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Szanowni Państwo,

Centrum Pro Bono stanowi płaszczyznę współpracy organizacji poza-
rządowych i kancelarii prawnych. Dzięki profesjonalnej pomocy prawnej 
fundacje i stowarzyszenia działają sprawniej i skuteczniej.

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce raport – opis działalności 
pro bono kancelarii prawnych, które w 2009 r. pomogły za naszym 
pośrednictwem fundacjom i stowarzyszeniom w 61 sprawach. Na dal-
szych stronach publikacji prezentujemy Państwu imponujący dorobek 
pro bono współpracujących z nami Prawników oraz różnorodność 
działań prowadzonych przez organizacje non-profi t. 

Warto podkreślić, że w przeciągu mijającego roku grono zaangażowanych 
w program pro bono kancelarii poszerzyło się z 14 do 22 a także 
zwiększyła się ilość spraw, nad którymi prawnicy z różnych kancelarii 
pracują wspólnie. 

Niniejsza publikacja jest jednocześnie podziękowaniem za pracę 
w 2009 roku z nadzieją na współdziałanie w przyszłości.

Zapraszamy do lektury
Julia Kluczyńska, koordynator Centrum Pro Bono
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Chajec, Don – Siemion & Żyto

Kancelaria dołączyła do Centrum Pro Bono w 
2009 r. i świadczyła bezpłatne doradztwo prawne 
Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi. 
Towarzystwo działa od 1911 r. a prowadzony 
przez nie ośrodek szkolno – wychowawczy 
w Laskach obecnie przygotowuje do 
samodzielnego życia około 300 niewidomych 
i niedowidzących dzieci pochodzących z całej 
Polski. 

Towarzystwo od 2007 r. stopniowo realizuje projekt inwestycyjny 
polegający na termomodernizacji budynku Szkoły Specjalnej dla 
Niewidomych w Rabce wraz ze zmianą systemu ogrzewania z trady-
cyjnego na ekologicznie czyste. W trakcie realizacji programu powstały 
wątpliwości dotyczące stosowania procedur zamówień publicznych. 
W tym właśnie zakresie Towarzystwu doradzał Mecenas Tomasz 
Mizikowski.

Clifford Chance

Janicka, Namiotkiewicz, Dębowski i Wspólnicy 

Kancelaria Cliff ord Chance 
kontynuowała w 2009 r. wsparcie 
prawne dla Fundacji Talizman 
a także zaangażowała się w cztery nowe sprawy pro bono.

Szczególne znaczenie ma kontynuacja współpracy Kancelarii Cliff ord 
Chance z Fundacją Talizman z Warszawy przy projekcie wspierania 
małych, prowadzonych przez mieszkańców, wiejskich szkół. Prawnicy 
Kancelarii – Pani Irena Floras i Pani Agnieszka Kozikowska bezpłatnie 

prowadzą sprawy zgłoszone przez szkoły objęte prowadzonym przez 
Fundację programem Transfer Energii. Dotychczas zgłoszone sprawy 
dotyczyły głównie sporów z samorządem gminnym oraz fi nansowania 
działalności edukacyjnej. Powstałe materiały udostępniane są innym 
szkołom wiejskich prowadzonym przez stowarzyszenia rodziców.

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi program „Patrz 
i zmieniaj”. Jest to projekt edukacji globalnej wykorzystujący fi lmy 
dokumentalne. Do udziału w nim zostali zaproszeni nauczyciele oraz 
uczniowie gimnazjów i liceów z całej Polski. Mecenas Maciej Zwoliński 
doradzał Fundacji w zakresie przepisów prawnych, w szczególności praw 
autorskich, związanych z dzieleniem się powstałymi w ramach projektu 
materiałami z innymi organizacjami pozarządowymi. 

Mecenas Maciej Zwoliński pomógł także Fundacji Inicjatyw Społeczno 
– Ekonomicznych (w skrócie FISE). Fundacja prowadzi m. in. działalność 
badawczą i naukową w obszarze polskiego rynku pracy i rozwoju 
zawodowego osób w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych. 
Współpracuje w tym zakresie z liczną grupą ekspertów i analityków. 
Mecenas Maciej Zwoliński konsultował wzory umów zlecenia i o dzieło 
podpisywanych ze współpracownikami Fundacji.

Zespół prawników Kancelarii Cliff ord Chance w składzie: Pani Katarzyna 
Szymielewicz, Mecenas Krzysztof Hajdamowicz oraz Mecenas Piotr 
Dulewicz - uczestniczył również w tworzeniu raportu na temat barier 
w dostępie do sprawiedliwości dla ofi ar naruszeń praw człowieka 
z udziałem korporacji w polskim systemie prawnym. Prawnicy Cliff ord 
Chance pracowali w ramach tego projektu wspólnie z prawnikami 
Kancelarii Salans. Rolą Cliff ord Chance było przede wszystkim zbadanie 
praktyki sądowej i rzeczywistych problemów (np. kwestii interpretacji 
prawa), jakie pojawiają się w procesie dochodzenia sprawiedliwości przez 
ofi ary nadużyć z udziałem korporacji. Tłumacze Cliff ord Chance pracowali 
pro bono nad przygotowaniem angielskiej wersji raportu. Projekt 
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Ze wsparcia Kancelarii korzysta również Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej 
i Fundacja Mleko Mamy. Pani Małgorzata Wojtkiewicz - Kabut 
przygotowała wzory umów z prelegentami i autorami tekstów dla 
Muzeum, natomiast Pani Karolina Piotrowska - Andryszczyk oraz Mecenas 
Hanna Ławrynowicz doradzały Fundacji Mleko Mamy w sprawie realizacji 
obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Ważnym elementem programu pro bono Kancelarii Gide Loyrette 
Nouel jest bezpłatne doradztwo dla Polskiej Akcji Humanitarnej 
(w skrócie PAH). Mecenas Monika Sojda - Gerwatowska opracowała 
regulaminy szkoleń dla pracowników PAH, natomiast prawnicy 
działu podatkowego - Pani Ewa Opalińska i Pan Maciej Grela  pomogli 
w rozwiązaniu dwóch kolejnych problemów prawnych. Przygotowali 
ekspertyzę w sprawie opodatkowania wynagrodzeń pracowników 
fi nansowanych z bezzwrotnych środków zagranicznych oraz zapro-
ponowali rozwiązania prowadzące do zwrotu nadpłaconego podatku. 
Następnie doradzili Stowarzyszeniu Przyjaciół PAH w zakresie przepisów 
celnych. Stowarzyszenie prowadzi sklep, w którym planuje sprzedawać 
produkty lokalne takie jak koce, chusty i biżuteria z miejsc, w których 
prowadzone są misje. Dochód ze sklepu w całości przeznaczony jest na 
programy prowadzone przez PAH. 

Kolejną sprawą, w którą zaangażował się Pan Maciej Grela, jest pomoc 
dla Fundacji Liga Kobiet Polskich – oddział w Ostrołęce. Przygotował 
dla Fundacji interpretację przepisów znowelizowanej ustawy o fi nansach 
publicznych stanowiących podstawę sporu Fundacji z urzędem miasta 
Ostrołęka. Fundacja wydaje kilkaset posiłków dziennie dla najuboższych 
z terenu Ostrołęki i okolic.  

Program pro bono Kancelarii Gide Loyrette Nouel prowadzi Pani 
Katarzyna Buczkiewicz.

realizowany był na zlecenie Międzynarodowej Komisji Prawników 
(International Commission of Jurists, w skrócie ICJ). Na podstawie 
przeprowadzonych analiz i konsultacji powstał raport na temat sytuacji 
w Polsce, zawierający rekomendacje co do zmian prawa lub praktyki. 
Wnioski z raportu posłużą międzynarodowej kampanii prowadzonej 
przez ICJ na rzecz zmian prawnych i wypracowywania nowych 
standardów ochrony ofi ar nadużyć z udziałem korporacji.

Program pro bono Kancelarii Cliff ord Chance prowadzą Mecenas Bartosz 
Krużewski – partner w Kancelarii i Pani Katarzyna Szymielewicz. 

Gide Loyrette Nouel 

Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy 

Program pro bono Kancelarii Gide Loyrette 
Nouel koncentruje się na sprawach z zakresu 
ekologii i ochrony zwierząt, przy czym praw-
nicy Kancelarii pomagają również orga-
nizacjom o innym profi lu działalności.

Kancelaria Gide Loyrette Nouel zaangażowała się w trzy sprawy 
dotyczące humanitarnego traktowania zwierząt. Zgłosiła je Fundacja 
Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt Viva!. Fundacja prowadzi 
kampanie informacyjne, propaguje etyczne traktowanie zwierząt i zape-
wnia pomoc rzeczową dla schronisk. Prawniczka Kancelarii – Pani Alicja 
Lidzińska pomaga Fundacji w przygotowaniu zawiadomień do pro-
kuratury w sprawie znęcania się nad zwierzętami oraz opracowuje dwie 
opinie prawne, z których jedna dotyczy cywilnoprawnych aspektów 
darowizn dokonywanych na rzecz Fundacji. Kancelaria kontynuuje 
również wpółpracę z Fundacją „Ja Wisła” - Mecenas Michał Kubicz 
doradza Fundacji w sprawie walki z nielegalnymi wysypiskami śmieci na 
obszarach nadwiślanych objętych programem Natura 2000.
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przez administrację publiczną. Pani Mecenas Bogumiła Ożarska - 
Karbowiak przygotowała pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej 
obie organizacje.

Inny prawnik Kancelarii - Pan Jan Kaczmarczyk na bieżąco udziela 
porad i wyjaśnień Federacji Mazowia. Pomógł także Stowarzyszeniu 
Powiśle Dąbrowskie w opracowaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego związanej z dystrybucją środków unijnych w Mało-
polsce.

Program pro bono Kancelarii prowadzą Pani Mecenas Agnieszka 
Suchecka – Tarnacka oraz Pan Jan Kaczmarczyk.

Kancelaria Krassowski 

W 2009 r. Kancelaria Krassowski za-
angażowała się w działalność edu-
kacyjną adresowaną do organizacji 
pozarządowych. Wzięła udział w or-
ganizowanym przez Centrum Pro 
Bono cyklu wykładów o prawie adresowanych do osób zarządzających 
organizacjami pozarządowymi. Szkolenie o zasadach odpowiedzialności 
członków zarządów fundacji i stowarzyszeń przy przygotował i prowadził 
Pan Michał Prochwicz przy wsparciu Pani Katarzyny Kaźmierskiej 
oraz Pana Piotra Jaworka. Omówione zostały m.in. obowiązki i odpo-
wiedzialność wynikające z prawa cywilnego, karnego, przepisów 
podatkowych oraz prawa pracy. Celem szkoleń jest podnoszenie 
świadomości prawnej pracowników i członków władz organizacji 
pozarządowych oraz wskazanie dobrych praktyk. Ze względu na 
zainteresowanie tematem spotkanie odbyło się dwukrotnie i wzięło 
w nim udział 60 osób. 

Program pro bono Kancelarii prowadzi Pan Michał Prochwicz oraz Pani 
Agnieszka Grzęda – Woch.

Hogan & Hartson Jamka 

Kancelaria Hogan & Hartson Jamka 
już od trzech lat prowadzi program 
współpracy z Federacją Organizacji 
Pozarządowych Mazowia, która 
zrzesza 50 organizacji pozarządowych z terenu Mazowsza. Poza tym 
zaangażowała się w trzy sprawy skierowane do Centrum Pro Bono. 

Pierwszą z nich zgłosiła Fundacja Simba Friends, która w Afryce reali-
zuje projekty rozwojowe adresowane do młodzieży, a w Polsce promuje 
edukację wielokulturową. Fundacja zwróciła się o pomoc prawną 
w kwestii szczegółowych rozwiązań z zakresu prawa pracy. Postawione 
zagadnienia konsultowała Pani Edyta Krukowska – Szczerba.

Kolejną organizacją, której pomaga Kancelaria jest Związek Biur 
Porad Obywatelskich -  ogólnopolskie stowarzyszenie niezależnych 
organizacji społecznych. Misją Związku jest zapewnienie obywatelom 
wiedzy o przysługujących im prawach, tak aby potrafi li w aktywny 
i skuteczny sposób rozwiązywać swoje problemy. 38 zrzeszonych 
w Związku organizacji i około 35 mobilnych punktów poradnictwa razem 
pomagają obywatelom w około 30 000 spraw rocznie. Mecenas Oskar 
Tułodziecki oraz Pan Michał Ziółkowski z Kancelarii Hogan & Hartson 
doradzają Związkowi w zakresie ochrony praw własności intelektualnej 
oraz reprezentują Związek wobec instytucji naruszającej jego prawa 
autorskie.

Natomiast Pani Mecenas Bogumiła Ożarska - Karbowiak wsparła 
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Inicjatyw Społecznych (w skrócie 
BORIS). Jest to niezależna organizacja pozarządowa, która wspiera 
aktywność obywatelską - w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy 
społeczne - w ich działaniach na rzecz dobra publicznego. Biuro wraz 
z inną organizacją składały wspólną ofertę w przetargu organizowanym 
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Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy

Kancelaria współpracuje z Centrum Pro 
Bono od marca 2009 r. i w tym czasie 
udzieliła bezpłatnej pomocy prawnej 
dwóm organizacjom wspierającym osoby 
chore i ich rodziny.

Prawnicy Kancelarii doradzali Fundacji 
„Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii 
w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia 
Dziecka” z Warszawy pomagającej dzieciom dotkniętym chorobą 
nowotworową. Sprawa dotyczyła naruszenia dóbr osobistych tej 
organizacji przez produkcję fi lmową, która w sposób niezamierzony 
wykorzystała nazwę Fundacji z fi lmie, co mogło mieć negatywny wpływ 
na jej wizerunek. Pani Mecenas Anna Lengiewicz przy wsparciu Mecenas 
Marioli Tkaczyk i Mecenas Renaty Robaszewskiej przeprowadziła 
trudne rozmowy z producentem fi lmu. Negocjacje doprowadziły 
do polubownego rozwiązaniem sporu i  zaniechania naruszeń praw 
Fundacji przez producenta fi lmu. Mecenas Anna Lengiewicz razem 
z przedstawicielami Fundacji monitorowała również realizację oraz 
prawidłowość wykonania ustalonych działań.

W drugiej sprawie Pani Mecenas Renata Robaszewska doradza 
Stowarzyszeniu Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, 
Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST. Stowarzyszenie prowadzi działania 
na rzecz młodych osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczona 
pomoc obejmuje grupy wsparcia, psychorehabilitację, warsztaty 
psychoedukacyjne dla młodzieży oraz zajęcia edukacyjne dla 
rodziców poszerzające wiedzę o chorobach ich dzieci. Kancelaria 
pomaga Stowarzyszeniu w polubownym rozwiązaniu sporu z byłym 
współpracownikiem na tle błędnego rozliczenia projektu i poniesionych 
z tego tytułu strat fi nansowych. 

Program pro bono Kancelarii prowadzą Pani Mecenas Anna Lengiewicz – 
wspólnik Kancelarii oraz Pani Aneta Zalewska.

Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

Program pro bono Kancelarii charakte-
ryzuje kompleksowa opieka nad orga-
nizacjami non-profi t potrzebującymi 
profesjonalnej pomocy w zakresie 
praw autorskich. W ubiegłym roku 
pierwszą ze spraw z tego zakresu zgłosiła Ogólnopolska Federacja 
Organizacji Pozarządowych (w skrócie OFOP). Zrzesza ona 86 
organizacji non-profi t z całej Polski. Uczestniczy w kampaniach 
legislacyjnych na rzecz poprawy warunków funkcjonowania III sektora 
oraz promuje  partnerstwo i współpracę wśród fundacji i stowarzyszeń 
oraz instytucji publicznych. W minionym roku przygotowała szkolenie 
o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w organizacjach pozarządo-
wych. Jednym z elementów szkolenia był happening składający się 
z trzech instalacji video. Twórcy nieodpłatnie przekazali Federacji swoje 
utwory a Pan Krzysztof Czerwiński  przygotował teksty porozumienia 
o zgodzie autorów na wykorzystanie ich dzieł. 

Potrzebę konsultacji prawnej zgłosiła również Fundacja Bank 
Żywności SOS. Pan Maciej Kubiak pomógł Fundacji rozwiązać kwestię 
obowiązków wobec ZAIKS-u. Zaproponował również klauzulę dotyczącą 
praw autorskich w umowach z artystami, którzy zgodzili się bezpłatnie 
udostępnić swoje utwory na płytę wydaną w związku „Rockową Zbiórką 
Żywności” organizowaną  co roku przez  Bank Żywności SOS. 

Program pro bono Kancelarii prowadzi Mecenas Maciej Ślusarek – 
wspólnik Kancelarii i Pani Jolanta Lisicka.
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Linklaters 
C. Wiśniewski i Wspólnicy 

W 2009 r. z ramienia Kancelarii 
Linklaters w działalność pro 
bono zaangażował się Pan 
Paweł Chodziński, który wsparł Towarzystwo Futsalowe Mazowszan 
Warszawa. Futsal to dynamicznie rozwijająca się dyscyplina sportu, forma 
piłkarstwa halowego, a celem Towarzystwa Futsalowego  Mazowszan 
Warszawa jest jego popularyzacja. Mecenas Paweł Chodziński podjął 
się analizy polskich i unijnych przepisów o podatku VAT dotyczących 
opodatkowania usług, z których korzystają sportowcy. Poruszona 
kwestia dotyczy większości amatorskich klubów sportowych w Polsce, 
szczególnie tych, które nie posiadają własnej bazy sportowej. 

Program pro bono Kancelarii koordynuje Pani Monika Chodorska.

Maruta i Wspólnicy

Kancelaria zaangażowana 
jest w działalność pro bono 
na dwóch płaszczyznach – doradza organizacjom non-profi t koncentru-
jąc się na prawie własności intelektualnej a także prowadzi projekty 
edukacyjne adresowane do osób zarządzających organizacjami poza-
rządowymi. Pierwszą sprawę z zakresu praw autorskich zgłosiła Fundacja 
Centrum Edukacji Obywatelskiej, która zwróciła się z prośbą o opinię 
prawną dotyczącą regulaminu serwisu internetowego oraz formularza 
zgło-szeniowego dla uczestników programów Fundacji. Serwis EduTuba 
umożliwia samodzielne publikowanie materiałów z prowadzonych przez 
Fundację programów edukacyjnych. Mecenas Marcin Maruta doradza 
Fundacji w zakresie sformułowania takich zapisów w regulaminie, 
które chroniłyby prawa autorskie a jednocześnie pozwoliły na rozpo-
wszechnianie powstałych materiałów.

Kolejną sprawę z zakresu praw autorskich zgłosiło Stowarzyszenie Nasz 
Norblin zrzeszające osoby, którym bliska jest historia Warszawy oraz los 
warszawskich zabytków. Stowarzyszenie m. in. zabiega o zachowanie, 
konserwację i odpowiednią prezentację zabytkowych urządzeń i hal 
znajdujących się na terenie dawnej Fabryki Norblina w Warszawie. Teren, 
na którym znajduje się Fabryka został kupiony przez developera, który 
planując inwestycję wielofunkcyjną deklaruje zachowanie historycznego 
i zabytkowego charakteru obiektu. Pomoc Mecenasa Marcina Maruty 
polegała na konsultacji zapisów dotyczących praw autorskich 
w umowie o współpracę zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem a Fundacją 
powołaną przez właściciela terenu. Umowa dotyczyła publikacji albumu 
poświęconego historii fabryki Norblina.

Trzecia sprawa została zgłoszona przez Fundację „Agnieszka” z Płocka. 
Fundacja ta wspiera dzieci niepełnosprawne i upośledzone umysłowo. 
Prowadzi ośrodek rehabilitacyjno - integracyjny, w ramach którego istnieje 
między innymi centrum hipoterapii i rekreacji konnej. Ośrodek umożliwia 
rehabilitację oraz integrację społeczną osobom niepełnosprawnym 
i upośledzonym umysłowo, a także stara się aktywizować je zawodowo. 
Wolontariusze zamieścili na stronie Fundacji fragment mapy pobranej 
ze strony internetowej, a następnie Fundacja otrzymała od fi rmy 
prywatnej list wzywający do uiszczenia znacznej kwoty za naruszenie 
praw autorskich. Mecenas Marcin Maruta ocenił zasadność roszczeń 
i przygotował Fundacji pismo przedprocesowe.

Natomiast w ramach działalności edukacyjnej Kancelarii Mecenas Marcin 
Maruta wygłosił wykład o prawach autorskich w działalności fundacji 
i stowarzyszeń. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 40 organizacji 
pozarządowych z terenu Mazowsza.

Program pro bono prowadzi wspólnik Kancelarii - Mecenas Marcin 
Maruta.
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Kancelaria Radców Prawnych

G. Morawska-Stanecka M. Stańko 

Kancelaria zaangażowała się w trzy 
sprawy skierowane do Centrum 
Pro Bono. Pierwszą z nich zgłosiła 
Fundacja Burdąg z Pęcic Małych. 
Fundacja Burdąg chce zmniejszyć 
dystans pomiędzy sceną tańca w Polsce i na świecie umożliwiając 
choreografom, tancerzom i innym twórcom z różnych krajów 
współpracę w ramach międzynarodowych projektów artystycznych 
i edukacyjnych. Ważny element działalności Fundacji stanowi prowa-
dzenie domu pracy twórczej „Burdąg” na Mazurach - przestrzeni 
do nauki i badań. „Burdąg” pozwala na artystyczne poszukiwania 
i edukację poza obrębem instytucji państwowych, jest miejscem spot-
kań oraz wymiany artystycznej. Pani Anna Święte i Pani Ewelina Basta 
zaproponowały brzmienie umowy użyczenia budynku, w którym znaj-
duje się dom pracy twórczej.  

Kancelaria wsparła również Klub Śląskich Amazonek w Katowicach 
działający  na rzecz Kobiet po mastektomii. Pani Mecenas Gabriela 
Morawska-Stanecka oraz Pani Ewelina Basta doradziły Klubowi w zakresie 
opodatkowania świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych. 

Pani Ewelina Basta pomogła także Fundacji Centrum Edukacji Obywa-
telskiej wyjaśniając  możliwości zmiany treści umowy z pracownikiem. 

Program pro bono Kancelarii prowadzą Pani Mecenas Gabriela Morawska-
Stanecka – wspólnik Kancelarii oraz Pani Ewelina Basta.

Kancelaria Peter Nielsen & Partners 

Kancelaria Peter Nielsen & Partners 
dołączyła do Centrum Pro Bono 
w 2009 r. i już pomogła pięciu 
organizacjom pozarządowym w szerokim zakresie zagadnień praw-
nych. Po pierwsze wsparła  Fundację Polskie Centrum Pomocy 
Międzynarodowej. Fundacja ta realizuje projekty w Afryce między 
innymi ze środków Programu Polskiej Pomocy 2009 Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji. 
W ramach jednego z projektów Fundacja zobowiązana jest do 
produkcji fi lmu dokumentalnego dotyczącego życia dzieci w krajach 
rozwijających się. Pani Małgorzata Lewandowska – prawnik 
Kancelarii - doradzała Fundacji w zakresie rozwiązania kwestii 
związanych z produkcją  fi lmu oraz przygotowała projekty umów ze 
współpracownikami. Pani Małgorzata Lewandowska podjęła również 
w imieniu Kancelarii sprawę dotyczącą problemów związanych 
z interpretacją umowy grantowej  zgłoszoną przez Stowarzyszenie 
Centrum Inicjatyw Społecznych z Gliwic. 

Kancelaria udzieliła także pomocy Ogólnopolskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych - Mecenas Lech Gniady doradził Federacji 
w zakresie obowiązków związanych z prowadzeniem bazy danych 
osobowych jej członków.

Natomiast Pani Monika Proskura z Kancelarii Peter Nielsen & Partners 
udzieliła wsparcia prawnego Stowarzyszeniu „Amazonki” Warszawa 
- Centrum - organizacji samopomocowej, służącej wsparciem 
psychicznym i pomocą praktyczną kobietom dotkniętym rakiem 
piersi. Pomoc polegała na wyjaśnieniu i odpowiednim zastosowaniu 
przepisów o ochronie danych osobowych członkiń Stowarzyszenia oraz 
użytkowników strony internetowej prowadzonej przez Stowarzyszenie.  
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Prawnicy Kancelarii Rachelski i Wspólnicy służyli również pomocą prawną 
Fundacji Vis Maior z Warszawy. Fundacja zajmuje się wpieraniem osób 
niewidomych i zbiera fundusze na szkolenie psów przewodników. 
Wyszkolenie jednego psa trwa w przybliżeniu 1,5 roku a szacunkowy koszt 
wynosi około 15 000 zł. Z tego względu Fundacja planuje wprowadzenie 
systemu umożliwiającego przekazywanie darowizn fi nansowych za 
pośrednictwem własnej strony internetowej. Związana jest z tym jednak 
skomplikowana umowa cywilnoprawna z operatorem systemu, której 
brzmienie zaopiniował Pan Andrzej Kostiw.

Kolejną sprawę zgłosiła Fundacja Kocialandia. Pan Przemysław 
Adamus oceniał skuteczność zapisów dotyczących praw autorskich do 
powstającego serwisu www.kociaki-dzieciaki.pl. Fundacja konsultowała 
zapis klauzuli dotyczącej praw autorskich w umowie z agencją przygo-
towującą grafi kę oraz teksty przeznaczone na stronę internetową.

Bezpłatną pomoc Kancelarii otrzymało również Stowarzyszenie Nigdy 
Więcej przeciwdziałające rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji. Pomoc 
udzielona przez Panią Karolinę Zając i Pana Andrzeja Kostiwa polegała 
na przygotowaniu wzorów zawiadomień o propagowaniu nazizmu, 
w tym sprzedawaniu na aukcjach przedmiotów związanych z nazizmem. 
Pierwsze zawiadomienia skierowano już do prokuratury.

Kancelaria Rachelski i Wspólnicy wsparła także Fundację Centrum 
Edukacji Obywatelskiej. Celem Fundacji jest podwyższenie poziomu 
edukacji w Polsce poprzez wspieranie instytucji pracujących z dziećmi 
i młodzieżą, prowadzenie programów edukacji obywatelskiej oraz 
prowadzenie nieodpłatnego doskonalenia nauczycieli. Pan Andrzej 
Kostiw pomógł Fundacji w negocjacjach umowy o najem siedziby 
z nowym właścicielem lokalu. 

Program pro bono Kancelarii koordynuje Pani Eliza Dąbrowska.

Najnowszą i dotychczas największą sprawą pro bono Kancelarii jest 
pomoc udzielona Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom 
Niesprawnym Ruchowo. Głównym celem Fundacji jest aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób z ciężką i znaczną niesprawnością ruchową. 
Misją Fundacji jest przygotowanie tych osób do samodzielnego 
poszukiwania pracy w warunkach wolnorynkowych. Fundacja obejmuje 
swoimi działaniami grupę około 6 000 osób niepełnosprawnych. 
Fundacja realizowała partnerski  projekt z instytucją publiczną. Gdy 
partner projektu nie wywiązał się z uzgodnionych działań, powstał 
obowiązek zwrotu części dotacji. Fundacja uregulowała dług z własnych 
środków licząc na zwrot tej kwoty od partnera - instytucji winnej 
zaniedbania.  Ze względu na brak decyzji o zwrocie należnych środków, 
Fundacja z pomocą Pani Małgorzaty Lewandowskiej przygotowuje się do 
skierowania sprawy na drogę sądową.

Program pro bono Kancelarii prowadzi Pani Małgorzata Lewandowska.

Rachelski i Wspólnicy 

Zespół Kancelarii Rachelski 
i Wspólnicy zaangażował się aż 
w pięć spraw pro bono. Pierwszą 
z nich zgłosiła Fundacja Na Rzecz Kobiet  „Ja kobieta”, której celem jest 
zwrócenie uwagi na sytuację kobiet w Polsce. Działalność Fundacji to 
walka z dyskryminacją ze względu na wiek i płeć, poprawa jakości życia 
osób starszych, przeciwdziałanie stereotypom oraz nauka współpracy 
międzypokoleniowej. Pomoc Kancelarii polegała na zaopiniowaniu 
umowy, którą Fundacja miała podpisać z jedną z ogólnopolskich gazet. 
Pani Mecenas Karolina Zając wyjaśniła przedstawicielkom Fundacji 
znaczenie poszczególnych zapisów. Dzięki tej konsultacji zarząd Fundacji 
mógł podpisać umowę świadomie i mieć wpływ na jej brzmienie, 
proponując własne zapisy zabezpieczające prawa Fundacji. 
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Salans  

Kancelaria Salans przystąpiła 
do Centrum Pro Bono w 2009 r. 
i zaangażowała się sprawy 
o charakterze systemowym, które mają znaczenie dla szerokiej grupy 
fundacji i stowarzyszeń. 

Pan Marek Niedużak pomaga Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych w zakresie interpretacji zapisów wchodzącej w życie 
nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu 
fi nansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub 
nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu fi nansowania terroryzmu. 
Ocenił skutki tej ustawy dla fundacji i stowarzyszeń. Powstały materiał 
zostanie zaprezentowany jak najszerszemu gronu polskich organizacji 
pozarządowych  między innymi za pośrednictwem portalu www.ngo.pl.

Zespół prawników, w skład którego wchodzili Pani Mecenas Małgorzata 
Darowska, Pani Mecenas Ewa Kacperek i Pan Piotr Zawadzki, włączył się 
w przygotowanie raportu nt. barier w dostępie do sprawiedliwości dla 
ofi ar naruszeń praw człowieka z udziałem korporacji w polskim systemie 
prawnym. Raport został opracowany wspólnie przez prawników Kancelarii 
Salans i Kancelarii Cliff ord Chance dla Międzynarodowej Komisji 
Prawników (International Commission of Jurists, w skrócie ICJ). Prawnicy 
dokonali analizy przepisów prawa, a także opiniowali poszczególne 
zagadnienia prowadzonych badań. Na podstawie przeprowadzonych 
analiz i konsultacji powstał raport na temat sytuacji w Polsce zawierający 
rekomendacje co do zmian prawa lub praktyki, który stał się punktem 
wyjścia do działań orzeczniczych prowadzonych przez ICJ. Wnioski na 
poziomie międzynarodowym będą podstawą dla kampanii na rzecz 
zmian prawnych i wypracowywania nowych standardów ochrony ofi ar 
nadużyć z udziałem korporacji.

W kolejną sprawę zaangażował się Pan Cezary Przygodzki. Wspierał 
merytorycznie Centrum Pro Bono w działaniach na rzecz zniesienia 
podatku VAT od bezpłatnej pomocy prawnej. Uczestniczył w przygo-
towaniu projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz wspólnie z Mecenasem 
Robertem Krasnodębskim z Kancelarii Weil, Gotshal & Manges wyjaśniał 
proponowane zmiany członkom Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo.

Natomiast z kategorii spraw mniejszych acz równie ważnych Pan Marek 
Niedużak doradzał Fundacji Azyl Pod Psim Aniołem w zakresie analizy 
postanowień statutu i prawa pracy.  Dzięki działalności Fundacji już 
ponad 900 bezpańskich lub porzuconych psów znalazło nowe domy.

Program pro bono Kancelarii prowadzą Pani Mecenas Agnieszka Wardak 
– partner w Kancelarii oraz Pan Marek Niedużak.

Skoczyński Wachowiak Strykowski 

Program pro bono Kancelarii 
Skoczyński Wachowiak Strykowski 
wyróżnia objęcie bezpłatnym 
doradztwem mniejszych organi-
zacji non-profi t, szczególnie tych 
działających lokalnie. Prawnik Kancelarii - Pan Filip Siwek - pomaga 
Klubowi Strzelectwa Sportowego Obrońca z Troszyna dokonując 
analizy przepisów podatkowych związanych z użytkowaniem strzelnicy 
sportowej. Klub prowadzi działalność związaną z upowszechnianiem 
kultury fi zycznej (w szczególności strzelectwa), zajmuje się również 
pielęgnowaniem kultury regionalnej i narodowej.

Ponadto Kancelaria udzieliła Stowarzyszeniu Krusznia z Krasnopola 
nieodpłatnej pomocy prawnej dotyczącej możliwości publikowania 
pism urzędowych na stronach Stowarzyszenia. Doradzała także 
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warszawskiemu Klubowi Inteligencji Katolickiej w kwestii dokończenia 
czynności likwidacyjnych należącej do Klubu spółki prawa handlowego. 
W obie sprawy zaangażowała się Pani Magdalena Woźniak.

Kancelaria pomogła również Fundacji Biuro Projektów Lokalnych 
z Rawy Mazowieckiej. Pani Joanna Rudnicka doradziła w jaki sposób Biuro 
ma dokonać przerejestrowania na siebie pisma związanego z działal-
nością Fundacji.

Pozostałe sprawy, w które zaangażowała się Kancelaria zostały zgłoszone 
przez organizacje non-profi t działające na skalę krajową. Pan Filip Siwek 
doradza Fundacji dla Polski w zakresie zaprojektowania nowoczesnych 
rozwiązań fi nansowo-podatkowych, które zachęcą fi rmy i osoby 
prywatne do rozwijania własnej działalności fi lantropijnej. Fundacja 
dla Polski tworzy i upowszechnia różnorodne formy działalności 
fi lantropijnej, które pozwalają osobom prywatnym, przedsiębiorstwom 
oraz organizacjom non-profi t realizować wytyczone przez siebie 
cele społeczne w sposób efektywny i najbardziej dopasowany do ich 
potrzeb. Doradztwo Pana Filipa Siwka obejmuje analizę m. in. możliwości 
fi nansowania działań społecznych ze środków pochodzących z papierów 
wartościowych, testamentów, środków trwałych, kapitałów żelaznych 
oraz polis ubezpieczeniowych.

Natomiast Pani Mecenas Karolina Osowska - Baranowska służyła bez-
płatną pomocą prawną Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej 
w zakresie możliwości poszerzenia fi nansowej współpracy z instytucjami 
publicznymi (nie tylko w oparciu o ustawę działalności pożytku 
publicznego ale również prawa zamówień publicznych). Celem Fundacji 
Centrum Edukacji Obywatelskiej jest podnoszenie poziomu edukacji 
w Polsce między innymi poprzez prowadzenie doskonalenia nauczycieli 
szkół i placówek oświatowych. Programy edukacyjne Fundacja prowadzi 
dzięki fi nansowemu wsparciu przedsiębiorstw, instytucji publicznych lub 
innych organizacji pozarządowych.

Program pro bono Kancelarii prowadzą Mecenas Kosma Strykowski – 
wspólnik Kancelarii oraz Pani Joanna Rudnicka.

Weil, Gotshal & Manges

Kancelaria współpracuje z Centrum
Pro Bono od momentu jego powsta-
nia. Działania podjęte przez Kance-
larię w 2009 r. koncentrowały 
się na sprawach o znaczeniu systemowym. Mecenas Robert 
Krasnodębski przewodniczył wraz z Panem Cezarym Przygodzkim 
z Kancelarii Salans grupie eksperckiej na rzecz zniesienia podatku 
VAT od bezpłatnej pomocy prawnej. Mecenas Robert Krasnodębski 
reprezentował Centrum Pro Bono na posiedzeniach Komisji Sejmowej 
Przyjazne Państwo, przygotowywał pisma wyjaśniające i odpowiedzi na 
uwagi Ministerstwa Finansów. 

Natomiast Pan Marek Kanczew zaangażował się w wyjaśnianie  
organizacjom pozarządowym kwestii opodatkowania darowizn 
przekazywanych przez fundacje i stowarzyszenia swoim podopiecznym. 
Sprawę zgłosiła Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, 
która zrzesza 86 organizacji non-profi t z całej Polski. Przygotowane  
memorandum stało się podstawą artykułów prasowych, które ukazały 
się w Gazecie Prawnej i miesięczniku ngo.pl.

Program pro bono prowadzą partnerzy w Kancelarii – Mecenas Robert 
Krasnodębski i Mecenas Artur Zawadowski.
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White & Case 

W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy 

Kancelaria White & Case współpra-
cuje z Centrum Pro Bono od początku 
jego istnienia, a w 2009 r.  pomogła dwóm organizacjom pozarządowym 
w rozwiązaniu złożonych kwestii prawnych. 

Mecenas Marcin Panek doradził Federacji Polskich Banków Żywności. 
Federacja Polskich Banków Żywności przeciwdziała problemowi 
niedożywienia i zjawisku marnowania żywności. Banki Żywności 
wspierają stałą pomocą około 1,4 miliona osób. 1 stycznia 2009 r. weszły 
w życie zmiany w ustawach podatkowych. Nowe przepisy zniosły 
restrykcyjne obciążenia podatkowe dla darczyńców (producentów, 
dystrybutorów żywności) zrównując koszty przekazania darowizny 
z kosztami utylizacji (dotychczas przekazywanie żywności było mniej 
korzystne niż jej utylizacja). Mecenas Marcin Panek przygotował dla 
Federacji czytelną analizę zmian w przepisach podatkowych i ich wpływu 
na współpracę między Bankami Żywności a darczyńcami. Współpracował 
w tym zakresie z Panem Wojciechem Śliżem z PricewaterhouseCoopers, 
który przygotował prawno - podatkowe rozwiązanie stosowane przy 
przekazywaniu żywności. Dzięki pomocy obu Panów Banki Żywności 
jak i darczyńcy mogą mieć pewność, że przekazanie żywności nastąpi 
w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Kancelaria pomogła również Fundacji ITAKA – Pani Mecenas Katarzyna 
Kahl doradziła Fundacji w sprawie związany danych w Krajowym Rejestrze 
Sądowym.  Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 
poszukuje około 1500 osób rocznie, z czego średnio 80 procent udaje się 
odnaleźć. 

Program pro bono Kancelarii prowadzą Pani Mecenas Alina Szarlak – 
partner w Kancelarii oraz Pani Edyta Ziajowska.

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds

Kancelaria prowadzi 
największą jak dotąd 
sprawę podjętą w ramach programu Centrum Pro Bono. Prawnicy - 
Mecenas Witold Sławiński i Mecenas Tomasz Zalewski już prawie rok 
doradzają Stowarzyszeniu „Wybrani w Górach” z siedzibą w Wójto-
wicach zajmującemu się promocją idei zrównoważonego rozwoju ziem 
górskich. Stowarzyszenie realizowało w ramach europejskiego programu 
EQUAL projekt „Sudety – szansa dla młodych”. Projekt realizowany przez 
Stowarzyszenie został arbitralnie przerwany przed wypłatą ostatniej 
transzy. Dzięki uzyskanej pomocy prawnej Stowarzyszenie było w stanie 
prawnie ustosunkować się do sformułowanych zarzutów i podjęło 
próbę wyegzekwowania należnych mu środków. Sprawa związana 
jest z nieefektywnym krajowym systemem wydatkowania środków 
europejskich w Polsce i może mieć charakter modelowy dla innych 
organizacji znajdujących się w podobnej sytuacji.  

Kancelaria zaangażowała się również w sprawę zgłoszoną przez 
Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Fundacja działa w szerokim 
zakresie na rzecz podnoszenia poziomu edukacji w Polsce poprzez 
prowadzenie nieodpłatnego doskonalenia bibliotekarzy, nauczycieli 
szkół i placówek oświatowych. Specyfi ka działań Fundacji polega m. in. 
na udostępnianiu powstałych materiałów i programów dydaktycznych 
innym osobom i instytucjom. Z tego względu niezwykle ważne jest 
odpowiednie uregulowanie kwestii praw autorskich w umowach 
ze współpracownikami Fundacji. Pan Paweł Lipski zaproponował 
Fundacji precyzyjne klauzule umowne chroniące prawa twórcy oraz 
zabezpieczające prawa Fundacji do wykorzystywania zamówionego 
i opłaconego materiału.

Kancelaria pomogła również Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań 
osób Zaginionych stworzyć bezpieczną bazę danych darczyńców, 
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pozwalającą na budowanie trwałych relacji z osobami wpierającymi 
Fundację. Fundacji doradzał Pan Gerard Karp. Fundacja Itaka nie tylko 
poszukuje osób zaginionych i współpracuje z policją w kraju i za granicą, 
ale również zapewnia wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne 
rodzinom osób zaginionych.

Program pro bono Kancelarii koordynuje Pani Aleksandra Makulińska.

Woźniak Kocur

W ramach programu pro bono 
Kancelaria Woźniak Kocur pomo-
gła trzem organizacjom poza-
rządowym w zakresie prawa 
cywilnego. Pierwszą z nich była Powszechna Akademia Młodzieży, 
która prowadzi programy aktywizacji młodzieży zwłaszcza na terenach 
wiejskich. Pożyczka z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich umożliwia Akademii rozwijanie działalności, wiąże się 
z nią jednak konieczność podpisania dwóch weksli. Pan Filip Kijowski 
przygotował memorandum wyjaśniające formę i skutki podpisania 
weksla, w szczególności weksla podpisanego w imieniu organizacji.

Z pomocy Pana Filipa Kijowskiego bezpłatnie skorzystała również 
Fundacja Bank Żywności SOS. Celem Fundacji jest pozyskiwanie 
żywności zagrożonej zmarnowaniem a następnie przekazywanie 
jej najbiedniejszym mieszkańcom województwa mazowieckiego. 
Od 1994 roku Fundacja przekazała potrzebującym ponad 27 tysięcy 
ton pełnowartościowych artykułów spożywczych. Fundacja została 
zaproszona do utworzenia centrum dystrybucji bezpłatnej żywności 
w Ostrołęce. Z projektem związana jest złożona umowa użyczenia 
nieruchomości należącej do Skarbu Państwa. Pomoc Pana Filipa 
Kijowskiego polegała na przygotowaniu tekstu porozumienia oraz 
umowy Fundacji z Wojewodą Mazowieckim. 

Trzecią sprawę zgłosiło Stowarzyszenie Klub Pro Publico Bono ze 
Szczytna. Klub ten prowadzi działania nastawione na edukację i integrację 
lokalnej społeczności. Realizując  projekt ze środków Unii Europejskiej 
Stowarzyszenie poniosło koszty, które nie zostały uznane przez 
jednostkę go rozliczającą . Pan Tomasz Piotrowski poinformował zarząd 
Stowarzyszenia o przysługujących mu możliwościach procesowych.

Program pro bono prowadzi wspólnik Kancelarii – Mecenas Michał Kocur.
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Tworzymy sieć stałej współpracy 
w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej 
między kancelariami prawnymi oraz 

organizacjami pozarządowymi. To rozwiązanie zostało zaproponowane 
podczas spotkania nt. działalności pro publico bono prawników, które 
odbyło się 22 czerwca 2007 r. w Trybunale Konstytucyjnym. 

Jesteśmy przekonani, że w ten sposób dochodzi do synergii 
specjalistycznej wiedzy prawników pracujących w kancelariach prawnych, 
z często innowacyjnymi pomysłami i rozwiązaniami proponowanymi 
przez organizacje pozarządowe. Pomoc prawna pro bono może być 
bardzo ważnym wkładem prawników i kancelarii w proces budowania 
silnego społeczeństwa obywatelskiego.

Komu pomagamy i dlaczego? 

Centrum Pro Bono jest programem adresowanym do organizacji non-
profi t i tylko one mogą zgłosić do Centrum Pro Bono sprawy wymagające 
pomocy prawnej kancelarii prawnej. Obecnie w Polsce istnieje ponad 
50 000 organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność w bardzo 
trudnym otoczeniu prawnym. Na co dzień organizacje pozarządowe 
działają w gąszczu przepisów podatkowych, prawa cywilnego, prawa 
pracy czy prawa administracyjnego. Są to dziedziny, z którymi trudno 
sobie poradzić bez specjalistycznej wiedzy prawnika. Jednak organi-
zacje nie dysponują środkami pozwalającymi na skorzystanie z pomocy 
prawnej na zasadach komercyjnych (połowa zarejestrowanych organi-
zacji nie przekracza rocznie 10 000 zł obrotu). 

Dlaczego Centrum Pro Bono?

Osoby zaangażowane w budowę i funkcjonowanie Centrum Pro Bono 
dobrze znają organizacje pozarządowe i są w stanie dotrzeć do nich 

z informacją o możliwości korzystania z bezpłatnych usług kancelarii 
prawnych. Zgłaszane sprawy są zatem bardzo różnorodne ze względu 
na rodzaj oczekiwanej pomocy (mogą to być m.in. jednorazowe opinie 
prawne, ekspertyzy czy reprezentacja przed sądem), dziedziny prawa 
oraz specyfi kę działalności organizacji. Możliwość wyboru spraw pozwala 
kancelariom na dobranie spraw pro bono ze względu na zainteresowania, 
specjalizacje i bieżące możliwości kancelarii.

Jak funkcjonuje Centrum Pro Bono?

 Podstawowym narzędziem Centrum Pro Bono jest strona 
internetowa www.centrumprobono.pl. Zgłoszenie sprawy 
przez organizację pozarządową następuje w drodze elektro-
nicznej poprzez wypełnienie formularza on-line. 

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

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

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



16

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

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

Centrum Pro Bono działa od stycznia 2008 r. i współpracuje z następu-
jącymi Kancelariami:

Baker & McKenzie, Chadbourne & Parke, Kancelaria Chajec, Don-Siemion 
& Żyto, Cliff ord Chance, Gide Loyrette Nouel, Hogan & Hartson, Kancelaria 
Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór, Kancelaria Krassowski, Kancelaria Maruta 
i Wspólnicy, Kancelaria Radców Prawnych Gabriela Morawska-Stanecka 
Marek Stańko, Kancelaria prawna Lengiewicz Wrońska Berezowska 
i Wspólnicy, Kancelaria Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, Linklaters, 
Norton Rose, Peter Nielsen & Partners, Kancelaria Rachelski i Wspólnicy, 
Kancelaria Małgorzata Supera, Salans, Kancelaria Prawna Skoczyński 
Wachowiak Strykowski, Kancelaria Joanna Świątek Wojnarowska, 
Kancelaria Piszcz, Norek i Wspólnicy, Kancelaria Weil, Gotshal & Manges, 
White & Case, Wierzbowski Eversheds, Kancelaria Woźniak Kocur.

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

W zakresie współpracy z mediami i kreowania wizerunku doradza nam 
nieodpłatnie fi rma Smart Communication Group, a twórcą i administra-
torem strony www.centrumprobono.pl jest Teamlab.
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Czy warto pomagać?

„Kancelaria Gide Loyrette Nouel pomaga pro bono w różnych 
dziedzinach prawa, począwszy od prac z zakresu podatków i prawa 
pracy dla Polskiej Akcji Humanitarnej, poprzez fundacje działające na 
rzecz dzieci, a skończywszy na projektach ekologicznych i działaniach na 
rzecz ochrony zwierząt. Kancelaria sprzyja młodym prawnikom, którzy 
chcą zaangażować się w prace wykraczające poza bieżącą działalność 
gospodarczą. Świadomość prawna społeczeństwa nie jest w naszym 
kraju zbyt duża, dlatego tego typu inicjatywy pozwalają szerszej grupie 
osób zetknąć się nieodpłatnie z usługami na bardzo wysokim poziomie.

Osobiście byłem zaangażowany w pomoc na rzecz Państwowego Mu-
zeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu. Sprawa była bardzo delikatna 
i wymagała ode mnie nie tylko odpowiedniego posłużenia się wiedzą 
prawniczą, ale także dyplomacji w kontaktach międzynarodowych, 
ponieważ toczyła się przed sądem w Paryżu, jednakże gromadzenie 
materiału dowodowego odbywało się w Polsce. Sprawa dotyczyła 
sporu o walizkę, która należała do jednego 
z więźniów obozu, a później stanowiła 
część zbiorów Muzeum i była integralną 
całością historii Auschwitz. Na szczęście 
udało się pomyślnie zakończyć trwający 
ponad 2 lata proces sądowy i osiągnąć 
porozumienie stron.”

Robert Jędrzejczyk
Radca prawny i partner 

w Kancelarii Gide Loyrette Nouel

Budynek Metropolitan
Plac Piłsudskiego 1 

00-078 Warszawa
Telefon:       +48 22 344 00 00

Fax:       +48 22 344 00 01
gln.warsaw@gide.com

www.gide.com

Kancelaria Gide Loyrette Nouel na rzecz 

organizacji non-profit 

Kancelaria Gide Loyrette Nouel została założona w Paryżu w 1920 r. Jest 
jedną z największych międzynarodowych kancelarii prawnych – posiada 
24 biura i zatrudnia ponad 700 prawników na całym świecie. 
 
Warszawskie biuro Gide Loyrette Nouel powstało w 1990 r. Obecnie 
zatrudnia ponad 40 prawników i doradców podatkowych obsługujących 
zarówno transakcje międzynarodowe, jak i doradzających spółkom 
polskim. Kancelaria Gide Loyrette Nouel od lat angażuje się w pomoc pro 
bono. 
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„Podstawowym wyzwaniem w zakresie przestrzegania przepisów 
o ochronie środowiska powinna być przede wszystkim edukacja 
ekologiczna i zwiększenie świadomości ekologicznej Polaków. Niestety 
często „miękkie” działania edukacyjne trzeba wspomóc „twardymi” 
przepisami prawa, które odpowiednio zachęcą obywateli do praktycznego 
zastosowania nabytej wiedzy. Problemem nie jest w mojej ocenie brak 
stosownych uprawnień po stronie organów 
administracji, co raczej brak umiejętności 
zastosowania uprawnień przez nie już 
posiadanych. Przepisów jest już tak wiele, że 
urzędnicy sami gubią się w uprawnieniach, 
które są im przyznane. Mówiąc o wyzwaniach 
w zakresie edukacji ekologicznej, ten aspekt 
również trzeba wziąć pod uwagę.”

Michał Kubicz 
Radca prawny 

w kancelarii Gide Loyrette Nouel

„Niesienie pomocy organizacjom non-profi t oraz potrzebującym 
osobom, których nie stać na profesjonalne 
doradztwo prawne i podatkowe, stanowi dla 
mnie cenne uzupełnienie codziennej pracy 
zawodowej. Świadomość, że wykorzystując 
swoją wiedzę i zaangażowanie mogę wesprzeć 
wartościowe inicjatywy, daje dużo osobistej 
satysfakcji i zadowolenia, jak również poczucie 
zawodowego spełnienia.”

Maciej Grela
Doradca podatkowy 

w kancelarii Gide Loyrette Nouel

„Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych daje przede wszystkim 
satysfakcję osobistą płynącą z faktu bezinteresownej pomocy 
potrzebującym. Pomoc pro bono jest również wypełnieniem zasad etyki 
zawodowej doradcy podatkowego, według których doradca powinien 
kierować się w swojej pracy dobrem swoich 
klientów, poszanowaniem obowiązków 
wynikających z uczciwości, godności i do-
brych obyczajów. Jako profesjonalni pełno-
mocnicy mamy obowiązek urzeczywistniać 
misję społeczną, w którą nieodpłatne 
udzielanie porad prawnych potrzebującym 
nieodłącznie się wpisuje.”

Ewa Opalińska
Doradca podatkowy 

w kancelarii Gide Loyrette Nouel

„Nasza wiedza i doświadczenie z zakresu prawa pracy zostały wykorzystane 
w ramach prac nad projektem regulaminu szkoleń dla pracowników 
Polskiej Akcji Humanitarnej. Mam nadzieję, 
iż dzięki temu pracownicy Fundacji rozwiną 
swoje umiejętności, nabędą niezbędne 
doświadczenie i będą mogli kontynuować 
swoją ważną i bardzo potrzebną działalność. 
Mam także nadzieję, iż nasza współpraca 
będzie się nadal rozwijać.”

Monika Sojda-Gerwatowska
Radca prawny 

w kancelarii Gide Loyrette Nouel
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WSPÓLNA RZECZYWISTOŚĆ – WSPÓLNA 

PRZYSZŁOŚĆ – DZIAŁALNOŚĆ PRO BONO JAKO 

PŁASZCZYZNA WSPÓŁPRACY

„Kancelaria Gide Loyrette Nouel od lat angażuje się w pomoc pro bono. 
Polityka wewnętrzna naszej kancelarii zakłada, że prawnicy nie są 
zmuszani do pracy charytatywnej. Prawnicy kierują się własną postawą 
altruizmu. Odkrywanie nowych  spraw niezwiązanych bezpośrednio 
z tymi codziennymi - to dla nich duża przyjemność. Poprzez świadczoną 
pomoc sami mogą się rozwijać i osobiście angażować w bliskie im tematy, 
np. prawa zwierząt czy działania na rzecz osób poszkodowanych. 

Kancelaria zaangażowała się w wydanie publikacji o pomocy prawnej 
pro bono  eksponującej nie tylko działania  Gide Loyrette Nouel, ale 
również innych kancelarii. Celem takiej inicjatywy było  wprowadzenie 
pozytywnych zmian w środowisku prawniczym oraz  realizacja wizji 
środowiska kancelarii prawnych zaangażowanych w sprawy społeczne, 
a także pokazywanie dobrych praktyk na konkretnych przykładach - to 
zawsze przemawia do wyobraźni.

Mnie osobiście najbardziej zajmują kwestie 
ekologiczne, dlatego jestem szczęśliwa, że 
kancelaria pomaga fundacji Międzynaro-
dowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!”

Katarzyna Buczkiewicz
Dyrektor ds. Marketingu i PR 

w kancelarii Gide Loyrette Nouel

„Jako prawnik wkraczający dopiero w życie zawodowe spotkałam 
się z wieloma problemami, które niewiele wspólnego miały z czysto 
teoretyczną wiedzą przekazaną mi podczas studiów. Wiele sytuacji, 
w których oczekuje się od nas sprawnego działania na płaszczy-
źnie zawodowej, wymaga przeanalizowania problemu pod względem 
etycznym. Dlatego moim zdaniem, niezmiernie ważne jest, aby prawnik 
potrafi ł ocenić każdą sytuację z czysto ludzkiego punktu widzenia. 
Pomoc udzielana fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA! 
pomaga mi rozwinąć w sobie poziom empatii, który (mam nadzieję) nie 
pozwoli mi oderwać się od ludzkiego wymiaru mojej pracy. My, prawnicy, 
znajdujemy się na tej uprzywilejowanej pozycji, ponieważ wyposażeni 
jesteśmy w wiedzę, która pozwala nam nieść pomoc sprawnie 
i skutecznie. Myślę, że najlepsze, co możemy 
zrobić z tym orężem, to wykorzystać go 
w obronie tych, którzy nie mają szansy 
bronić się sami.”

Alicja Lidzińska
Prawniczka w kancelarii Gide Loyrette Nouel 
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„Zaangażowanie Pani Karoliny Piotrowskiej-Andryszczyk oraz Pani Lidii 
Radlińskiej - szczegółowe zapoznanie się z materiałami merytorycznymi 
dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz pełne przygotowanie 
dokumentacji - stanowi ważny wkład w rozwój naszej organizacji, która 
dopiero rozpoczyna działalność. 
Dzięki współpracy z Kancelarią, Fundacja będzie mogła działać w sposób 
zgodny z prawem. Życzyłabym innym organizacjom z trzeciego sektora, 
by miały szanse na uzyskanie tak fachowego, życzliwego i efektywnego 
wsparcia.”

Magdalena Ramos, Wiceprezes Fundacji Mleko Mamy

„Współpraca naszej organizacji z Gide Loyrette Nouel oraz Centrum 
Pro Bono pozwala nam na szybsze i bardziej profesjonalne działanie 
w sprawach związanych z ochroną zwierząt. Mimo, iż otrzymujemy od 
nich pomoc prawną nieodpłatnie, jesteśmy traktowani jak pozostali 
klienci i obsługiwani szybko i fachowo. Dzięki współpracy możemy zająć 
się większą ilością spraw oraz lepiej opracować już prowadzone działania.”

Cezary Wyszyński
Prezes Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!

„Wsparcie Kancelarii jest dla nas nieocenione. Korzystamy z usług 
Kancelarii, w której pracują specjaliści z wielu dziedzin, w których PAH 
działa i potrzebuje profesjonalnego doradztwa. Dzięki świadczonym 
przez Kancelarię usługom pro bono dla PAH możemy większą część 
z pozyskanych przez nas środków od fi rm i darczyńców indywidualnych 
przeznaczyć na nasze działania pomocowe. Kancelaria GLN zatem jest 
jedną z tych fi rm, która zapewnia nam profesjonalne wsparcie, ale także 
umożliwia większą skuteczność naszych programów. Jej fachowe porady 
są bardzo przydatne w zarządzaniu naszą organizacją.”

Anna Palonka
Polska Akcja Humanitarna

„Cenne przyrodniczo obszary Natura 2000 są w Polsce wciąż jeszcze 
chronione nieskutecznie. Kancelaria GLN odpowiedziała w ubiegłym roku 
na nasz apel, gdy w ramach projektu monitoringu i kampanii społecznej 
dla ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły, potrzebowa-
liśmy wsparcia prawnego. Mecenas Michał Kubicz z GLN, zajął się najtru-
dniejszą z prowadzonych przez nas spraw: ogromnego wysypiska 
odpadów, rozrastającego się nielegalnie od kilkunastu lat nad Jeziorem 
Łacha w Józefowie. Ze względu na długotrwałą i bezkarną dotychczas 
działalność sprawcy, w powszechnym odbiorze problem ten wydawał 
się niemożliwy do załatwienia. Władze gminy i wyspecjalizowane służby 
wojewódzkie rozkładały ręce. Jednak pod koniec 2009 roku sprawa 
trafi ła na wokandę, a Fundacja Ja Wisła otrzymała status oskarżyciela 
posiłkowego. Wsparcie, jakie Kancelaria GLN udziela Fundacji Ja Wisła, 
rodzi nadzieję, że sprawca zostanie w końcu skazany prawomocnym 
wyrokiem, a przyroda ocalona. Dla małej Fundacji wsparcie profesjonalnej 
kancelarii prawnej jest pomocą o wielkim znaczeniu. Dzięki niej stajemy 
się skuteczniejsi i co ważne, czujemy, że nie jesteśmy sami w trudnej 
walce o ochronę przyrody w Polsce.”

Przemysław Pasek, Prezes Zarządu Fundacji Ja Wisła

„Kancelaria GLN dołączyła do grona naszych partnerów merytorycznych 
w 2008 roku. W ramach współpracy, eksperci kancelarii wspierają nas 
doradztwem w kwestiach prawnych i podatkowych.  Na podstawie opra-
cowanej przez GLN obszernej ekspertyzy przygotowaliśmy między 
innymi model współpracy z gminami. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za 
profesjonalne wsparcie i możliwość skonsultowania każdej wątpliwej 
kwestii, co jest bezcenne w codziennej pracy organizacji pozarządowej.”

Anna Czyż, Fund Development Manager 
Fundacja Habitat for Humanity Poland

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

Przemysław Adamus Rachelski i Wspólnicy 

Ewelina Basta Gabriela Morawska-Stanecka, 
Marek Stańko 

Maciej Bernatt Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Katarzyna Buczkiewicz Gide Loyrette Nouel

Katarzyna Caban Portal Prawnik.pl

Monika Chodorska Linklaters

Paweł Chodziński Linklaters

Krzysztof Czerwiński  Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Małgorzata Darowska Salans  

Eliza Dąbrowska Rachelski i Wspólnicy 

Piotr Dulewicz Cliff ord Chance 

Irena Floras Cliff ord Chance 

Lech Gniady Peter Nielsen & Partners 

Piotr Grabarczyk Weil, Gotshal & Manges

Maciej Grela  Gide Loyrette Nouel

Agnieszka Grzęda - Woch Krassowski 

Krzysztof Hajdamowicz Cliff ord Chance 

Dorota Hołubiec Smart Communication Group

Piotr Jaworek Krassowski 

Robert Jędrzejczyk Gide Loyrette Nouel

Ewa Kacperek Salans  

Jan Kaczmarczyk Hogan & Hartson Jamka 

Katarzyna Kahl White & Case

Wojciech Kaliński Maruta i Wspólnicy

Marek Kanczew Weil, Gotshal & Manges

Gerard Karp Wierzbowski Eversheds

Katarzyna Kaźmierska Krassowski 

Filip Kijowski Woźniak Kocur

Michał Kocur Woźniak Kocur

Lidia Kołucka - Żuk CEE Trust Poland

Lena Kosowska Stowarzyszenie Klon Jawor

Andrzej Kostiw Rachelski i Wspólnicy 

Agnieszka Kozikowska Cliff ord Chance 

Robert Krasnodębski Weil, Gotshal & Manges

Edyta Krukowska – Szczerba Hogan & Hartson Jamka 

Bartosz Krużewski Cliff ord Chance 

Maciej Kubiak Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Michał Kubicz Gide Loyrette Nouel

Anna Lengiewicz Lengiewicz Wrońska Berezowska 
i Wspólnicy

Małgorzata Lewandowska Peter Nielsen & Partners 

Alicja Lidzińska Gide Loyrette Nouel

Paweł Lipski Wierzbowski Eversheds

Jolanta Lisicka Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Hanna Ławrynowicz Gide Loyrette Nouel

Aleksandra Makulińska Wierzbowski Eversheds

Marcin Maruta Maruta i Wspólnicy

Tomasz Mizikowski Chajec, Don - Siemion & Żyto
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Gabriela Morawska - Stanecka Gabriela Morawska-Stanecka, 
Marek Stańko 

Marek Niedużak Salans  

Anna Obem Fundacja Ashoka Polska

Ewa Opalińska Gide Loyrette Nouel

Karolina Osowska - Baranowska Skoczyński Wachowiak Strykowski

Bogumiła Ożarska - Karbowiak Hogan & Hartson Jamka 

Marcin Panek White & Case

Karolina Piotrowska - 
Andryszczyk

Gide Loyrette Nouel

Tomasz Piotrowski Woźniak Kocur

Piotr Plenik Teamlab

Michał Prochwicz Krassowski 

Monika Proskura Peter Nielsen & Partners 

Cezary Przygodzki Salans  

Renata Robaszewska Lengiewicz Wrońska Berezowska 
i Wspólnicy

Joanna Rudnicka Skoczyński Wachowiak Strykowski

Filip Siwek Skoczyński Wachowiak Strykowski

Witold Sławiński Wierzbowski Eversheds

Monika Sojda - Gerwatowska Gide Loyrette Nouel

Agnieszka Suchecka – Tarnacka Hogan & Hartson Jamka 

Alina Szarlak White & Case

Katarzyna Szymielewicz Cliff ord Chance 

Maciej Ślusarek Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Anna Święte Gabriela Morawska-Stanecka, 
Marek Stańko 

Agnieszka Tarnacka – Suchecka  Hogan & Hartson Jamka 

Mariola Tkaczyk Lengiewicz Wrońska Berezowska 
i Wspólnicy

Oskar Tułodziecki Hogan & Hartson Jamka

Agnieszka Wardak Salans  

Agata Winiarska Instytut Spraw Publicznych

Małgorzata Wojtkiewicz - Kabut Gide Loyrette Nouel

Magdalena Woźniak Skoczyński Wachowiak Strykowski

Karolina Zając Rachelski i Wspólnicy 

Aneta Zalewska Lengiewicz Wrońska Berezowska 
i Wspólnicy

Tomasz Zalewski White & Case

Przemek Zaroń Polsko - Amerykańska Fundacja 
Wolności

Artur Zawadowski Weil, Gotshal & Manges

Piotr Zawadzki Salans  

Jarosław Zbieranek Instytut Spraw Publicznych

Edyta Ziajowska White & Case

Michał Ziółkowski Hogan & Hartson Jamka 

Maciej Zwoliński Cliff ord Chance 
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Centrum Pro Bono dziękuję następującym kancelariom za zaangażowanie 
w działalność Centrum i pomoc organizacjom pozarządowym:

  Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy

  Chadbourne & Parke Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy 

  Chajec, Don-Siemion & Żyto

  Cliff ord Chance, Janicka, Namiotkiewicz, Dębowski i Wspólnicy 

  Gide Loyrette Nouel Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy 

  Hogan & Hartson Jamka 

  Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór

  Krassowski

  Maruta i Wspólnicy

  Gabriela Morawska-Stanecka, Marek Stańko 

  Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy

  Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

  Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy 

  Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy 

  Peter Nielsen & Partners 

  Piszcz, Norek i Wspólnicy 

  Rachelski i Wspólnicy 

  Małgorzata Supera

  Salans

  Skoczyński Wachowiak Strykowski 

  Joanna Świątek Wojnarowska

  Weil, Gotshal & Manges

  White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy 

  Wierzbowski Eversheds

  Woźniak Kocur



Centrum Pro Bono

ul. Szpitalna 5 lok. 5
00-031 Warszawa
tel.:  (+ 48)  505 690 408
e-mail: biuro@centrumprobono.pl
www.centrumprobono.pl

Gide Loyrette Nouel

Metropolitan, Pl. Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa
tel.:  22 344 00 00; fax: 22 344 00 01
www.gide.com


