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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 70 spraw, z których 45 zostało 
ukończonych. W ubiegłych latach Centrum pomogło w sumie w 
376 sprawach zgłoszonych przez potrzebujące wsparcia prawnego 
organizacje pozarządowe. Sprawy zgłoszone w 2015 roku do CPB 
dotyczyły m.in. przetwarzania danych osobowych podopiecznych 
organizacji, praw autorskich, umów współpracy i świadczenia usług 
na potrzeby działalności statutowej organizacji i realizowanych przez 
nie projektów, kwestii związanych z odpłatną działalnością pożytku 
publicznego.

Istotnym wydarzeniem było zakończenie trwającej od 2012 
roku pomocy prawników kancelarii Filipek & Kamiński na rzecz 
Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA. Dzięki wsparciu prawnemu 
Minister Środowiska umorzył naliczone pierwotnie organizacji odsetki 
z tytułu nieprawidłowości w rozliczeniu projektu europejskiego.

Ponadto prawnicy z kancelarii Hogan Lovells przeprowadzili sesję 
prawniczą dla uczniów VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, 
a prawniczki i prawnicy kancelarii Linklaters i Rachelski i Wspólnicy 
poprowadzili wykłady dotyczące zagadnień prawa pracy w ramach 
projektu Fundacji Na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, który miał 
na celu aktywizację zawodową mieszkańców warszawskiej Pragi. 

W 2015 roku Centrum Pro Bono na nowo rozpoczęło współpracę z 
Fundacją Ashoka, której podopieczni – przedsiębiorcy społeczni, 
ale także sama Fundacja – uzyskali pomoc prawników CPB w wielu 
sprawach.

W październiku 2015 roku z inicjatywy kancelarii DLA Piper odbyło 
się pierwsze spotkanie z cyklu Pro Bono Roundtable, podczas którego 
uczestnicy omawiali kwestie współpracy kancelarii z Centrum Pro 
Bono, wymieniali się swoimi doświadczeniami związanymi z pomocą 
prawną  pro bono, a także dyskutowali na temat perspektyw pro 
bono w Polsce. Ustalono, że spotkania Pro Bono Roundtable będą się 
odbywały co trzy miesiące, w siedzibach różnych kancelarii, oraz przy 
współudziale przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Druk raportu po raz kolejny możliwy jest 
dzięki wsparciu finansowemu kancelarii 
Weil, Gotshal & Manges. 

Mamy nadzieję, że kolejne lata 
będą owocowały coraz bardziej 
prężną współpracą między sektorem 
pozarządowym, a kancelariami prawnymi. 
Łączymy wyrazy szacunku i zapraszamy do 
lektury sprawozdania z działalności Centrum 
Pro Bono za 2015 rok.

Anna Włodarczyk – koordynatorka Centrum Pro Bono 
Współpraca – Wiktoria Jaromska, wolontariuszka Centrum

PRO BONO
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Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy
 
Fundacja Archon+ wspiera rodziny naturalne, które z różnych względów 
zagrożone są odebraniem dzieci. Organizacja zgłosiła się z prośbą 
o pomoc w uzyskaniu statusu strony w postępowaniu administracyjnym, 
aby mieć wgląd w przebieg pracy ośrodka pomocy społecznej w związku 
z rodziną, której pomagała. Pani Mec. Jolanta Adamska udzieliła 
konsultacji w sprawie sporządzenia wniosku, oraz okoliczności prawnych 
związanych ze złożeniem wniosku.

Kolejną sprawą Fundacji Archon +, w jakiej pomogła Mec. Adamska, była sprawa z zakresu przetwarzania danych osobowych. 

Do Fundacji przesyłane są (via email lub pocztą tradycyjną) zdjęcia osób, które korzystają z jej pomocy. Następnie Fundacja te zdjęcia wykorzystuje 
do działań promocyjnych, oraz do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność. Pani Mecenas sporządziła obszerną opinię 
prawną, w której zostały omówione kwestie związane z wykorzystywaniem zdjęć beneficjentów pomocy organizacji.

Mec. Jolanta Adamska sporządziła także dla Fundacji Archon + opinię prawną wyjaśniającą prawne regulacje dotyczące darowizn na rzecz 
organizacji.

Ostatnią sprawą w 2015 roku, w której Mec. Jolanta Adamska sporządziła opinię prawną była sprawa zgłoszona przez przedstawicielkę nowo 
powstającej organizacji. Pytanie dotyczyło kwestii zatrudnienia w organizacji członków Zarządu Fundacji. 
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BNT Neupert Zamorska & PartnerzyAttorneys at Law
 
Podopieczni Fundacji Ahoka – spółdzielnia socjalna FAJNA z Zabrza - planowała stworzyć wyspy handlowe, które będą 
prowadziły sprzedaż wyrobów i usług przedsiębiorstw społecznych w centrach handlowych. Organizacja zwróciła się 
z prośbą o pomoc w zakresie skonstruowania umów handlowych z dostawcami. Mec. Dominika Wągrodzka z dużym 
wyczuciem dla specyfiki tematu porady i zaangażowaniem opracowała szczegółowo dwie umowy: dystrybucyjną 
i komisową. 

Mec. Dominika Wągrodzka pomogła także Fundacji Ashoka poprzez wsparcie przy ponownej rejestracji przez 
organizację działalności gospodarczej – został złożony kolejny wniosek do KRS z niezbędnymi załącznikami. 

Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy
 
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej jest ogólnopolską, otwartą 
o współpracę międzynarodową organizacją pozarządową, zrzeszającą psychoterapeutów oraz 
innych specjalistów, którzy w swojej pracy kierują się wartościami stanowiącymi podstawy 
humanistycznego rozumienia osoby ludzkiej. 

Organizacja chciała uruchomić działania w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego. Działalność miała dotyczyć prowadzenia 
treningów uspołeczniających dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Przedstawicielka organizacji zwróciła się do Centrum Pro Bono z prośbą 
o udzielenie podstawowych informacji związanych z takim rodzajem działalności.

Wyczerpującej porady udzielili prawnicy kancelarii.
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Kancelaria Clifford Chance aktywnie uczestniczy w spotkaniach i projektach organizowanych przez Centrum Pro Bono. Pani Mecenas Sylwia 
Gregorczyk-Abram jako przedstawicielka kancelarii zajmuje się koordynacją projektu seminariów prawnych dla organizacji pozarządowych, 
które będą organizowane w 2016 roku.

Mec. Sylwia Gregorczyk-Abram jest też aktywną uczestniczką zainicjowanych jesienią 2015 roku spotkań Pro Bono Roundtable – podczas 
pierwszego spotkania omówiła zagadnienie związane z rozwojem współpracy pro bono między kancelariami a fundacjami i stowarzyszeniami 
podając za przykład działalność pro bono kancelarii Clifford Chance.

Kancelaria ugościła też odbywających wizytę studyjną prawników z Gruzji i Mołdawii  -Alexeia Crotor i Nickoloza Legashvili. Mec. Sylwia 
Gregorczyk-Abram przedstawiła gościom zagadnienie poradnictwa pro bono z perspektywy kancelarii Clifford Chance, oraz ze swojego własnego 
doświadczenia jako osoby pracującej w kancelarii. Wizyta była organizowana przez Centrum Pro Bono na prośbę organizacji  The Global Network 
for Public Interest Law.

Kamil Mazur-Czerniecki Kancelaria Adwokacka
 
Fundacja Archon + zwróciła się o pomoc prawną w celu ustalenia możliwości przeznaczenia pieniędzy uzyskanych z tzw. 
1%, oraz ustalenia z jakich przepisów wynikają konkretne uprawnienia i obowiązki. Organizacja bardzo chwali sobie 
pisemną opinię Mec. Kamila Mazura-Czernieckiego, oraz zaangażowanie z Jego strony. 

Kolejną sprawą, w której pomógł Pan Mecenas była sprawa zgłoszona przez członkinię nowo powstającej fundacji 
mającej na celu wspieranie osób z chorobami oczu.

Została przygotowana odpowiedź na wiele zagadnień, związanych z etapem zakładania organizacji, m.in.: o status prawny 
organizacji w trakcie postępowania rejestracyjnego, decyzyjność w fundacji i kontrolę nad środkami finansowymi, 
możliwość zapisu w statucie zamiaru budowy szpitala przez organizację, oraz o kwestie prowadzenia działalności 
gospodarczej.
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Kancelaria Dentons
 
Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt Ius Animalia zgłosiła się z prośbą o pomoc w sprawie 
zniszczenia siedlisk ptaków chronionych, w szczególności kormorana, w Parku Narodowym 
„Ujście Warty”. Prawnicy z kancelarii Dentons Mec. Andrzej Gąsior oraz Mec. Joanna 
Kornaszewska przygotowali zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
dotyczące przekroczenia uprawnień oraz spowodowania istotnych szkód w środowisku, 
a także występują obecnie w sprawie jako pełnomocnicy Fundacji (wykonującej prawa 
pokrzywdzonego). Sprawa jest w toku.

Kolejna sprawa w której pomagał Mec. Andrzej Gąsior dotyczyła oceny roszczeń zgłaszanych przez Biebrzański Park Narodowy wobec 
stowarzyszenia Ptaki Polskie, a dotyczących zawartej przez strony umowy dzierżawy. Przedmiotem sporu była przede wszystkim skuteczność 
oświadczenia Organizacji o uchyleniu się od skutków podpisanego aneksu do umowy dzierżawy. Na początku sierpnia 2015 r. odbyły się 
negocjacje, które doprowadziły do zawarcia satysfakcjonującej obie strony ugody. Na jej podstawie Biebrzański PN odstąpił od dochodzenia 
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do organizacji.

Mec. Marcin Świderski wsparł Fundację Ashoka w zakresie rejestracji spółki non-profit mającej zajmować się upowszechnianiem i wdrażaniem 
w Polsce innowacji społecznych.

Prawnicy z kancelarii Dentons  - Mec. dr Michał Jabłoński i Mec. Maciej Pisz zajęli się sprawą zgłoszoną przez przedstawiciela warszawskiego 
Społecznego Liceum Ogólnokształcące „Bednarska”. W szkole funkcjonuje Sejm, Sąd uczniowski i Konstytucja Szkoły. Uczeń potrzebował pomocy 
w zakresie  rozstrzygnięcia sprawy z dziedziny prawa konstytucyjnego. Sprawa z powództwa ucznia dotyczyła zgodności aktu niższego rzędu 
(uchwały Sejmu Szkolnego) z Konstytucją Rzeczypospolitej Szkolnej - ustawą zasadniczą.
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Kancelaria DLA Piper
 
W październiku 2015 roku kancelaria DLA Piper ponownie nawiązała  współpracę z Centrum Pro Bono. Wydarzeniem 
inicjującym odnowienie współpracy było zorganizowanie w siedzibie  kancelarii pierwszego spotkania z cyklu Pro Bono 
Roundtable, skierowanego do kancelarii współpracujących z Centrum. Podczas spotkania Pani Mec. Marta Frąckowiak, 
partner kierująca praktyką pro bono kancelarii,  przedstawiła dotychczasowy dorobek DLA  Piper w Polsce w zakresie 
projektów pro bono.

Od jesieni 2015 r.  DLA Piper współpracowała z Centrum przy nowych projektach pro bono. Kancelaria podjęła się 
pomocy międzynarodowej organizacji Child Rights International Network w zakresie przygotowania recenzji fragmentu raportu dotyczącego 
zagadnień praw dzieci z perspektywy prawa obowiązującego na terytorium Polski. Raport jest częścią projektu związanego z promocją 
przestrzegania praw dziecka i tropienia naruszeń tych praw. Przedstawicielka CRIN bardzo ceni sobie pomoc Pani Mec. Moniki Leszko, która 
wsparła proces powstawania raportu recenzując rozdział dotyczący Polski, a także udzielając szczegółowych informacji m.in. na temat procedur 
w polskim prawie mających zastosowanie podczas procesów, w których dziecko jest ofiarą przestępstwa.

Drugim wspólnie zrealizowanym projektem było doradztwo Mec. Magdaleny Nasiłowskiej i Mec. Malwiny Bonder-Wójcik na rzecz Fundacji im. 
św. Cyryla i Metodego w zakresie postępowania rejestrowego. Panie Mecenas doradzały organizacji w procesie nadania jej statusu Organizacji 
Pożytku Publicznego. W trakcie udzielania pomocy prawnej, Mec. Magdalena Nasiłowska i Mec. Malwina Bonder-Wójcik analizowały dokumenty 
rejestrowe Fundacji, przygotowały projekty dokumentów niezbędnych do dostosowania statutu Fundacji do wymogów ustawy oraz rejestracji 
zmian składu organów Fundacji w rejestrze.
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Kancelaria Filipek & Kamiński
 
Istotnym wydarzeniem dla Kancelarii, oraz dla organizacji w roku 2015 było zakończenie trwającej 
od 2012 roku pomocy na rzecz Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA. Stowarzyszenie zgłosiło 
się do Centrum z prośbą o pomoc w sprawie o nierozliczenie w terminie wniosków o płatność 
w ramach realizowanego wówczas przez nie projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Organizacji groziła kara zapłaty karnych odsetek w kwocie 103 081 zł.

Mec. Tomasz Bednarczyk od samego początku służył profesjonalną pomocą przy redagowaniu 
kolejnych pism oraz doradztwem przy kompletowaniu materiałów dowodowych. Ostatecznie dzięki pomocy prawnika Minister Środowiska 
podjął decyzję o umorzeniu Stowarzyszeniu narosłych odsetek w całości.  

Sprawa z roku 2015 dotyczyła Stołecznego Oddziału Ligii Ochrony Przyrody, który zwrócił się o udzielenie pomocy w kwestii związanej ze 
sprzedażą podczas kiermaszy. Organizacja podczas rozmaitych imprez prowadzi edukacyjne stoiska z prawem prowadzenia kwesty na ochronę 
przyrody. Organizacja chciała sprzedawać swoje gadżety i potrzebowała odpowiedzi na pytanie jak robić to zgodnie z prawem. Pan Mec. Cezary 
Zapała wyczerpująco odpowiedział na to pytanie.

W grudniu 2015 roku Mec. Lidia Niksa wsparła Sieć Obywatelską Watch Dog w przeprowadzeniu półtoragodzinnego wykładu na temat 
funkcjonowania spółek komunalnych. Przed wykładem Pani Mecenas otrzymała 10 pytań od uczestników, które budziły ich wątpliwości 
w ramach wykonywania monitoringu. Pani Mecenas przeprowadziła wykład, w czasie którego odpowiedziała na powyższych 10 pytań, jak 
również na pytania pojawiające się na bieżąco.

9



GMS Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zwróciło się do Centrum Pro Bono z prośbą o pomoc 
w stworzeniu porozumienia o współpracy między Zarządem Głównym organizacji 
a stowarzyszeniem o podobnym profilu, założonym przez jeden z oddziałów terenowych  
PSD. 

Pani Mec. Anna Świętek-Bucki przygotowała dla Stowarzyszenia niezbędne dokumenty.

Kancelaria Radcy Prawego Robert Grzegorek
 
Fundacja Inkubator technologiczny zwróciła się z prośbą  o udzielenie pomocy prawnej 
dotyczącej utworzenia inkubatora użyczającego osobowości prawnej dla początkujących 
przedsiębiorców chcących otworzyć firmę. Porady związanej z potencjalnymi kierunkami 
działań organizacji udzielił Mec. Rober Grzegorek.

Hogan Lovells
 
Prawnicy z kancelarii Hogan Lovells współpracowali z Centrum Pro Bono nie tylko poprzez pomoc prawną świadczoną na 
rzecz organizacji pozarządowych, ale także wzięli udział w sesji prawniczej podczas której przeprowadzili lekcje dla uczniów 
warszawskiego liceum.

W listopadzie 2015 roku sześciu specjalistów z Hogan Lovells: Aleksandra Sudak, Jan Starybrat, Marek Wroniak, Dorota 
Walerjan, Zbigniew Marczyk oraz odpowiedzialny za koordynację projektu ze strony kancelarii Paweł Chodziński 
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przeprowadzili w szkole 3 dwuczęściowe rundy lekcyjne, trwające w sumie 6 godzin lekcyjnych. W zajęciach wzięły udział 3 klasy. Część 
poświęcona podatkom obejmowała m.in. następujące zagadnienia: pojęcie podatku, rodzaje podatków, obowiązek podatkowy oraz cele, na 
które są przeznaczane środki z podatków. Podczas części dotyczącej prawa pracy zostały omówione kwestie związane z formami zatrudnienia, 
rodzajami umów o pracę oraz prawach i obowiązkach pracownika. Prowadzący zajęcia przygotowali kazusy, które stanowiły ćwiczenia dla 
uczniów i formę sprawdzenia nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce.

Ponadto Mec. Justyna Milewska zajęła się sprawą zgłoszoną przez Stowarzyszenie Tuż Obok. Stowarzyszenie jest organizacją pro zwierzęcą 
działającą na terenie gminy Piaseczno, jednak swoim działaniem faktycznie obejmuje cały powiat (6 gmin). Priorytetem dla stowarzyszenia 
jest stworzenie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Do czasu powstania schroniska organizacja monitoruje stan opieki gmin 
nad bezdomnymi zwierzętami. W zgłoszonej sprawie chodziło o pomoc prawną w zakresie interpretacji przepisów Ustawy o ochronie zwierząt 
i odpowiedzi na pytanie czy w świetle ustawy gmina przestaje być właścicielem bezdomnego zwierzęcia w momencie przekazania go pod opiekę 
wykonawcy (firmie wyłapującej bezdomne zwierzęta) wyłonionemu w drodze przetargu? Mec. Milewska przeanalizowała korespondencję 
z gminą, prowadziła konsultacje telefoniczne z przedstawicielką stowarzyszenia, przygotowała analizę prawną przepisów dotyczących ochrony 
zwierząt, oraz pismo do gminy dotyczące przedstawienia losów jednego z psów przekazanego zewnętrznemu kontrahentowi gminy. Gmina 
udzieliła informacji na temat miejsca pobytu poszukiwanego zwierzęcia.

Fundacji Archon + pomógł  Mec. Jan Starybrat. Pan Mecenas odpowiedział na pytanie Fundacji związane z wykorzystywaniem pieniędzy 
pozyskanych z tzw. 1% na rzecz beneficjentów pomocy Fundacji, a także pomógł w sformułowaniu umowy na potrzeby takich transakcji.

Mec. Karol Ruszkowski wsparł nowo powstającą fundację katolicką w procesie rejestracji w KRS. 

Kancelaria kontynuowała także rozpoczętą w 2014 roku pomoc na rzecz Fundacji Malwa, poprzez udzielanie porad związanych z budową 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mec. Barbara Pancer i Mec. Tomasz Pietrzak doradzali w 
kwestiach prawa budowlanego i cywilnego (weryfikowanie umów związanych z pracami budowlanymi, umowy darowizny, umowy o świadczenie 
usług księgowych) oraz prawa handlowego (kwestie korporacyjne związane ze zmianą postanowień statutu Fundacji). Fundacja otrzymała też 
poradę dotyczącą organizacji zbiórek publicznych, w tym w tym SMS-owych zbiórek charytatywnych i obowiązków  wynikających z organizacją 
takich zbiórek na gruncie prawa telekomunikacyjnego.
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Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór 
 
Mec. Radosław Skowron udzielił wyczerpującej odpowiedzi na pytania postawione przez Stowarzyszenie 
Otwarte Klatki. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Otwarte Klatki zwróciło się o pomoc w interpretacji 
przepisów ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz pomoc w kontakcie korespondencyjnym prowadzonym 
przez organizację z Ministerstwem Rolnictwa. Kolejną sprawą Stowarzyszenia była prośba o pomoc 
w przedmiocie interpretacji uchwały Rady Miejskiej w Dobrzanach - rozstrzygnięcie czy jest ona zgodna 
z prawem i czy w myśl uchwały Burmistrz ma obowiązek odrzucania wniosku o zgodę na budowę fermy 
norek na terenie gminy Dobrzany, czy też wniosek będzie odrzucany z urzędu.

Kancelaria K&L Gates
 
Organizacja Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt zwróciła się o pomoc w zakresie zmiany 
statutu organizacji. Mec. Jakub Pitera udzielił w tej sprawie pomocy. Ponadto Mec. Dorota 
Koseła udzieliła informacji prawnej w zakresie ochrony danych osobowych.

Kolejną sprawą, w której pomogła kancelaria, była sprawa podopiecznych Fundacji Ashoka –– spółki non-profit Dalej Razem. Organizacja ta 
zajmuje się opracowywaniem i produkowaniem innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla osób z autyzmem. Mec. Michał Ziółkowski pomagał 
przedstawicielce organizacji odpowiedzieć na pytanie czy należy opatentować najnowszy pomysł, a jeśli tak to w jaki sposób spółka powinna 
starać się o patent dla najnowszego produktu.
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Kluszczyńska Agnieszka. Kancelaria Adwokacka
 
Mec. Agnieszka Kluszczyńska wsparła Fundację Archon + w odpowiedzi na pytanie dotyczące prawnych aspektów przeprowadzenia zbiórki 
publicznej polegającej na licytacji prac dzieci. Ponadto Pani Mecenas sporządziła dla Fundacji regulamin organizowanej przez nią świątecznej 
aukcji.

Kancelaria Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy 
 
Fundacja Imago Maris organizuje rejsy morskie dla osób niewidomych. Organizacja zwróciła się o udzielenie pomocy 
w sprawie odwołania z funkcji Wiceprezesa Zarządu i odzyskania przetrzymywanego przez niego przedmiotu 
należącego do majątku Fundacji. 

Pani Mec. Monika Drabek udzieliła organizacji pomocy w tej sprawie.

Kancelaria Linklaters
 
Mec. Ewa Kurowska-Tober i Mec. Mikołaj Bieniasz zajęli się pomocą Fundacji Archon 
+ w zagadnieniach prawnych związanych z darowiznami na rzecz organizacji. Fundacja 
poprosiła o odpowiedź na pytania o umowy darowizn, kwestię podawania danych 
darczyńców na stronie internetowej, a także  o obowiązki podatkowe związane z 
darowiznami. 
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Z kolei Mec. Łukasz Czynienik udzielił wsparcia Fundacji Inicjatywa na rzecz Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej. 
Pomoc polegała na weryfikacji i ustaleniu zapisów dotyczących własności intelektualnej w odniesieniu do dwóch umów dotyczących prowadzonych 
przez organizację prac nad bazą danych. Praca nad bazą odbywała się przy współpracy z dwiema osobami niebędącymi pracownikami Fundacji. 
Organizacji zależało na tym, aby móc nabyć lub zachować maksymalnie szeroki zakres praw własności intelektualnej - przynajmniej taki, który 
pozwoliłby swobodnie dalej rozwijać bazę, decydować o jej użyciu, zmianach pod kątem różnych użytkowników. 

W lipcu prawniczki kancelarii Linklaters Pani Mec. Olga Górska i Pani Mec. Ewa Szmigielska wzięły także udział w projekcie aktywizacji zawodowej 
mieszkańców warszawskiej Pragi „Aktywizacja i Integracja”, który prowadziło Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Q Zmianom. 
Prawniczki przeprowadziły dla beneficjentów projektu wykład związany z zagadnieniami prawa pracy, oraz udzieliły uczestnikom odpowiedzi na 
przygotowane przez nich wcześniej pytania. 

Dodatkowo Mec. Justyna Kowalczyk i Mec. Kamil Czerepak pomogli w nagłej sytuacji, w sprawie którą do Centrum Pro Bono zgłosiła 
przedstawicielka Fundacji na rzecz integracji międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów „Łączymy Pokolenia”. Organizacja potrzebowała 
pilnej pomocy w sformułowaniu umowy na potrzeby otwieranego Ośrodka wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera lub z innymi schorzeniami 
otępiennymi. Prawnicy z kancelarii w bardzo szybkim terminie sformułowali dla organizacji szczegółową umowę.

Kancelaria Peter Nielsen & Partners
 
Centrum Edukacji Obywatelskiej zwróciło się z prośbą o pomoc w odpowiedzi na pytanie na 
jakich zasadach fundacja może przesyłać ofertę komercyjną drogą elektroniczną? Fundacja 
chciała przygotować ofertę płatnych szkoleń dla samorządów terytorialnych, z których środki 
pozwoliłyby jej na realizację celów statutowych. Przygotowaną ofertę planowała przesyłać drogą 
elektroniczną samorządom, których adresy mailowe są udostępnione do użytku publicznego 
przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Mec. Robert Kamionowski udzielił odpowiedzi na 
powyższe pytanie.

Pomoc została udzielona także Stowarzyszeniu Wola Zmian. Pan Mec. Robert Kamionowski wsparł przedstawicielkę organizacji w zakresie 
przepisów o dostępie do informacji publicznej.
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Mec. Paweł Nowak udzielił informacji fundacji Archon + w przedmiocie likwidacji organizacji. Ponadto Pan Mecenas przygotował projekty 
dokumentów do podpisania przez organy statutowe Fundacji. Pan Mecenas pomógł także Fundacji Archon + w odpowiedzi na pytanie z dziedziny 
prawa podatkowego, związane z przekazywaniem kwot uzyskanych przez Fundację z tytułu 1% na rzecz beneficjentów pomocy Fundacji.

Fundacja eF Kropka zwróciła się o pomoc podczas rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Prawnicy z kancelarii 
Peter Nielsen & Partners bardzo szybko zareagowali na tą prośbę mimo krótkiego terminu. Poza reprezentowaniem zgłaszającego na rozprawie 
Pan Mec. Lech Gniady i doradca podatkowy Pani Anna Mata przygotowali również istotne pismo procesowe w toku postępowania przed WSA. 
Dzięki pomocy prawników Fundacja wygrała sprawę, która dotyczyła odwołania się od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które 
to podtrzymało decyzję Prezydenta Miasta w kwestii nakazu zwrotu przez organizację dużej kwoty pieniężnej wydanej podczas realizowanego 
wcześniej projektu współfinansowanego przez Urząd Miasta. 

Przedstawiciel Fundacji uznał pomoc prawników za niezwykle fachową i cenną, zaznaczył także, że sam Sąd uznał, że wniosek został przez 
prawników przygotowany z wyjątkową starannością.  

Kancelaria pomogła także organizacji Ostra Zieleń działającej na rzecz ekologii, tolerancji i przeciwdziałającej dyskryminacji. Mec. Mirosław Bik 
wsparł organizację w zakresie dokonania zmian w statucie na potrzeby rejestracji w KRS.

Polowiec i Wspólnicy
 
Krakowska kancelaria Polowiec i Wspólnicy dołączyła do Centrum Pro Bono we wrześniu 2015 roku i już w tym 
samy roku wykazała się wyjątkową aktywnością i zaangażowaniem w sprawy pro bono.

Pierwszą sprawą, jaką zajęli się prawnicy kancelarii była sprawa zgłoszona przez Fundację Ahoka. Wolontariuszka 
Fundacji miała wyruszyć w podróż dookoła świata, aby odwiedzić członków Ashoki na całym świecie. Fundacja 
chciała ją wspierać i założyć dla niej subkonto, z którego miały być przelewane środki pieniężne. Środki te miały 
pochodzić z darowizn na Fundację - 50% miało pozostać dla Fundacji, 50% miało iść dla wolontariuszki. Fundacja 
potrzebowała pomocy w zakresie prawidłowego sporządzenia umowy na potrzeby tej operacji. Prawniczka Magdalena Maciejewska i aplikant 
Jakub Gil pomogli uregulować kwestię ubezpieczenia i innych świadczeń na rzecz wolontariuszki. Został także sformułowany projekt umowy 
dotyczącej założenia subkonta.
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Następnie prawnicy kancelarii bardzo szybko zareagowali na potrzebę reprezentacji organizacji przed sądem administracyjnym. Prawniczka 
Natalia Jurzyk reprezentowała w rozprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach organizację Lex Nowa, natomiast 
pani Magdalena Maciejewska reprezentowała Sieć Obywatelską Watch Dog w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej przed 
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie  

Następnie aplikant radcowski Mateusz Sabat stworzył opinię prawną dla przedstawicielki Związku Polskich Artystów Plastyków. Członkini 
stowarzyszenia zgłosiła się do Centrum Pro Bono z prośbą o opinię prawną w sprawie szkodliwości wykonywania zawodu plastyka, oraz 
możliwości rzecznictwa w celu podwyższenia emerytur dla artystów.

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza
 
Mec. Paweł Kowalski pomógł Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy i Rozwoju Q 
Zmianom w realizacji projektu „Aktywizacja i Integracja”, mającego na celu wsparcie 
bezrobotnych mieszkańców warszawskiej Pragi.

Pan Mecenas wygłosił dla uczestników projektu wykład z zakresu prawa pracy, oraz przygotował odpowiedzi na przesłane wcześniej przez osoby 
bezrobotne pytania i zagadnienia.

Kancelaria Weil, Gotshal & Manges
 
Kancelaria Weil, Gotshal & Manges może poszczycić się wieloletnim i wielokrotnie nagradzanym 
dorobkiem w zakresie działalności pro bono. Współpraca z Centrum Pro Bono od momentu jego 
powstania i wielokrotna pomoc organizacjom non-profit jest na to najlepszym dowodem.

16



Ideą Stowarzyszenia Jeździeckiego „Szarża” jest wychowanie młodych ludzi przez pracę przy koniach, fizyczny rozwój dzieci i młodzieży. 
Przedstawiciel Stowarzyszenia zwrócił się z prośbą o pomoc w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy terenu wykorzystywanego dla klubu 
jeździeckiego. W związku z komplikacjami w relacjach z użytkownikami wieczystymi terenu dalsza dzierżawa przez Stowarzyszenie stanęła pod 
znakiem zapytania. Pomoc Mec. Jakuba Kutzmanna trwała kilka miesięcy i zakończyła się pomyślnie dla organizacji. Udzielone wsparcie prawne 
zostało ocenione jako profesjonalne. Organizacja wyraziła podziękowanie za zaangażowanie Pana Mecenasa.   

Wierzbowski Eversheds 
 
Pani Katarzyna Lejman oraz Pan Paweł Lipski z kancelarii Wierzbowski Eversheds doradzali 
Stowarzyszeniu Syndrom Tourette’a, działającemu na rzecz osób dotkniętych zespołem 
Tourette’a. Organizacja potrzebowała pomocy w zakresie możliwości skierowania przeciwko niej 
pozwu o naruszenie dóbr osobistych przez uczestnika realizowanych przez nią spotów. Prawnicy 
skonsultowali pisma i dokumenty dotyczące sprawy i pomogli Stowarzyszeniu w udzieleniu 
odpowiedzi uczestnikowi spotu. Po wymianie korespondencji z potencjalnym powodem sprawa 
została zakończona bez wchodzenia na ścieżkę sądową, kancelaria jest jednak gotowa pomagać dalej, jeśli sprawa będzie miała dalszy ciąg.

Kolejną sprawą, w której pomogła Pani Katarzyna Lejman była sprawa Stowarzyszenia Wyzwoleni, wspierającego osoby opuszczające grupy 
parareligijne lub związki wyznaniowe. Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o opinię prawną w kwestii praw autorskich w internecie wobec 
tworu jakim jest forum dyskusyjne.

Ponadto Wierzbowski Eversheds od lat wspiera pro bono Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. W 2015 r. kancelaria pomogła Fundacji 
w szeregu spraw. Pan Arwid Mednis pomógł w sprawie związanej z udzieleniem przez Fundację informacji w trybie dostępu do informacji 
publicznej. Wsparł on także tę organizację poradą dotyczącą wysyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego, a dokładniej 
kwestii uzyskiwania przez Fundację zgód na tego rodzaju działania. Z kolei Pani Katarzyna Lejman i Pan Paweł Lipski doradzali w sprawie 
z dziedziny prawa własności intelektualnej w związku z wykorzystywaniem twórczości dzieci w fundacyjnych materiałach edukacyjnych. Fundacja 
współpracowała także z zespołem doradztwa podatkowego kancelarii: Pani Małgorzata Sajkiewicz doradzała w zakresie podatkowej kwalifikacji 
nabycia praw autorskich przez Fundację.
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Natalia Kabacińska i Mec. Paweł Gunia 
 
Celem Stowarzyszenia ROSE jest m.in. działanie na rzecz edukacji i aktywności społecznej, wyrównywania szans edukacyjnych i wprowadzania 
innowacyjnych metod nauczania. Stowarzyszenie planowało zmienić zapisy w statucie dotyczące możliwości uczestnictwa  w Walnych Zebraniach 
i głosowania przez komunikatory typu Skype, oraz sposobu reprezentacji Zarządu. 

Sąd uwzględnił wszystkie poprawki opracowywane przez aplikantkę radcowską Natalię Kabacińską oraz Mec. Pawła Gunia
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Szanowni Państwo,
 
Po raz kolejny 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 radą podczas 
konsultacji i tworzenia projektów aktów prawnych, takich jak m.in. ustawy o podatku vat od nieodpłatnych usług prawnych. 

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 ofiarowanego wsparcia finansowego.

Liczymy na dalszą współpracę i mamy nadzieję, że kolejny rok przyniesie wszystkim wiele sukcesów.
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Działalność pro bono kancelarii Weil, Gotshal & Manges
 
Kancelaria Weil, Gotshal & Manges mocno się angażuje w świadczenie usług prawnych na zasadzie 
pro publico bono w każdym kraju, w którym znajdują się jej biura. Organizacja i kultura wewnętrzna 
kancelarii w zakresie działalności pro bono wyraża się zobowiązaniem do udzielania pomocy prawnej 
tym, którzy bez niej mogliby się stać ofiarami niesprawiedliwości lub prześladowań. 

Oprócz pomocy osobom indywidualnym Weil, Gotshal & Manges uznaje za bardzo istotne wsparcie udzielane podmiotom oraz wielu 
organizacjom pozarządowym lub charytatywnym, które działają na rzecz poszkodowanych. W ten sposób kancelaria może pomagać swoją akcją 
pro bono wielu osobom potrzebującym porady prawnej, a także przyczyniać się do rozwijania misji prowadzonej przez publiczne organizacje 
charytatywne, prywatne fundacje, instytucje edukacyjne, organizacje biznesowe, a nawet władzę publiczną.

Praca dla Stowarzyszenia ŻIH na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz dla założonej przez prof. Władysława Bartoszewskiego 
Fundacji Auschwitz-Birkenau jest dla nas nieustającym powodem do satysfakcji i dumy. Z radością obserwujemy również wspaniały rozwój 
orkiestry Sinfonia Varsovia, której pomagamy prawnie od wielu lat. Wspieranie tak znakomitych przedsięwzięć daje naszym prawnikom poczucie 

prawdziwego uczestniczenia w życiu społecznym.

W ciągu ostatniego roku – tak jak w poprzednich latach – profesjonalizm, umiejętności, energia i potrzeby serca 
prawników kancelarii Weil, Gotshal & Manges znacząco przyczyniły się do poprawy sytuacji życiowej wielu osób.

Roman Rewald, 
partner kancelarii Weil, Gotshal & Manges
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CZY WARTO POMAGAĆ?

Kancelaria Clifford Chance
 
W ramach naszej działalności pro bono kancelaria Clifford Chance, Janicka, Krużewski, 
Namiotkiewicz spk. realizuje misję wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. 
Współpracujemy w sposób stały z organizacjami i inicjatywami społecznymi, które podejmują 
próby przeprowadzania zmian systemowych oraz wspieramy je finansowo. Kancelaria szczególnie 
ceni sobie współpracę z Centrum Pro Bono, która otwiera przed prawnikami możliwość współpracy 
z wieloma organizacjami o różnych profilach działalności. 

Czynnie uczestniczymy w Programie Spraw Precedensowych prowadzonym przez Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Wspólnie Helsińską 
Fundacją Praw Człowieka przygotowaliśmy także wystąpienia do Komitetu Ministrów Rady Europy. Takie wystąpienie służy zwróceniu uwagi na 
brak wykonania konkretnego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ujawniającego problem systemowy z zakresu praw człowieka 
w Polsce. Mamy poczucie, że te działania mają wpływ na uzyskiwanie przełomowych wyroków oraz na systemową zmianę praktyki orzeczniczej 
lub legislacji. 

Jesteśmy także bardzo dumni z pracy dla Stowarzyszenia „Amp Futbol”, które zajmuje się promocją piłki nożnej dla osób po amputacjach. 
Dzięki naszym staraniom udało się utworzyć Europejską Federację Ampfutbolu (“EAFF”). Celem EAFF będzie między innymi rozwój ampfutbolu 
w Europie, organizacja regularnych Mistrzostw Europy, oraz integracja z europejskim środowiskiem piłkarskim. Dzięki wsparciu prawników 
kancelarii UEFA uznała EAFF za profesjonalnego partnera, co stanowi ważny krok w historii rozwoju dyscypliny na całym świecie. 

Reprezentujemy również podopiecznych Fundacji Dzieci Niczyje w postępowaniach przed sądem. To są trudne i bardzo delikatne sprawy, często 
dotyczą przemocy domowej i nadużyć seksualnych. 
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Kancelaria wspiera również Fundacją Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego. To międzynarodowa organizacja, która szuka wybitnych 
innowatorów społecznych i wspiera ich działania. Wiele osób, które Ashoka wspiera na początku działalności społecznej, później jest w stanie 
zmieniać regulacje i wdrażać swoje rozwiązania na wielką skalę osiągając imponujące rezultaty w zakresie walki z wykluczeniem, walki na 
rzecz praw człowieka i poprawy jakości życia obywateli. Jesteśmy pierwszym polskim fundatorem stypendium dla innowatora wybranego przez 
Ashokę.

Kancelaria wspiera również Fundacją Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego. To międzynarodowa organizacja, 
która szuka wybitnych innowatorów społecznych i wspiera ich działania. Wiele osób, które Ashoka wspiera na początku 
działalności społecznej, później jest w stanie zmieniać regulacje i wdrażać swoje rozwiązania na wielką skalę osiągając 
imponujące rezultaty w zakresie walki z wykluczeniem, praw człowieka, poprawy, jakości życia obywateli. Jesteśmy 
pierwszym polskim fundatorem stypendium dla innowatora wybranego przez Ashokę.

Sylwia Gregorczyk-Abram

adwokat, koordynatorka pro bono  
w kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy
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Kancelaria Dentons   
 
Kilka lat temu współzakładając Centrum Pro Bono, nie wyobrażaliśmy sobie jak ważną rolę 
będzie odgrywał ten właśnie program w działalności pro publico bono polskich kancelarii 
prawnych. Był to, zdaje się, pierwszy tego typu program w Polsce gromadzący w sposób 
zorganizowany potrzeby prawne organizacji pozarządowych, a z drugiej strony współpracujący 
stale z kancelariami prawnymi, mogącymi organizacje pozarządowe wesprzeć. Kancelaria 
Dentons współpracuje z Centrum od początku jego istnienia, stale zwiększając nasze 
zaangażowanie w nieodpłatną pomoc prawną. Szanujemy i wspieramy naszych prawników w projektach pro bono. Udało nam się dzięki takiej 
strategii w minionym roku uczestniczyć w rekordowej liczbie (trzydziestu) ciekawych i potrzebnych inicjatyw, a niektóre z nich także współtworzyć. 
Współpracujemy obecnie z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi, o zróżnicowanym profilu. Świadczymy na ich rzecz pomoc prawną 
w drobnych, jak i większych sprawach. Szczególnie cenimy sobie współpracę z organizacjami oferującymi systemowe rozwiązania, w tym właśnie 
z Centrum. Projekty pro bono, w które się angażujemy mogą mieć charakter lokalny, albo strategiczny, zawsze jednak są przez nas prowadzone 
w dokładnie taki sam sposób jak nasze inne sprawy.

Wierzymy, że działalność na rzecz organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności przyczynia się do rozwoju 
zawodowego i osobistego naszych pracowników i współpracowników, a także daje nam możliwość wpływania na 
nasze otoczenie.

Agnieszka Wardak

adwokat i partner w kancelarii Dentons, 
współzałożycielka Centrum Pro Bono 
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Kancelaria Hogan Lovells
 
Hogan Lovells to kancelaria prawna o globalnym zasięgu, której misją jest wspieranie firm, instytucji finansowych 
i podmiotów rządowych na świecie oraz w Polsce. Hogan Lovells zatrudnia około 2500 prawników w ponad 45 biurach na 
całym świecie. 

Warszawskie biuro Hogan Lovells świadczy usługi doradztwa klientom działającym w Polsce oraz na rynkach Europy 
Centralnej i Wschodniej. Zatrudniamy 77 prawników, w tym sześciu partnerów, władających językami obcymi i ściśle 
współpracujących z biurami Hogan Lovells na całym świecie. 

Od samego początku swojej działalności warszawskie biuro Hogan Lovells aktywnie angażuje się w działalność pro bono. Prawnicy kancelarii służą 
pomocą stowarzyszeniom i fundacjom, w szczególności organizacjom pozarządowym, wspierając ich aktywność swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Hogan Lovells działa także aktywnie na rzecz budowania i umacniania świadomości prawnej w społeczeństwie. Pod koniec 2015 r. odbyła się 
seria wykładów i warsztatów o tematyce prawnej przeprowadzona przez prawników kancelarii w jednym z warszawskich liceów, która spotkała 
się z bardzo pozytywnym odbiorem uczniów.

Paweł Chodziński

Senior Associate, koordynator pro bono 
w kancelarii Hogan Lovells
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WSPÓŁPRACUJĄCE KANCELARIE
 
Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy

Kancelaria prawna BSO Prawo & Podatki

Kancelaria BNT Neupert Zamorska i Partnerzy

CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki

Kancelaria prawna Clifford Chance, Janicka, Namiotkiewicz i Wspólnicy

Kancelaria adwokacka Kamil Mazur-Czerniecki

Kancelaria prawna Dentons

DLA Piper Wiater

Kancelaria prawna Filipek & Kamiński

Foryś Wojciechowski Spółka Komandytowa

Kancelaria Radców Prawnych Gramza Janerowicz i Wspólnicy

Kancelaria Radcy Prawnego Robert Grzegorek

Kancelaria Hogan Lovells

K&L Gates Jamka

KKPW Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski

Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy

Kancelaria prawna Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych G. Morawska-Stanecka M. Stańko

Peter Nielsen & Partners Law Office spółka komandytowa

Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria prawnicza

Kancelaria Adwokacka Magdalena Słomska

SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak

Kancelaria Prawna Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy

Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy

Kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds

Prawnicy indywidualni:

Natalia Kabacińska

Mec. Paweł Gunia
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