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Szanowni Państwo,

w Centrum Pro Bono spotykają się i współpracują organizacje 

pozarządowe i kancelarie prawne. To właśnie dzięki profesjonalnej 

pomocy prawnej fundacje oraz stowarzyszenia działają coraz skuteczniej.

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce raport – opis działalności 

pro bono kancelarii prawnych, które w 2010 r. pomogły za naszym 

pośrednictwem fundacjom i stowarzyszeniom aż w 83 sprawach. 

W 2009 r. tych spraw było 61. Widać jak bardzo potrzebna jest to 

działalność i jak rośnie świadomość prawna organizacji pozarządowych. 

Na dalszych stronach publikacji prezentujemy Państwu imponujący 

dorobek pro bono współpracujących z nami prawników oraz różno-

rodność działań prowadzonych przez organizacje non-profi t. 

Warto podkreślić, że w przeciągu minionego roku grono zaangażowanych 

w program pro bono kancelarii poszerzyło się z 22 do 41. Ponadto 

we współpracy z krakowską Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych 

i wrocławskim Regionalnym Centrum Wspierania Organizacji Pozarzą-

dowych otworzyliśmy dwa biura lokalne: Centrum Pro Bono w Krakowie 

i Wrocławiu. Planujemy również otwarcie biura w Gdańsku, które pro-

wadzone będzie przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania 

Organizacji Pozarządowych. 

Niniejsza publikacja jest jednocześnie podziękowaniem za współpracę 

z nadzieją na współdziałanie w przyszłości.

Zapraszamy do lektury!

Koordynatorki Centrum Pro Bono:

Anna Drozd, Julia Kluczyńska, Dorota Kobylec
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V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy 
Kancelaria Radców Prawnych Casus Iuris

Kancelaria dołączyła do Centrum Pro Bono w 2010 r. Zespół prawników 

składający się z pani Eleonory Szantyr, pani Moniki Dębskiej i pani Anny 

Gosławskiej zaangażował się w cztery sprawy pro bono. Kancelaria 

pomagała Stowarzyszeniu Wiosna, którego misją jest pośredniczenie 

w organizowaniu pomocy. Stowarzyszenie tworzy mechanizmy, dzięki 

którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą pomagać potrzebującym. 

Pomoc ta ma nie tylko wymiar materialny, często polega także na 

wsparciu w rozwoju i dzieleniu się wiedzą. Stowarzyszenie zwróciło 

się z prośbą o przygotowanie opinii prawnej, dotyczącej zwolnienia 

organizacji pozarządowych z obowiązku stosowania ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

Kancelaria Casus Iuris wsparła również Stowarzyszenie Inicjatyw 
Obywatelskich Progres. Wsparcie prawników polegało na pomocy 

w uzyskaniu niewypłaconego wynagrodzenia dla studentów Uniwersyte-

tu Ekonomicznego, biorących udział w programie fi nansowanym ze 

środków unijnych. 

Prawnicy kancelarii świadczyli także bezpłatną pomoc dla Fundacji 
Niewidzialna Ręka z miejscowości Monety, doradzając w sprawie 

uzyskania od fi rmy ubezpieczeniowej odszkodowania dla poparzonego 

dziecka. Fundacja Niewidzialna Ręka została powołana w celu rozpo-

wszechniania kultury i sztuki, szczególnie na terenach wiejskich. Jej misją 

jest ułatwienie zarówno wzajemnego poznania, jak i przyspieszenie 

procesu integracji członków lokalnej społeczności. 

Pomoc kancelarii otrzymało również Stowarzyszenia Jeździeckie 
Osób Niepełnosprawnych Hippoland, które, mimo że wypowiedziało 

fi rmie telekomunikacyjnej umowę, nadal otrzymuje faktury i wezwania 

do zapłaty. Pomoc prawników polegała na wyjaśnieniu tej sytuacji. 

Hippoland zajmuje się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Innowa-

cyjnym działaniem stowarzyszenia jest używanie hipoterapii (terapii 

poprzez jazdę konną) jako metody rehabilitacji.

Program pro bono kancelarii prowadzą pani mecenas Eleonora Szantyr, 

pani Monika Dębska i pani Anna Gosławska.

Bieluk i Partnerzy

Kancelaria przystąpiła do 

Centrum Pro Bono w drugiej 

połowie 2010 r. i podjęła się 

prowadzenia sprawy zgłoszonej przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie. 

Nad sprawą pracowała pani mecenas Anna Piszcz. Stowarzyszenie 

kieruje społeczną Kampanią Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej „pTAK!” 

i w związku z tym projektem ogłosiło przetarg na wykonawcę portalu 

internetowego. Firma, z którą stowarzyszenie podpisało umowę, okazała 

się nierzetelna i nie dotrzymała ustalonych terminów. Gdy stowarzyszenie 

zerwało umowę, fi rma wezwała je do uregulowania pełnej należności 

z jednoczesną zapowiedzią złożenia wniosku o upadłość stowarzyszenia 

oraz wniosku o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej dla 

członków zarządu. Dzięki opinii prawnej przygotowanej przez panią Annę 

Piszcz, stowarzyszenie mogło przygotować się do rozmów z drugą stroną 

umowy, podjąć negocjacje i zawrzeć pozasądową ugodę, przewidującą 

płatność jedynie części kwoty żądanej przez nierzetelnego kontrahenta. 

Program pro bono kancelarii prowadzi pani mecenas Anna Piszcz.
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Budnik, Posnow i Partnerzy

Kancelaria przystąpiła 

do Centrum Pro Bono 

w 2010 r. i zaanga-

żowała się w sprawę zgłoszoną przez Program Przeciw Korupcji, 

prowadzony przez Fundację im. Stefana Batorego. Fundacja zajmuje 

się między innymi wzmocnieniem ochrony prawnej osób, które działając 

w dobrej wierze i w interesie społecznym, ujawniają nieprawidłowości 

w miejscu pracy (whistleblowers). Mecenas Krzysztof Budnik wraz 

z mecenasem Wojciechem Jabłońskim podjęli się reprezentowania 

pracownika, który po ujawnieniu kradzieży na terenie zakładu pracy 

oraz faktu organizowania składek na alkohol spożywany w czasie 

i miejscu pracy, został poddany mobbingowi, a ostatecznie zwolniony. 

Fundacja przystąpiła do postępowania przed sądem pracy w charakterze 

przedstawiciela społecznego. Wyrok może mieć charakter precedensowy.

Program pro bono prowadzą mecenas Krzysztof Budnik i pan Wojciech 

Jabłoński. 

Clifford Chance, Janicka, Namiotkiewicz, 
Dębowski i Wspólnicy 

Kancelaria współpracuje z Centrum 

Pro Bono już trzy lata. Tym razem 

zaangażowała się w sprawę zgło-

szoną przez Fundację Centrum 
Solidarności. Celem fundacji jest upowszechnianie wiedzy o „Solidar-

ności” i jej wpływie na rozwój demokracji w świecie. Fundacja prowadzi 

akcję „Test na solidarność” , polegającą na ogólnoświatowej dystrybucji 

kartek pocztowych. Każda pocztówka to 1 zł przekazany na rzecz Polskiej 

Akcji Humanitarnej. Przy realizacji przedsięwzięcia pojawiło się szereg 

BSO Prawo & Podatki

Kancelaria dołączyła do Centrum Pro 

Bono w 2010 r. i pomogła trzem organi-

zacjom pozarządowym. Wszystkie spra-

wy poprowadzili mecenas Krzysztof 

Bramorski i pan Marcin Mucharski. 

W pierwszej ze zgłoszonych spraw prawnicy pomogli Głogowskiemu 
Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom Amicus poprawnie sformułować 

umowę użyczenia samochodu, należącego do zaprzyjaźnionej fi rmy. 

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną zwierząt i stara się przeciwdziałać 

okrucieństwu wobec nich. Kształtuje także pozytywny stosunek do 

zwierząt. 

Drugą kwestią, w jaką zaangażowała się kancelaria, było udzielenie 

porady prawnej Stowarzyszeniu Przyjazne Piekary. Głównym celem 

stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju gminy Piekary i repre-

zentowanie interesów jej mieszkańców. Pomoc prawna dotyczyła formy, 

w jakiej sołtys Piekar może przekazać stowarzyszeniu część należących 

do sołectwa gruntów, jak również kwestii podatkowych. Do zadań 

stowarzyszenia należy działanie na rzecz rozwoju Piekar oraz ich walorów 

rekreacyjnych i turystycznych. 

Kancelaria pomogła również Stowarzyszeniu Przyjaciół Książki dla 
Młodych (polska sekcja IBBY), którego celem jest propagowanie czytania 

książek. Prawnicy wsparli stowarzyszenie w poprowadzeniu negocjacji 

z fi rmą fundraisingową. Celem tych negocjacji było zawarcie korzystnej 

umowy ze specjalistą od zdobywania funduszy na działalność statutową. 

Stowarzyszenie stawia sobie za cel jednoczenie środowisk profesjonalnie 

związanych z książką dla dziecka. Wspiera i promuje książki wartościowe 

pod względem literackim, plastycznym i edytorskim.

Program pro bono kancelarii prowadzi pani Marzena Hełmecka. 
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przez Urząd Marszałkowski. Mecenas Maciej Domagała i pan 

Michał Szczegielniak przygotowali skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego przeciwko Urzędowi Marszałkowskiemu w sprawie 

odmowy dofi nansowania w części projektu, a obecnie trwają czynności 

przygotowawcze przed wniesieniem powództwa do sądu cywilnego. Ze 

względu na dobro sprawy nie możemy podać nazwy tej organizacji. 

Program Centrum Pro Bono w kancelarii prowadzą mecenas Maciej 

Domagała oraz  pani Anna Mazur – Milczanowska.

Filipek & Kamiński

Kancelaria przystąpiła do Centrum 

Pro Bono w 2010 r. i pomogła trzem 

organizacjom non-profi t.

Wszystkie fundacje związane są niezwykle skomplikowanymi przepisami 

ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i fi nansowania 

terroryzmu. Jest to regulacja mało znana w środowisku organizacji 

pozarządowych, zwłaszcza wśród organizacji niewielkich i działających 

lokalnie. Fundacja Doliny Baryczy nie była niestety świadoma 

obowiązków wynikających z tej ustawy, otrzymała zarzuty karne 

i została poddana kontroli skarbowej. Mimo że urząd skarbowy stwier-

dził, iż w okresie obowiązywania ustawy fundacja nie przeprowadzała 

żadnych transakcji objętych tą ustawą, Ministerstwo Finansów wysłało 

do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przez organizację 

przestępstwa. Nawet komisariat policji w Miliczu zwrócił się do 

prokuratury z wnioskiem o umorzenie sprawy w trakcie dochodzenia 

ze względu na niską szkodliwość społeczną. Jednak prokuratura nie wy-

raziła zgody na umorzenie postępowania i sprawa trafi a na drogę są-

dową. Od mecenasa Huberta Ząbka Fundacja Dolina Baryczy otrzymała 

poradę jak sprawę dalej poprowadzić. Finał okazał się pomyślny dla 

organizacji, gdyż otrzymała wyrok w zawieszeniu. 

zagadnień prawnych, dotyczących przede wszystkim gromadzenia 

danych osobowych, których wyjaśnienia podjęli się z ramienia kancelarii 

pani Katarzyna Szymielewicz, mecenas Krzysztof Hajdamowicz oraz pan 

Marcin Czarnecki.

Pani Magda Cybulska i pan Marcin Czarnecki pomogli także Fundacji 
Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych (w skrócie FISE). Fundacja 

prowadzi m. in. działalność badawczą i naukową dotyczącą polskiego 

rynku pracy i rozwoju zawodowego osób w szczególnie trudnych 

sytuacjach życiowych. Jeden z programów fundacji adresowany jest 

do osób rozwijających własne inicjatywy, łączące cele społeczne 

z prowadzeniem działalności gospodarczej (przedsiebiorstwa społeczne). 

W ramach współpracy z fundacją prawnicy Cliff ord Chance konsultowali 

pomysły tych osób pod względem praw autorskich.

Program pro bono Kancelarii Cliff ord Chance prowadzą mecenas Bartosz 

Krużewski – partner w Kancelarii i pani Katarzyna Szymielewicz.

CWW S.Cetera. M.Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy

Pierwszą sprawą, w jaką po 

przystąpieniu do Centrum Pro 

Bono w 2010 r. zaangażowała 

się kancelaria, było udzielenie porady prawnej Federacji Organizacji 
Służebnych Mazowia. Federacja zrzesza i wspiera 48 organizacji 

pozarządowych z terenu Mazowsza. Pani mecenas Agnieszka Bielańska 

– Zdziennicka i pani Malwina Kaźmierczak odpowiedziały na pytania 

Federacji dotyczące prawa pracy. 

Drugą sprawą, którą zajęła się kancelaria, było udzielenie pomocy 

fundacji zajmującej się aktywizacją zawodową mieszkańców wsi. 

Jeden z realizowanych przez fundację programów fi nansowany był 

ze środków publicznych a jego rozliczenie zostało zakwestionowane 
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Prawnicy kancelarii - mecenas Jurand Chojnicki oraz pani Marta Janicka 

zaangażowali się w pomoc prawną Fundacji Vide Supra. Fundacja chcąc 

zdobyć fundusze na działalność statutową, planowała wydanie albumu 

kulinarnego i skorzystała z pomocy kancelarii przy opracowaniu umów 

z autorami przepisów i tekstów. 

Z pomocy kancelarii skorzystała również Fundacja Civis Polonus. Jej 

celem jest rozwijanie postaw obywatelskich i budowa państwa jako 

wspólnoty otwartych, kompetentnych i zaangażowanych obywateli. 

Fundacja składała wniosek dotyczący projektu realizowanego wspólnie 

z innymi organizacjami. Już w trakcie składania wniosku wymagane 

było podpisanie umów między organizacjami tworzącymi partnerstwo. 

Umowy dla fundacji przygotował mecenas Krzysztof Sech. 

Program pro bono kancelarii prowadzi pani Renata Celeban – Filipek.

Foryś Wojciechowski

Program pro bono kancelarii 

obejmował w 2010 r. zarówno 

sprawy cywilne, jak i sprawy 

karne związane z tematyką ekologiczną, w szczególności dotyczące  

ustawy o ochronie praw zwierząt. 

Fundacja Herosi  otrzymała od kancelarii bezpłatną pomoc prawną 

w sprawie związanej z ochroną dóbr osobistych. Fundacja Herosi 

promuje ideę pomagania innym, szczególnie dzieciom chorym, 

niepełnosprawnym i osobom zagrożonym patologią społeczną. 

W działania fundacji włączają się znani sportowcy m.in. kadra polskich 

siatkarzy i siatkarek, polscy piłkarze ręczni, tenisiści oraz lekkoatleci. 

Dzięki wspólnym akcjom udało się wyposażyć dziecięcy oddział 

onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w sprzęt medyczny 

o wartości 160 000 zł. Wspomniana sprawa dotyczyła obraźliwego 

artykułu oczerniającego fundację, jej wiceprezesa oraz współpracujących 

z nią sportowców, którzy promują swoim wizerunkiem działania 

Herosów. Artykuł został umieszczony na blogu internetowym i szybko 

rozpowszechniony w sieci. Kwestią ochrony naruszonych dóbr oso-

bistych i uzyskaniem odpowiedniego zadośćuczynienia zajęli się pani 

Agnieszka Wojciechowska oraz pan Grzegorz Ogarek.

Kolejną sprawą, jakiej wspólnie podjęli się pani Agnieszka Wojciechowska 

oraz pan Mateusz Stankiewicz, jest pomoc Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Almanachu Muszyny. Pomoc dotyczyła rejestracji baz danych fun-

datorów i stypendystów - zgodnie z ustawą o ochronie danych oso-

bowych. Głównym celem stowarzyszenia jest działalność wydawnicza, 

prowadzenie programu stypendialnego  i organizacja wystaw. 

Z pomocy kancelarii skorzystało także Stowarzyszenie Ochrony 
Zwierząt Ekostraż, które zwróciło się o pomoc w sprawie dotyczącej 

krzywdzonych psów. Stowarzyszenie Ekostraż złożyło do prokuratury 

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego 

na niedopełnieniu obowiązków służbowych przez burmistrza gminy. 

Obowiązki te wynikają z ustawy o ochronie praw zwierząt, w tym 

wypadku chodziło o zaniedbanie psów znajdujących się w schronisku 

dla zwierząt. Stowarzyszeniu zależało na tym, aby ubiegać się o status 

strony postępowania (dotychczas prokuratura odmawiała organizacji 

pozarządowej takiego statusu). Dzięki pomocy kancelarii stowarzyszenie 

złożyło dwa zażalenia na decyzję prokuratury. Sprawę prowadzili: pani 

Agnieszka Wojciechowska oraz pan Maciej Odrobina

Program pro bono kancelarii prowadzi pani Agnieszka Wojciechowska.
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Gide Loyrette Nouel Tokarczuk, Jędrzejczyk 
i Wspólnicy 

Program pro bono kancelarii koncentruje się 

na pomocy organizacjom pozarządowym 

w dziedzinie prawa podatkowego, prawa 

nieruchomości, prawa pracy oraz prawa 

własności intelektualnej.

Maciej Grela wygrał precedensową sprawę przed Naczelnym Sądem 

Administracyjnym, dotyczącą podatku VAT od pomocy prawnej pro 

bono. Batalia o zniesienie podatku VAT od bezpłatnej pomocy prawnej 

to w dużej mierze spór z Ministerstwem Finansów w sprawie interpretacji 

obowiązujących przepisów. W tej sprawie wypowiedział się w marcu 

2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny - orzekł, że działalność pro bono 

jest związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a zatem nie powinna 

być opodatkowana podatkiem VAT. 

Ważnym stałym elementem programu pro bono kancelarii jest 

bezpłatne doradztwo dla Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH). Krzysztof 

Ciepliński opracował dla PAH wzory umów o dostawę oprogramowania 

komputerowego dla fundacji, a także wzory na wszelkie działania 

reklamowe na łamach Gazety Wyborczej i portalu wydawnictwa Agora 

S.A. (m.in. Podarnik.pl). Ewa Opalińska i Maciej Grela pomagają także 

PAH w rozliczeniach podatkowych oraz w kwestiach celnych (import 

produktów z krajów Trzeciego Świata do Polski w celu sprzedaży 

internetowej). Monika Sojda-Gerwatowska stworzyła dla PAH regulaminy 

pracownicze i szkoleniowe.

Alicja Lidzińska jest od 3 lat zaangażowana w pomoc prawną na rzecz 

Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!. Fundacja 

prowadzi kampanie informacyjne, propaguje etyczne traktowanie 

zwierząt i zapewnia pomoc dla schronisk. Alicja Lidzińska przygotowała 

dla fundacji szereg opinii prawnych dotyczących spraw związanych 

ze znęcaniem się nad zwierzętami m.in. w kwestii farm futerkowych 

czy niehumanitarnego transportu zwierząt. Pomogła również fundacji 

przygotować zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa 

polegającego na sprzedaży kocich futer oraz doradzała, jak egzekwować 

przepisy ustawy o ochronie zwierząt przez Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii.

Oprócz spraw karnych prawnicy pomagają także w przygotowywaniu 

materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych, dotyczących projektów 

prowadzonych przez fundację, takich jak: przeciwdziałanie hodowli 

zwierząt futerkowych oraz inne działania służące poprawie losu 

zwierząt w Polsce. Kancelaria uzupełnia działalność pro bono fi lantropią 

przekazując Vivie! środki fi nansowe przeznaczone na konkretne programy 

– między innymi ufundowała kojce dla bezdomnych psów w schronisku 

należącym do fundacji pod Grójcem. Kancelaria organizuje także wśród 

pracowników zbiórki rzeczy i karm, które fundacja przekazuje do swoich 

podopiecznych schronisk.

Kancelaria wspierała Fundację Habitat for Humanity. Maciej Grela pomaga 

w kwestiach opodatkowania nabytych przez fundację nieruchomości na 

terenie Polski. Natomiast Andrzej Lulka, Marcin Jasiński i Tomasz Roszczyc 

pomagają fundacji w kwestiach prawa nieruchomości, istotnego podczas 

powstawania nowych domów dla ubogich rodzin.

Kancelaria zaangażowala się również w pomoc na rzecz Stowarzyszenia 

Wzajemnej Pomocy Członków Legii Honorowej, która nadzoruje budowę 

pomnika Napoleona na Placu Powstańców w Warszawie.

Bezpłatną pomoc kancelarii otrzymała też Fundacja Kocialandia. 

Maciej Grela podważył decyzję Prezydent M. St. Warszawy dotyczącą 

trzyletniego zakazu korzystania ze środków publicznych dla fundacji, 

co było jednoznaczne z jej zamknięciem. Fundacji, która corocznie 

rozlicza prawidłowo dotacje w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych, 

zakwestionowano dwie faktury na łączną symboliczną kwotę 400 zł. 
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Charakter popełnionego błędu oraz przyjęta przez urzędników mylna 

interpretacja przepisów kosztowała pracowników oraz zarząd fundacji 

bardzo dużo czasu i stawiała pod znakiem zapytania dalszą działalność 

tej organizacji. Na szczęście, po toczącym się przeszło rok postępowaniu, 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało rację fundacji. 

Program pro bono kancelarii prowadzi Katarzyna Buczkiewicz.

Jakubowska – Siwko & Kołtuniak

Pani mecenas Ewa Kołtuniak 

była zaangażowana w sprawy 

pro bono, pracując wcześniej 

w dużej fi rmie prawniczej. Gdy założyła własną kancelarię, kontynuowała 

współpracę z Centrum Pro Bono.

Sprawa, jaką zajęła się kancelaria, polegała na udzieleniu porady prawnej 

Fundacji Dom Kultury. Fundacja zajmuje się działalnością edukacyjno-

kulturalną, wspomagając osoby, które mają ograniczony dostęp do 

nauki i sztuki. Współpracuje z uchodźcami, mniejszościami religijnymi 

i etnicznymi. Fundacja, w wyniku działań nierzetelnej księgowej, utraciła 

całą dokumentację księgową z ostatnich dwóch lat. Pani mecenas 

Ewa Kołtuniak doradziła, jakie działania należy podjąć, aby odzyskać 

dokumenty i zapewnić fundacji bezpieczeństwo. 

Program pro bono kancelarii prowadzi pani mecenas Ewa Kołtuniak.

Kaczor, Klimczyk, Pucher,Wypiór

Kancelaria współpracuje 

z Centrum Pro Bono od 

dwóch lat i w 2010 r. 

bezpłatnie przygotowała ekspertyzę prawną dla Fundacji Greenpeace 

Polska, dotyczącą upraw zmodyfi kowanych genetycznie roślin. 

Współpraca kancelarii z Fundacją Greenpeace obejmuje również 

kompleksowe doradztwo prawne. Pani Dominika Kołodziejska - Koza 

odpowiada na wszystkie pytania związane z interpretacją ustawy 

z 2001 r. o żywności modyfi kowanej genetycznie (GMO), jest także 

autorką opinii prawnych prezentowanych później Ministrowi Środowiska, 

rządowi i posłom. Pani mecenas przygotowuje również propozycje 

zapisów w sprawach, które zdaniem Greenpeace wymagają zmian. 

Program pro bono kancelarii prowadzą mecenas Radosław Skowron 

i mecenas Grzegorz Zawada.

K & L Gates Jamka

W 2010 r. kancelaria podjęła 

się prowadzenia trzech spraw 

zgłoszonych do Centrum Pro Bono.

W pierwszej z nich świadczyła bezpłatne doradztwo prawne Stowarzy-
szeniu Parafi ada im. św. Józefa Kalasancjusza. Stowarzyszenie wspiera 

dzieci i młodzież w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w swoich 

działaniach nawiązuje do tradycji szkoły pijarskiej. Pan Jan Kaczmarczyk 

z kancelarii odpowiedział na pytania stowarzyszenia dotyczące procedur 

zamówień publicznych. 

Fundacja Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt Viva! prowadzi 

kampanie informacyjne, propaguje etyczne traktowanie zwierząt i zapew-

nia pomoc rzeczową dla schronisk. Fundacja w wyniku wprowadzenia 

w błąd przez inną organizację poniosła poważne straty fi nansowe. 

Pani mecenas Agnieszka Wojciechowska bezpłatnie przygotowała dla 

Vivy! pozew w tej sprawie, a sprawa zakończyła się sukcesem w sądzie 

I instancji.  

Z pomocy kancelarii korzystała również Fundacja TUS, która zgłosiła do 
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Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Program pro bono kancelarii 

charakteryzuje doradztwo organi-

zacjom non-profi t, potrzebującym 

profesjonalnej pomocy w problemach związanych z prawami 

autorskimi. Właśnie praw autorskich dotyczyła pomoc udzielona przez 

kancelarię Stowarzyszeniu Turning Sounds. Celem stowarzyszenia jest 

prowadzenie działalności kulturalnej, w szczególności upowszechnianie 

interdyscyplinarnych zjawisk sztuki współczesnej związanych z muzyką, 

wspieranie kompozytorów, wykonawców i artystów multimedialnych 

z różnych środowisk i kręgów kulturowych. Z działalnością statutową 

łączy się często konieczność zawierania umów chroniących prawa 

autorskie, a także wyjaśniania związanych z tym wątpliwości. Pani Natalia 

Bartsch odpowiedziała na pytania stowarzyszenia oraz konsultowała 

brzmienie podpisywanych umów. Pan Wiktor Rainka i pan Piotr Popiel 

podjęli się natomiast konsultacji treści umów o dzieło z przeniesieniem 

praw autorskich oraz naniesienia korekty na wybranych umowach dla 

Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Warszawska Gmina 

Żydowska to organizacja skupiająca osoby pochodzenia żydowskiego, 

mieszkające w Warszawie, Lublinie oraz Białymstoku, prowadząca 

działalność religijną, dobroczynną oraz edukacyjno-kulturalną.

Program pro bono prowadzi mecenas Maciej Ślusarek – wspólnik 

kancelarii i pani Jolanta Lisicka.

Linklaters C., Wiśniewski i Wspólnicy 

Kancelaria Linklaters współpracuje

z Centrum Pro bono od trzech lat. 

W 2010 r. można jednak zaobser-

wować wzrost liczby podjętych spraw, a także ich rozszerzenie 

Centrum Pro Bono pytanie dotyczące prawa pracy. Fundacji  doradzały 

pani mecenas Małgorzata Lesiak-Ćwikowska oraz pani Edyta Krukowska 

– Szczerba.

Program pro bono kancelarii prowadzą pani mecenas Agnieszka 

Suchecka – Tarnacka oraz pan Jan Kaczmarczyk.

Krassowski

Kancelaria Krassowski współpracuje 

z Centrum Pro Bono już od dwóch lat 

i kontynuuje bezpłatne doradztwo dla 

organizacji pozarządowych. W 2010 r. pan Michał Prochwicz doradzał 

organizacjom w trzech sprawach. Pierwsza z nich została zgłoszona przez 

Fundację Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych (FISE) i dotyczyła 

skomplikowanych przepisów związanych z pomocą publiczną dla 

podmiotów ekonomii społecznej np. dla spółek typu non-profi t lub 

zakładów aktywizacji zawodowej. Pan Michał Prochwicz i pan Michał 

Włodarczyk pomogli fundacji przygotować strategię prezentacji tej 

sprawy zarówno ustawodawcy, jak i Komisji Europejskiej. 

Pan Michał Prochwicz odpowiedział na pytanie zadane przez 

Stowarzyszenie Klon/Jawor o odpowiedzialność członków władz 

w organizacjach pozarządowych, a także na prośbę Fundacji Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego wyjaśnił kwestię podpisywania umów 

między organizacją pozarządową a członkami jej zarządu. 

Program pro bono kancelarii prowadzą pani Agnieszka Grzęda – Woch 

i pan Michał Prochwicz. 
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tematyczne. Dotychczas większość podjętych spraw dotyczyła prawa 

podatkowego, w 2010 r. w działalność pro bono włączyli się także 

prawnicy z innych działów.

Zespół kancelarii zaangażował się dotychczas w sprawę Fundacji 
Centrum Edukacji Obywatelskiej (w skrócie CEO). Fundacja działa 

w celu podnoszenia poziomu edukacji w Polsce poprzez prowadzenie 

nieodpłatnego doskonalenia bibliotekarzy, nauczycieli szkół i placówek 

oświatowych. Fundacja poniosła poważne straty w wyniku działań 

nieuczciwego pracownika. Pani Olga Górska pomogła CEO przygotować 

odpowiednie procedury, aby podobna sytuacja nie powtórzyła się 

w przyszłości. 

Kancelaria podjęła się również prowadzenia sprawy zgłoszonej przez 

Fundację Sendzimira. Fundacja działa na rzecz zrównoważonego 

rozwoju i podczas realizacji jednego z projektów powstały wątpliwości 

związane z interpretacją zapisów w umowie ze sponsorem. Niejasna 

klauzula dotyczyła kwestii przeniesienia praw autorskich, co z perspek-

tywy sponsora - instytucji publicznej - miało wpływ na nieuznanie 

poniesionych przez fundację kosztów. Pani mecenas Gabriela Trębicka 

przygotowała opinię prawną, która wspierała stanowisko fundacji 

i została wykorzystana w rozmowach z drugą stroną umowy. Strategię 

negocjacji konsultowała również pani mecenas Karolina Czernicka - Kuhl.

Program pro bono kancelarii koordynuje pani mecenas Karolina 

Czernicka - Kuhl.

Kancelaria Łatała i Wspólnicy

Kancelaria przystąpiła do Centrum Pro 

Bono w 2010 r. i dynamicznie rozwija 

swoją działalność, pomagając trzem 

organizacjom pozarządowym.

Kancelaria udzieliła pomocy prawnej Komitetowi Obywatelskiemu na 
Rzecz Przejrzystości w Polityce Kulturalnej Miasta Krakowa. Komitet 

ten został zawiązany w celu dbania o transparentność polityki kulturalnej 

Krakowa wobec instytucji kultury. Sprawa dotyczyła treści ogłoszonego 

konkursu na dyrektora galerii sztuki współczesnej Bunkier Sztuki 

w Krakowie. Na prośbę komitetu pani mecenas Dorota Szlachetko-Reiter 

oraz pan Mariusz Baran przygotowali propozycję zmian, zapewniających 

sprawny i transparentny  proces rekrutacji. Pan Mariusz Baran udzielał 

również odpowiedzi na pytania komitetu o zasadność i kompletność 

warunków przystąpienia do konkursu, a także o możliwość domagania 

się od organizatora konkursu doprecyzowania zbyt ogólnych określeń. 

Kancelaria pomogła również Stowarzyszeniu Nowy Hutnik 
2010, przygotowując objaśnienia przepisów prawa podatkowego. 

Stowarzyszenie prowadzi czwartoligową drużynę piłkarską, a sprawa 

dotyczyła kontuzjowanego piłkarza i rozliczenia kosztów za jego leczenie. 

Sprawę prowadził pan mecenas Kamil Kosior.

Kancelaria pomogła również Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym (w skrócie PSOUU) w sprawie 

dotyczącej zwolnienia niekompetentnego pracownika, który zwrócił się 

do sądu pracy po otrzymaniu wypowiedzenia. Kancelaria reprezentowała 

organizację jako stronę w krakowskim sądzie. Sprawę prowadził pan 

Mariusz Baran i pani mecenas Dorota Szlachetko-Reiter.

Program pro bono kancelarii prowadzi Pani Karolina Szulęcka. 

Majchrzak Brandt & Wspólnicy 

Program pro bono kancelarii w 2010 r. to pomoc dla organizacji 

pozarządowych zajmujących się edukacją i kulturą.

Pomoc kancelarii otrzymało Rudzkie Stowarzyszenie Kulturalno
-Oświatowe. Stowarzyszenie działa na terenie wsi Rudze i od 2000 
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roku prowadzi szkołę podstawową. W związku z niewystarczającą 

ilością środków stowarzyszenie zmuszone jest pozyskiwać fundusze 

z różnych źródeł, by wesprzeć działalność dydaktyczno-wychowawczą 

placówki. Pani mecenas Natalia Jabłońska wyjaśniała wątpliwości 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i wynajmowaniem 

pomieszczeń szkolnych.  

Pani mecenas Natalia Jabłońska pomogła również Fundacji Rozwoju 
Teatru „Nowa Fala” sprawdzając, czy - przetłumaczona wcześniej 

z języka niemieckiego na język polski - umowa jest zgodna z polskim 

prawem. Konsultacja prawna dotyczyła również aspektów podatkowych  

zawierania umów z obcokrajowcami. Fundacja wspiera i integruje 

artystów związanych z teatrem i kulturą, koordynuje wymianę kulturową 

między twórcami z Polski, a twórcami z innych krajów.

Program pro bono kancelarii prowadzi pan Sebastian Kaczmarek. 

Maruta i Wspólnicy

Kancelaria Maruta i Wspólnicy 

zaangażowana jest w działal-

ność pro bono w dwojaki 

sposób – doradza organizacjom non-profi t, koncentrując się na prawie 

cywilnym i prowadzi także projekty edukacyjne. W 2010 roku kancelaria 

zaangażowała się w aż 9 spraw pro bono. 

Pierwsza z nich została zgłoszona przez Fundację Urszuli Jaworskiej, 
której głównym celem jest rozwój banku dawców szpiku oraz wszech-

stronna pomoc chorym onkologicznie. Fundacja została wprowadzona 

w błąd przez fi rmę sprzedającą domeny internetowe przez telefon. 

Firma twierdziła, że podczas rozmowy telefonicznej została zawarta tzw. 

umowa na odległość. Mecenas Marcin Maruta udzielił porady prawnej 

związanej z potencjalnym sporem.

Do kancelarii zwróciła się także Fundacja Wspierania Inicjatyw 
Ekologicznych. Fundacja udostępnia subdomeny dla różnych inicjatyw 

społecznych. Na jednej z takich stron znalazła się mapa, do której 

prawa zgłosiło przedsiębiorstwo kartografi czne, żądając jednocześnie 

stosownego wynagrodzenia za zamieszczenie grafi ki. Mecenas Marcin 

Maruta przygotował pisma w sprawie.

Kolejną sprawą pro bono była kwestia skonstruowania umowy, w której 

Fundacja Ashoka - Innowatorzy dla Dobra Publicznego przekazała 

japońskiemu wydawcy prawa do wydania książki „Architekci zmiany: 

innowacje dla osób z niepełnosprawnością”. Ashoka – Innowatorzy dla 

Dobra Publicznego to globalne stowarzyszenie osób, które wprowadzają 

w życie systemowe rozwiązania najważniejszych problemów 

społecznych. Umowę przygotował mecenas Marcin Maruta.

Kancelaria pomogła również Stowarzyszeniu Bardziej Kochani. 
Mecenas Marcin Maruta i pani Ewa Bereszko przygotowali propozycję 

zapisów w umowach z podopiecznymi stowarzyszenia, korzystającymi 

ze środków uzyskanych w ramach kampanii 1%.

Kolejną sprawę dotycząca praw autorskich zgłosiła Fundacja Domi-
nikański Ośrodek Liturgiczny, która zamierzała wydać kompozycje 

muzyczne. Śpiewnik miał zawierać utwory dawne oraz współczesne. 

Kancelaria zajęła się kwestią weryfi kacji umowy licencyjnej zawartej 

przez fundację z autorami tych utworów. Dzięki zaangażowaniu 

kancelarii fundacja była w stanie zawrzeć blisko 25 umów z autorami 

kompozycji. Wkład kancelarii nie ograniczył się wyłącznie do weryfi kacji 

przedstawionej umowy, ale dzięki pomocy prawników, w szczególności 

pana Romana Biedy, powstał nowy wzór umowy, zabezpieczający 

interesy wydawcy i autorów. 

Pan Marcin Serafi n dwukrotnie doradzał Ogólnopolskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych (w skrócie OFOP). Federacja zrzesza 90 

organizacji non-profi t z całej Polski. 
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Pierwsza sprawa związana była z rozliczeniem dotacji, jaką federacja 

otrzymała od instytucji publicznej. Powstała wątpliwość, czy ustalenia 

zawarte w aneksie do umowy obowiązują od momentu podpisania 

aneksu, czy może wcześniej od chwili podpisania pierwszej umowy. 

Miało to zasadnicze znaczenie dla uznania przez sponsora poniesionych 

kosztów. Wyjaśnienia pana Marcina Serafi na rozwiały wątpliwości i na ich 

podstawie uznano wydatki, a federacja uniknęła konieczności zwrotu 

części dotacji. Natomiast w drugiej interwencji organizacja ubiegała się 

o dotację i jej wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych. Podstawą 

do złożenia odwołania było znalezienie omyłki, która wynikała z błędów 

w systemie kształtowania kryteriów konkursowych PO Kapitał Ludzki.

Natomiast w ramach działalności edukacyjnej prawnicy kancelarii 

przygotowali dwa bezpłatne szkolenia dla pracowników portalu 

www.ngo.pl. Portal ten stanowi najważniejsze i najbardziej aktualne 

źródło wiedzy o organizacjach non-profi t w Polsce. Pierwsze spotkanie 

poświęcone było prawom autorskim i poprowadził je mecenas Marcin 

Maruta, a drugie szkolenie dotyczyło prawa prasowego i zostało zreali-

zowane przez pana Romana Biedę. 

Program pro bono prowadzi wspólnik kancelarii - mecenas Marcin 

Maruta.

Gabriela Morawska-Stanecka, Marek Stańko 

Kancelaria w 2010 r. pomogła 

fundacjom i stowarzyszeniom aż 

w 10 sprawach. W pierwszej z nich 

Fundacja Inicjatyw Społeczno 
– Ekonomicznych (FISE) zwróciła się do Centrum Pro Bono z prośbą 

o pomoc przy przeprowadzeniu procedury zastrzeżenia nazwy fundacji 

oraz prowadzonego przez nią portalu. Pani Ewelina Basta oraz pani Anna 

Pilzak udzieliły wszelkich wyjaśnień związanych z procedurą rejestracji 

oraz przygotowaniem dokumentów. 

Pani Ewelina Basta udzieliła również wsparcia prawnego Fundacji 
„Niewidzialna Ręka”. Fundacja monitoruje plany inwestycyjne fi rm, 

które budują farmy wiatrowe w gminie. W trosce o lokalnych rolników, 

którzy - bez fachowych konsultacji prawnych - zawarli umowy wyrażając 

tym samym zgodę na postawienie na ich ziemi wiatraków, fundacja 

zwróciła się o dokonanie interpretacji tak zawartych umów.

Kolejną sprawą, którą poprowadziła pani Ewelina Basta, jest pomoc dla 

Fundacji Ekologik. Fundacja ze względu na brak środków fi nansowych 

zdecydowała się na likwidację, a pomoc kancelarii polegała na wyjaśnia-

niu etapów procedury likwidacji. 

Kancelaria udzieliła też kompleksowego wsparcia Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika. Organizacja zwróciła się z prośbą 

o pomoc przy założeniu działalności gospodarczej oraz wyjaśnieniu 

kwestii związanych z pomocą publiczną. Pani Ewelina Basta wraz 

z mecenas Gabrielą Morawską-Stanecką pomogły organizacji powołać 

i zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka non

-profi t to rozwiązanie, które pozwala organizacjom pozarządowym na 

tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych lub wykluczonych 

społecznie i sprzedawanie towarów bądź usług po cenach rynkowych. 

Cały zysk przekazywany jest na działalność statutową organizacji 

pozarządowej, która jest jedynym właścicielem spółki. Obie panie  

przygotowały też ekspertyzę dotyczącą pomocy publicznej. W dalszej 

kolejności wyjaśniły organizacji przepisy i obowiązki wynikające 

z ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi i praniu brudnych pieniędzy. 

Pomogły także w interpretacji znowelizowanej ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Pani mecenas Gabriela Morawska-Stanecka zaangażowała się również 

w sprawę zgłoszoną przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 
Eff ata, działające na rzecz lokalnej społeczności. Razem z panem Jakubem 

Kołodziejczykiem przygotowali ekspertyzę dotyczącą rozliczenia dotacji 

otrzymanej od wojewody wielkopolskiego.
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Kancelaria pomogła również Stowarzyszeniu Rynku E-commerce. 

Firmy, które zajmują się handlem elektronicznym i spełniają określone 

standardy, otrzymują prawo wykorzystania znaku promocyjnego 

(towarowego) stowarzyszenia. Pan Kamil Rutkowski przygotował 

prawidłowy wzór umowy z fi rmami, które chcą skorzystać ze znaku 

stowarzyszenia.

Bezpłatną pomoc kancelarii otrzymała również Fundacja „Bank 
Żywności SOS”. Celem fundacji jest uzyskiwanie żywności zagrożonej 

zmarnowaniem, a następnie przekazywanie jej najbiedniejszym miesz-

kańcom województwa mazowieckiego. Od 1994 roku fundacja prze-

kazała potrzebującym ponad 27 tysięcy ton pełnowartościowych 

artykułów spożywczych. Pani Anna Łapeta doradzała fundacji w sprawie 

ewentualnego wykorzystania wizerunku osoby prywatnej w materiałach 

promocyjnych. 

Kolejną sprawę zgłosiła Fundacja Fantango. Fundacja działa w celu 

poprawy jakości życia lokalnej społeczności, a w szczególności dzieci 

i młodzieży, w Czerniejewie. Prowadzi  centrum kultury w budynku 

otrzymanym od miasta. W obiekcie tym konieczne było przeprowadzenie 

gruntownego remontu. Fundacja zwróciła się z pytaniem, jak 

rozwiązać sprawę poniesionych nakładów. Pani Małgorzata Bołdys - 

Labocha zaproponowała sporządzenie aneksu do umowy użyczenia, 

uwzględniającego przekazanie budynku po 3 latach użytkowania na 

własność fundacji.

Pani mecenas Gabriela Morawska-Stanecka oraz pan Marcin Bucki 

doradzali Stowarzyszeniu Ptaki Polskie w sprawie grożącego  sporu 

sądowego z nieuczciwym  kontrahentem. 

Natomiast pani Katarzyna Kazanecka doradzała studenckiemu 

Stowarzyszeniu Campus w sprawie wezwania do zapłaty, kierowanego 

przez wierzyciela do osoby, która pięć lat temu przestała być prezesem 

i członkiem stowarzyszenia.

Program pro bono prowadzą pani mecenas Gabriela Morawska- Stanecka 

– wspólnik kancelarii oraz pani Ewelina Basta.

Peter Nielsen & Partners

W 2010 r. kontynuowała 

swoje wsparcie dla Centrum 
Inicjatyw Społecznych 

w sporze z instytucją 

publiczną, dotyczącym interpretacji umowy na dotację dla organizacji 

studenckiej. Zmiana kursu euro pomiędzy dniem przekazania dotacji, 

a zaakceptowaniem rozliczenia programu przez Narodową Agencję, 

naraziła organizację na stratę prawie 5 000 zł. Pani Małgorzata 

Lewandowska podjęła starania o uznanie kursu z dnia zawarcia umowy.

Pani Małgorzata Lewandowska podjęła się również udzielenia porady 

prawnej Towarzystwu Wspierania Świetlicy Integracyjnej „Bratki”. 
Stowarzyszenie już nie działa, a jego założyciele chcą je zlikwidować. Pani 

Małgorzata Lewandowska doradziła stowarzyszeniu, jakie kroki powinno 

podjąć, aby jak najszybciej zakończyć procedurę likwidacyjną. 

Kolejną sprawą, którą zajęła się kancelaria była pomoc Fundacji Na Rzecz 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Razem Do Celu”. Głównym 

celem organizacji jest pomoc w życiowym usamodzielnieniu się osób 

niepełnosprawnych oraz umożliwianie im pełnego uczestnictwa we 

wszystkich sferach życia. Pan Mirosław Stefanik konsultował brzmienie  

uchwały zarządu. 

Kancelaria pomogła również Stowarzyszeniu „Monety”. Stowarzy-

szenie zrzesza mieszkańców wsi Monety, których zaniepokojenie 

wzbudził pogarszający się stan opuszczonego budynku szkolnego 

w centrum wsi. Pani Małgorzata Lewandowska oraz pan Lech Gniady 

wyjaśnili  stan prawny budynku i wskazali możliwości podjęcia dalszych 

kroków, które umożliwią jego renowację.
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Program pro bono kancelarii prowadzi pani Małgorzata Lewandowska.

Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy 

Program pro bono kancelarii 

koncentruje się na bezpłatnym 

doradztwie podatkowym dla 

organizacji pozarządowych. Pan 

mecenas Marcin Romańczuk pomógł Stowarzyszeniu Ludzi Dobrej Woli 
„Raj” z Bielska Podlaskiego. Stowarzyszenie zapewnia wsparcie osobom 

w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych, w tym ubogim seniorom 

i osobom wychodzącym z bezdomności. W swojej działalności korzysta 

- na podstawie umowy użyczenia - z działki należącej do gminy. Gdy, 

w związku z rozwojem działalności, stowarzyszenie postanowiło powołać 

spółdzielnię socjalną, powstał obowiązek uregulowania podatku rolnego 

od zajmowanej działki. 

Program pro bono kancelarii prowadzi pani Agnieszka Ambroziak.

Nosowski, Konratowski i Wspólnicy

Kancelaria zaangażowała się w doradztwo 

na rzecz Ligi Ochrony Przyrody - najstarszej 

w kraju organizacji (została założona 

w 1928 r.) zajmującej się ochroną przyrody 

i środowiska. Jeden z oddziałów LOP wy-

pełnił przesłaną pocztą ankietę - przedsta-

wioną jako bezpłatne uaktualnienie da-

nych w bazie instytucji. W następstwie tych działań zarząd główny LOP 

w Warszawie otrzymał od niemieckiej spółki żądanie zapłaty opiewa-

jące na kwotę prawie 2 000 euro. Odział LOP nie miał ani wymaganej 

osobowości prawnej, ani intencji zawarcia umowy z niemiecką fi rmą. Pan 

mecenas Radosław Nosowski i Pani Ewa Marciniak zajęli się oceną prawną 

sytuacji i przygotowała pismo w sprawie. W wyniku korespondencji 

z kancelarią fi rma wycofała swoje roszczenia wobec Ligi. 

Program pro bono kancelarii prowadzi mecenas Radosław Nosowski. 

Piszcz, Norek i Wspólnicy

Kancelaria dołączyła do Centrum 

Pro Bono w 2010 r. i podjęła się 

prowadzenia czterech spraw. 

Pierwszą sprawę zgłosiła 

Fundacja Pro Bono. Do głównych zadań statutowych Fundacji Pro Bono 

należy pomoc rodzinom, a także zapobieganie patologii związanych 

z zaburzonym funkcjonowaniem rodziny. Organizacja działa w lokalu 

użyczonym jej bezpłatnie przez właścicieli budynku na podstawie umowy 

użyczenia. W obiekcie tym znajdują się gabinety do pracy terapeutycznej. 

Mecenas Jarosław Augustyn odpowiedział na zapytanie fundacji, czy 

poza godzinami pracy może ona - za zgodą właścicieli budynku - użyczać 

bezpłatnie gabinetów innym osobom i instytucjom. 

Prawnicy kancelarii bezpłatnie wspierali również Stowarzyszenie
„Grupa Artystyczna Teraz Poliż”. Otrzymało ono list, w którym 

kancelaria prawna reprezentująca inną fundację twierdziła, że logo 

stowarzyszenia jest myląco podobne do loga zastrzeżonego przez 

jej klienta. Pani mecenas Małgorzata Łukowiak – Verschelden i pan 

Jan Molicki przygotowali opinię w tej sprawie i wskazali argumenty 

przemawiające za tym, że w tej konkretnej sytuacji najbezpieczniej 

będzie zmodyfi kować logo stowarzyszenia.

Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących „Między 
Uszami” otrzymała od pani mecenas Małgorzaty Łukowiak – Verschelden 

i pana Mateusza Oskroby opinię prawną dotyczącą praw autorskich do 

programu dydaktycznego, który powstał w związku z udziałem fundacji 

w programie Akademia Orange. Fundacja „Między Uszami” działa 
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dla rozwoju edukacji osób niesłyszących, promocji kultury głuchych, 

integracji głuchych w społeczeństwie, propagowania polskiego języka 

migowego, nowoczesnej surdopedagogiki, ogólnie pojętej pomocy 

inwalidom słuchu.

Natomiast mecenas Bartosz Mleczak jako pełnomocnik procesowy 

reprezentował panią, której pies został bezprawnie postrzelony przez 

myśliwych. Tę sprawę zgłosiła Fundacja Międzynarodowy Ruch na 
rzecz Zwierząt Viva! która zajmuje się w swej działalności ochroną 

zwierząt i propagowaniem ich etycznego traktowania.

Program pro bono w kancelarii prowadzi pani Joanna Roszak. 

Rachelski i Wspólnicy

W ramach programu pro 

bono Kancelaria Rachelski 

i Wspólnicy pomogła Fun-

dacji Bene Vobis, Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji 

„Burdąg”.

Fundacja Bene Vobis powstała w celu wspierania i wyrównywania 

szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie dzieci 

i młodzieży. Fundacja prowadzi m.in. szkolenia i kwalifi kuje kandydatów 

na rodziny zaprzyjaźnione. Pani Maria Syrek z kancelarii pomogła 

zinterpretować rozporządzenia dotyczące placówek opiekuńczo-

wychowawczych i zasad kwalifi kacji rodzin zaprzyjaźnionych.  

Kancelaria doradzała również Fundacji „Burdąg” zajmującej się 

rozwojem sceny tańca w Polsce i na świecie. Fundacja umożliwia 

choreografom, tancerzom i innym twórcom współpracę podczas 

międzynarodowych projektów artystycznych i edukacyjnych. „Burdąg” 

pozwala na artystyczne poszukiwania i edukację poza obrębem instytucji 

państwowych, jest miejscem spotkań oraz wymiany artystycznej. Pan 

Przemysław Adamus pomógł fundacji przygotować umowę z choreo-

grafką z Finlandii. Umowa dotyczyła wspólnej realizacji spektaklu i po-

ruszała skomplikowane kwestie prawno-podatkowe.

Na liście spraw, którymi zajmowała się kancelaria znalazła się również 

sprawa  Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (w skrócie CEO). 

Fundacja prowadziła biuro w lokalu, o który toczyło się postępowanie 

sądowe zakończone odzyskaniem nieruchomości przez spadkobierców 

przedwojennych właścicieli. Mecenas Andrzej Kostiw doradził takie 

brzmienie umowy, zgodnie z którym nowi właściciele mogą odliczyć od 

czynszu nakłady, które fundacja wcześniej poniosła na ten lokal. Dzięki 

pomocy – między innymi - prawników fundacja podpisała korzystną 

umowę z nowymi właścicielami.

Program pro bono w kancelarii prowadzi pani Eliza Dąbrowska.

Salans

Kancelaria Salans w 2010 r. zaanga-

żowała się w tworzenie rozwiązań, 

które mogą zachęcić osoby zamożne 

do działalności fi lantropijnej. Kance-

laria kontynuowała również swój udział w kampanii legislacyjnej na rzecz 

zniesienia podatku VAT od bezpłatnej pomocy prawnej. 

Prawnicy kancelarii - mecenas Cezary Przygodzki i mecenas Paweł Halwa 

doradzali Fundacji dla Polski w przygotowaniu prawno-podatkowej 

koncepcji współpracy fundacji z darczyńcami w ramach nowej formy 

działalności – funduszy fi lantropijnych oraz funduszy powierzonych. 

Prace w szczególności obejmowały przygotowanie wzorów dokumentów, 

regulaminów i materiałów informacyjno-promocyjnych. 
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Program pro bono kancelarii prowadzą pani mecenas Agnieszka Wardak 

i mecenas Cezary Przygodzki. 

Skoczyński, Wachowiak, Strykowski

Kancelaria współpracuje z Centrum 

Pro Bono już od dwóch lat. W swoim 

programie pro bono koncentruje się na 

działaniach systemowych, które mogą 

pomóc fundacjom i stowarzyszeniom 

z całej Polski. 

Kancelaria wraz z Centrum Pro Bono i innymi organizacjami poza-

rządowymi zorganizowały ogólnokrajową akcję pn. „Stop barierom 

w fi lantropii” i utworzyły grupę ekspertów, której celem jest wprowadze-

nie zmian w przepisach - korzystnych dla działalności fi lantropijnej. 

Efektem pracy grupy jest lista postulatów zmian podatkowych, która 

została przekazana posłom, ministerstwom oraz Radzie Działalności 

Pożytku Publicznego. Postulaty zostały upublicznione i rozesłane do 

organizacji pozarządowych z całej Polski, aby organizacje te mogły 

poprzeć zmiany lub zgłosić swoje uwagi. Listę zmian zaproponował 

i opracował prawnie mecenas Filip Siwek.

Mecenas Filip Siwek przygotował dla Fundacji dla Polski analizę prawną 

dotyczącą nowoczesnych rozwiązań fi nansowo-podatkowych, które 

zachęcą fi rmy i osoby prywatne do rozwijania własnej działalności 

fi lantropijnej. Analiza dotyczyła m.in.  możliwości fi nansowania działań 

społecznych ze środków pochodzących z papierów wartościowych, 

testamentów, środków trwałych, kapitałów żelaznych oraz polis 

ubezpieczeniowych. Fundacja dla Polski tworzy i upowszechnia 

różnorodne formy działalności fi lantropijnej. Pozwalają one osobom 

prywatnym, przedsiębiorstwom oraz organizacjom non-profi t realizować 

wytyczone przez siebie cele społeczne w sposób efektywny i najbardziej 

dopasowany do ich potrzeb.  

W 2010 roku Kancelaria pomogła też Lidze Ochrony Przyrody (w skró-

cie LOP). Pani Paulina Ołdziejewska oraz pan Maciej Furs udzielili LOP 

informacji na temat możliwości i procedury połączenia dwóch tytułów 

czasopism przyrodniczych wydawanych przez Zarząd Główny LOP. 

Kolejną sprawę zgłosił Polski Związek Niewidomych. Związek zrzesza 

i zajmuje się osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Według danych 

z 2009 roku do PZN należy prawie 70 tysięcy członków, a organizacja 

obejmuje siecią jednostek organizacyjnych cały kraj. Mecenas Filip 

Siwek podjął się przygotowania ofi cjalnego pisma do uczelni w sprawie 

niewidomego studenta, który został obciążony fakturą za przygotowanie 

w brajlu testów na sesję egzaminacyjną.

Program pro bono prowadzą mecenas Kosma Strykowski – wspólnik 

kancelarii, mecenas Filip Siwek oraz pani Paulina Ołdziejewska.

T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski 

Kancelaria dołączyła do Centrum

Pro Bono w 2010 r. i pomogła 

dwóm organizacjom pozarzą-

dowym. Mecenas Tomasz Spyra 

oraz pan Paweł Cyganik doradzali Fundacji Świat Dzieciom w rozwią-

zaniu problemów z rozliczeniem dotacji otrzymanej przez organizację 

od Urzędu Marszałkowskiego. Celem Fundacji Świat Dzieciom jest 

wdrożenie programu „Serce na start”, który nauczy dzieci umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy, a także pozwoli na przełamywanie barier 

i strachu wobec drugiego człowieka. 

Kancelaria pomogła również Fundacji Edukacyjno – Artystycznej 
A Love Supreme z Zakopanego. Mecenas Tomasz Spyra oraz pani Zofi a 

Lesiak odpowiedzieli na pytania fundacji związane z rozliczeniem dotacji 

Burmistrza Miasta Zakopanego. Celem A Love Supreme jest wspieranie 

Kancelaria adwokatów i radców prawnych
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muzyki niekomercyjnej oraz zachęcanie do wspólnych projektów muzy-

ków lokalnych i zagranicznych. 

Program pro bono kancelarii prowadzi wspólnik kancelarii – mecenas 

Tomasz Spyra. 

Kancelaria Adwokacka Bartosz Szymański

Kancelaria podjęła się prowadzenia postępowania sądowego w sprawie 

podopiecznej Fundacji Kairos z Wrocławia, wobec której zapadł 

niekorzystny wyrok z powodu uchybień organów ścigania w sprawie 

karnej. Mecenas Bartosz Szymański i pani Anna Drozd przygotowali 

apelację oraz reprezentowali tę osobę – wychowankę wrocławskiego 

rodzinnego domu dziecka przed sądem karnym. Fundacja pomaga 

podopiecznym rodzinnych domów dziecka, dzieciom niepełnospraw-

nym i dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych w rozpoczęciu samodzielnego 

życia. Wsparcie polega na pomocy materialnej, udzielaniu korepetycji 

i organizowaniu czasu wolnego. 

Program pro bono kancelarii prowadzą mecenas Bartosz Szymański 

i pani Anna Drozd.

Kancelaria Radcy Prawnego Jacka Świecy 

W ramach programu pro bono kancelaria pomogła Lidze Ochrony 
Przyrody. Problem, z którym zwróciła się organizacja, dotyczył remontów 

elewacji, najczęściej w budynkach wielorodzinnych, w których gniazdują 

ptaki. W ustawie o ochronie przyrody nie ma jednoznacznego zapisu 

w tej sprawie, natomiast w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2004 r. 

jest zapis o ochronie gatunkowej, odnoszący się również do remontów 

budynków. W związku z niejednoznacznym charakterem przepisów 

powstały liczne wątpliwości. Pan Jacek Świeca przygotował dla Ligi 

opinię wyjaśniającą niezrozumiałe kwestie.

Program pro bono prowadzi mecenas Jacek Świeca.

Walczyński, Kalinowski i Wspólnicy

Kancelaria przystąpiła do Centrum Pro Bono 

w 2010 r. Już na początku współpracy podjęła 

cztery sprawy pro bono, z czego trzy dotyczyły 

doradztwa organizacjom wspierającym osoby 

niepełnosprawne. 

Kancelaria udzieliła pomocy prawnej Polskiemu 
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

(w skrócie PSOUU) z Zawoi. Pomoc objęła 2 sprawy: dotacji i wypowie-

dzenia umowy o pracę dla nierzetelnego pracownika. W obu sprawach 

przygotowano i wysłano do organizacji odpowiednie dokumenty, 

którym towarzyszyły dodatkowe wyjaśnienia. 

PSOUU w Zawoi prowadzi ośrodek w Juszczynie, w który otacza opieką 

około 50 dzieci. Koszty ich terapii i nauki pokrywane są ze środków 

publicznych. W 2009 r. wszedł w życie przepis, mówiący o tym, że aby 

uzyskać dofi nansowanie na terapię i naukę w ośrodku, dzieci muszą 

mieć dodatkowy wpis w orzeczeniu o niepełnosprawności. Ów wpis ma 

informować o niepełnosprawności sprzężonej tzn. umysłowej i ruchowej. 

Kontrola wykazała, że 14 dzieci nie posiadało w orzeczeniu takiego wpisu, 

choć z treści orzeczeń ta niepełnosprawność wynikała. Natychmiast 

po kontroli dzieci udały się do po aktualne orzeczenia i każde dziecko 

dostało wpis „niepełnosprawność sprzężona”, która to dysfunkcja cały 

czas u wszystkich dzieci występowała. Ze względu jednak na wcześniejszy 

brak wpisów w orzeczeniach starostwo wystąpiło do Zarządu PSOUU 

o oddanie ok. 500 000 zł pobranej dotacji oraz zablokowało środki na 

utrzymanie, uniemożliwiając tym samym pracę ośrodka. Pani Agnieszka 

Sontowska przygotowała w tej sprawie odwołanie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego, które uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało 

sprawę starostwu do ponownego rozpatrzenia.
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Kancelaria pomogła również Mazowieckiemu Stowarzyszeniu na 
Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym 

z Mińska Mazowieckiego. Firma muzyczna zaproponowała stowarzy-

szeniu udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej. Stowarzyszenie zaś 

postanowiło skonsultować z prawnikami zapisy bardzo skomplikowanej 

umowy, która w wyniku analizy mecenasa Łukasza Walucha okazała się 

bardzo niekorzystna dla organizacji pozarządowej. 

Prawnicy kancelarii pomogli również Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb 
Życia” wyjaśniając zasady ustalania wysokości odprawy dla zwolnionych 

pracowników. 

Program pro bono prowadzą mecenas Marcin Walczyński i mecenas 

Grzegorz Kalinowski.

Weil, Gotshal & Manges

Kancelaria współpracuje z Centrum Pro 

Bono od momentu jego powstania. 

W 2010 r. kancelaria kontunuowała 

prace nad projektem nowelizacji 

ustawy o VAT zawierającym zwolnienie z opodatkowania bezpłatnej 

pomocy prawnej. Mecenas Robert Krasnodębski, partner w kancelarii, 

przygotowywał pisma wyjaśniające i odpowiedzi na uwagi Ministerstwa 

Finansów. 

Natomiast mecenas Artur Zawadowski, partner w kancelarii, brał udział 

w pracach grupy eksperckiej doradzającej Fundacji dla Polski. Efektem 

pracy ekspertów oraz pracowników fundacji było przygotowanie 

publikacji „Filantropia odczarowana. Poradnik dla tych, którzy chcą 

pomagać, ale nie wiedzą jak”, która ukazała się pod koniec 2010 r.

W działalność pro bono zaangażowany był również pan Piotr Grabarczyk, 

który wyjaśnił organizacjom pozarządowym kwestię zawierania umów 

między tymi organizacjami, a członkami ich zarządów. Sprawę zgłosiła 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a uzyskane infor-

macje zostały wykorzystane w materiale edukacyjnym adresowanym do 

fundacji i stowarzyszeń. 

Program pro bono kancelarii prowadzą partnerzy w kancelarii - mecenas 

Robert Krasnodębski i mecenas Artur Zawadowski. 

Wierzbowski Eversheds 

Kancelaria Wierzbowski 

Eversheds w 2010 r. 

kontynuowała bezpłatną 

pomoc prawną udzielaną Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej 
(w skrócie CEO).

Pan Witold Sławiński konsultował umowę, którą CEO miało podpisać 

z Ministerstwem Edukacji Narodowej – umowa dotyczyła realizacji 

projektu edukacyjnego ze środków unijnych.

CEO wspólnie z Narodowym Centrum Kultury było pomysłodawcą 

projektu powstania „Mapy kultury”. Idea ta zrodziła się półtora roku temu. 

To ogólnopolska akcja, angażująca młodzież i dorosłych pasjonatów 

kultury do umieszczania informacji o ciekawostkach, historiach oraz 

zwyczajach, które kształtują tożsamość danego miejsca, na specjalnie 

przygotowanej interaktywnej mapie Polski. Materiały są gromadzone 

i publikowane w serwisie www.mapakultury.pl. Mecenas Tomasz 

Zalewski konsultował brzmienie skomplikowanej umowy zawartej 

między CEO a Narodowym Centrum Kultury, w szczególności w zakresie 

prawa prasowego, prawa autorskiego oraz odpowiedzialności cywilnej. 

Pan Paweł Lipski, który rok wcześniej przygotował dla fundacji wzory 

umów z przeniesieniem praw autorskich, uwzględnił we wzorach 

dodatkowe uwagi zgłaszane przez autorów współpracujących z CEO, 
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zaś pan Gerard Karp sprawdził formularz zgłoszenia bazy danych do 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Kancelaria pomogła również CEO i Stowarzyszeniu Dzieci Holokaustu. 

Stowarzyszenie przygotowywało publikację zapisów rozmów, które 

uczniowie przeprowadzili ze „Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata”. 

Mecenas Przemysław Walasek ocenił ten projekt od strony praw 

autorskich i zaproponował odpowiednie brzmienie porozumień 

(zarówno z osobami, z którymi przeprowadzone będą wywiady, jak 

i z autorami wywiadów), które będą wykorzystywane w przyszłości przez 

stowarzyszenie i CEO w związku z rejestracją rozmów. 

Kancelaria wspierała także Fundację Wzajemnej Pomocy Arka, na którą 

Powiatowy Inspektor Budowlany nałożył karę pieniężną za odbudowanie 

- zniszczonych w czasie pożaru - pomieszczeń bez wymaganych zezwoleń. 

Pani Magdalena Jarosz prowadziła sprawę fundacji przed Wojewódzkim 

Sądem Administracyjnym. Misja Fundacji Wzajemnej Pomocy Arka jest 

zbliżona do „biblijnej arki” - polega na udzielaniu wsparcia i schronienia 

osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Kancelaria służyła też nieodpłatną pomocą prawną Fundacji 
Ekorozwoju. Fundacja jest pozarządową organizacją, której misją jest 

wspieranie zrównoważonego rozwoju. Mecenas Daniel Grodziński podjął 

się udzielenia porady prawnej związanej z rozliczeniem projektu, tak aby 

uniknąć zwrotu części dotacji. 

Program pro bono kancelarii prowadzi pani Aleksandra Makulińska.

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

Kancelaria w 2010 r. udzieliła 

pomocy Fundacji Ortus. 

Fundacja prowadzi działania 

związane z rewitalizacją zamku 

i parku zamkowego w Chrzelicach na Opolszczyźnie w celu stworzenia 

tam „Centrum Dialogu Kultur - Zamek w Chrzelicach”. Centrum będzie pro-

wadziło działania związane z wymianą artystyczną i kulturalną 

oraz integracją społeczną. W związku z projektowanymi pracami 

rewitalizacyjnymi fundacja musiała ogłosić przetarg na głównego 

wykonawcę. Mecanas Michał Zieniewski oraz pan Witold Janiszewski 

nieodpłatnie sprawdzili zapytanie ofertowe adresowane do fi rm 

zainteresowanych wykonaniem prac budowlanych w zamku.

Działalność pro bono prowadzi pani mecenas Alina Szarlak oraz pani 

Edyta Ziajowska.

Kancelaria Woźniak Kocur

Kancelaria współpracuje z Centrum 

Pro Bono od chwili jego powstania 

i kontynuuje wsparcie dla organi-

zacji pozarządowych koncentrując 

się na konsultowaniu umów cywilnoprawnych.

W ramach programu pro bono Kancelaria Woźniak Kocur pomogła 

Fundacji Normalna Przyszłość. Główny cel fundacji to aktywizacja 

zawodowa osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy 

lub zagrożonych utratą zatrudnienia. Prowadzona jest działalność 

edukacyjna, umożliwiająca tym osobom usamodzielnienie się oraz 

włączenie się do aktywnej pracy zawodowej i społecznej. Fundacja stara 
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się zapewnić dofi nansowanie do kredytów mieszkaniowych dla osób 

niepełnosprawnych, studiujących na wyższych uczelniach i absolwentów, 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Mecenas Michał Kocur 

doradzał fundacji w sprawie projektów fi nansowanych ze środków 

publicznych, które są realizowane w partnerstwie z innymi organizacjami 

lub przedsiębiorcami. Opracował odpowiedni wzór umowy partnerskiej, 

zapewniający fundacji bezpieczeństwo prawne i pozwalający na sku-

teczne dochodzenie roszczeń w przypadku, gdy partnerzy nie będą 

wywiązywać się z jej postanowień. 

Pan Maciej Wypiorczyk udzielił też jednorazowej porady prawnej 

Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnemu Ziarno. Przygotował 

wzór umowy darowizny, który Stowarzyszenie wykorzystało, przyjmując 

od fi rm i prywatnych darczyńców dary dla powodzian. Stowarzyszenie 

ma swoją siedzibę w gminie Słubice, szczególnie ciężko doświadczonej 

przez powódź w 2010 r. Uzyskane przez stowarzyszenie dary zostały 

przekazane powodzianom właśnie z tego regionu. 

Kolejną sprawą, w którą zaangażowała się kancelaria, było przygotowanie 

przez pana Macieja Wypiorczyka opinii prawej dla Fundacji Arka im. 
Józefa Wilkonia. Opinia dotyczyła umowy użyczenia nieruchomości, 

rozważano jej podpisanie. Fundacja zajmuje się ochroną dorobku 

artystycznego Józefa Wilkonia, a także promocją i upowszechnianiem 

wiedzy o sztuce artysty i jego osiągnięciach w kraju i za granicą. 

Program pro bono prowadzi wspólnik kancelarii – mecenas Michał Kocur.

Kancelaria Prawna Marcin Zatorski

Zaangażowanie tej kancelarii w sprawy pro bono jest jednym z fi larów 

działalności wrocławskiego biura Centrum Pro Bono.

Kancelaria podjęła się udzielenia pomocy Fundacji Ovo dla Kultury 

i Edukacji. Fundacja prowadzi działalność kulturalną, poprzez inicjowanie 

i udział w różnych przedsięwzięciach na rzecz dzieci i młodzieży. Zajmuje 

się głównie upowszechnianiem wiedzy o tradycji Polski i polskich 

mniejszości narodowych. Fundacja zwróciła się o pomoc w sprawie 

sporu z Urzędem Miasta. Spór dotyczył prawidłowego przeprowadzenia 

projektu zrealizowanego na zlecenie miasta. Mecenas Marcin Zatorski 

przeanalizował wyniki kontroli przeprowadzonej przez Urząd Miasta 

(kontrola dotyczyła przyznanej dotacji) i potwierdził uchybienia fundacji. 

Dysponując obiektywną analizą sprawy, organizacja mogła zwrócić 

część uzyskanych środków i argumentując, że pomyłka była niewielka, 

ponownie wnioskować o fundusze na realizację 

Bezpłatną pomoc prawną pana Marcina Zatorskiego uzyskało również 

nowo powstające Stowarzyszenie Tajemnica z Oleśnicy. Porada 

dotyczyła ochrony prawami autorskimi nazwy stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie planuje prowadzić działalność edukacyjną  i kulturalną.

Pan Marcin Zatorski przygotował również dla warszawskiej Fundacji 
Herosi opinię prawną dotyczącą interpretacji statutu. Herosi podejmują 

liczne inicjatywy i akcje promujące ideę pomocy dzieciom chorym, 

niepełnosprawnym oraz osobom zagrożonym patologią społeczną.

Także Stowarzyszenie „Najlepsi przyjaciele” mogło skorzystać z bez-

płatnej pomocy pana Zatorskiego. Pomoc dotyczyła uzyskania pozwolenia 

na stworzenie miejsca pochówku dla zwierząt. Stowarzyszenie zajmuje 

się edukacją kynologiczną, działa na rzecz zwierząt domowych oraz 

rozwoju sportów kynologicznych.

Program pro bono kancelarii prowadzi pan Marcin Zatorski.
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Tworzymy sieć stałej współpracy 
polegającej na udzielaniu przez 
kancelarie prawne bezpłatnej pomocy 
organizacjom pozarządowym. To 

rozwiązanie zostało zaproponowane podczas spotkania prawników, 
które odbyło się 22 czerwca 2007 r. w Trybunale Konstytucyjnym. 
Spotkanie to było poświęcone działalności pro publico bono.

Jesteśmy przekonani, że w ten sposób dochodzi do synergii specjali-
stycznej 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 budowy 
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 sprawy wymagające pomocy 
kancelarii prawnej. Obecnie w Polsce istnieje ponad 70 000 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 organizacje nie 
dysponują środkami pozwalającymi na skorzystanie z pomocy prawnej 
na zasadach komercyjnych (połowa zarejestrowanych organizacji nie 
przekracza rocznie 10 000 zł obrotu). 

Dlaczego Centrum Pro Bono?

Osoby zaangażowane w budowę oraz funkcjonowanie Centrum Pro 
Bono dobrze znają organizacje pozarządowe i są w stanie dotrzeć do nich 
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z informacją o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług kancelarii 
prawnych. Zgłaszane sprawy są bardzo różnorodne zarówno ze względu 
na rodzaj oczekiwanej pomocy (mogą to być m.in. jednorazowe opinie 
prawne, ekspertyzy czy reprezentacja przed sądem), dziedziny prawa, 
jak i na specyfi kę działalności organizacji. Możliwość wyboru spraw 
pozwala kancelariom na dobranie ich ze względu na zainteresowania, 
specjalizacje i możliwości. 

Jak funkcjonuje Centrum Pro Bono?

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

 o 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,  na ile 
dana sprawa odpowiada ich zainteresowaniom i ile czasu może 
zająć jej prowadzenie. 

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

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

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

 o Kancelaria może podjąć się prowadzenia danej sprawy poprzez 
proste zdjęcie sprawy ze strony internetowej, a następnie bezpo-
średni kontakt z organizacją pozarządową. 

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

Firma Smart Communication Group wspiera nas nieodpłatnie przy 
współpracy z mediami i kreowaniu wizerunku, a twórcą i administratorem 
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 

19 biur i zatrudnia ponad 700 prawników na całym świecie. 

 

Warszawskie biuro Gide Loyrette Nouel powstało w 1990 r. Obecnie 

zatrudnia ponad 50 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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„W praktyce działalności każdej jednostki lub organizacji niezbędne jest 

zasięgnięcie porady prawnej w większości aspektów jej aktywności. 

Podjęcie wielu czynności, w szczególności wspierających szeroko 

rozumiane działania charytatywne w codziennej praktyce, wymaga 

uregulowania od strony prawnej. Brak zabezpieczenia praw i interesów 

takiej organizacji w tym zakresie może tylko narazić ją na konsekwencje 

mogące się negatywnie odbić na jej misji – 

pomaganiu potrzebującym. Mam nadzieję, 

że wspierając Polską Akcję Humanitarną 

np. przy zawieraniu umowy nabycia 

oprogramowania komputerowego, chociaż w 

niewielkim stopniu mogłem przyczynić się do 

zapewnienia PAH warunków ułatwiających jej 

realizację celów.”

Krzysztof Ciepliński  

Aplikant adwokacki  

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



2626666666

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

„W wykonywanym przeze mnie zawodzie emocje nie powinny górować 

nad logiką i chłodną oceną sytuacji. W przeciwnym razie prawnicy mogą 

sprawiać wrażenie ludzi pozbawionych odruchów współczucia. Praca z 

Fundacją Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA! w sprawach 

znęcania się nad zwierzętami pozwala mi pamiętać, jak niezwykle ważne 

jest pielęgnowanie w sobie wrażliwości na cierpienie. Ta wrażliwość 

decyduje bowiem o tym, czy jesteśmy w stanie reagować w sytuacjach, 

w których żaden człowiek nie powinien pozostawać obojętny. Cieszę 

się, że mogę pomóc Fundacji w codziennej 

walce z bezmyślnym okrucieństwem i obo-

jętnością, które w tak wielu przypadkach 

charakteryzują stosunek człowieka do 

zwierząt.”

Alicja Lidzińska

Prawniczka w kancelarii Gide Loyrette Nouel 

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 
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„Pomoc, którą otrzymujemy z kancelarii GLN, jest trudna do przecenienia. 

W obecnym świecie pełnym zmieniającego się prawa bez fachowej 

i szybkiej obsługi prawnej nie da się funkcjonować. Dzięki kancelarii 

GLN i Centrum Pro Bono, które pomogło nam do niej dotrzeć, możemy 

zajmować się większą ilością spraw, a co najważniejsze mamy pewność, 

że od strony formalnej jesteśmy do nich bezbłędnie przygotowani.

Mamy przywilej współpracowania z osobami, które są nie tylko 

profesjonalne i kompetentne, ale również wrażliwe, otwarte i wyjątkowo 

sympatyczne. Od pewnego czasu otrzymujemy od kancelarii i jej 

pracowników pomoc również na innych niż prawna płaszczyznach takich 

jak bezpośrednie wsparcie fi nansowe i rzeczowe, pomoc przy działaniach 

promujących fundację oraz poszukiwaniach nowego domu dla naszych 

podopiecznych.

Nasza współpraca ma jeden minus - świadomość, że nigdy nie będziemy 

się w stanie zrewanżować za ogrom udzielonej nam pomocy. W tym 

miejscu chciałbym po raz kolejny wyrazić wdzięczność w imieniu swoim, 

pracowników i wolontariuszy oraz przede wszystkim zwierząt, dla 

których pracujemy.”

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 dla organizacji i zarządzania naszą organizacją.”

Anna Palonka

Polska Akcja Humanitarna

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 

Agnieszka Ambroziak Norton Rose

Mariusz Baran Łatała i Wspólnicy 

Natalia Bartsch Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Ewelina Basta Gabriela Morawska-Stanecka, 

Marek Stańko 

Ewa Bereszko Maruta i Wspólnicy

Roman Bieda Maruta i Wspólnicy

Agnieszka Bielańska-Zdzienicka CWW S.Cetera. M.Węgrzyn-

Wysocka i Wspólnicy

Jerzy Bieluk Kancelaria Radców Prawnych 

Bieluk i Partnerzy

Małgorzata Bołdys - Labocha Gabriela Morawska-Stanecka, 

Marek Stańko 

Krzysztof Bramorski BSO Prawo & Podatki

Marcin Bucki Gabriela Morawska-Stanecka, 

Marek Stańko 

Katarzyna Buczkiewicz Gide Loyrette Nouel

Krzysztof Budnik Budnik, Posnow i Partnerzy

Katarzyna Caban Portal Prawnik.pl

Renata Celeban-Filipek Filipek & Kamiński 

Paweł Chodziński Linklaters

Jurand Chojnicki

Krzysztof Ciepliński

Filipek & Kamiński 

Gide Loyrette Nouel

Paweł Cyganik T.Studnicki, K.Płeszka, 

Z.Ćwiąkalski, J.Górski 

Marcin Czarnecki Cliff ord Chance 

Karolina Czernicka-Kuhl Linklaters

Krzysztof Czerwiński  Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Krzysztof Czyżewski Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Eliza Dąbrowska Rachelski i Wspólnicy 

Monika Dębska CASUS IURS 

Maciej Domagała CWW S.Cetera. M.Węgrzyn-

Wysocka i Wspólnicy

Anna Drozd Kancelaria adwokacka Bartosza 

Szymańskiego

Iga Fischer Peter Nielsen & Partners 

Maciej Furs Skoczyński Wachowiak 

Strykowski

Lech Gniady Peter Nielsen & Partners 

Olga Górska Linklaters

Anna Gosławska CASUS IURIS 

Piotr Grabarczyk Weil, Gotshal & Manges

Maciej Grela Gide Loyrette Nouel

Daniel Grodziński Wierzbowski Eversheds

Agnieszka Grzęda - Woch Krassowski 

Krzysztof Hajdamowicz Cliff ord Chance 

Paweł Halwa Salans  



2929999999

Marzena Hełmecka BSO Prawo & Podatki

Dorota Hołubiec Smart Communication Group

Michał Ilnicki Kancelaria prawna Marcin 

Zatorski 

Natalia Jabłońska Brandt i Wspólnicy

Wojciech Jabłoński Budnik, Posnow i Partnerzy

Marta Janicka Filipek & Kamiński 

Witold Janiszewski White & Case

Magdalena Jarosz Wierzbowski Eversheds

Marek Jaroszewski Linklaters

Maria Jasińska

Marcin Jasiński

Wolters Kluwer

Gide Loyrette Nouel

Robert Jędrzejczyk Gide Loyrette Nouel

Jan Kaczmarczyk KL Gates Jamka

Sebastian Kaczmarek Brandt i Wspólnicy

Grzegorz Kalinowski Walczyński Kalinowski i Wspólnicy

Gerard Karp Wierzbowski Eversheds

Malwina Kaźmierczak CWW S.Cetera. M.Węgrzyn-

Wysocka i Wspólnicy

Katarzyna Kaźmierska Linklaters

Filip Kijowski Woźniak Kocur

Michał Kocur Woźniak Kocur

Jakub Kołodziejczyk Gabriela Morawska-Stanecka, 

Marek Stańko 

Dominika Kołodziejska-Koza Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór

Ewa Kołtuniak Jakubowska-Siwko & Kołtuniak

Lidia Kołucka - Żuk CEE Trust Poland

Kamil Kosior Łatała i Wspólnicy 

Andrzej Kostiw Rachelski i Wspólnicy 

Katarzyna Kozanecka Gabriela Morawska-Stanecka, 

Marek Stańko 

Robert Krasnodębski Weil, Gotshal & Manges

Edyta Krukowska – Szczerba KL Gates Jamka

Bartosz Krużewski Cliff ord Chance 

Anna Łapeta Gabriela Morawska-Stanecka, 

Marek Stańko 

Zofi a Lesiak T.Studnicki, K.Płeszka, 

Z.Ćwiąkalski, J.Górski 

Małgorzata Lesiak - Ćwikowska KL Gates Jamka

Małgorzata Lewandowska Peter Nielsen & Partners 

Alicja Lidzińska Gide Loyrette Nouel

Paweł Lipski Wierzbowski Eversheds

Jolanta Lisicka

Andrzej Lulka

Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Gide Loyrette Nouel

Daniel Łopatek Filipek & Kamiński 

Małgorzata Łukowiak-

Verschelden

Piszcz, Norek i Wspólnicy 

Aleksandra Makulińska Wierzbowski Eversheds

Marcin Maruta Maruta i Wspólnicy

Anna Mazur-Milczanowska CWW S.Cetera. M.Węgrzyn-

Wysocka i Wspólnicy

Bartosz Mleczak Piszcz, Norek i Wspólnicy 

Jan Molicki Piszcz, Norek i Wspólnicy 



3030000000

Gabriela Morawska - Stanecka Gabriela Morawska-Stanecka, 

Marek Stańko 

Marcin Mucharski BSO Prawo & Podatki

Grzegorz Niebudek Walczyński Kalinowski i Wspólnicy

Maciej Odrobina Foryś Wojciechowski 

Grzegorz Ogarek Foryś Wojciechowski 

Paulina Ołdziejewska Skoczyński Wachowiak 

Strykowski

Ewa Opalińska Gide Loyrette Nouel

Mateusz Oskroba Piszcz, Norek i Wspólnicy 

Anna Pilzak Gabriela Morawska-Stanecka, 

Marek Stańko 

Tomasz Piotrowski Woźniak Kocur

Anna Piszcz Kancelaria Radców Prawnych 

Bieluk i Partnerzy

Piotr Plenik Teamlab

Piotr Popiel Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Michał Prochwicz Krassowski 

Cezary Przygodzki Salans  

Wiktor Rainka Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Marcin Romańczuk Norton Rose

Joanna Roszak

Tomasy Roszczyc

Piszcz, Norek i Wspólnicy 

Gide Loyrette Nouel

Kamil Rutkowski Gabriela Morawska-Stanecka, 

Marek Stańko 

Krzysztof Sech Filipek & Kamiński 

Marcin Serafi n Maruta i Wspólnicy

Filip Siwek Skoczyński Wachowiak 

Strykowski

Radosław Skowron Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór

Witold Sławiński Wierzbowski Eversheds

Maciej Ślusarek Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Monika Sojda - Gerwatowska Gide Loyrette Nouel

Agnieszka Sontowska Walczyński Kalinowski i Wspólnicy

Tomasz Spyra T.Studnicki, K.Płeszka, 

Z.Ćwiąkalski, J.Górski 

Mateusz Stankiewicz Foryś Wojciechowski 

Mirosław Stefanik Peter Nielsen & Partners 

Konrad Stolarski T.Studnicki, K.Płeszka, 

Z.Ćwiąkalski, J.Górski 

Kosma Strykowski Skoczyński Wachowiak 

Strykowski

Agnieszka Suchecka – Tarnacka KL Gates Jamka

Maria Syrek Rachelski i Wspólnicy 

Eleonora Szantyr CASUS IURS 

Alina Szarlak White & Case

Michał Szczegielniak CWW S.Cetera. M.Węgrzyn-

Wysocka i Wspólnicy

Dorota Szlachetko-Reiter Łatała i Wspólnicy 

Iwona Szmagalska DLA Piper

Karolina Szulęcka Łatała i Wspólnicy 

Bartosz Szymański Kancelaria adwokacka Bartosza 

Szymańskiego

Katarzyna Szymielewicz  Cliff ord Chance 
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Gabriela Trębicka Linklaters

Przemysław Walasek Wierzbowski Eversheds

Marcin Walczyński Walczyński Kalinowski i Wspólnicy

Łukasz Waluch Walczyński Kalinowski i Wspólnicy

Agnieszka Wardak Salans  

Agnieszka Wojciechowska Foryś Wojciechowski 

Agnieszka Wojciechowska KL Gates Jamka

Maciej Wypiorczyk Woźniak Kocur

Hubert Ząbek Filipek & Kamiński 

Tomasz Zalewski Wierzbowski Eversheds

Przemek Zaroń Polsko - Amerykańska Fundacja 

Wolności

Marcin Zatorski Kancelaria prawna Marcin 

Zatorski 

Grzegorz Zawada Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór

Artur Zawadowski Weil, Gotshal & Manges

Edyta Ziajowska White & Case

Michał Zieniewski White & Case



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


