Kozłowska, I wyróżnienie  - 
mec. Monika Horna-Cieślak.

W tym miejscu pragniemy także podziękować kancelariom za wsparcie 
finansowe udzielone w 2020 roku, bez którego istnienie i rozwój 
Centrum Pro Bono nie byłoby możliwe.

Wsparcia udzieliły kancelarie: 

Partnerzy Główni: Dentons, Hogan Lovells, Linklaters, Bird&Bird, 
Gide Loyre�e Nouvel, Kancelaria Kieszkowska Rutkowska Kolasiński 

Partner Wspierający: Kancelaria Filipek&Kamiński, 

Partner Wydania – Kancelaria Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Mamy nadzieję, że kolejny rok przyniesie jeszcze więcej sukcesów!

Anna Włodarczyk
koordynatorka Centrum Pro Bono

Centrum
PRO BONO
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ngo.pl w 2020 r. to:
•   opublikowane informacje: 17 tys. (1400/miesiąc) 
•   odsłony: 13,5 mln 

Social Media ngo.pl:
•   Facebook [54K]
•   Twi�er [4K]
•   LinkedIn ngo.pl [1K]
•   LinkedIn Klon/Jawor [145]
•   Youtube [1,8K]
•   Instagram [300]

Nowe formaty w portalu ngo.pl  - co miesiąc lajwy poradnikowe i lajwy 
publicystyczne (wideokonferencje, wywiady).

Portal organizacji pozarządowych ngo.pl to 
największe źródło wiarygodnych informacji, 
wiedzy, praktycznych porad i kontaktów dla 
organizacji społecznych w Polsce. Od 2000 r. 
informuje o tym, co ważne w pozarządowym 
świecie, dostarcza wiedzy, jak założyć i prowadzić 
organizację oraz umożliwia społecznikom 
informowanie o swoich działaniach.

Pomaga organizacjom profesjonalizować działania, a aktywnym 
obywatelom umożliwia włączanie się w działalność społeczną.

Współpraca z Centrum Pro Bono rozpoczęła się w drugiej połowie 2016 
r. od cyklu „Zapytaj prawnika o... prawo pracy” realizowanego we 
współpracy z Kancelarią Wardyński i Wspólnicy. Pomysł opiera się 
o p r a c o w a n i u  o d p o w i e d z i  n a  p y t a n i a  z a d a n e  p r z e z 
czytelników/czytelniczki. Opracowania są publikowane na portalu 
ngo.pl Sukces pierwszego cyklu sprawił, że współpraca w tym zakresie 
była kontynuowana również w 2017 r i 2018 r.  Publikowane były także 
artykuły problemowe i opracowania.  W 2019 roku główny trzon 
współpracy to artykuły problemowe, konkretne zagadnienia trudne dla 
organizacji, również z zakresie nowych obowiązków np. baza danych 
odpadowych czy nowe taryfy energetyczne. Przekazywane były także 
konkretne pytania od organizacji, część odpowiedzi publikowana 
w formie artykułów. W czerwcu został przeprowadzony we współpracy 
z Kancelarią PNP  bardzo ciekawy warsztat dla doradczyń i doradców 
z całej Polski „Zakładanie spółek”. W roku 2020 ze względu na 
pandemię współpraca miała nieco niej dynamiczny charakter 
i polegała głównie na przekazywaniu bardziej skomplikowanych 
i wymagających wiedzy prawniczej spraw nadesłanych do poradnika 
ngo.pl do Centrum Pro Bono. 

Cały czas dążymy wspólnie do pogłębiania współpracy wykorzystując 
i łącząc potencjał wiedzy,  umiejętności prawniczych oraz potrzeb 
organizacji pozarządowych. 

Bardzo mnie cieszy ta możliwość spotkania dwóch „światów” 
i wzajemnego czerpania od siebie a tak osobiście to także poznanie 
nowych osób, świetnych fachowców, świetnych ludzi. 

                                                               Monika Chrzczonowicz – ngo.pl
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BIRD&BIRD SZEPIETOWSKI I WSPÓLNICY

PARTNER GŁÓWNY CENTRUM PRO BONO 

Fundacja Habitat for Humanity potrzebowała pomocy w przygotowaniu wzoru umowy barterowej między 
Fundacją a Darczyńcą. Przedmiotem umowy byłoby przekazanie darowizny rzeczowej/gotówkowej 
w zamian za promowanie Darczyńcy jako firmy zaangażowanej społecznie i pomagającej Fundacji. Wsparcia 
udzielił mec. Michał Sałajczyk.

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji działa na rzecz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Organizacja 
zwróciła się z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu zapisów umowy z grantodawcą.

Fundatorzy organizacji Fundacja Domek Filmowy na warszawskim Jazdowie zgłosili się do Centrum Pro Bono po pomoc w procesie zakładania 
fundacji. Mec. Piotr Dynowski z kancelarii Bird&Bird pomógł wyjaśnić wątpliwości dotyczące możliwości ubiegania się o grant nowej organizacji, 
a także te związane ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego i z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Spółdzielnia Socjalna WOLA potrzebowała wsparcia w korespondencji z ZUSem celem wyjaśnienia zaległości w spłacie rat umowy ratalnej tzw. 
„tarczy antycovidowej”.  Pomocy w sprawie udzieliła mec. Paula Koczara

Biovalley Spółdzielnia Socjalna w sytuacji kryzysowej związanej z pandemią koronawirusa rozpoczęła działalność produkcji materiałów ochrony 
osobistej. W zgłoszonym do CPB problemie chodziło o pomoc w sprawie przetargu na fartuchy medyczne, z którego organizacja została 
wykluczona z powodu opóźnień w realizacji dostawy przez firmę kurierską. Pomocy spółdzielni udzielił mec. Krzysztof Szulc
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KANCELARIA DENTONS

PARTNER GŁÓWNY CENTRUM PRO BONO 

Organizacja Habitat for Humanity zwróciła się o sprawdzenie pod kątem formalnym dokumentu 
przygotowanego na potrzeby współpracy z grantodawcą. Dodatkowo kancelaria kontynuowała w maju 
2020 roku wsparcie w sprawie zgłoszonej przez fundację jeszcze w 2019 roku.

Fundacja Malwa wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Rodzice podopiecznych Fundacji uczestniczyli w kosztach budowy Domu Malwa. 
W związku z tym były z nimi podpisane umowy zapewniające ich dorosłym dzieciom konkretne miejsca w Domu Malwa oraz w momencie 
zasiedlania akty notarialne na te miejsca. Kancelaria udzieliła wsparcia organizacji w dwóch sprawach: przygotowała projekt umowy służebności 
mieszkania i pomogła w ujawnieniu budynku w księdze wieczystej.

Fundacja Cul�vate prowadzi działalność naukową, naukowo-techniczną i kulturalną. Organizacja potrzebowała wsparcia podczas procesu 
ubiegania się o status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Kancelaria wsparła także międzynarodową organizację Ar�cle 19, która zajmuje się promocją wolności słowa i ekspresji. Sprawa ta dotarła do 
Centrum Pro Bono za pośrednictwem partnerskiej organizacji Pilnet – The Global Network for Public Interest Law. Organizacja potrzebowała 
ekspertyzy prawnej na temat polskiego prawa dotyczącego SLAPP, czyli akcji prawnej mającej na celu zastraszenie i uciszenie krytyków poprzez 
zmuszenie ich do zajmującej czas i kosztownej obrony przed oskarżeniami. Ekspertyza zamówiona została na potrzeby prowadzonego przez Ar�cle 
19 projektu „Media Freedom Rapid Response”.
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DWF POLAND JAMKA

PARTNER GŁÓWNY CENTRUM PRO BONO 

W roku 2020 mec. Łukasz Gembiś i mec. Michał Szumbarski kontynuowali prowadzenie zajęć dla uczniów 
VII Liceum im. J. Słowackiego w Warszawie, omawiając podstawowe zagadnienia związane z systemem prawnym 
w Polsce. Tym razem ze względu na pandemię cykl zajęć został zainicjowany w formie online, a w listopadzie 
przeprowadzono zajęcia dotyczące prawa konstytucyjnego w Polsce oraz charakterystyki zawodów prawniczych, 
na których uczniowie zaznajomili się z praktycznym zastosowaniem Konstytucji RP oraz poznali charakter 
czynności wykonywanych przez poszczególne zawody prawnicze”.  

Fundacja Herosi działa na rzecz dzieci cierpiących na choroby nowotworowe oraz wspiera Klinikę Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci 
i Młodzieży IMID w Warszawie. Kancelaria współpracuje z Fundacją świadcząc kompleksowe usługi prawne pro bono w zakresie jej bieżącej 
działalności, a także planowanych projektów Fundacji. Wsparcie Fundacji obejmuje m.in. zagadnienia związane z funkcjonowaniem i rejestracją 
Fundacji, RODO, kwes�e pracownicze, a także kwes�e podatkowe. Osoby zaangażowane to mecenasi: Katarzyna Pawlisz, Mateusz Gajda, 
Katarzyna Paruk, Ewa Kurowska-Tober, Magdalena Gajur, Magdalena Zajęcka

Kancelaria DLA Piper w ramach projektu Klub Przedsiębiorczych Mam prowadzonego przez Fundację Rodzic w Mieście przeprowadziła Fundację 
przez proces rejestracji znaku towarowego Klubu Przedsiębiorczych Mam.  Osoby zaangażowane to mec. Ewa Kurowska-Tober i mec. Aleksandra 
Wrońska. Organizacja Rodzic w Mieście poprosiła też o wsparcie w sformułowaniu propozycji zmian do  uchwały o prawie drogowym, która 
została skierowana do konsultacji społecznych. W sprawie pomagał mec. Łukasz Jankowski.

Gminny Klub Sportowy Młode Wilki był wspierany przez kancelarię w sprawie statutu przygotowanego na potrzeby rejestracji klubu sportowego, 
którego celem miało być szkolenie umiejętności piłkarskich dzieci w wieku 4-12 lat. 

 

KANCELARIA DLA PIPER 
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Wsparcie obejmowało m.in. kwes�e związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i idące za tym koszty podatkowe i rozliczenia księgowe. 
Osobą zaangażowaną w pomoc była mec. Magdalena Gajur 

Fundacja Zapewnij Nadzieję pomaga osobom  w trudnej sytuacji życiowej. Organizacja  potrzebowała wsparcia w zakresie tworzenia oddziału 
w Hiszpanii. Wsparcia udzielił mec. Michał Kuratowski

 

EVERSHEDS SUTHERLAND WIERZBOWSKI 

Z racji wykorzystania płatności online do zakupu wydarzeń czy produktów dostarczanych przez Fundację Dobra Porażka pojawiały się prośby 
o wskazanie beneficjentów rzeczywistych organizacji. Odpowiedzi na pytania: Czy Fundacja w takim przypadku posiada indywidualnego 
rzeczywistego beneficjenta? Jeśli tak, to kto jest tym beneficjentem? udzieliła mec. Magdalena Bartosiewicz. Pani Mecenas przygotowała także  
na zamówienie Stowarzyszenia Klon/Jawor artykuł na temat zagadnienia beneficjenta rzeczywistego. Artykuł został opublikowany na stronie 
ngo.pl. 
 
Kancelaria udzieliła w 2020 roku wsparcia dwóm Ochotniczym Strażom Pożarnym Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy zwróciła się z problemem 
jaki pojawił się podczas współpracy z gminą, której efektem był zakup samochodu pożarniczego. Chodziło o wyjaśnienie w sposobu reprezentacji 
organizacji i zmian w KRS. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Radkowicach zwróciła się z prośbą o wsparcie w wyjaśnieniu kwes�i związanej z brakiem wypłaty na rzecz jednostki  
przez Urząd Gminy ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W obu sprawach wsparcia udzielił mec. Krzysztof Feluch.

Fundacja Habitat for Humanity  poprosiła o konsultacje projektu umowy zakupu nośników reklamowych i montażu plakatów. Pomocy w tej 
sprawie udzielił mec. Grzegorz Witczymiszyn.

Fundacja Boże Atelier poprosiła o wsparcie w ubieganiu się o statut OPP, a także o konsultację poprawnego wdrożenia przepisów RODO. 
W tej sprawie także pomocy udzielił mec. Krzysztof Feluch.
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Centrum Edukacji Obywatelskiej zgłosiło sprawę dotyczącą przeniesienia własności ośrodka szkoleniowego ze spółki będącej własnością 
fundacji-  bezpośrednio na fundację. Pomocy organizacji udzieliły mec. Anna Wesołowska, i mec. Aleksander Szostak.

GIDE LOYRETTE NOUEL

PARTNER GŁÓWNY CENTRUM PRO BONO 

Kazimierz Niemirowicz-Szczy� z Departamentu Sporów Sądowych i Arbitrażu, w ramach współpracy z Centrum Pro 
Bono poprowadził prezentację na temat uprawnień policji dla młodzieży z VII LO im. Juliusza Słowackiego 
w Warszawie. Celem prezentacji było zapoznanie uczniów z przysługującymi im prawami podczas zatrzymania, 
legitymowania i przeszukania, a także przedstawienie wybranych zagadnień z ustawy o policji, postępowania 
w sprawach nieletnich oraz zmian dotyczących postępowania mandatowego.

Fundacja Habitat for Humanity poprosiła o konsultację umów: (i) o współpracy, (ii) darowizny rzeczowej (gdzie towar 
będzie przeznaczony do dalszej sprzedaży) oraz (iii) umowy sprzedaży. Następnie organizacja potrzebowała wiążącej 
interpelacji podatkowej związanej z kwes�ą zwolnienia z podatku VAT podczas zawierania umowy najmu z innym 
NGO oraz sprawach zmian wymaganych zgłoszenia w KRS. Kancelaria doradzała też Habitat for Humanity w kwes�ach 
pracowniczych, a także  ochrony danych osobowych i prawa własności intelektualnej. W doradztwo na rzecz Fundacji 
zaangażowani byli: mec. Andrzej Dębiec, mec. Dorota Walerjan, mec. Agnieszka Szczodra-Hajduk, 
mec. Julia Walicka-Ostachowska, mec. Joanna Fiema-Kurek, mec. Mateusz Mazurkiewicz, mec. Jan Starybrat, mec. 
Karolina Dębiec, mec. Hubert Kruk, mec. Ewa Kacperek oraz mec. Aleksandra Kuc-Makulska.

KANCELARIA HOGAN LOVELLS

PARTNER GŁÓWNY CENTRUM PRO BONO 
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Polska Fundacja Medytacji Vipasanna potrzebowała porady dotyczącej współpracy z bliźniaczą organizacją w Niemczech prowadzoną w formie 
stowarzyszenia.  Mec. Joanna Fiema-Kurek i mec. Tadeusz Albiński z warszawskiego biura Hogan Lovells oraz Andres Eggert i Marius Plum, 
prawnicy z biura w Monachium, doradzali w zakresie opodatkowania darowizn obywateli niemieckich na rzecz stowarzyszenia w Polsce.
 
Hogan Lovells Warszawa rozpoczął współpracę z Lekarzami Bez Granic kompleksowo doradza w kwes�ach zatrudnienia pracowników przez nową 
jednostkę, która jest formowana w Polsce. Doradztwo na rzecz organizacji świadczy mec. Agnieszka Szczodra-Hajduk, mec. Julia Walicka-
Ostachowska oraz mec. Karolina Dębiec.
 
Dodatkowo kolejny rok z rzędu prawnicy z kancelarii Hogan Lovells prowadzili zajęcia dla uczniów VII Liceum im. J. Słowackiego w Warszawie. 
Zajęcia z prawa podatkowego  dla trzech klas przeprowadzili mec. Andrzej Dębiec i mec. Jan Starybrat, a z prawa pracy mec. Agnieszka Szczodra-
Hajduk i mec. Karolina Dębiec.

 

KANCELARIA LEŚNODORSKI ŚLUSAREK I WSPÓLNICY 

Kancelaria Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy wykazała się w 2020 roku wyjątkową aktywności a w ramach współpracy z Centrum pro Bono 
udzielając wsparcia w 10 sprawach.

Zachodniopomorski Związek Badmintona zwrócił się z prośbą o pomoc w sprawie komplikacji związanych z umową zawarta z lokalnym Urzędem 
Gminy. W sprawie pomógł mec. Kamil Boruta.

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej Pracownik zgłosiło się z trudnościami związanymi ze współpracą z osobą zatrudnioną 
w organizacji. Wsparcia udzieliła mec. Marta Żemaj�s.

Fundacja We Are For to centrum inspirowania i wspierania działań na rzecz rozwoju kariery osób, które chcą doskonalić swoje pasje i talenty. 
Fundacja była w trakcie organizowania zajęć tanecznych i promowania ich w internecie za pomocą zdjęć z warsztatów gdy zgłosił się do niej 
fotograf z zarzutem bezprawnego wykorzystywania zdjęć jego autorstwa. 
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Organizacja poprosiła o wsparcie w korespondencji z fotografem i w polubownym wyjaśnieniu sprawy. Pomocy udzielili mec. Katarzyna Lejman, 
mec. Katarzyna Michalik i mec. Bartosz Mysiak.

Stowarzyszenie Pomocy Krąg zgłosiło się do Centrum Pro Bono z pytaniem dotyczącym zasad wypłacania jednorazowych nagród w związku 
z pełnieniem funkcji członkom Zarządu organizacji. Pomogła mec. Katarzyna Michalik.

Fabryka Inicjatyw Społecznych poprosiła o wsparcie w sformułowaniu statusu powstającej organizacji i w postepowaniu rejestrowym. W sprawie 
pomogła mec. Katarzyna Michalik.

Fundacja Habitat for Humanity potrzebowała konsultacji umów cywilnoprawnych, w szczególności możliwości wprowadzenia zapisów o płatności 
warunkowej (zależnej od możliwości realizacji części umowy). Dodatkowo organizacja potrzebowała pomocy w sprawdzeniu sformułowanego 
przez nią listu intencyjnego. Dokument miał być podpisywany będzie z organizacjami pozarządowymi, które w dalszej perspektywie czasowej 
miały być objęte przez Fundację pomocą w ramach programu remontowo-budowlanego. Sprawa zajęli się mec. Marta Żemaj�s, mec. Bartosz 
Mysiak, mec. Kamil Boruta i mec. Katarzyna Michalik.

Fundacja Aktywizacja Bez Granic zwróciła się z prośbą o pomoc dla swojej podopiecznej – osoby z niepełnosprawnością. Osoba ta potrzebowała 
wsparcia prawnego w zakresie odwołania się od decyzji Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach. 
Wsparcia udzieliła mec. Katarzyna Michalik.

Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju potrzebowała pomocy w renegocjacji umowy leasingowej na samochód, który z winy sprawcy uległ 
wypadkowi i w reprezentowaniu organizacji przed ubezpieczycielem w roszczeniach o utracone dochody. W sprawie pomogli mec. Katarzyna 
Michalik, mec. Kamil Boruta, mec. Paulina Rudowicz-Jastrzębska.

Fundacja Court Watch Polska otrzymała ofertę od anonimowego darczyńcy, przekazania darowizny w wysokości 5 tys. zł. Darowizna miałaby być 
przekazana w formie bitcoinów. Fundacja poprosiła o opinię i poradę, czy może zaakceptować darowiznę w takiej formie i w jaki sposób powinna 
rozliczyć tego typu wsparcie z Urzędem Skarbowym.  Sprawą zajęli się mec. Katarzyna Michalik i mec. Kamil Boruta.
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Pani mec. Maria Grochowska kolejny rok działała aktywnie na polu pro bono. Na zamówienie Stowarzyszenia Klon/Jawor napisała artykuł na temat 
zagadnienia Bazy Danych Odpadowych. 

Fundacja Zwierzaki w Potrzebie potrzebowała porady w związku ze współpracą, którą organizacja nawiązała z inną organizacją w ramach 
spółdzielni socjalnej programu FISE. 
Współpracę tę fundacja zakończyła 5 lat temu, ale wszystko wskazuje na to, że nadal posługiwano się danymi i dokumentami sygnowanymi 
nazwiskami zarządu fundacji. 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości to organizacja założona w 1994 roku z inicjatywy Miasta Bielsko-Biała w celu powołania 
Inkubatora, którego założeniem jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i walka z bezrobociem. Pani Mecenas pomogła stowarzyszeniu 
w wyjaśnieniu problemu podatkowego, który wyniknął w związku ze zobowiązaniem dokonania korekty deklaracji podatku od nieruchomości, 
jakie Urząd Miasta wystosował wobec organizacji. 

Fundacja Habitat for Humanity w związku z prowadzonym przez siebie  Programem Remontowo-Budowlanym adresowanym m.in. do instytucji 
działających w obszarze wsparcia mieszkaniowego osób najuboższych lub borykających się z trudną sytuacją życiową (organizacje pozarządowe 
i instytucje publiczne prowadzące schroniska dla osób bezdomnych, centra interwencji kryzysowej, domy samotnej matki, ośrodki opiekuńczo-
wychowawcze, mieszkania treningowe, itp.) poszukiwała porady prawnej w zaktualizowaniu treści Porozumienia o współpracy zawieranym 
pomiędzy Fundacją a partnerską instytucją. 

Stowarzyszenie Missio Quo�diana potrzebowało wsparcia w negocjacjach warunków umowy najmu lokalu mieszkalnego w prywatnej kamienicy 
śródmiejskiej w Łodzi na cele mieszkania dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności lub zagrożonych taką perspektywą. 

 

MARIA GROCHOWSKA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO 
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Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrony środowiska 
naturalnego i zachowania unikalnego charakteru miast i wsi, w szczególności Podkowy Leśnej. 

Organizacja potrzebowała pomocy prawnej w sprawie wystąpienia o dopuszczenie do uczestnictwa na prawach strony do postępowania 
w Powiatowym Inspektorze Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim w sprawie realizowanej w parku Miejskim w Podkowie Leśnej 
inwestycji budowlanej. Pomocy udzieliła prawniczka Marta Zdrojkowska.

Komitet Ochrony Praw Dziecka zgłosił się z prośbą o wsparcie w sporządzeniu regulaminu konkursu #TrzymajStronę Dziecka. Pomocy w tej sprawie 
udzielił Michał Wróblewski.

KANCELRIA PRAWNA FILIPEK & KAMIŃSKI

PARTNER WSPIERAJĄCY CENTRUM PRO BONO 

LINKLATERS

PARNTER GŁÓWNY CENTRUM PRO BONO     

Kancelaria udzieliła wsparcia Fundacji Teraz Wy, która niesie pomoc dzieciom i osobom starszym, wspiera ochronę 
zdrowia, zwierząt i środowiska. Organizacja zwróciła się z prośbą o wsparcie w napisaniu regulaminu dotyczącego 
wykonywania gifów (ruszających się grafik), które są dostępne w Instagramie. Kilka osób wspiera fundację w taki
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sposób, że wykonuje gify prosząc o wpłatę darowizny na fundację (z określoną minimalną kwotą). Organizacja chciała, żeby było jasne, że nie jest 
to usługa wykonywana przez fundację.



Stowarzyszenie Właścicieli Domków Rekreacyjnych w Małej Rusi zwróciło się z prośbą o pomoc w dwóch kwes�ach: pierwsza dotyczyła 
wprowadzenia zmian w treści statutu, druga dotyczyła prawa budowlanego i budowy domów i innych nieruchomości na gruncie będącym 
własnością stowarzyszenia. Porady drogą telefoniczną udzielili mec. Błażej Szczęsny i Cezary Zientecki. 

Fundacja Czas Ziemi to robocza nazwa grupy działaczy społecznych, którzy postanowili założyć w Polsce filię organizacji działającej w Białorusi. 
Mec. Błażej Szczęsny i Cezary Zientecki udzielili porad telefonicznych, a także sporządzili projekty dokumentów niezbędnych do ustanowienia 
i rejestracji fundacji w KRS.

Organizacja Lekarze Bez Granic działająca w Niemczech zgłosiła się do Centrum Pro Bono za pośrednictwem portalu ngo.pl z prośbą o pomoc 
w założeniu filii w Polsce. Pomoc w sprawie obejmowała sporządzenie wieloaspektowego memorandum w zakresie funkcjonowania fundacji 
i stowarzyszenia rejestrowego w Polsce, sporządzenie projektów dokumentów niezbędnych do ustanowienia i rejestracji fundacji w KRS, 
sporządzenie projektów umów ze zleceniodawcami organizacji, udzielanie porad prawnych drogą elektroniczną i telefoniczną. Wsparcia udzielili 
mec. Andrzej Lulka,  mec. Błażej Szczesny i Cezary Zientecki.

 

ANDRZEJ LULKA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO  

Instytut Spraw Głuchych przygotowała serwis internetowy łączący osoby głuche, tłumaczy i osoby słyszące. Na potrzeby startu serwisu 
organizacja potrzebowała sporządzić  dokumentację związaną z ochroną danych osobowych, wszelkiego rodzaju zgód związanych 
z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych (w tym zgody marke�ngowe)  oraz upoważnień i klauzul informacyjnych związanych 
z przetwarzaniem danych osobowych przez pracowników, zleceniobiorców i współpracowników Fundacji. Dodatkowo poproszono o wsparcie 
w sformułowaniu stosownych umów zawieranych przez internet i regulaminu strony internetowej.  Pomocy w tej sprawie udzieliła aplikantka 
adwokacka Ewa Bugajska. 

 

KANCELARIA PENTERIS 
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Stowarzyszenie Emaus Rzeszów potrzebowało pomocy w odpowiedzi na pytanie, czy w związku z ewentualną pomocą rzeczową, jaką miało 
otrzymać ze Szwajcarii będzie miało możliwość skorzystać ze zwolnienia z cła. Radca prawny Marta Nowak wyjaśniła w jakich przypadkach i na 
jakich zasadach można skladać wniosek o zwolnienie z należności przewozowych.
 
Osoba inicjująca powstanie organizacji o roboczej nazwie Centrum Kultury Polska-Dania poprosiła o wsparcie w zakresie możliwości założenia 
w Polsce przedstawicielstwa fundacji zagranicznej oraz zasad zatrudniania członka zarządu fundacji. Porady prawnej w tym zakresie udzieliła 
radca prawny Marta Nowak
 
Fundacja Habitat For Humanity zgłosiła się z problemem, który wystąpił w związku z pandemią. Część osób korzystających z programu 
mieszkaniowego przestało płacić (częściowo lub całkowicie) za czynsz i inne opłaty mieszkaniowe, w związku z czym zadłużyły się wobec Fundacji. 
Żeby im pomóc, Fundacja ustanowiła fundusz osłonowy, aby osoby zadłużone mogły wnioskować o uzyskanie wsparcia finansowego (które 
byłoby zrealizowane w postaci umorzenia zadłużenia). Organizacja potrzebowała w tej sprawie opinii specjalisty ds. prawa podatkowego, który 
mógłby stwierdzić, czy jeśli osoby skorzystają z takiego wsparcia, to nie będą musiały płacić podatku dochodowego. Radca prawny Marta Nowak 
wyjaśniła, w jakich wypadkach dochód osób fizycznych może być zwolniony od podatku.

 

KANCELARIA  PETER NIELSEN & PARTNERS LAW OFFICE 

Spółdzielnia Socjalna JBJ z Lublina zajmuje się wsparciem osób z niepełnosprawnościami. Organizacja potrzebowała pomocy w ustaleniu 
powiązań, pomiędzy przedsiębiorstwami w celu ubiegania się o środki unijne. Mec. Szymon Gołębiowski pomógł przeanalizować strukturę 
spółdzielni pod kątem wymogów PFR.

 

KANCELARIA TAYLOR WESSIG 
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Komitet Ochrony Praw Dziecka  zwrócił się o konsultację regulaminu sklepu internetowego. Pomocy udzielili mec. Katarzyna Szczudlik, 
mec. Jakub Kubalski i mec. Paulina Perkowska.

 

KANCELARIA  SSW PRAGMATIC SOLUTIONS 

Pan mec. Tomasz Jakubiak vel Wojtczak z ULVE TAX & LEGAL dołączył do programu Centrum Pro Bono w roku 2020. Sprawą zrealizowaną w tym 
roku była pomoc założycielom organizacji BITECH , której celem jest Celem wsparcie dla młodych badaczy, naukowców i doktorantów-  szczególnie 
w dziedzinie nauk humanistycznych. Potrzebna była pomoc związana z rejestracją fundacji, kwes�ami lokalowymi i finansowo-księgowymi.

Adwokat Paweł Bukiel (Schoenherr Stangl sp. k.)

Aplikant radcowski Vladyslav Semerynskyi (Schoenherr Stangl sp. k.)

Fundacja Jesteśmy Niepokonani wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Organizacja przesłała do Centrum Pro Bono pismo z opisem problemów 
z siecią wiodącą siecią telekomunikacyjną. Poszukuje kancelarii, która poprowadzi sprawę sądową. Sprawa jest obecnie na etapie przedsądowym. 
Trwa wymiana pism pomiędzy kancelarią a siecią telekomunikacyjną w nadziei na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu.

 

ULVE TAX & LEGAL 
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oddajemy w Państwa ręce raport z rocznej działalności Centrum Pro Bono.

Jesteśmy bardzo dumni ze współpracy z prawnikami, którzy nieodpłatnie pomagają organizacjom pozarządowym, ale także służą swoim 
doświadczeniem w ramach projektów edukacyjnych.

Wspólnie z zaangażowanymi w program Centrum Pro Bono kancelariami staramy się polepszać rzeczywistość prawną, w jakiej działają organizacje 
pozarządowe w Polsce.

Naszym celem jest także pogłębianie współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i biznesowym w Polsce, czego praktyczną realizacją – poza 
pomocą prawną na rzecz organizacji – jest zapoczątkowany jesienią 2015 roku cykl spotkań Pro Bono Roundtable. Spotkania te, w których biorą 
udział zarówno prawnicy, jak i osoby reprezentujące organizacje pozarządowe służą dyskusji na temat kształtu działalności prawnej pro bono 
w Polsce.

Nasza działalność nie byłaby możliwa bez Państwa zaangażowania i wsparcia finansowego jakie nam Państwo udzielają.

Liczymy na dalszą współpracę i mamy nadzieję, że kolejny rok przyniesie wszystkim wiele sukcesów.

                                   dr Filip Czernicki
                                   Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

 

Szanowni Państwo, 
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KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński to kancelaria prawna o ugruntowanej pozycji lidera w doradztwie z zakresu Life 
Sciences, prawa produktowego i odpowiedzialności za produkt, prawa konkurencji oraz prawa własności intelektualnej i 
nowych technologii. Potwierdzeniem tego jest nie tylko szerokie grono klientów obejmujące największe światowe 
korporacje, ale i najwyższe rekomendacje w międzynarodowych  i polskich rankingach prawniczych, takich jak Chambers 
Europe, The Legal 500 czy w rankingu dziennika Rzeczpospolita. 

KANCELARIA KIESZKOWSKA RUTKOWSKA KOLASIŃSKI 

PARTNER WYDANIA

 

 

CZY WARTO POMAGAĆ?
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Jedną z podstawowych wartości zespołu kancelarii KRK jest zaangażowanie społeczne, dlatego też, od początku swojej działalności, zespół 
naszych prawników angażuje się w pomoc prawną pro bono. Tym bardziej cieszy nas nawiązana w bieżącym roku współpraca z Centrum Pro Bono, 
jak i wejście do grona jej Partnerów Głównych. 

W naszej dotychczasowej działalności wspieraliśmy prawnie pacjentów indywidualnych (w tym pacjentów małoletnich) oraz organizacje 
pacjentów i inne organizacje pożytku publicznego, zarówno na etapie sporów sądowych, jak i postępowań przed organami administracji 
publicznej. Sprawy te dotyczyły przede wszystkim refundacji indywidualnej leków sprowadzanych do kraju w trybie importu docelowego, 
zamiennictwa leków, Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych („RDTL”) oraz dostępu do świadczeń zdrowotnych zarówno w Polsce, 
jak i w kontekście transgranicznym. W wielu tych sprawach udało się zespołowi kancelarii, ramię w ramię z Rzecznikiem Praw Pacjenta, 
Rzecznikiem Praw Obywatelskich („RPO”) i innymi uczestnikami tych postępowań, przekonywać sądy do propacjenckiej wykładni prawa 
farmaceutycznego i ustawy refundacyjnej.

W 2018 roku adw. Paulina Kieszkowska-Knapik została laureatką I Wyróżnienia w Konkursie Prawnik Pro Bono organizowanym przez Fundację 
Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz dziennik Rzeczpospolita. R.pr., rzecznik patentowy Piotr Zawadzki był nominowany do tego tytułu za 
usługi pro bono świadczone w 2019 roku zaś apl. adw. Zuzanna Chromiec była dwukrotnie nominowana, za pracę pro bono w roku 2019 i 2020.



O społecznym zaangażowaniu kancelarii świadczy również uhonorowanie adw. Pauliny Kieszkowskiej-Knapik odznaką „Adwokatura Zasłużonym” 
przez Naczelną Radę Adwokacką za działania związane z obroną praworządności w 2020 roku oraz obecność mec. Pauliny Kieszkowskiej-Knapik na 
liście 100 najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia w Polsce w 2020 roku prowadzonej przez portal medyczny „Puls Medycyny”.

Rok 2020 z uwagi na pandemię okazał się bardzo wymagającym społecznie i ekonomicznie. Szczególnie w pierwszych miesiącach pandemii 
mierzyliśmy się z wieloma sytuacjami kryzysowymi, których w pierwszym rzędzie doświadczyła polska służba zdrowia. Kancelaria w tym okresie 
starała się wspierać pro bono przedstawicieli zawodów medycznych, organizując, m.in.: Akcję „ZAPYTAJ EKSPERTA” w postaci nieodpłatnej 
pomocy prawnej zaoferowanej wspólnie z Polską Ligą Walki z Rakiem – możliwości zadawania prawnikom KRK pytań związanych z nowymi 
przepisami dotyczącymi walki z COVID-19. Wzięliśmy też udział w akcji zorganizowanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie oraz  
Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, które w związku z trwającą epidemią COVID-19 uruchomiły infolinię oraz mailową pomoc prawną dla 
przedstawicieli zawodów medycznych (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz diagnostów laboratoryjnych). Powodem inicjatywy 
były zgłaszane przez medyków liczne wątpliwości dotyczące ich uprawnień i obowiązków w związku z trwającą epidemią. Kilkoro z prawników 
kancelarii KRK wzięło udział w tej inicjatywie. 

Rok 2020 był wymagający nie tylko z uwagi na pandemię. W 2020 roku zespół KRK podejmował się pro bono najbardziej precedensowych 
i trudnych spraw, takich jak:
ź Reprezentacja – początkowo przed polskimi instytucjami i sądami, w tym NFZ, a także sądem administracyjnym i powszechnym, a obecnie 

przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPCZ) – rodziców pacjenta cierpiącego na chorobę ultrarzadką, który zmarł na skutek 
wyłączenia go z leczenia w ramach programu lekowego przez Zespół koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich. Sprawa miała charakter 
całkowicie precedensowy i dotyczyła potencjalnego naruszenia przez Polskę art. 2 (Prawo do życia) i 13 (Prawo do skutecznego środka 
odwoławczego) Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W ramach tego postępowania współpracowaliśmy z jedną 
z organizacji pozarządowych zajmującą się ochroną praw człowieka; 

ź Reprezentacja jednej z organizacji pacjentów będącej uczestnikiem postępowania dotyczącego zgody na indywidualną refundację leku na 
chorobę ultrarzadką. Jest to pierwsza wygrana – zarówno przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym („WSA), jak i Naczelnym Sądem 
Administracyjnym („NSA”) – sprawa umożliwiająca refundację leku sierocego sprowadzanego do Polski w trybie importu docelowego pod 
rządami nowych przepisów. Sprawa miała charakter precedensowy, została wygrana w obu instancjach i wydaje się, że przyczyniła się do 
wyznaczenia propacjenckiej linii orzeczniczej; 
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ź Reprezentacja pacjentki walczącej o refundację leku sierocego pomimo odmowy Ministra Zdrowia („MZ”). Odmawiając refundacji MZ 
powoływał się nie tylko na kontrowersyjny przepis – art. 39 ust. 3e pkt 5 Ustawy refundacyjnej – ale także podważał skuteczność terapii lekiem 
sierocym, o którego refundację ubiegaliśmy się w imieniu pacjentki. Wygraliśmy sprawę w I instancji; 

ź Precedensowa sprawa dotycząca upodmiotowienia pacjenta w procedurze RDTL, zarówno na etapie postępowania administracyjnego przed 
MZ, jak i, następnie, w postępowaniu sądowym (wspólnie z RPO). Sprawa została wygrana w pierwszej instancji, jednak MZ zaskarżył wyrok. 
Złożyliśmy w sprawie odpowiedź na skargę kasacyjną, niestety na skutek śmierci Pacjentki postępowanie drugoinstancyjne zostało umorzone; 

ź Wsparcie przedstawiciela zawodu medycznego w sporze prowadzonym z Narodowym Funduszem Zdrowia („NFZ”), a dotyczącym udzielania, 
podczas tej samej wizyty, procedur medycznych publicznie finansowanych oraz finansowanych przez samego pacjenta, przy czym łączenie 
tego typu procedur uzasadnione było aktualną wiedzą medyczną (problematyka tzw. współpłacenia). W ramach wsparcia przygotowaliśmy 
tzw. opinię przyjaciela sądu (amicus curiae), a następnie udzieliliśmy wsparcia w konstruowaniu apelacji karnych; 

ź Wsparcie małoletniej osoby pochodzącej z Białorusi cierpiącej na Fenyloketonurię, której zarówno miejski, jak i wojewódzki zespół do spraw 
orzekania o niepełnosprawności nie przyznał odpowiednich grup niepełnosprawności (przygotowaliśmy projekt odwołania do Sądu 
Rejonowego, wniosek o powołanie biegłego lekarza specjalisty z zakresu pediatrii metabolicznej oraz wniosek o powołanie świadków). Sąd 
przychylił się do naszej argumentacji i przyznał białoruskiej dziewczynce odpowiedni stopień niepełnosprawności. Opiekunom dziewczynki 
otwiera to możliwość ubiegania się o różnego rodzaju świadczenia, uprawnienia, ulgi i zwolnienia, np. o świadczenie pielęgnacyjne. „Pani jest 
najmilśy” – tak o Katarzynie Anysz prowadzącej tę sprawę pro bono pod nadzorem adw. Pauliny Kieszkowskiej-Knapik napisała mama 
dziewczynki. Czy prawnika może spotkać większa radość?

ź Reprezentacja i wsparcie wielu pacjentów w dostępie do świadczeń zdrowotnych zarówno w Polsce, jak i w kontekście transgranicznym.
ź Wsparcie udzielane Fundacji zdrowia psychicznego eFkropka w bieżącej działalności oraz w związku z organizowanymi przez nią 

ogólnopolskimi Kongresami Zdrowia Psychicznego, a także doradztwo na rzecz Instytutu Spraw Głuchych.

Paulina Kieszkowska-Knapik – adwokat

Współkierująca praktyką Life Sciences, 
Wspólnik w KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Piotr Zawadzki – radca prawny, rzecznik patentowy

Szef praktyki IP/IT/TMT
w KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
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W 2020 roku nasi prawnicy przepracowali ponad 3 500 godzin. Kontynuowaliśmy wzmocnienie praktyki pro 
bono oraz Program Litygacji Strategicznej. Rosnąca skala zaangażowania w projekty pro bono pokazuje, że 
zachęty dla prawników oraz dobra komunikacja wewnętrzna, pozwalają wszystkich zrozumieć jak istotne

jest dzielenie się wiedzą i niesienie pomocy osobom, które nie mogą sobie na nią pozwolić.

Ten ostatni rok był wyjątkowy przede wszystkim z uwagi na pandemię.

Po pierwsze, organizacje społeczne zmagały się z problemami finansowymi oraz ograniczeniami przemieszczania się, zgromadzeń oraz osobistych 
kontaktów z uczestnikami. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, aż 65% z nich uważa, że pandemia pogorszyła 
ich sytuację. W tym zakresie kluczową rolę pełnią organizacje takie jak Centrum Pro Bono, ułatwiając nawiązanie kontaktu i współpracy 
z organizacjami potrzebującymi wsparcia. 

Po drugie, pojawiła się potrzeby wielu osobom fizycznym oraz podmiotom prywatnym w związku z nakładanymi na nie ograniczenia oraz karami. 
Szczególnie istotna, z punktu widzenia zachowania zasady demokratycznego państwa prawnego, była pomoc niesiona uczestnikom manifestacji, 
czy to w obronie tolerancji czy też praw kobiet. Utworzenie pogotowia „pierwszej pomocy”, szkolenia oraz szerokie zaangażowanie prawników 
w obrony indywidualnych osób udowodniły, że jako środowisko potrafimy się zjednoczyć i służyć społeczeństwu.

Naszym zadaniem na 2021 rok jest dalsze zwracanie uwagi na problemy społeczne i przyczynianie się do ich rozwiązywania. Chcemy wspierać 
postawy i wartości tworzące lepszą rzeczywistość dla nas wszystkich.

 

KANCELARIA DENTONS  

Patrick Radzimierski – radca prawny,
partner w kancelarii Dentons, 
kieruje praktyką pro bono w warszawskim biurze Dentons              
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Kancelaria Bird & Bird to międzynarodowa firma prawnicza z tradycją sięgającą XIX wieku. Także od wielu 
lat, na poziomie globalnym, jak i w poszczególnych biurach, realizowane są projekty z zakresu szeroko 
pojętej odpowiedzialności społecznej, angażujące zarówno prawników, jak i pozostały personel firmy.

Prawnicy warszawskiego biura Kancelarii prowadzą działalność społeczną, w tym udzielają nieodpłatnych porad prawnych, praktycznie od 
początku obecności firmy w Polsce. Dlatego bardzo cieszy nas nawiązana w czerwcu 2017 roku współpraca z Centrum Pro Bono, jak i wejście do 
grona Partnerów Głównych Centrum w styczniu 2018 roku. W jeszcze większym stopniu pozwala nam to angażować się w doradztwo na rzecz 
organizacji pozarządowych, a także dzielić się z innymi zaangażowanymi firmami i instytucjami naszym doświadczeniem w zakresie organizacji 
projektów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nasi prawnicy, zarówno we współpracy z Centrum, jak i w ramach własnych inicjatyw, pomagają w bardzo szerokim spektrum spraw, od wsparcia 
w kwes�ach prawno-pracowniczych, przez kwes�e dotyczące ochrony danych osobowych czy własności intelektualnej, aż po doradztwo w 
zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji publicznych dla trzeciego sektora, a nawet koordynację projektów o charakterze międzynarodowym. 
Współpracują również z portalem ngo.pl i biorą udział w szeregu projektów edukacyjnych. Co więcej, duże zainteresowanie dla tego typu inicjatyw 
pozwoliło uregulować status czasu poświęconego przez prawników doradztwu pro bono. Ustalono zasady, na jakich prawnicy mogą oficjalnie 
rejestrować swoją pracę, w szczególności na rzecz organizacji współpracujących z Centrum Pro Bono, jako część wykonywanych przez nich 
obowiązków służbowych. Dzięki temu udało się nam wypracować instytucjonalne ramy dla naturalnej potrzeby pomocy i zaangażowania 
społecznego wśród naszych pracowników i współpracowników. Mamy oczywiście nadzieję na dalszą, owocną współpracę z Centrum Pro Bono 
w kolejnych latach.

 

BIRD&BIRD SZEPIETOWSKI I WSPÓLNICY  

Paula Koczara – radca prawny, 
Associate w praktyce prawa pracy Bird&Bird, koordynator spraw Pro Bono
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Kancelaria Hogan Lovells od 2015 roku wprowadziła we wszystkich biurach Politykę Global Ci�zenship (Global 
Ci�zenship Policy), w ramach, której każdy ze współpracowników Hogan Lovells, niezależenie od pozycji i 
wykonywanych zadań (zarówno prawnicy, jak i osoby z działów administracji), zachęcany jest do poświęcenia 
przynajmniej 25 godzin rocznie na działalność społeczną. Polityka Global Ci�zenship umożliwia każdemu 
zaangażowanie się w jedną lub więcej inicjatyw społecznych, przyporządkowanych poszczególnym dziedzinom 
działalności:

ź Pro Bono
ź Społeczność (Community Investment)
ź Różnorodność (Diversity)
ź Środowisko (Environment)
ź Dobroczynność (Touch: Matched Charitable Giving) 

 

KANCELARIA HOGAN LOVELLS 

Inicjatywy podejmowane w ramach globalnej praktyki Hogan Lovells mogą obejmować każdy przejaw aktywności, od udzielania porad prawnych 
na rzecz lokalnych społeczności, wspierania projektów służących zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, poprzez pracę z lokalnymi placówkami 
edukacyjnymi. Dla prawników Hogan Lovells aktywność społeczna zakłada pomoc i wsparcie na rzecz dowolnej inicjatywy. 
Szeroko rozumiana aktywność społeczna jest integralną częścią kultury i strategii działalności Hogan Lovells. Nasze wspólne przekonanie 
o ogromnym znaczeniu odpowiedzialności społecznej jest jednym z więzów, który umacnia nas, jako międzynarodową społeczność firmy. Jest to 
przełomowa inicjatywa i pierwszy przypadek, gdy kancelaria prawna stawia, globalnie, taki cel każdemu współpracownikowi.
Nasze dotychczasowe zaangażowanie zostało docenione w 14 Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolitej, w którym uzyskaliśmy 
tytuł Kancelarii Pro Bono. W kolejnej, 15 edycji Rankingu zostaliśmy również wyróżnieni za naszą aktywność. Zostaliśmy również wyróżnieni 
w XXXV edycji Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu za działania wolontariackie i prospołeczne prowadzone na całym świecie. 
Przyznane wyróżnienia za aktywność społeczną motywują cały zespół Hogan Lovells do jeszcze większego zaangażowania, czego rezultatem jest 
coraz wyższa liczba godzin poświęconych na rzecz niesienia pomocy.
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Prawnicy kancelarii Hogan Lovells doradzają pro bono między innymi w sporze dotyczącym zwrotu mienia skonfiskowanego w jednym 
z najbardziej kontrowersyjnych procesów w komunistycznej Polsce (w tzw. „aferze mięsnej”). W kwietniu 2021 roku, zespół Hogan Lovells uzyskał 
korzystne rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie Piotra Wawrzeckiego, spadkobiercy Stanisława Wawrzeckiego, skazanego 
na śmierć w 1965 r. w tym pokazowym procesie PRL-u. Sprawa jest prowadzona w ramach Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka. 

"Kultura wspierania odpowiedzialności społecznej i inicjatyw pro bono jest niezmiennie jedną z kluczowych wartości, które pielęgnujemy w Hogan 
Lovells. Staramy się budować wśród naszych pracowników i współpracowników wrażliwość społeczną i otwartość na potrzeby innych oraz 
przekuwać je na realne działania.   
Szczególnie bliskie są nam wszelkie inicjatywy, które podejmujemy na rzecz potrzebujących dzieci, ochrony środowiska oraz wspierania szeroko 
rozumianej kultury i nauki.

Każda indywidualna decyzja o włączeniu się w pomoc charytatywną, a następnie wspomaganie tych działań z pełnym zaangażowaniem, 
przyczyniają się do tego, że nasze starania przynoszą wymierne efekty."

Andrzej Dębiec - radca prawny, 
Partner w kancelarii Hogan Lovells, 
koordynator pro bono w warszawskim biurze kancelarii 
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Gide jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii otworzyła biuro w Polsce w 1991 r. Obecnie 
w warszawskim biurze kancelarii Gide pracuje ponad 40 prawników. Klientami warszawskiego biura kancelarii są 
między innymi instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, spółki i inne 
przedsiębiorstwa krajowe w tym spółki Skarbu Państwa oraz instytucje z sektora publicznego.

 

KANCELARIA GIDE LOYRETTE NOUEL  

Kancelaria Gide od lat angażuje się w działania pro bono, obejmujące zarówno wsparcie finansowe jak i merytoryczne, zarówno na poziomie 
międzynarodowym jak i lokalnym.

Na poziomie międzynarodowym wspólnicy kancelarii powołali fundację “Gide Pro Bono”, która wspiera finansowo przedsięwzięcia i inicjatywy 
skoncentrowane głównie wokół takich idei jak dostęp do wymiaru sprawiedliwości, dostęp do edukacji i solidarność z potrzebującymi. Ponadto 
kancelaria współpracuje z szeregiem francuskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych i prowadzących działalność charytatywną.

Na poziomie lokalnym warszawskie biuro kancelarii od wielu lat aktywnie współpracuje z Centrum Pro Bono oraz z licznymi organizacjami 
potrzebującymi wsparcia prawnego. Nasi prawnicy chętnie angażują się także w inicjatywy informacyjne oraz edukacyjne.

Paweł Grześkowiak – adwokat, 
Partner w kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak Sadownik sp.k
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Warszawskie biuro jest częścią globalnej firmy prawniczej Linklaters, zatrudniającej prawie 2900 prawników 
w 30 biurach w 20 jurysdykcjach na świecie. Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną, łącząc światowe 

 

KANCELARIA LINKLATERS 

doświadczenie z gruntowną znajomością polskiego prawa i uwarunkowań gospodarczych.  Główne obszary specjalizacji firmy to: prawo 
handlowe, sprawy korporacyjne, w tym fuzje i przejęcia, private equity, własność intelektualna, prawo konkurencji, podatki, prawo pracy, prawo 
energetyczne i telekomunikacyjne, prawo UE, bankowość i rynki kapitałowe, nieruchomości, restrukturyzacja, jak również spory sądowe i arbitraż.

Kancelaria zatrudnia obecnie około 80 prawników (w tym dziewięciu wspólników), z których większość to polscy radcowie prawni i adwokaci, 
pozostali to prawnicy zagraniczni posiadający angielskie, amerykańskie i szwedzkie uprawnienia do wykonywania zawodu. Od wielu lat niezależni 
analitycy, w tym Chambers Global i European Legal 500, umieszczają warszawskie biuro Linklaters w czołówce międzynarodowych firm 
prawniczych działających w Polsce.

Naszym celem jest zapewnienie pewności prawa w zmieniającym się świecie. W działalności Pro Bono, w którą angażujemy się z powodzeniem od 
dawna m. in. jako Partner Główny Centrum Pro Bono, wykorzystujemy naszą wiedzę prawniczą do przestrzegania praworządności, promowania 
praw człowieka, wspierania lokalnych organizacji non profit i zapewnienia lokalnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Nasza praktyka 
Pro Bono ma zasięg globalny, każdego roku, nasi prawnicy zapewniają ponad 30,000 godzin pomocy prawnej. Naszym celem jest promowanie 
bardziej sprawiedliwego i zamożnego świata, dlatego inwestując w społeczność, współpracujemy z organizacjami non profit, aby wspólnie 
podnosić aspiracje i promować różnorodność. Korzystamy również z naszych umiejętności i wiedzy, aby wzmocnić grupy, które służą 
społecznościom lokalnym w celu realizacji wspólnych działań.

dr Cezary Wiśniewski – radca prawny, 
Partner w kancelarii Linklaters
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Kancelaria DWF Poland liczy obecnie ponad 120 specjalistów we wszystkich dziedzinach prawa związanych z działalnością 
gospodarczą. Członkowie naszego zespołu świadczą usługi prawne w Polsce od 1991 roku. 

Prawnicy DWF dysponują bogatym doświadczeniem w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw prywatnych, 
korporacji międzynarodowych i spółek Skarbu Państwa.  Osiągnięcia, wiedza i doświadczenie prawników znajdują 
odzwierciedlenie w wysokich pozycjach w czołowych rankingach międzynarodowych (Chambers Global, Chambers Europe, 
Lega 500, IFLR1000 oraz WTR1000 i Managing IP). 

 

KANCELARIA DWF 

Kluczowe obszary działalności warszawskiego biura DWF Poland to między innymi: prawo korporacyjne i handlowe, fuzje i przejęcia, rynki 
kapitałowe, energetyka, nieruchomości, budownictwo i infrastruktura, ochrona środowiska, bankowość, finanse i restrukturyzacja, własność 
intelektualna, rozstrzyganie sporów, prawo konkurencji i kwes�e regulacyjne, podatki, prawo pracy, gry i zakłady oraz zamówienia 
publiczne/umowy rządowe. 

DWF to kancelaria zorientowana na sprawy i transakcje stanowiące wyzwanie, precedensowe i niepowtarzalne. Wymagają one wiedzy prawniczej 
i biznesowej, doświadczenia, umiejętności organizacyjnych i zdolności do szybkiego i efektywnego działania. Prawnicy DWF uczestniczą 
w największych i najbardziej złożonych projektach i sporach na polskim i europejskim rynku. Swoją bogatą wiedzę i doświadczenie prawnicy 
kancelarii aktywnie wykorzystują od początku 30-letniej historii działalności zespołu w Polsce, świadcząc pomoc pro bono na rzecz licznych 
fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pożytku publicznego, jak też osób fizycznych. W uznaniu zasług w tym obszarze w 2018 roku prawnicy 
wchodzący w skład kancelarii DWF (wcześniej K&L Gates) otrzymali nagrodę główną w konkursie "Pro bono" organizowanym przez Ranking 
Rzeczpospolitej. W 2021 r. mec. Malgorzata Lesiak-Ćwikowska, koordynująca działalność pro bono w warszawskim biurze kancelarii, 
otrzymała nominację do tytułu "Prawnik Pro Bono" w konkursie organizowanym przez Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, 
którego patronem medialnym jest "Rzeczpospolita". 

Jednym z bardzo istotnych obszarów w DWF jest zrównoważony rozwój, a w szczególności wspieranie różnorodności i zapobieganie wykluczeniu 
(D&I). Od 2012 roku nasz zespół organizuje liczne akcje inkluzywne i wydarzenia mające na celu zwrócenie uwagi na zagadnienia związane 
z wyrównywaniem szans, wsparciem kobiecych karier prawniczych, spotkania edukacyjne wzmacniające cechy przydatne w życiu zawodowym, 
warsztaty rozwojowe, ale także spotkania z ludźmi kultury i sztuki. 
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Ponadto elementem wyróżniającym DWF Poland jest wspieranie polskich artystów. Kolekcja sztuki prezentowana w przestrzeni konferencyjnej 
i biurowej obejmuje dzieła artystów młodego pokolenia oraz artystów o ugruntowanej pozycji na arenie międzynarodowej. Koncepcja ta łączy 
w sposób harmonijny architekturę, sztukę i design tworząc przyjazną atmosferę pracy docenianą przez naszych klientów i pracowników.

Działająca na poziomie globalnym Fundacja DWF założona w 2015 roku dotuje organizacje charytatywne wspierające jeden lub kilka obszarów: 
bezdomność i ubóstwo; zdrowie; zatrudnienie i edukacja oraz środowisko i zrównoważony rozwój. Fundacja skupia się na wspieraniu organizacji 
charytatywnych w lokalizacjach, w których DWF prowadzi działalność. Do tej pory pomogła 247 organizacjom pożytku publicznego, także tym 
działającym w Polsce, przekazując darowizny w wysokości średnio od 2.000 do 5.000 GBP.

Fundacja jest głównym obszarem działalności charytatywnej pracowników DWF, którzy biorą udział w fundraisingu, wolontariacie, wyzwaniach 
zespołowych, mentoringu i innych inicjatywach wspierających działalność charytatywną. 

Małgorzata Lesiak-Ćwikowska od 2019 roku angażuje się na rzecz pomocy Fundacji Po Drugie, m.in. doradzając organizacji w związku z nabyciem 
nieruchomości i późniejszym wybudowaniem na niej domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek oraz ich dzieci. Od lat wspiera 
również Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w licznych sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia, w tym dotyczących 
formalnoprawnego statusu Domu Dziecka Niewidomego, w sprawach dotacyjnych, z zakresu prawa oświatowego, ochrony własności 
intelektualnej czy prawa pracy. Nieprzerwanie od 2019 r. Małgorzata wraz z zespołem DWF świadczy także kompleksową, bieżącą i strategiczną 
pomoc prawną dla Fundacji Kulskich na rzecz relacji polsko-amerykańskich przy realizacji zainicjowanej przez tę fundację inwestycji polegającej na 
budowie Pomnika Prezydentów Wielkiej Warszawy Stefana Starzyńskiego i Juliana S. Kulskiego, którego odsłonięcie planowane jest jeszcze w tym 
roku.

Małgorzata Lesiak-Ćwikowska - radca prawny, 
Counsel w kancelarii DWF, 
koordynator pro bono w warszawskim biurze kancelarii
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Advicero Tax Nexia

Bird&Bird Szepietowski i Wspólnicy

Kancelaria BSO Prawo & Podatki

Kancelaria BNT Neupert Zamorska i Partnerzy

Kancelaria CMS

Kancelaria prawna Clifford Chance, Janicka, Namiotkiewicz i Wspólnicy

Kancelaria Dentons

DLA Piper Giziński Kycia sp.k.

DWF Poland

Eversheds Sutherland Wierzbowski

Kancelaria prawna Filipek & Kamiński

Gide Loyre�e Nouel

Kancelaria Hogan Lovells

Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy

Kancelaria prawna Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy

Andrzej Lulka. Kancelaria Radcy Prawnego.

 

WSPÓŁPRACUJĄCE KANCELARIE: 

Kancelaria Radców Prawnych G. Morawska-Stanecka M. Stańko

Oniszczuk & Associates 

Penteris, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.

Peter Nielsen & Partners Law Office spółka komandytowa

Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria prawnicza

SSW Pragma�c Solu�ons                                                  

Kancelaria Taylor Wessing

Peljan&Czwojda - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Łukasiewicz

ULVE TAX & LEGAL

Kancelaria Adwokacka Agnieszka Suchecka-Tarnacka

Maria Grochowska Kancelaria Radcy Prawnego

Aneta Sieradzka

dr Piotr Karlik

Patrycja Szepczyńska
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centrum pro bono

ul. Szpitalna 5 lok 5.
00-031 Warszawa

tel.:(+48) 505 690 408
e-mail: biuro@centrumprobono.pl

www.centrumprobono.pl

Centrum
PRO BONO

Centrum Pro Bono jest Programem realizowanym przez
Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

partnerem wydania jest
kancelaria Kieszkowska Rutkowska Kolasiński


