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Szanowni Państwo
 
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 
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 rokudziękizaangażowaniu wielu prawników, pomogliśmy 
organizacjom pozarządowym w ponad 500sprawach. W samym roku 
2017 do Centrum wpłynęło 100 spraw.
Od października 2015 roku Centrum Pro Bono wraz z kancelariami 
zorganizowało 10 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 2017 odbyły 
się cztery spotkania.Pod koniec 2017 roku CPN nawiązało współpracę 
z dziennikiem „Rzeczpospolita” – zaplanowano cykl „Pomoc pro 
bono”, w którym publikowane będą opisy najciekawszych spraw 
podejmowanych przez kancelarie. 
Od dwóch lat trwa współpraca Centrum z portalem ngo.pl, dzięki 
której prawnicy mają okazję wspierać organizacje poprzez publikacje 
artykułów poradniczych, odpowiedzi na pytania zadawane podczas 

akcji „Zapytaj prawnika o…”, a także poprzez prowadzenie szkoleń.
W roku 2017 kancelarie K&L Gates i Hogan Lovells zgłosiły się do 
uczestnictwa w projekcie edukacyjnym - prowadzeniu lekcji dla 
uczniów VII Liceum im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Organizacja 
planu zajęć miała miejsce pod koniec 2017 roku, a lekcje zaplanowano 
na pierwszą połowę roku 2018.
Ponieważ raport jest publikowany już  po 15. edycji konkursu Prawnik 
Pro Bono, niezmiernie miło nam poinformować, że laureatem w tym 
roku został pan mec. Mariusz Filipek – prawnik ze współpracującej 
z CPB kancelarii Filipek & Kamiński. II i I wyróżnienie zdobyły prawniczki: 
Beata Siemieniako i mec. Karolina Kędziora (Polskie Towarzystwo 
Prawa Antydyskryminacyjngo).
W tym miejscu pragniemy także podziękować kancelariom za wsparcie 
finansowe udzielone w 2017 i w pierwszej połowie 2018 rokuroku, 
bez którego istnienie i rozwój Centrum Pro Bono nie byłoby możliwe.
Wsparcia udzieliły kancelarie: 
Partnerzy Główni: Dentons, Hogan Lovells, GideLoyretteNouvel, 
Bird&Bird, Filipek&Kamiński, Linklaters
Partner Wspierający: Clifford Chance, K&L Gates, 
Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, Weil 
Gotshal&Manges
Mamy nadzieję, że kolejny rok przyniesie jeszcze 
więcej sukcesów!

Anna Włodarczyk 
- koordynatorka Centrum Pro Bono
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Szanowni Państwo
 

Ngo.pl to największy w Polsce portal poświęcony organizacjom pozarządowym i ich działaniom. 
Publikuje informacje i porady dla stowarzyszeń, fundacji, aktywistek i aktywistów.

W portalu znajdują się:

- porady prawne i praktyczne narzędzia, przydatne w prowadzeniu organizacji 
- debaty i komentarze na ważne społecznie tematy 
- informacje o wydarzeniach, konkursach, szkoleniach 
- ogłoszenia: oferty pracy, usług, wolontariatu 
- kompleksowa baza wszystkich organizacji społecznych

ngo.pl to:

- ok. 30 000 wizyt dziennie
- ponad 67 000 odbiorców newslettera
- 46 000 fanów na FB

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 opracowaniu odpowiedzi na pytania zadane przez czytelników/czytelniczki. 
Opracowania są publikowane na portalu ngo.pl Sukces pierwszego cyklu sprawił, że współpraca w tym zakresie była kontynuowana również 
w 2017 r.  Ponadto w ramach powstały opracowania, analizy, artykuły problemowe a także opisywany były sprawy pro bono prowadzone 
przez kancelarie należące Centrum Pro Bono. Cały czas dążymy wspólnie także 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. 
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Współpraca ngo.pl z Centrum Pro Bono:

• przekazywanie ciekawych pytań i spraw prawnych organizacji – ok. 20 przekazanych spraw, część z odpowiedzi publikowana w formie 
artykułów problemowych 

• analizy prawne, ekspertyzy, interpretacje przepisów, m.in:

 o  Wniosek konkursowy NGO. Czy musimy go udostępniać? Piotr Zawadzki, Kancelaria Bird&Bird 
 o  Czy urzędu mogą wymagać od NGO pieczęci, Karol Macias, Linklaters

• opisy dobrych praktyk współpracy NGO z kancelariami –  30 kancelarii prawnych, na które organizacje mogą liczyć, Rafał Gębura, ngo.pl 

• stały cykl „Zapytaj prawnika o…” - organizacje zadają pytania związane z danym tematem, prawnicy odpowiadają. Odpowiedzi są publikowane 
na ngo.pl Materiał w całości trafia też do „treści stałych” serwisu poradnik.ngo.pl Odbyło się 6 edycji:

 o  prawo pracy – Wardyński i Wspólnicy 
 o  ochrona danych osobowych – GIDE 
 o  odpowiedzialność zarządu – CMS Cameron McKenna 
 o  VAT – mec. Maria Grochowska 
 o  Prawo autorskie – Filipek&Kamiński 
 o  Kontrola w ngo – Wardyński i Wspólnicy, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

• „Podręcznik” o kontroli w organizacjach pozarządowych. W ramach współpracy zostały zamówione opracowania  dotyczące różnych 
aspektów kontroli z perspektywy organizacji pozarządowych. Opracowania zostały zamieszczone w serwisie poradnik.ngo.pl wzbogacając 
ekspercko tematykę kontroli w zakresie:

 o  Kontrola podatkowa (wybrane zagadnienia) –  SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy
 o  Kontrola celno-podatkowa (wybrane zagadnienia) – SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy
 o  Kontrola prowadzona przez regionalne izby obrachunkowe – mec. Maria Grochowska
 o  Kontrola Najwyższej Izby Kontroli – mec. Maria Grochowska
 o  Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Hogan Lovells
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BIRD&BIRD SZEPIETOWSKI I WSPÓLNICY 
PARTNER GŁÓWNY CENTRUM PRO BONO
 

Kancelaria Bird & Bird wyróżnia się dużym zaangażowaniem w pomoc pro bono na rzecz 
organizacji pozarządowych.

Fundacja My Pacjenci realizowała projekt budowania dialogu społecznego Razem dla 
Zdrowia www.razemdlazdrowia.pl, którego operatorem jest Ministerstwo Zdrowia. W warstwie merytorycznej projekt szedł bardzo dobrze, 
dialog istniał, partnerzy współpracowali, W warstwie rozliczeń Fundacja napotykała na narastające problemy. Zadłużenie organizacji sięgało 
już 150.000 pln i istniało ryzyko konieczności zakończenia działalności. Fundację wspierała, w ramach spotkań, rozmów telefonicznych 
i w korespondencji mec. Daria Mientkiewicz.

Centrum Organizowania Związków Zawodowych poprosiło o wsparcie z zakresu prawa pracy. Planowano zatrudnić 2 osoby w Czechach, na 
umowę o pracę na czas określony – 1 rok. Zadano szereg szczegółowych pytań dotyczących zatrudniania osób mieszkających poza granicami 
Polski. Sprawa okazała się złożona i ponadnarodowa, ponieważ  wymagała zaangażowania prawników z biura kancelarii w Pradze. Kancelaria 
udzieliła pomocy tworząc opinię prawną oraz formułując odpowiedzi na szereg dodatkowych pytań. Organizacja-beneficjent przekazała 
Kancelarii list referencyjny z podziękowaniami.W pomoc była zaangażowana mec. Karolina Stawicka, mec. Katarzyna Magnuska oraz Marcin 
Szlasa-Rokicki z warszawskiego biura kancelarii oraz mec. Ivan Sagal i mec. Daniela Opletalová z biura praskiego.

Na podstawie tej sprawy powstał artykuł autorstwa mec. Katarzyna Magnuska opublikowany w Rzeczpospolitej.

Do jednej z organizacji wpłynęła mailowo prośba o udostępnienie w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej szczegółowych informacji 
dotyczących przeprowadzanego przez stowarzyszenie projektu. Przedstawiciele organizacji zastanawiali się, czy aby nie jest to ”podstęp”, mający 
na celu wydobycie informacji związanych z treścią wniosku, w ramach którego otrzymali grant. Odpowiedzi na pytanie udzielił adw. Piotr 
Zawadzki. Na portalu ngo.pl i w „Rzeczpospolitej” zostały opublikowane teksty opisujące zagadnienie obowiązku udzielania informacji przez 
organizację.
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PrzedstawicielkaPolskiego Stowarzyszenia Diabetyków zgłosiła się z następującym problemem: jako prezes zarządu głównego przedstawicielka 
organizacji ma bardzo dużo delegacji, także weekendowych. Powoduje to sytuację, w której prezeska ma bardzo dużo przepracowanych dni 
wolnych od pracy. Regulamin pracy biura organizacji stanowi, że wszystkim pracownikom, prezesowi tak samo, za pracę w dzień wolny od 
pracy przysługuje inny dzień wolny. Niestety nadmiar pracy na stanowisku prezeski nie pozwala na regularne wykorzystywanie tych dni. Pytanie 
pani prezes brzmiało: czy zarząd może podjąć uchwałę mówiącą o możliwości wypłaty jej wynagrodzenia za przepracowane dni wolne od 
pracy np. kwartalnie? Sprawą zajmowały się mec. Karolina Stawicka, mec. Barbara Klimczyk i mec. Paulina Grotkowska przekazując organizacji 
rozbudowaną opinię prawną oraz formułując odpowiedzi na dodatkowe pytanie, z którymi zwróciła się organizacja.

Wiceprezes Polskiej Fundacji Przyrodniczo Leśnejchciała uzyskać w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie status osoby bezrobotnej. GUP 
poinformował wiceprezes o konieczności rezygnacji z pełnionego w Fundacji stanowiska oraz zgłoszenia tej zmiany do KRS. W innym wypadku 
GUP miał odmówić przyznania statusu osoby bezrobotnej. Organizacja zwróciła się do CPB z pytaniem -  czy faktycznie status osoby bezrobotnej 
nie przysługuje osobie, która jest wiceprezesem fundacji. Odpowiedzi udzieliła i przygotowała stosowną poradę prawną mec. Karolina Stawicka.



CLIFFORD CHANCE JANICKA, KRUŻEWSKI, NAMIOTKIEWICZ I WSPÓLNICY 
PARTNER wspierający CENTRUM PRO BONO
 

Fundacja Habitat for Humanityjest chrześcijańską organizacją dobroczynną, która działa na 
rzecz poprawy warunków mieszkaniowych osób niezamożnych oraz zapobiegania bezdomności. 
Jej działania obejmują: budowy i remonty lokali mieszkalnych, przy wsparciu wolontariuszy 
i z wykorzystaniem darowizn materiałowych.

Fundacja pragnęła rozpocząć współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi na zasadzie tworzenia szkolnych/studenckich klubów wolontariatu 
wspierających statutowe działania Habitat Poland. W związku z tym potrzebowała pomocy w stworzeniu odpowiedniej umowy o partnerstwie 
z instytucjami edukacyjnymi. Wolontariusze - często osoby poniżej 18 roku życia, mieliby wspierać działania fundacji poprzez: uczestniczenie 
w projektach remontowo-budowlanych (praca na budowie, wsparcie administrowania projektu - pomoc w biurze), edukacja (organizowanie 
odpowiednich akcji promocyjnych w szkole i lokalnej społeczności) oraz fundraising (zbiór pieniędzy na statutową działalność fundacji 
przekazanych w formie darowizny). Umowa miała jasno określać rolę fundacji, szkoły i wolontariuszy, oraz sposób zbierania i przekazywania 
pieniędzy na fundację. W sprawie pomogła mec. Joanna Satkiewicz.

Lubelskie Stowarzyszenie Homo Faber rozwinęło  współpracę z prawnikami i prawniczkami pro bono. Przedstawicielki organizacji chciały 
docenić pracę osób, poprzez wskazanie na stronach internetowych, kto współpracuje z HF. Pytanie dotyczyło formy zamieszczenia informacji 
na temat osoby pomagającej pro bono bez naruszania zasad etyki zawodowej adwokatów i radców prawnych. W sprawie pomogła mec. Sylwia 
Gregorczyk-Abram.

8



KANCELARIA DENTONS
PARTNER GŁOWNY CENTRUM PRO BONO
 

Kancelaria Dentons od początku istnienia Centrum Pro Bono wykazuje się wyjątkowym 
zaangażowaniem w pomoc pro bono dla organizacji pozarządowych. Jest to także Partner Główny 
Centrum Pro Bono wspierający organizację finansowo i merytorycznie.

W czerwcu 2017 roku w kancelarii Dentons odbyło się dziewiąte spotkanie z cyklu Pro Bono 
Roundtable. To już drugie spotkanie organizowane przez Dentons. Prowadziła je mec. Agnieszka Wardak - partnerka odpowiedzialna za program 
pro bono w firmie. Opowiedziała o polityce pro bono kancelarii i zrealizowanych ostatnio projektach, mi.in: współpracy z Polskim Towarzystwem 
Prawa Antydyskryminacyjnego przy sprawie dotyczącej dyskryminacji ze względu na pochodzenie i sprawie związanej z uregulowaniem zasad 
prowadzenia blogów w Polsce (czy i w jaki sposób osoby prowadzące blogi podlegają prawu prasowemu i jak należałoby ta kwestię uregulować 
zachowując względną wolność w tzw. blogosferze). Ta druga sprawa była nominowana w roku 2017 przez CPB do nagrody Pilnet’sAward for 
Local Pro Bono Impact i otrzymała wyróżnienie spośród wszystkich zgłoszonych projektów mających znaczenie dla danego kraju lub społeczności 
lokalnej - http://www.probonoforum.org/europe/local-impact-for-global-change-2017-awards/.
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GIDE LOYRETTE NOUEL
PARTNER GŁÓWNY CENTRUM PRO BONO
 

Kancelaria pomogła w dwóch sprawach zgłoszonych przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji 
Społecznej. Pierwsza z nich dotyczyła mieszkanki prowadzonej przez Stowarzyszenie placówki 
-  Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM. Podopieczna organizacji narodowości 
ukraińskiej potrzebowała wsparcia, w zakresie dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od 
męża. Dodatkowo w sprawie występował wątek przemocy seksualnej. Podopieczna ośrodka 
potrzebowała wsparcia na sali sądowej. Podopieczna uzyskała wsparcie w postaci zastępstwa 
w postępowaniu o alimenty (powództwo uwzględnione w I instancji, sprawa w toku), a także w sporządzeniu wniosku o przyznanie pełnomocnika 
z urzędu w innych postępowaniach - o ustalenie miejsca pobytu, a także w postępowaniu rozwodowym. Sprawą zajmował się mec. Marek 
Sosnowski.

Druga sprawa zgłoszona została przez Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małymi Dziećmi przy Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej. 
Siedem dość szczegółowych pytań dotyczyło głównie polityki danych osobowych. Prawnik wspierał także Ośrodek przy odpowiedzi na szereg 
pytań związanych z zasadami przetwarzania danych osobowych, jak również konsultował wnioski o rejestrację zbiorów danych osobowych 
u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pomocy udzielił mec. Paweł Meus.
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KANCELRIA PRAWNA FILIPEK & KAMIŃSKI
PARTNER GŁÓWNY CENTRUM PRO BONO
 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej potrzebowała konsultacji w zakresie umowy darowizny 
na potrzeby realizowanego co roku programu Szkoła z Klasą. Rozważane były dwa warianty umowy. 
Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński udzieliła pomocy poprzez sporządzenie opinii prawnej 
z proponowanymi rozwiązaniami oraz poprzez udzielenie konsultacji i wyjaśnień w tym zakresie. 
W pomoc zaangażowany był 2-osobowy zespół: prawnik Mateusz Gabryel oraz aplikant radcowski 
Piotr Magda.”Druga sprawą, w której pomogła kancelaria była konsultacja statutu udzielona 
organizacji Leżę i pracuję”.

Partner kancelarii – zaangażowany społecznie mec. Mariusz Filipek uzyskał tytuł Prawnika Pro Bono roku 2017 w 15. Edycji konkursu 
organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Rzeczpospolitą.
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MARIA GROCHOWSKA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
 

Kolejny rok mec. Maria Grochowska jest liderką, jeśli chodzi o liczbę spraw, w których pomogła w 2017 roku było ich aż 20.

Stowarzyszenie „Stop Asfalciarni” – pomoc w prowadzeniu spraw stowarzyszenia związanych z ochroną środowiska i terenów zalewowych– 
–postępowanie prowadzone przez Burmistrza Gminy Tarczyn w sprawie nielegalnego gromadzenia odpadów budowlanych oraz postępowania 
dotyczącego udzielenia informacji publicznej (redagowanie pism, wnoszenie środków zaskarżenia, udzielanie członkom stowarzyszenia 
informacji o przysługujących im uprawnieniach i możliwych rozwiązaniach prawnych problemu).

Mieszkańcy Gminy Hajnówka chcieli zapobiec budowie chlewni powołując się na zagrożenie dla środowiska naturalnego. Pani Mecenas wspierała 
ich w kolejnych ruchach podczas postępowania wszczętego decyzją Wójta Gminy.

Fundacja MyMind – pomoc w związku z niewykonaniem umowy o utworzenie systemu do kontaktu z pacjentami, m.in: przygotowywanie pism 
do wykonawcy, udzielanie fundacji informacji o przysługujących jej uprawnieniach i możliwych rozwiązaniach prawnych problemu.

Fundacja Niech Żyją! – pomoc w przygotowaniu pisma do Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” dotyczącego dochodów 
uzyskiwanych z tytułu eksploatacji zasobów Puszczy Białowieskiej.

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT – przygotowanie korespondencji do Ministra Rozwoju Regionalnego.

Nauczyciele w Szkole Podstawowej w Gietrzwałdzie – pomoc dla nauczycieli w związku z naruszaniem przez dyrektora szkoły i organ prowadzący 
szkołę przepisów oświatowych i samorządowych określających zasady nauczania w szkołach oraz przepisów Kodeksu pracy w zakresie mobbingu 
wobec nauczycieli.

Europejska Fundacja Kultury – przygotowanie wzorów umów współpracy z klientami przedsiębiorstwa społecznego Leżę i Pracuję (agencja 
marketingowa, która powstała po to by, dać pracę osobom sparaliżowanym) oraz doradztwo w sprawach osobowości prawnej działalności Leżę 
i Pracuję oraz zgodności celów statutowych Fundacji z planowaną działalnością przedsiębiorstwa społecznego. 

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej – przygotowanie umowy najmu pomiędzy Stowarzyszeniem a mieszkankami mieszkań 
interwencyjnych oraz weryfikacja regulaminu mieszkań interwencyjnych.
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Fundacja Wymarzona Odporność prosiła o kilka opinii prawnych w sprawach związanych z jej celami statutowymi, a mianowicie pomocą 
w leczeniu dzieci. Organizacja pytała, czy może finansować leczenie także osobom, które ukończyły 18 rok życia. Organizacja miała także 
wątpliwości co do możliwości rozporządzania przez Zarząd imiennymi darowiznami, które wpłynęły na konto Fundacji. Przygotowanie informacji 
w sprawie braku możliwości dysponowania darowiznami dokonywanymi na rzecz poszczególnych podopiecznych fundacji na inne cele (cele 
statutowe fundacji).

Towarzystwo dla Natury i Człowieka – pani mec. Maria Grochowska sporządziła skargę na decyzję wydaną przez SKO w Lublinie. Stowarzyszenie 
brało udział w konsultacjach społecznych dotyczących planów przebudowy terenu miasta, gdzie zgłaszało swoje uwagi wskazujące na zagrożenie 
dla środowiska jakie niosła za sobą inwestycja. 

Fundacja Konflikt, prowadząca projekt Kuchnia Konfliktu planowała otwarcie stałego miejsca pełniącego dwie role: restauracji zapewniającą 
pracę uchodźcom i migrantom, oraz centrum spotkań realizującym program kulturalny. Koszty takiego przedsięwzięcia były bardzo wysokie 
w związku z tym organizacja zdecydowała się na włączenie w projekt inwestorów. Aby zabezpieczyć interes Fundacji Konflikt organizacja poprosiła 
Panią Mecenas o przygotowanie umowy inwestycyjnej.  

Sieć Obywatelska Watch Dog – pomoc w napisaniu umowy barterowej oraz przygotowanie informacji w sprawie obowiązków dziennikarza 
w związku z informacjami uzyskiwanymi od obywateli i ich publikacją.

Fundacja Pomorski Instytut Edukacjiprowadzi zajęcia sportowe w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego i w ramach zadań zleconych 
gminy. Przedstawiciele Fundacji mieli w planie założenie klubu sportowego i mieli pytanie, czy założenie klubu w ramach istniejącej organizacji 
jest możliwa.

Organizacja Habitat for Humanitypotrzebowała pomocy w sformułowaniu pozwu do sądu elektronicznego w zakresie odzyskania należności na 
podstawie zawartej umowy o realizacje remontu i zwrotu kosztów według wystawionej faktury. Pani mecenas przygotowała pozew o zapłatę  
obejmujący zaległe należności wobec organizacji.

Centrum Edukacji Obywatelskiej poprosiło o pomoc w przygotowaniu wewnętrznych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych 
w związku z nowelizacją RODO.
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Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacja Leko - Fundacja zakupiła przy dofinansowaniu częściowym z PFRON nowy samochód /z gwarancją/ - bus 
9-cio osobowy dla osób niepełnosprawnych z najazdem dla wózków inwalidzkich. Samochód miał służyć do dowozu osób niepełnosprawnych 
na terapie, zajęcia codzienne i do warsztatu terapii zajęciowej. Niestety samochód często się psuł, co uniemożliwiało jego zgodne z celem 
użytkowanie. Fundacja zgłosiła cztery reklamacje, na które nie uzyskała satysfakcjonujących odpowiedzi. Pomoc w wyegzekwowaniu od 
sprzedawcy obowiązków wynikających z gwarancji. 

Celem Fundacji Edukacja dla Demokracji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej, służącej krzewieniu idei demokracji 
oraz przygotowującej do pracy na rzecz demokracji i do działalności w instytucjach demokratycznych. W październiku 2016 roku FED zamówiła 
bilet kolejowy zagraniczny u kontrahenta, firmy First Class S.A. Bilet ten nie został nigdy dostarczony (jak później ustalono, z winy pośredniczącej 
firmy kurierskiej DPD). Dlatego FED odmówił płatności za niewykonaną usługę. Przygotowanie informacji dotyczących zasad ponoszenia 
wydatków na pokrycie kosztów działalności fundacji oraz zasad ujmowania tych wydatków w księgach rachunkowych.

Z Fundacją Wszystkich Pokoleń współpracuje lekarz pediatra z II stopniem specjalizacji w kardiologii - jeden z najlepszych specjalistów 
w województwie. Każdego roku na organizowane przez fundację formy wypoczynku letniego, a także podczas zajęć śródrocznych dla dzieci 
i młodzieży poświęca ok. sześciu tygodni, pracując nieodpłatnie jako zabezpieczenie medyczne powyższych przedsięwzięć. Lekarz zadał pytanie, 
czy można potraktować jego pracę jako darowiznę na rzecz fundacji. Pytanie Fundacji brzmiało więc: Czy pracę można na rzecz fundacji 
potraktować jako darowiznę, a jeśli tak to jak to formalnie rozwiązać? Pani Mecenas wsparła organizację w odpowiedzi na to pytanie, a sprawa 
ta będzie także opisana w „Rzeczpospolitej” w ramach cyklu Pomoc Pro Bono. 

Fundacja Ratuj Zycie stworzyła moduł ”pierwszego odpowiadającego”  -  część pionierskiej aplikacji ”StayingAlive”, która pozwala na zgłoszenie 
się ratowników – wolontariuszy do bazy. Pani Mecenas przygotowała informację dotyczącej uprawnień i obowiązków wolontariuszy 
współpracujących z jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego i dyspozytorem medycznym oraz udzielających pierwszej pomocy.

Stowarzyszenie Homo Faber prowadzi monitoring Służby Więziennej i policji pod kątem tego czy istnieje wewnętrzny systemu przeciwdziałania 
przemocy, gdy sprawcą jest ich funkcjonariusz. Jedną z kwestii do sprawdzenia było przeanalizowanie czy prawo zobowiązuje te służby do 
prowadzenia statystyk z wyszczególnieniem, że funkcjonariusz jest sprawcą lub do diagnozowania tego problemu. Pani Mecenas sporządziła na 
ten temat opinię prawną.
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HOGAN LOVELLS 
PARTNER GŁÓWNY CENTRUM PRO BONO
 

Kancelaria Hogan Lovells kolejny rok wykazuje duże zaangażowanie we współpracę z organizacjami pozarządowymi 
w ramach Centrum Pro Bono. 

W 2017 roku prawnicy z kancelarii po raz trzecipoprowadzili lekcje w VII Liceum im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. 
Prawnicy z Hogan Lovells zorganizowali zajęcia dla uczniów, podczas których omówiono następujące zagadnienia: “Prawo 
podatkowe” (prowadzący: radca prawny Andrzej Dębiec), “Podstawy prawa pracy” (prowadząca: aplikantka adwokacka 
Karolina Tomaszewska), “Prawo rodzinne” (prowadząca: adwokat Aleksandra Sudak), oraz “Prawo autorskie i własność 
przemysłowa” (prowadząca: aplikantka adwokacka Weronika Wołosiuk).

Zespół Prawa Pracy Kancelarii Hogan Lovells był również czynnie zaangażowany w projekt stworzenia podręczników kontroli dla organizacji 
pozarządowych. Radca prawny Julia Walicka-Ostachowska, adwokat Aleksandra Sudak, adwokat Piotr Kwasiborski oraz aplikantka adwokacka 
Karolina Tomaszewska przygotowali kompleksowy poradnik dotyczący kontroli ZUS, zawierający najistotniejsze informacje o przebiegu kontroli 
oraz uprawnieniach i obowiązkach organizacji pozarządowych jako podmiotu kontrolowanego w trakcie jak i po zakończeniu kontroli. 

Ponadto, Kancelaria udzieliła pomocy w wielu sprawach zgłoszonych do Centrum Pro Bono przez organizacje pozarządowe, m.in.: 

Kancelaria doradzała Fundacji L’Arche, której celem jest wspieranie osób z niepełnosprawnością (szczególnie intelektualną) oraz ich rodzin 
w codziennym życiu. Kancelaria Hogan Lovells przeprowadziła analizę prawną dotyczącą przysługujących fundacji roszczeń względem wykonawcy 
oraz inspektora nadzoru budowlanego w związku z ujawniającymi się wadami budynku w którym mieści się wrocławski oddział fundacji. 
Kolejną sprawą podjętą przez Kancelarię była sprawa fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Aplikantka adwokacka Karolina Tomaszewską 
udzieliła fundacji pomocy prawnej w zakresie zasad odprowadzania składek na Fundusz Pracy w przypadku pracownicy wracającej z urlopu 
macierzyńskiego zatrudnionej dodatkowo na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kancelaria wsparła prawnie również fundację Snopowiązałka, 
której działalność skupia się na monitoringu przyrodniczym, czynnej ochronie przyrody, ochrony tradycyjnego krajobrazu oraz lokalnego dorobku 
kulturowego. Fundacja zgłosiła się do Centrum Pro Bono z prośbą o wsparcie w trakcie toczącego się postępowania wyjaśniającego przed 
Urzędem Skarbowym w zakresie adresu siedziby fundacji. Radca prawny Joanna Fiema przeanalizowała korespondencję fundacji z Urzędem 
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Skarbowym oraz udzieliła porady prawnej, co do toczącego się przed Urzędem Skarbowym postępowania wyjaśniającego. Adwokat Agnieszka 
Szczodra-Hajduk wraz z zespołem prawa pracy kilkukrotnie wspierała fundację Habitat for Humanity doraźną pomocą w sprawach związanych 
z prawem pracy.  Kancelaria doradzała fundacji m.in. przy wyborze odpowiednich form współpracy dla pracowników oraz konsultantów fundacji, 
w tym formy współpracy z osobą rozwijającą działalność sklepu charytatywnego pod nazwą „ReStore”, którego całość zysku jest przeznaczona 
na działalność statutową fundacji. Aplikant adwokacki Katarzyna Białek wsparła fundację Ashoka, przeprowadzając analizę przepisów prawa 
w zakresie rocznych obowiązków sprawozdawczych fundacji oraz przygotowując w tym zakresie opinię prawną. Kancelaria udzieliła również 
wsparcia stowarzyszeniu Klon/Jawor, wydawcy portalu ngo.pl. Aplikant radcowski Tomasz Pietrzak doradzał stowarzyszeniu w zakresie zasada 
reprezentacji stowarzyszenia oraz ich prawidłowym zgłoszeniem do Krajowego Rejestru Sądowego. Adwokat Aleksandra Sudak udzieliła 
porady prawnej Stowarzyszeniu Grupa PRÓG (Wadowice) w zakresie obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów stowarzyszenia po 
jego likwidacji. Aplikant radcowski Damian Gadomski udzielił wsparcia prawnego stowarzyszeniu Reanimator, którego celem statutowym jest 
prowadzenie działalności kulturalnej, medialnej, edukacyjnej oraz społecznej. Stowarzyszeniu wypowiedziano umowę użyczenia lokalu, będącego 
jego siedzibą, w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny. Damian Gadomski doradzał stowarzyszeniu w zakresie przysługujących mu 
praw względem lokalu. Adwokat Agnieszka Szczodra-Hajduk oraz aplikantka adwokacka Karolina Tomaszewska doradzała fundacji Akceleracja 
Narodowa przy nawiązaniu współpracy z osobą spoza fundacji, która miała świadczyć usługi edukacyjne na rzecz osób fizycznych i instytucji. 
Celem fundacji było podzielenie zysków pomiędzy fundację oraz wykładowcę. Karolina Tomaszewska przedstawiła fundacji możliwe formy 
współpracy które najlepiej korespondowały z potrzebami organizacji. Organizacja zajmująca się ochroną i konserwacją zabytków poprosiła 
o poradę w sprawie ponownego wydania książki z 1880 roku. Książka o tematyce muzycznej miałaby zostać „przełożona” ze staropolszczyzny na 
bardziej zrozumiały współczesnemu czytelnikowi język. Organizacja potrzebowała wsparcia w zakresie przeprowadzenia procesu uzyskiwania 
zgody na to przedsięwzięcie i informacji odnośnie praw autorskich. Adwokat Jakub Baczuk udzielił porady prawnej o podstawowych przepisach 
w zakresie prawa autorskiego.
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K&L GATES
 

Stowarzyszenie Klon/Jawor, które wspiera inne organizacje pozarządowe, poprosiło o pomoc 
w ciekawej sprawie  członka zarządu pewnej fundacji. Za niezłożenie sprawozdań finansowych 
groziła mu odpowiedzialność karna. Dzięki pomocy doradcy podatkowego Adriana Jonca i mec. 
Izabeli Plis sprawa została prawomocnie umorzona.

Jesienią 2017 roku kancelaria zaangażowała się w projekt edukacyjny współtworzony z VII Liceum im. J. Słowackiego w Warszawie. CPB ze szkołą 
współpracuje już czwarty rok. Kancelaria z własnej inicjatywy zgłosiła się do Centrum z prośbą o pomoc w zorganizowaniu lekcji prawnych 
w szkole. Po uzgodnieniach poczynionych podczas spotkania w październiku 2017 z koordynatorką CPB i nauczycielem z liceum, który koordynuje 
projekt – kancelaria zainicjowała zajęcia dla uczniów klas o profilu prawnym. Mec. Łukasz Gembiś i Mec. Michał Szumbarski realizują (także 
w drugim półroczu szkolnym, a więc w 2018) zajęcia wedle następującego planu: prawo UE, kariera prawnicza, prawo konstytucyjne, prawo 
karne, prawo cywilne/konsumenckie, KSH i formy prowadzenia działalności gospodarczej. Zajęcia mają formę warsztatową. Głównym celem 
lekcji jest ukazanie uczniom praktycznego wymiaru prawa, w czym pomaga rozwiązywanie przygotowanych przez prawników kazusów.

W kwietniu 2017 mec. Agnieszka Suchecka-Tarnacka – koordynatorka pro bono w firmie – zorganizowała 8. spotkanie Pro Bono Roundtable. 
Jest to cykliczny event organizowany we współpracy Centrum Pro Bono i zaangażowanych w program kancelarii. Podczas spotkania odbywa się 
dyskusja na temat pomocy pro bono, prawnicy dzielą się swoimi doświadczeniami i inspiracjami, a także jest to okazja do spotkań z organizacjami 
pozarządowymi. Na spotkaniu w siedzibie K&L zagościły dwie organizacje:

- toruńska Fundacja Court Watch Polska – powstała z inspiracji amerykańskimi instytucjami typu strażniczego, których głównym obszarem 
działań jest monitoring rozpraw sądowych i praca nad poprawą jakości sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy,

- Fundacja WWF Polska zajmująca się ochroną środowiska.

Kancelaria K&L Gates uzyskała wyróżnienie w Rankingu Kancelarii „Rzeczpospolitej” za rok 2017 w kategorii działalności pro bono.
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LINKLATERS
PARTNER GŁÓWNY CENTRUM PRO BONO
 

Fundacja Ocalenie istnieje, aby wspierać migrantów w integracji i indywidualnym rozwoju. Działa 
na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. W ramach 
Fundacji działa m.in. program RefugeesWelcome Polska.  Program łączy uchodźców i osoby 
starające się o status uchodźcy z Polakami, którzy chcą wynająć im pokój. Fundacja zaplanowała 
organizację aukcji sztuki, z której dochód miał zostać przeznaczony na działalność programu. Swoje 
wsparcie zadeklarowali już m.in. Wilhelm Sasnal, Michał Szlaga i Malwina Konopacka. Fundacja potrzebowała pomocy w zakresie konsultacji 
projektów dokumentacji prawnej wymaganej do przeprowadzenia aukcji. Panie Mecenas Magdalena Szewczyk i Justyna Kowalczyk udzieliły 
Fundacji pomocy w zakresie sporządzenia regulaminu aukcji oraz niezbędnych umów. Aukcja dział sztuki odbyła się 18 czerwca 2017 r. 
i zakończyła się sukcesem.

Stowarzyszenie Klon Jawor zwróciło się do kancelarii z prośbą o przygotowanie opinii prawnej, która stanowiła podstawę artykuły o tematyce 
prawniczej. Organizacja potrzebowała doradztwa w zakresie wymogu pieczętowania pism i wniosków składnych w urzędach państwowych. 
Opinia prawna przygotowana przez Mec. Karola Maciasa w sprawie posłużyła za podstawę do przygotowania artykułu opublikowanego (30-08-
2017) na portalu http://poradnik.ngo.pl/

Ta Fajna Fundacja zajmuje się zaniedbaną wychowawczo młodzieżą (zróżnicowana socjoterapia i adaptacja społeczna), osobami 
niepełnosprawnymi (integracja oraz rehabilitacja) oraz ochroną środowiska ze wskazaniem na pomoc zwierzętom aktualnie zagrożonym. 
Fundacja „Ta Fajna Fundacja” zwróciła się do kancelarii z prośbą o analizę jej roszczeń w stosunku do osoby wydzierżawiającej jej nieruchomość, 
w której Fundacja prowadziła swoją działalność statutową.Pan Mecenas Karol Macias i Pani Mecenas Justyna Kowalczyk udzielili fundacji porady 
prawnej w przedmiocie przysługujących jej w stosunku do wydzierżawiającej roszczeń i przygotowali projekt zawezwania do próby ugodowej.

Za pomoc przy tej sprawie prawnicyLinklaters nominowani zostali w konkursie Prawnik Pro Bono 2017.
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ANDRZEJ LULKA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
 

Kancelaria pomogła grupie organizacji, która stoi za warszawską inicjatywą Otwarta Ząbkowska. Poproszono o wsparcie w wyborze dalszej 
formuły współpracy między nimi, a także o pomoc w sformułowaniu tekstu porozumienia. 

PETER NIELSEN & PARTNERS LAW OFFICE
 

Spółdzielnia Socjalna Dalba to przedsiębiorstwo społeczne. W czerwcu 2014 roku Spółdzielnia rozpoczęła działalność na terenie Powiatu Puckiego. 
Głównym celem spółdzielni jest rozwiązywanie ważnego problemu społecznego jakim jest bezrobocie osób wykluczonych, a w szczególności 
niepełnosprawnych intelektualnie. Dalba w ramach swoich celów statutowych stale włącza się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz społeczności lokalnej. Pracownikami Spółdzielni są głównie osoby z niepełnosprawnościami. 

„Pojąć Głębię” to innowacyjny program nurkowania, którego celem jest wzmacnianie niezależności, poczucia własnej wartości i pewności siebie 
u osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez nurkowanie o charakterze rehabilitacyjnym i terapeutycznym. Spółdzielnia potrzebowała 
wsparcia w zakresie sformułowania treści oświadczeń dotyczących nurkowania i zgody osób wchodzących w projekt. Spółdzielnia Socjalna Dalba 
uzyskała pełne doradztwo w zakresie problematyki odpowiedzialności organizatora nurkowania. Na potrzeby Spółdzielni sformułowano nowe 
oświadczenia ze zgodą osoby uczestniczącej w projekcie na udział w zajęciach nurkowania. Pomocy udzielił mec. Paweł Nowak.

Klaster Laboratoriów Polskich to stowarzyszenie, którego grupą założycielską są laboratoria akredytowane, dodatkowo wzmocniona 
merytorycznie przez wybitne osobowości nauki, dziekanów i profesorów trzech szczecińskich uczelni. Klaster Laboratoriów Polskich skupia 
i zaprasza do współpracy laboratoria z terenu całej Polski, w tym laboratoria urzędowe i prywatne. Cele organizacji są nastawione głównie na 
pomoc laboratoriom.W oparciu o Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, na wniosek swoich członków stowarzyszenie 
wystosowało do Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) pismo z prośbą o udostępnienie 3 ostatnich raportów EuropeanAccreditation z ewaluacji 
Polskiego Centrum Akredytacji. Organizacja otrzymała odpowiedź odmowną, uzasadnioną argumentem, że PCA  ta ustawa w tej sprawie nie 
obowiązuje. Pomoc prawna polegała na analizie pisma Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), przygotowaniu odpowiedzi na odnośne pismo, 
analizy kolejnej korespondencji PCA oraz udzieleniu porady prawnej stowarzyszeniu Klaster Laboratoriów Polskich co do dalszych możliwości 
działań prawnych. Pomocy udzielił mec. Mirosław Bik.
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KANCELARIA POLOWIEC I WSPÓLNICY
 

Kuchnia Konfliktu to projekt Fundacji Konflikt, którego celem jest interwencja w przestrzeń publiczną poprzez kulinaria. Dzięki Kuchni 
Konfliktu mieszkańcy Warszawy poznają potrawy i kulturę państw konfliktu, wchodząc w bezpośrednie interakcje z uchodźcami i migrantami 
współtworzącymi ten projekt. Przedstawiciele organizacji chcieli zastrzec znak i nazwę Kuchni Konfliktu i w związku z tym mieli pytania o proces 
rejestracji, czy powinni zastrzec go tylko w Polsce czy również za granicą, a także czy oddzielnie zastrzega się nazwę i znak (logo). Niezbędnej 
pomocy w powyższym zakresie udzieliła kancelaria Polowiec i Wspólnicy. Polegała ona na przekazaniu Fundacji niezbędnych wyjaśnień, a także 
przygotowaniu wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Osobą zaangażowaną w pomoc Fundacji był aplikant radcowski Piotr 
Kolasa.Prawnicy z kancelarii Polowiec i Wspólnicy przeprowadzili analizę ustawy prawo wodne pod kątem proponowanych zmian. Stowarzyszenie 
Klon/Jawor zajmuje się wspieraniem organizacji pozarządowych w całej Polsce, dlatego pomoc ze strony kancelarii miała posłużyć wielu innym 
organizacjom zajmującym się szeroko pojęta aktywnością związaną z rzeką Wisłą (organizacja kursów, wycieczek po rzekach, propagowanie 
dyscyplin sportowych np. kajaki, żaglówek). Pomoc udzielona przez kancelarię polegała na odpowiedzi na pytania zadane przez organizacje 
pozarządowe dotyczące nowej ustawy prawo wodne, oraz na wskazaniu najważniejszych zmian w ww. ustawie i ich wpływu na działalność 
organizacji pozarządowych (tzw. organizacji wiślackich). Osobami zaangażowanymi w pomoc dla Stowarzyszenia byli: mec. Marcin Jamrozik oraz 
aplikant radcowski Monika Drewniak.

KANCELARIA PRAWNA SPACZYŃSKI SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY
 

W 2017 roku kancelaria wsparła Fundację Ratuj Życie. Pomoc została udzielona w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych 
osobowych. Kancelaria brała także udział w projekcie „Zapytaj prawnika o …”  realizowanym we współpracy z portalem ngo.pl – odpowiadając 
na pytania związane z kontrolą przez instytucje kontroli skarbowo-podatkowej, oraz w projekcie tworzenia podręcznika o tematyce kontroli dla 
organizacji pozarządowych.  

20



KANCELARIA ADWOKATÓW STAŃKO I PARTNERZY
 

Fundacja Ochrony Zwierząt i Środowiskazłożyła do Sądu wniosek o zmiany w KRS w zakresie zmiany w organie zarządu fundacji (wykreślenie 
jednego członka i zastąpienie go inną osobą), zmiany siedziby fundacji wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych. Sąd Rejonowy 
w Łodzi zwrócił wniosek bez rozpoznania ze względu na błąd w formularzu. Ponadto m.in. Sąd pozostawił wniosek o zwolnienie od kosztów 
bez rozpatrzenia, a brak środków finansowych organizacji uznał za podstawę do jej zamknięcia. W sprawie pomogła mec. Ewelina Basta-Dowiat 
i mec. Gabriela Morawska-Stanecka, Po analizie zgłoszonego problemu, w sprawie zostały udzielone konsultacje telefoniczne z uwagi na 
upływające terminy sądowe.

Fundacja Daj Mi Skrzydła zgłosiła się z prośbą o pomoc w postępowaniu przed sądem rejestrowym.  W analizie dokumentów pomogły 
ponownie mec. Ewelina Basta-Dowiat i mec. Gabriela Morawska-Stanecka. Mec. Ewelina Basta-Dowiat udzieliła także pomocy Centrum Edukacji 
Obywatelskiej związanej ze sformułowaniem właściwej umowy darowizny.

WIERZBOWSKI EVERSHEDS SUTHERLAND
 

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST powstało w 2000 roku, aby pomagać w zmaganiach 
z problemami psychicznymi młodym osobom (w wieku do 35-ciu lat) i ich rodzinom. Organizacja poprosiła o konsultację wzorów/druków 
dokumentacji, z której miało korzystać Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” w ramach projektu Łódzkie Centrum Wolontariatu. 
Pomocy w tej sprawie udzieliła Magdalena Koniarska.

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej poprosiła o opinię na temat zawarcia przez nią umowy powierzenia praw do zbiorowego zarządzania. 
Umowa, zgodnie z informacją od Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska, miała im umożliwić zarządzanie prawami fundacji jako 
wydawcy poza granicami kraju i zawieranie w imieniu Fundacji umów z podmiotami zarządzającymi zbiorowymi prawami poza Polską.

 Ze strony kancelarii w sprawę zaangażowały się Monika Zuzaniuk i Daria Gęsicka

Ta sama Fundacja uzyskała ponadto wsparcie w zakresie prawa pracy, a dokładniej odnośnie zapisów umowy o odpowiedzialności materialnej 
za powierzone mienie pracodawcy. W tej sprawie doradzała Kinga Jezierska.
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dr Filip Czernicki 
Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

SZANOWNI PAŃSTWO
 

Centrum Pro Bono działa już od ponad 10 lat i wciąż poszerza swoją działalność o nowe aktywności.

W imieniu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych - gospodarza programu Centrum Pro Bono - pragnę serdecznie podziękować za kolejny 
rok zaangażowania rzeszy prawników pro bono w pomoc organizacjom pozarządowym. Bez Państwa wsparcia z pewnością nasza inicjatywa nie 
osiągnęłaby tak wiele, a wciąż rosnące zainteresowanie prawników współpracą w ramach Centrum Pro Bono potwierdza, że koncepcja przez nas 
wdrażana się sprawdza i znajduje odzew u wrażliwych społecznie adwokatów i radców prawnych. 

Niesiona przez prawników pomoc prawna pro bono przede wszystkim pozwala organizacjom pozarządowym wypełniać swoją podstawową 
misję i skupiać się na zadaniach statutowych, ale nie rzadko stanowi o być albo nie być danej organizacji pozarządowej. Wdzięczni jesteśmy 
wszystkim prawnikom, którzy nieodpłatnie pomagają organizacjom pozarządowym, ale także służą radą podczas prowadzonych konsultacji, lub 

angażują się w projekty edukacyjne czy popularyzujące wiedzę prawną. 

Wspólnie z współpracującymi w ramach programu Centrum Pro Bono prawnikami i kancelariami staramy się 
wspierać sektor pozarządowy oraz działać na rzecz poprawy świadomości prawnej obywateliw Polsce.

Dziękując za wszelkie wsparcie jakiego udzielają nam prawnicy i kancelarie prawne wspierające nasz program 
finansowo - liczymy na dalszą owocną współpracę i mamy nadzieję, że kolejny rok przyniesie wiele satysfakcji 
i sukcesów.
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DZIAŁALNOŚĆ PRO BONO KANCELARII WEIL, GOTSHAL & MANGES
 

Kancelaria Weil, Gotshal&Manges angażuje się 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 fizycznym Weil, Gotshal&Manges uznaje za bardzo istotne wsparcie 
udzielane podmiotom prawnym oraz wielu organizacjom pozarządowym lub charytatywnym, które działają na rzecz poszkodowanych. W ten 
sposób kancelaria może pomagać na zasadach 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 organy 
administracji publicznej. Wspieranie różnych znakomitych przedsięwzięć daje naszym prawnikom poczucie zaangażowania się w życie społeczne.

W ciągu ostatniego roku – tak jak w poprzednich latach – prawnicy kancelarii Weil, Gotshal & Manges 
znacząco przyczynili się do poprawy sytuacji życiowej wielu osób, wkładając w swoją pracę serce, energię, 
profesjonalizm i umiejętności. 

Anna Frankowska-Gzyra 
Partner, Członek Komitetu Pro bono

23



CZY WARTO POMAGAĆ?
KANCELARIA DENTONS
 

Pomoc innym i współodpowiedzialność społeczna są nieodłącznym elementem działalności 
kancelarii Dentons. Nasi prawnicy współpracują na zasadach 

Pro Bono zarówno z fundacjami, stowarzyszeniami, jak i z osobami fizycznymi w potrzebie. 
Wyznacznikiem, decydującym o wyborze konkretnej sprawy, jest poczucie sprawiedliwości 
społecznej i nasze sumienie. Prowadząc prestiżowe sprawy dla dużych instytucji nie możemy jednocześnie przechodzić obojętnie obok 
problemu zwykłego człowieka. Tylko wtedy wykonywanie naszego zawodu ma sens. Dlatego w 2017 roku zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów 
o charakterze pro bono a od kilku lat nasze zaangażowanie w sprawy pro bono stale rośnie.

Agnieszka Wardak 
adwokat i partner w kancelarii Dentons, 
współzałożycielka Centrum Pro Bono
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KANCELARIA HOGAN LOVELLS
 

Kancelaria Hogan Lovells od 2015 roku wprowadziła we wszystkich biurach Politykę Global Citizenship (Global Citizenship 
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 Citizenship umożliwia każdemu zaangażowanie się w jedną lub więcej inicjatyw 
społecznych, przyporządkowanych poszczególnym dziedzinom działalności:

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

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. W grudniu 2017 r. zostaliśmy 
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 w działalność pro- 
-bono, czego rezultatem jest wyższa (rok do roku) liczba godzin poświęconych na rzecz niesienia pomocy – w 2017 roku zespół warszawskiego 
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biura Hogan Lovells w ramach polityki Global Citizenship poświęcił ponad 1887 godzin (w porównaniu do 1435 godzin w 2016 roku i 1269 
godzin w roku 2015).

“Szeroko rozumiana odpowiedzialność społeczna i praca na rzecz zwiększania świadomości prawnej jest dla Hogan Lovells niezwykle ważna. Od 
wielu lat Hogan Lovells konsekwentnie i na szeroką skalę, lokalnie jak i globalnie, prowadzi aktywny program działalności charytatywnej, biorąc 
czynny udział w przedsięwzięciach i projektach o wymiarze społecznym. Tak zaszczytne dla nas wyróżnienia nie byłyby możliwe bez osobistego 
wkładu, potencjału i kreatywności wielu pracowników i współpracowników kancelarii Hogan Lovells. Każde działanie pro bono w naszej pracy 
wiąże się z osobistym zaangażowaniem i każdorazowo ma wymiar bardzo indywidualny, wymagający odpowiedzi na pytania dotyczące roli 
prawnika i osoby w społeczeństwie. Wyróżnienie jest potwierdzeniem, że to, co robimy w tym zakresie, jest naprawdę potrzebne i wartościowe 
dla naszych beneficjentów”

Andrzej Dębiec 
partner, radca prawny, koordynator pro bono w warszawskim biurze kancelarii Hogan Lovells. 
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GIDE LOYRETTE NOUEL
 

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 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 i np. w 2017 roku byli autorami cyklu artykułów publikowanych na stronie www.
ngo.pl poświęconym zagadnieniom z zakresu ochrony danych osobowych istotnych z punktu widzenia działalności 
organizacji pozarządowej.

Paweł Grześkowiak 
Adwokat – Partner Gide Tokarczuk Grześkowiak sp. k.  
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KANCELARIA PRAWNA FILIPEK & KAMIŃSKI
 

Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp. k. jest jedną z największych polskich kancelarii, świadczącą kompleksową obsługę prawną. Od ponad 
10 lat z powodzeniem zajmuje czołowe  miejsce na rynku usług prawniczych, a klientom oferuje pomoc prawną świadczoną przez ponad 
50-cio osobowy zespół specjalistów. Kancelaria koncentruje swe działania na warszawskim i lubelskim rynku, a jednocześnie współpracuje 
z wieloma prawnikami w całej Polsce oraz kancelariami prawnymi w Niemczech, Ukrainie czy Chinach, gwarantując klientom najwyższą jakość 
usług niezależnie od miejsca życia czy prowadzonej działalności. Klientami kancelarii są między innymi jednostki samorządu terytorialnego, 
uniwersytety, instytucje państwowe, podmioty ochrony zdrowia oraz liczne prywatne  przedsiębiorstwa. 

Praktyka pro bono Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński Sp. k., zainspirowana została już na początku działalności przez dr-a Mariusza Filipka 
i stanowi obecnie jeden z najważniejszych filarów Kancelarii. Nieodpłatna pomoc udzielana jest organizacjom społecznym, kulturalnym 
i studenckim, a ich liczne inicjatywy wspierane są przez Kancelarię również finansowo. Pracownicy Kancelarii chętnie dzielą się wiedzą, prowadzą 
nieodpłatne szkolenia i warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz studentów. Kancelaria stale współpracuje ze Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją 
Europejska Manufaktura Wiedzy, a także podejmuje szereg działań w ramach Centrum Pro Bono (programu realizowanego przez Fundację 

Uniwersyteckich Poradni Prawnych). Prawnicy z Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński Sp. k. mogą poszczycić się 
wieloma sukcesami osiągniętymi na rzecz organizacji społecznych, a wśród nich wskazać warto wsparcie tworzenia 
Fundacji Leżę i pracuje, propagującej zatrudnianie osób sparaliżowanych oraz wygraną w wieloletniej batalii prawnej 
na rzecz jednej z organizacji społecznych, dzięki czemu udało się uchronić ją przed bankructwem i likwidacją.

dr Mariusz Filipek 
Radca Prawny – Partner Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński
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WSPÓŁPRACUJĄCE KANCELARIE
 

Bird&Bird Szepietowski i Wspólnicy

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 prawna Dentons

DLA PiperWiater

Kancelaria Prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland

Kancelaria prawna Filipek & Kamiński

GideLoyretteNouel

GJW GrazaJanerowicz i Wspólnicy

Kancelaria Hogan Lovells

K&L Gates Jamka

Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy

Kancelaria prawna Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

Lassota i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy

Andrzej Lulka. Kancelaria Radcy Prawnego.

Kancelaria Radców Prawnych G. Morawska-Stanecka M. Stańko

Peter Nielsen & Partners Law Office spółkakomandytowa

Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria prawnicza

Kancelaria Prawna Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy

Kancelaria Adwokatów Stańko i Partnerzy

Kancelaria prawna Weil, Gotshal&Manges

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi

Maria Grochowska Kancelaria Radcy Prawnego

Aneta Sieradzka
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