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Szanowni Państwo,

z wielką radością przedstawiamy trzeci już raport z działalności programu 

Centrum Pro Bono, realizowanego przez Fundację Uniwersyteckich 

Poradni Prawnych, Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie 

i Regionalne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych we 

Wrocławiu.

Cieszymy się, iż dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam się rozwiązać 

wiele trudnych spraw, wesprzeć cele i projekty różnych organizacji 

pozarządowych, a tym samym wzmocnić ideę społeczeństwa oby-

watelskiego. 

W minionym roku dołączyły do programu kolejne kancelarie prawnicze, 

których pracownicy i współpracownicy chętnie wspierali organizacje 

pozarządowe. Obecnie współpracuje z nami 47 kancelarii z całej 

Polski. W ramach projektu, fi nansowanego m.in. ze środków Funduszu 

Wyszechradzkiego, uczestniczyliśmy w roboczych spotkaniach 

koordynatorów programów, podobnych do naszego, które prowadzone 

są w tej części Europy. Wymiana doświadczeń zaowocowała podjęciem 

działań zmierzających do zrealizowania projektu „ponad granicami”. 

Pomagamy w ten sposób w tworzeniu programów budujących 

społeczeństwa obywatelskie w krajach, które niedawno wstąpiły do Unii 

Europejskiej.

Jesteśmy dumni z nawiązania stałej współpracy z budapeszteńskim 

biurem organizacji PILnet: The Global Network for Public Interest Law, 

czeską organizacją Pro Bono Alliance, słowacką fundacją Pontis oraz 

fundacją na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego z Rumunii. Są to 

organizacje, które starają się zapewnić nieodpłatną pomoc prawną 

potrzebującym z III sektora w państwach centralnej i wschodniej 

Europy. Na nasze regionalne partnerstwo składa się regularna wymiana 

doświadczeń, która ma miejsce podczas spotkań, warsztatów i konfe-

rencji. Dzielimy się również wiedzą, przemyśleniami i pomysłami, 

wykorzystując do tego najnowsze narzędzia pracy – m.in. internetową 

platformę współpracy. Nasze wspólne wysiłki nie byłyby jednak możliwe 

bez fi nansowego wsparcia, jakiego udziela partnerom Trust for Civil 

Society in Central and Eastern Europe, a także the International Visegrad 

Fund.

W tym roku uczestniczyliśmy w Europejskim Forum Pro Bono, które 

odbyło się w listopadzie, w Berlinie. 

Mamy nadzieję, iż kolejne lata będą równie udane, a kancelarie prawne, 

za naszym pośrednictwem, pomogą nieodpłatnie wielu fundacjom 

i stowarzyszeniom.

Łączymy wyrazy szacunku, 

Agnieszka Podgórska, Anna Drozd, Dorota Kobylec 

Koordynatorki Programu Centrum Pro Bono
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Anweiler, P. Dębski, E. Szantyr i Wspólnicy 
Kancelaria Radców Prawnych Casus Iuris 
Spółka Jawna

Zaangażowanie kancelarii w sprawy pro bono jest jednym z fi larów 

działalności wrocławskiego biura Centrum Pro Bono. 

Kancelaria podjęła się udzielenia pomocy Fundacji Bank Mleka 

Kobiecego, której misją jest propagowanie idei karmienia wcześniaków 

mlekiem kobiecym z banku mleka. Fundacja przed rozpoczęciem 

działalności otrzymała kompleksową opinię przygotowaną przez panią 

Annę Gosławską dotyczącą prawnych aspektów funkcjonowania banków 

mleka kobiecego. 

W ramach pomocy pro bono, opinię prawną dla Fundacji Mocy 

przygotował pan Konrad Krasuski. Fundacja organizuje w ramach swej 

działalności artystycznej przedstawienia z wykorzystaniem kostiumów 

z fi lmu „Gwiezdne wojny”. Pomoc kancelarii polegała na wyjaśnieniu 

kwestii odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w trakcie przed-

stawień oraz aspektów praw autorskich za wykorzystanie motywów 

z fi lmu.

Kancelaria wspierała również wrocławskie Stowarzyszenie Intro, które 

zajmuje się zwalczaniem zjawiska bezradności wśród osób znajdujących 

się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez działalność edukacyjną, 

terapeutyczną, rehabilitacyjną i resocjalizacyjną. Mecenas Wojciech 

Kucypera doradzał Organizacji w sporze z Urzędem Kontroli Skarbowej 

kwestionującym rozliczenie projektu.

Kancelaria udzieliła pomocy prawnej także nowo powstającej Fundacji, 

której celem jest aktywne uczestniczenie w procesie unowocześniania, 

rozwoju, restrukturyzacji i przekształceń polskiego rolnictwa. Pani 

Monika Dębska doradzała Wielkopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa 

Rolniczego w kwestii powołania Fundacji oraz informowała, jakie są 

zasady jej fi nansowania. Dzięki wsparciu kancelarii Rolnicza Platforma 

Transferu Innowacji jest w trakcie powstawania. 

Program Centrum Pro Bono w kancelarii Anweiler, P. Dębski, E. Szantyr 

i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Casus Iuris prowadzą mecenas 

Eleonora Szantyr, pani Monika Dębska oraz pani Anna Gosławska. 

Kancelaria Radców Prawnych
Bieluk i Partnerzy

Mecenas Jolanta Adamska po-

mogła Mazurskiemu Stowarzy-

szeniu na Rzecz Osób Niepełno-

sprawnych w dwóch sprawach. 

W pierwszej z nich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie 

uznało za niezgodne z warunkami umowy wydatkowanie środków 

z funduszu PFRON. Środki te były przeznaczone na wynagrodzenie 

osoby zatrudnionej w Warsztacie Terapii Zajęciowej na stanowisku 

muzykoterapeuty. Uznano, że pracownik nie posiada wymaganych 

kwalifi kacji i nakazano zwrot pieniędzy. 

W drugim przypadku sprawa dotyczyła zakwestionowania przez starostę 

sposobu uzupełnienia składu zarządu stowarzyszenia. W obydwu 

sytuacjach pomoc kancelarii polegała na przygotowaniu analizy praw-

nej. Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom zwróciła się z pro-

blemem dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego na usługi 

związane z docelowym przetrzymywaniem, dostarczonych z terenu 

Sieradza, bezdomnych psów i innych zwierząt. Poproszono o opi-

nię prawną, odpowiadającą na pytanie: czy zamawiający określił 
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Kancelaria Prawna Budnik Posnow & Partnerzy

Od początku swojej 

działalności w Centrum 

Pro Bono kancelaria 

aktywnie wspiera działania Fundacji im. Stefana Batorego. W 2011 roku 

mecenas Krzysztof Budnik wraz z  panem Wojciechem Jabłońskim 

przygotowali apelację w sprawie pracownika – podopiecznego Fundacji 

Batorego, który na skutek ujawnienia nieprawidłowości w pracy, został 

zwolniony. 

Ponadto pracownicy kancelarii podjęli się przygotowania analizy 

zasadności złożenia skargi konstytucyjnej w sprawie funkcjonariusza 

policji, również podopiecznego Fundacji, który, niezgodnie z prawem, 

stracił pracę. Sprawa jest w toku. 

Celem Fundacji Batorego jest popieranie wszechstronnego rozwoju 

społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informa-

cyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku 

i demokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej 

i Wschodniej.

Program Centrum Pro Bono w Kancelarii Prawnej Budnik Posnow 

& Partnerzy prowadzi pan Wojciech Jabłoński. 

przedmiot zamówienia oraz jego opis zgodnie z obowiązującym 

prawem (uwzględniając również ustawę o ochronie zwierząt wraz 

z rozporządzeniami). Proszono także o wyjaśnienie, czy zamawiający, 

prowadząc postępowanie, w tym przyjmując takie rozwiązanie opieki 

nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z jego terenu, jakie opisał 

w przedmiocie zamówienia, nie naruszył ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz nie złamał obowiązującego w Polsce prawa w innym 

zakresie tj. wykraczającym poza prawa ochrony zwierząt. Mecenas 

Katarzyna Krasowska oraz mecenas Jerzy Bieluk przygotowali opinię, 

szczegółowo odnosząc się do całości zagadnienia i powołując na 

konkretne rozstrzygnięcia sądu w podobnych sprawach. 

Programem Centrum Pro Bono w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk 

i Partnerzy opiekuje się mecenas Anna Piszcz.

Kancelaria BSO Prawo & Podatki

Problem, którym zajęła się kancelaria, 

został rozwiązany poprzez udzielenie 

porady prawnej Towarzystwu Inicjatyw 

Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycz-

nych Tikea z Leśnicy. Celem Stowa-

rzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i arty-

stycznej pomagającej w rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 

Zespół prawników pod kierunkiem mecenasa Krzysztofa Bramorskiego 

przygotował opinię dotyczącą prawnych oraz podatkowych aspektów 

organizacji koncertów z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Leśnica.

Program Centrum Pro Bono w Kancelarii BSO Prawo & Podatki koordynuje 

pani Marzena Hełmecka. 
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Program Centrum Pro Bono w Kancelarii CWW koordynuje mecenas 

Maciej Domagała oraz pani Anna Milczanowska–Mazur. 

Kancelaria DLA Piper

Prawnicy z Kancelarii DLA Piper 

rozwiali wątpliwości przedstawicieli 

Fundacji Biuro Projektów Lokalnych, 

która zajmuje się realizacją projektów 

wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Fundacja 

miała pytania związane z funkcjonowaniem Mapy Projektów Europej-

skiego Funduszu Społecznego, prowadzonej przez Ministerstwo Roz-

woju Regionalnego. W ramach mapy w internecie fi gurują obszerne 

fragmenty tekstów pochodzących z wniosków o dofi nansowanie 

składanych przez organizacje, które o takie środki się ubiegały. Biuro 

Projektów Lokalnych niepokoił ten fakt oraz związana z tym kwestia praw 

autorskich. 

Wszystkie wątpliwości z tym związane pomogła rozwikłać pani 

Aleksandra Kuźnicka.

Program pro bono w Kancelarii DLA Piper koordynują mecenas Marta 

Frąckowiak, pani Magdalena Nasiłowska oraz pani Iwona Szmagalska.

Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński
Spółka Komandytowa

Pan Daniel Łopatek z Kancelarii 

Prawnej Filipek & Kamiński Spółka 

Komandytowa przygotował dla

Towarzystwa Dawida Rubinowi-

cza - planującego uruchomić Centrum Integracji - opinię dotyczącą 

CWW Kancelaria Prawnicza 
Spółka Komandytowa

CWW Kancelaria Prawnicza sp. k. 

współpracuje z Centrum Pro 

Bono od 2 lat. W 2011 r. wsparła 

w swojej działalności trzy organizacje pozarządowe.

Fundacja „Normalna Przyszłość”, której działalność koncentruje się wokół 

aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprosiła 

o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących rozwiązania umowy z pracowni-

kiem zatrudnionym w formie telepracy. Opinię prawną przygotowała 

pani Agnieszka Kłodnicka.

Kolejną sprawę, w jakiej kancelaria udzieliła wsparcia, zgłosiła organizacja 

Dobro Powraca - Fundacja na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane, 

prowadząca program subkont dla chorych, na które przekazywane 

są środki fi nansowe od darczyńców. Fundacja poszukiwała sposobu 

uproszczenia procedury współpracy z chorymi, aby oszczędzić im 

konieczności dopełniania szeregu formalności i aby przystąpienie do 

programu było całkowicie wirtualne. Wsparcie prawne w tej sprawie 

zapewniły mecenas Lidia Żołędziowska oraz pani Natalia Janik.

Natomiast w sprawie zgłoszonej przez Towarzystwo Edukacyjne 

„Wiedza Powszechna” kancelaria podjęła się interpretacji zasady 

konkurencyjności w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki związanej 

z zapisami dotyczącymi organizacji zamówień powyżej kwoty 14.000 

euro. Pan Arkadiusz Bądel pod kierunkiem mecenasa Łukasza Dzie-

wońskiego pomagał Stowarzyszeniu dokonać prawidłowego rozli-

czenia pozyskanych środków unijnych. Misją Towarzystwa Eduka-

cyjnego jest upowszechnianie wiedzy i wartości humanistycznych oraz 

kształtowanie wysokiego poziomu intelektualnego i moralnego ogółu 

społeczności.
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prawnych możliwości przekazania Towarzystwu budynku należącego do 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego (stanowiącego własność Skarbu 

Państwa) na działalność CIS.

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA uzyskało pomoc w sprawie 

dotyczącej kontroli ZUS. Kancelaria zajęła się wyjaśnieniem 

przedstawicielom Stowarzyszenia procedury dotyczącej złożenia 

odwołania do ZUS, pomogła również organizacji w przygotowaniu 

odwołania. Dzięki uzyskanej pomocy stowarzyszenie zamiast zapłacić 

28 tys. wraz z odsetkami w związku z wykrytymi podczas kontroli 

nieprawidłowościami, wpłaciło do ZUS tylko 5 tys. zł.

Mieszkańcy wsi Barycz uzyskali pomoc od mecenasa Huberta Ząbka

w związku z projektem drogi S8 mającej przeciąć w dwóch miejscach 

dolinę objętą programem Natura 2000. Pomoc kancelarii polegała na 

wskazaniu przepisów prawnych i ścieżki postępowania, co pozwoliło 

na podjęcie dalszych działań dotyczących zmiany lokalizacji drogi 

ze względu na ochronę przyrody. Mecenas udzielił wyczerpujących 

odpowiedzi na wszystkie nurtujące mieszkańców wsi pytania.

Pani Katarzyna Solak pomogła Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, 

konsultując treść umów zawieranych w czasie trwania projektu 

współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowy 

dotyczyły zleceń na usługi szkoleniowe i doradcze realizowane przez 

osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Konsultacja 

ta wpłynęła na dostosowanie treści umów do zmienionych wytycznych 

dotyczących kwalifi kowania kosztów.

Sprawa zgłoszona przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych na 

Łuszczycę „Psoriasis”, w której również pomogła pani Katarzyna Solak 

dotyczyła zawarcia umowy o wspólnej reprezentacji i współpracy 

pomiędzy stowarzyszeniami o podobnym profi lu działalności. Pani 

Katarzyna Solak pomogła wyjaśnić wątpliwości związane z zakresem 

kompetencji wspólnej reprezentacji stron umowy. Jej pomoc była 

niezbędna dla prawidłowego sformułowania zapisów umowy.

Katarzyna Solak pomogła również Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi 

Stary Paczków, konsultując umowę dotyczącą prowadzenia przedszkola, 

wcześniej zarządzanego przez Urząd Miasta i Gminy w Paczkowie. 

Program Centrum Pro Bono w Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński jest 

prowadzony przez panią Renatę Celeban-Filipek. 

Foryś Wojciechowski Spółka Komandytowa

Kancelaria Foryś Wojciechowski 

Spółka Komandytowa udzieliła 

pomocy Fundacji Biuro Inicjatyw 

Społecznych w trzech sprawach. Pierwsza z nich dotyczyła poprawności 

procedur, stosowanych przez Fundację, a związanych z ochroną danych 

osobowych. Sprawę prowadziła mecenas Agnieszka Wojciechowska, 

która przygotowała opinię prawną. Fundacja BIS uzyskała również pomoc 

w trakcie sporządzania umowy, jaką organizacja zamierzała zawrzeć 

z biurem rachunkowym. Umowę konsultowała mecenas Agnieszka 

Wojciechowska. Kancelaria udzieliła także Fundacji BIS porady z zakresu 

prawa pracy dotyczącej zatrudnienia pracownika. Sprawą zajmował się 

pan Mateusz Stankiewicz oraz mecenas Radosław Wojciechowski.

Programem Centrum Pro Bono w Kancelarii Foryś Wojciechowski 

opiekuje się mecenas Agnieszka Wojciechowska.
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Kancelaria Gide Loyrette Nouel

Kancelaria Gide Loyrette Nouel zaangażowana 

jest w działalność programu Centrum Pro 

Bono od początku jego istnienia. Dzięki jej 

uprzejmości publikowane są doroczne raporty 

z prac Centrum. Program pro bono kancelarii 

koncentruje się na pomocy organizacjom 

pozarządowym w dziedzinie prawa podatkowego, prawa spółek, prawa 

nieruchomości, prawa pracy, prawa własności intelektualnej oraz prawa 

ochrony środowiska.

W 2011 r. prawnicy kancelarii pomogli fundacjom i stowarzyszeniom 

w sprawach, które miały wpływ na powodzenie ich działalności i realizacji 

celów statutowych.

Dla Fundacji Przeciwko Leukemii, której działalność skupia się na 

bezpłatnej i bezinteresownej pomocy ludziom chorym na nowotwory 

krwi, prawnicy sporządzili opinię dotyczącą opodatkowania przychodów 

z aukcji dobroczynnej oraz opinię w sprawie zgodności statutu 

organizacji z prowadzeniem aukcji. W sprawę zaangażowani byli 

mecenas Małgorzata Wojtkiewicz-Kabut oraz doradcy podatkowi: pani 

Ewa Opalińska i pan Maciej Grela.

Z nieodpłatnej pomocy prawników kancelarii skorzystało również Liceum 

Francuskie im. René Goscinny’ego w Warszawie. Konsultacji dotyczącej 

ważności uchwał korporacyjnych udzielili mecenas Hugues Moreau oraz 

mecenas Zuzanna Machowska.

Pani Edyta Zalewska pomogła przy sporządzeniu umowy fi nansowania 

odbudowy zniszczonego przez tsunami przedszkola w Japonii. 

Przedszkole zamierza odbudować Polska Akcja Humanitarna.

Kancelaria udzieliła również pomocy Fundacji „Ja Wisła”, zajmującej 

się ochroną oraz promocją dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

najdłuższej rzeki w Polsce. Prawnicy z Kancelarii Gide Loyrette 

Nouel doradzali w staraniach o zawarcie umowy dzierżawy Portu 

Czerniakowskiego w Warszawie oraz doradzali w jaki sposób chronić 

obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły przed nielegalnymi 

wysypiskami odpadów. Fundacji doradzali mecenas Michał Kubicz oraz 

pani Alicja Lidzińska.

Mecenas Małgorzata Wojtkiewicz-Kabut udzieliła porady dotyczącej 

zmiany statutu Fundacji „Mleko Mamy” wspierającej matki w Polsce, 

a także doradzała w kwestiach statutowych na rzecz polskiej sekcji 

Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Członków Legii Honorowej, będącej 

m.in. inicjatorem odbudowy pomnika Napoleona Bonaparte na Placu 

Powstańców w Warszawie. 

Prawnicy kancelarii kolejny już rok angażowali się w pracę Fundacji 

Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA! Doradztwo w sprawach 

odpowiedzialności karnej i cywilnej prowadziła pani Alicja Lidzińska, 

natomiast w kwestii wprowadzenia kas fi skalnych oraz opodatkowania 

produktów sprzedawanych przez Fundację doradzali pani Ewa Opalińska 

i pan Maciej Grela.

Kancelaria pomogła również Polskiemu Towarzystwu Wspierania Osób 

z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” sporządzając opinię dotyczącą 

opodatkowania darowizny od przekazania specjalistycznego sprzętu 

medycznego na rzecz szpitali. W sprawę zaangażowany był pan Maciej 

Grela.

W kancelarii Gide Loyrette Nouel koordynacją spraw pro bono zajmuje 

się pani Katarzyna Buczkiewicz.
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Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci 
Spółka Partnerska

Prośba Fundacji Zmieńmy 

Świat dotyczyła skargi na 

nieetyczne postępowanie 

lekarza weterynarii. Pani Dominika Kołodziejska-Koza i mecenas 

Grzegorz Zawada udzielili informacji na temat wyczerpania procedury 

odwoławczej w tej sprawie. 

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich NOWY HORYZONT 

zgłosiło do programu Centrum Pro Bono pytanie o warunki dotacji 

uzyskanej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

Problem dotyczył konieczności obniżenia konkretnych kategorii 

budżetowych we wniosku zgodnie z zaleceniami instytucji. Kancelaria 

przekazała Stowarzyszeniu informację na temat procedury odwoławczej 

i związanych z tym uprawnień samorządu. Sprawę prowadziła pani 

Dominika Kołodziejska-Koza i mecenas Grzegorz Zawada.

Programem Centrum Pro Bono w Kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher 

Wypiór Adwokaci opiekuje się mecenas Radosław Skowron.

KKG Kubas Kos Gaertner 

Podkarpackie Stowarzyszenie Ro-

dziców Dzieci z Chorobą Nowo-

tworową „Iskierka Nadziei” zawarło 

niekorzystną umowę dotyczącą po-

zyskiwania dodatkowych środków na prowadzoną przez siebie dzia-

łalność. Kancelaria KKG Kubas Kos Gaertner pomogła Stowarzyszeniu 

rozwiązać umowę w sposób zabezpieczający jego interesy. Sprawą 

zajmował się mecenas Dominik Gałkowski.

Program Centrum Pro Bono w Kancelarii KKG Kubas Kos Gaertner jest 

prowadzony przez panią Alicję Leginowicz-Krzywdę.

Kancelaria K&L Gates

Kancelaria K&L Gates pomogła 

w 2011 r. Fundacji Ortus Chrzelice, 

której głównym celem jest rozwój 

kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez stworzenie 

Centrum Dialogu Kultur – Zamek w Chrzelicach. Przedstawicielom 

Fundacji potrzebne było wsparcie i merytoryczna ocena sytuacji, 

w jakiej znaleźli się w wyniku niezrealizowania części postanowień 

umowy o dofi nansowanie swojej działalności. 

Sprawami pro bono w ramach programu zajmowali się mecenas Jerzy 

Kopyra oraz mecenas Agnieszka Suchecka-Tarnacka.

Kancelaria Adwokacka
Agnieszka Kluszczyńska

Kancelaria pomogła Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, która 

prowadzi działania związanie z zakładaniem oraz zarządzaniem 

podmiotami ekonomii społecznej, wspiera także osoby wykluczone 

i zagrożone wykluczeniem społecznym. Mecenas Agnieszka Kluszczy-

ńska oraz pan Adam Citko przygotowali interpretację prawną statutu 

Fundacji dotyczącą zatrudniania członków zarządu do zleceń nie zwią-

zanych z ich funkcją zarządzającą. 

Kancelaria udzieliła również wsparcia prawnego Stowarzyszeniu 

Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, które realizuje 

zadania związane z rehabilitacją, edukacją oraz działalnością kulturalną 

na rzecz osób niepełnosprawnych. Mecenas Agnieszka Kluszczyńska 
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Kancelaria Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Kancelaria Leśnodorski, Ślusarek 

i Wspólnicy znana jest ze swej 

działalności pro bono. W ramach 

programu Centrum Pro Bono prawnicy kancelarii pomogli w czte-

rech sprawach związanych z prawem autorskim. Specjaliści w tej 

dziedzinie doradzali m.in. Fundacji Edukacji Społecznej w skon-

struowaniu umowy dotyczącej praw autorskich związanych 

z opracowywanymi przez Organizację poradnikami metodycznymi dla 

nauczycieli. Dzięki pomocy prawników Fundacja mogła lepiej realizować 

działania edukacyjne dotyczące tematyki uzależnień: narkomanii, 

alkoholizmu, nikotynizmu, a także profi laktyki HIV i AIDS.

Pomoc otrzymała także Fundacja Ośrodka Karta, której zadaniem jest 

opieka nad świadectwami historycznymi i literackimi, w utworzeniu 

najlepszego rozwiązania prawnego pozwalającego na wydanie rozmów 

Jacka Kuronia z ludźmi związanymi ze środowiskiem opozycji okresu 

PRL-u.

Prawnicy kancelarii pomogli również Centrum UNEP/GRID w kwestiach 

związanych z realizacją konkursu na plakat najlepiej promujący ideę 

ekologicznego poruszania się („Akademia Ekojazdy”). Celem Organizacji 

jest przede wszystkim wspieranie działań na rzecz ochrony przyrody 

i zarządzania środowiskowego.

Prawnicy kancelarii odpowiedzieli również na pytania, zadane przez 

grupę osób, które dopiero rozważają założenie organizacji. Sprawa 

ta przyjęta została do programu pro bono ze względu na jej wagę dla 

osób, które chciałyby stać się jeszcze bardziej aktywnymi członkami 

społeczeństwa obywatelskiego. Prawnicy rozstrzygnęli wątpliwości, 

czy w obecnym stanie prawnym przedstawiciele środowisk fi lmowych 

oraz pani Beata Sabała przygotowały wniosek do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych o przyznanie renty szczególnej dla podopiecznych Fundacji.

 

Program Centrum Pro Bono prowadzi w kancelarii pan Adam Citko. 

Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy

Kancelaria zawsze chętnie wspiera organizacje pozarządowe zgłaszające 

problemy prawne z dziedziny ochrony praw autorskich. 

Fundacja Rozwoju Talentów „JesteM Blisko” zgłosiła się z prośbą 

o pomoc w sporze powstałym wokół jej nazwy. Jedna z fundacji 

zażądała jej zmiany z powodu bardzo podobnego brzmienia. Mecenas 

Joanna Lassota doradzała, w jaki sposób rozwiązać ten spór. Głównym 

celem Fundacji jest tworzenie środowiska wychowawczego, służącego 

wszechstronnemu rozwojowi człowieka poprzez działalność oświatową, 

kulturalną oraz pomoc społeczną.

Wsparcie prawne kancelarii otrzymała również Fundacja „Rokor1”, 

prowadząca stronę internetową zarejestrowaną w sądzie jako czaso-

pismo. Opinia prawna przygotowana przez mecenas Joannę Lassotę 

dotyczyła istotnych regulacji prawa autorskiego oraz prasowego, które 

nurtowały członków Fundacji. Misją Fundacji jest edukacja społeczno-

gospodarcza i pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. 

Program Centrum Pro Bono w Kancelarii Adwokackiej Lassota i Partnerzy 

prowadzi mecenas Joanna Lassota. 
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mogliby założyć fundację, poprzez którą realizowaliby własne fi lmy 

i czy pisarze mogliby założyć fundację, która - oprócz innej działalności - 

zajmowałaby się wydawaniem ich własnych książek.

Z ramienia Kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy w sprawach pro 

bono pomaga pan Wiktor Rainka.

Kancelaria Linklaters

Prawnicy z kancelarii Linklaters odpo-

wiedzieli na prośbę Mazowieckiej Fun-

dacji Rodzin Zastępczych, która udziela 

wszechstronnej pomocy m.in. dzieciom wychowującym się w ro-

dzinach zastępczych oraz ich opiekunom. Fundacja zwróciła się 

z problemem dotyczącym prawa podatkowego i możliwych rozwiązań 

prawnych sytuacji związanej z nieodpłatnym użyczeniem lokalu na jej 

działalność. Sprawą zajmował się pan Paweł Chodziński.

W kancelarii Linklaters sprawy pro bono koordynuje pan Paweł 

Chodziński.

Łatała i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Stowarzyszenie Lokomotywa po około 

2 latach starań otrzymało zgodę Urzędu 

Miejskiego w Rabce-Zdrój na prowa-

dzenie działalności w budynku dawne-

go Kina Śnieżka. Stowarzyszenie potrzebowało pomocy w spo-

rządzeniu treści umowy i negocjacji jej warunków z Urzędem 

Miejskim. Kancelaria Łatała i Wspólnicy przygotowała kilka pism 

w tej sprawie. Pomogła również w kwestiach podatkowych związanych 

z wynajmem obiektu.

Kancelaria Łatała i Wspólnicy wsparła także słupskie Centrum 

Inicjatyw Obywatelskich, przygotowując wniosek o umorzenie nale-

żności publicznoprawnych. Sprawa dotyczyła kosztu uznanego za 

niekwalifi kowany przez instytucję pośredniczącą w projekcie fi nan-

sowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. W późniejszym etapie 

w rozwiązanie problemu została włączona instytucja zarządzająca, 

która uznała, że roszczenia instytucji pośredniczącej wobec Centrum 

Inicjatyw Obywatelskich są bezpodstawne i umorzyła postępowanie 

w całości.

Obydwie sprawy prowadził pan Mariusz Baran pod nadzorem mecenas 

Doroty Szlachetko-Reiter.

Programem Centrum Pro Bono w Kancelarii Łatała i Wspólnicy Spółka 

Komandytowa opiekuje się pani Karolina Szulęcka.

Doradca podatkowy Arkadiusz Michaliszyn, 
związany z kancelarią CMS Cameron McKenna

Doradca podatkowy pan Arkadiusz Michaliszyn od wielu lat jest eksper-

tem zajmującym się kwestiami podatkowymi, zabiera głos w związku 

ze zmianami prawa, które dotyczą również organizacji pozarządowych. 

Tym bardziej cieszyliśmy się z jego decyzji o przystąpieniu do programu.

Swoją wiedzą podzielił się z Fundacją Akuna Pomaga wspierającą 

materialnie osoby w trudnej sytuacji życiowej, ciężko chore i niepełno-

sprawne. Fundacja planowała przekazać środki jednemu ze swych podo-

piecznych bez generowania dodatkowych kosztów.

Również sprawa zgłoszona przez Polskie Towarzystwo Wspierania Osób 

z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” dotyczyła kwestii przekazywa-

nia środków podopiecznym. Towarzystwo prowadzi wszechstronne 
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działania na rzecz osób chorych, zajmuje się także poprawą standardów 

opieki zdrowotnej.

 Także Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych Hippoland 

popularyzujące rozwój i organizację jeździectwa osób niepełnosprawnych 

- zwróciło się do pana Arkadiusza Michaliszyna z prośbą o interpretację 

sytuacji podatkowej, w jakiej się znalazło. 

Kancelaria Peter Nielsen and Partners  

Kancelaria Peter Nielsen and 

Partners pomogła w 2011 r. 

w wielu sprawach pro bono. 

Głównie dzięki zaangażowaniu mecenas Małgorzaty Lewandowskiej 

oraz pana Lecha Gniadego wsparcie uzyskały: Fundacja Pomocy 

Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym – Być jak inni 

niosąca pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym, 

Alivia Fundacja Onkologiczna Osób Młodych, która zajmuje się pro-

fi laktyką nowotworową wśród młodych pacjentów, Fundacja Pomocy 

Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Centrum Edu-

kacji Obywatelskiej – wspierające idee społeczeństwa obywatelskiego, 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” - organizujące warsztaty, kursy, 

imprezy, staże, wolontariat oraz konkursy w kraju i za granicą. Sprawy 

Organizacji dotyczyły prawa cywilnego, ewentualnej odpowiedzialności 

cywilnej osób niewywiązujących się z przyjętych na siebie obowiązków, 

prawa autorskiego i bezpodstawnego wzbogacenia. 

Obecnie mecenas Małgorzata Lewandowska współpracuje z kancelarią 

Pietrzak Siekierzyński Bogen sp. j. i jest zaangażowana w sprawy związane 

z międzynarodową działalnością Centrum Pro Bono.

Kancelaria Piszcz Norek i Wspólnicy

Prawnicy z Kancelarii Piszcz 

Norek i Wspólnicy pomogli 

Fundacji Grupa Nowolipie – 

Uskrzydleni, która zajmuje się 

m.in. aktywizacją poprzez sztukę osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, budowaniem postaw tolerancji, przeciwdziałaniem 

wszelkim przejawom dyskryminacji oraz działaniami na rzecz likwidacji 

barier psychologiczno-społecznych. Przedstawiciele Fundacji uzyskali 

pomoc w  rozwiązaniu problemu dotyczącego praw autorskich do 

statuetek, które zostały wykonane podczas zorganizowanych przez 

Fundację warsztatów. Pani Anna Czyżewska sporządziła dla Fundacji 

projekt umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw 

do egzemplarzy tych małych dzieł sztuki.

Program Centrum Pro Bono koordynuje w Kancelarii Piszcz Norek 

i Wspólnicy pani Joanna Roszak. 

Kancelaria Radcy Prawnego 
Małgorzata Proksa-Binkowska

Prowadząca indywidualną kancelarię w Warszawie mecenas Małgorzata 

Proksa-Binkowska w ramach programu pro bono pomagała Fundacji 

Kocialandia, a także Fundacji Kocia Dolina. 

Fundacja Kocialandia za cele stawia sobie m.in. propagowanie wśród 

społeczeństwa zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka oraz zapewnienie godnych warunków życia bezdomnym i 

wolno żyjącym zwierzętom. Porada udzielona tej Fundacji polegała na 

znalezieniu takich rozwiązań prawnych, które pozwalały na przeniesienie 

praw autorskich z Organizacji na partnera jednego z projektów, przy 
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jednoczesnym zabezpieczeniu praw Kocialandii. 

Problem zgłoszony przez drugą organizację – Fundację Kocia Dolina, 

której celem statutowym jest niesienie pomocy porzuconym i krzyw-

dzonym zwierzętom, dotyczył jednej z jej podopiecznych. Mecenas 

Proksa-Binkowska pomogła w znalezieniu rozwiązania, dzięki któremu 

kotka Aida, skrzywdzona przez adoptujących ją ludzi, mogła raz jeszcze 

znaleźć się na liście kotów oczekujących na adopcję.

Kancelaria Salans

Kancelaria Salans konsultowała 

wątpliwości Polskiego Towarzystwa 

Stwardnienia Rozsianego. Towa-

rzystwo stara się o poprawę warunków życiowych i zdrowotnych osób 

chorujących na stwardnienie rozsiane. Organizacja zwróciła się z prośbą 

o ocenę, czy jej działalność jest regulowana ustawą Prawo zamówień 

publicznych. Na rzecz Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego 

zaangażowali się mecenas Aldona Kowalczyk i pani Karolina Pastuszak.

Koordynacją programu pro bono w kancelarii Salans zajmuje się mecenas 

Agnieszka Wardak. 

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

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych „Dobro Dziec-

ka” realizowało projekt partner-

ski ze środków Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki. Na skutek błędu popełnionego przez partnera 

pojawiło się zagrożenie  odmowy uznania części kosztów projektu. Dzięki 

pomocy pana Konrada Stolarskiego, polegającej na przygotowywaniu 

pism wyjaśniających, kierowanych do Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Krakowie, postępowanie zakończyło się pełnym sukcesem. 

Stowarzyszenie uniknęło konieczności płacenia znaczącej kwoty kosz-

tów pierwotnie uznanych przez urząd za niekwalifi kowane. 

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei realizowało  projekt  współfi nansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku prze-

prowadzenia kontroli zakwestionowano koszty utworzenia strony 

internetowej. Pan Konrad Stolarski pomógł przygotować pismo do 

instytucji pośredniczącej II stopnia i dzięki temu udało się wyjaśnić całą 

sprawę w sposób pomyślny dla Stowarzyszenia, a przed wszystkim 

uniknąć konieczności zwrotu części dotacji.

Fundacja Rozwoju Kina w związku z jednym ze swoich projektów 

odpowiedzialna była za zorganizowanie przetargu nieograniczonego. 

Podczas kontroli, jaką objęty został ów projekt, zakwestionowane 

zostało działanie Fundacji związane z przesunięciem terminu realizacji 

zamówienia. Dodatkowo nałożono na Fundację korektę fi nansową 

w wysokości 5% wydatków kwalifi kowanych projektu. Pan Tomasz 

Długosz udzielił pomocy w składaniu pism wyjaśniających, uczestniczył 

też w spotkaniach i negocjacjach z instytucją zarządzającą, pomagał 

również w budowaniu argumentacji służącej wyjaśnieniu fi nansowych 

założeń projektu.

Programem Centrum Pro Bono w Kancelarii T. Studnicki, K. Płeszka, 

Z. Ćwiąkalski, J. Górski opiekuje się mecenas Tomasz Spyra.

Kancelaria adwokatów i radców prawnych
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Kancelaria Adwokacka Bartosza Szymańskiego

W drugim roku działalności Kancelaria Adwokacka Bartosza Szymańskiego 

ponownie wspierała organizacje w sprawach karnych.  

Fundacja Kocia Dolina, niosąca pomoc porzuconym i pokrzywdzonym 

zwierzętom, a także zwalczająca ich bezdomność, zgłosiła sprawę 

byłej wolontariuszki, która wykorzystała otrzymane środki fi nansowe 

niezgodnie z ich przeznaczeniem. Mecenas Bartosz Szymański pomógł 

Fundacji odzyskać utracone pieniądze na drodze postępowania 

sądowego.

Natomiast Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej ze Świebodzic zwróciło się o pomoc w sporze 

z Urzędem Miasta. Urzędnicy nieprawidłowo zinterpretowali umowę 

zawartą ze Stowarzyszeniem. Dzięki wsparciu mecenasa Bartosza 

Szymańskiego sprawa znalazła pozytywne rozstrzygnięcie w sądzie. 

Misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy we wszystkich aspektach 

życia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich opiekunom.

Kolejną sprawą, w którą zaangażowała się kancelaria jest wsparcie 

prawne dla Fundacji NAF Dementi, która w swej działalności edukacyjnej 

i naukowej pielęgnuje pamięć o dziedzictwie społecznym i kulturowym 

Polski. Pani Anna Drozd reprezentowała Fundację w sporze z Urzędem 

Kontroli Skarbowej. 

Program Centrum Pro Bono koordynuje w Kancelarii Adwokackiej 

Bartosza Szymańskiego pani Anna Drozd. 

Kancelaria Walczyński Kalinowski i Wspólnicy

Prawnicy z Kancelarii Walczyński Kalinowski 

i Wspólnicy podjęli się sprawy zgłoszonej przez 

Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Organizacja zgłosiła pytania dotyczące prawnych 

aspektów najmu powierzchni biurowej. Prosiła 

też o opinię do umowy, której podpisanie 

zaproponowali jej wynajmujący lokal.

Prawnikami, którzy pomogli w rozwiązaniu tych spraw byli mecenas 

Grzegorz Kalinowski i mecenas Marcin Walczyński.

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Kancelaria Wierzbowski 

Eversheds współpracuje 

z Centrum Pro Bono od momentu jego powstania. W 2011 roku 

kontynuowała świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej na rzecz wielu 

organizacji pozarządowych. Kancelaria pomogła m.in. Fundacji Centrum 

Edukacji Obywatelskiej (CEO) w sprawie oceny działania wynajmującego 

lokal Fundacji oraz przygotowała pismo w sprawie rozwiązania umowy 

najmu tego lokalu. Prawnicy zaangażowani w tę sprawę to mecenas 

Anna Lesiak i pani Anita Barcewicz.

Druga sprawa, zgłoszona przez CEO, dotyczyła zażalenia, jakie jeden 

z rodziców dziecka – uczestnika projektu realizowanego przez Fundację 

– zgłosił w związku z niewłaściwą w jego opinii klauzulą zgody na 

utrwalanie wizerunku dziecka na fotografi i, którą posługiwało się 

Centrum Edukacji Obywatelskiej. Porada w tej sprawie dotyczyła prawa 

autorskiego i udzielił jej mecenas Paweł Lipski.
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Mecenas Elżbieta Solska i mecenas Łukasz Panasiuk zaangażowali się 

w sprawę dotyczącą tzw. „whistleblowingu”, zgłoszoną do Centrum 

Pro Bono w imieniu podopiecznej Fundacji im. S. Batorego. Ich pomoc 

polegała na reprezentacji przed sądem byłej pracownicy Inspekcji 

Weterynaryjnej, która straciła pracę po ujawnieniu faktu, iż od lat 

zmuszana była do dzielenia się ze swoim przełożonym nagrodami 

okresowymi. 

Kancelaria od początku współpracy z Centrum Pro Bono udziela 

bezpłatnej pomocy prawnej Stowarzyszeniu „Wybrani w górach”. Także 

w 2011 r. prawnicy kancelarii pomagali Stowarzyszeniu w sprawie 

dotyczącej wykorzystania środków unijnych. W prace dla Stowarzyszenia 

zaangażowani byli: mecenas Tomasz Zalewski, mecenas Michał 

Drozdowicz, pan Witold Sławiński i mecenas Stanisław Żemojtel.

Kancelaria wspierała także Stowarzyszenie Klon/Jawor. Mecenas Gerard 

Karp przeprowadził dla Stowarzyszenia szkolenie dotyczące baz danych 

i wykorzystania informacji publicznych.

Kancelaria Woźniak Kocur

Prawnicy z Kancelarii Woźniak 

Kocur podjęli sprawy zgłoszone 

przez Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej Twister z Trójmiasta. 

Stowarzyszenie prowadzi działalność sportową i rekreacyjną. Zajmuje 

się także wszechstronnym rozwojem sprawności ruchowej i umysłowej, 

planowaniem i organizowaniem zajęć sportowych ściśle związanych 

z hokejem na lodzie i hokejem na rolkach oraz popularyzacją ww. 

dyscyplin sportowych. Działacze Stowarzyszenia prosili o pomoc 

w interpretacji przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym i odpo-

wiedniej kwalifi kacji rolek, jako pojazdów lub jako rowerów.

Prawnicy pomogli również Stowarzyszeniu Zaprzyjaźnieni w Kulturze 

z Gdańska (Friends across cultures), które inicjuje rozwój postaw 

obywatelskich oraz działań edukacyjnych na rzecz demokracji, tolerancji 

i wielokulturowości. Zaprzyjaźnieni w Kulturze zwrócili się z pytaniem 

o prawną możliwość uniknięcia odpowiedzialności za skutki ewentu-

alnych zamachów terrorystycznych, w których mogliby ucierpieć 

uczestnicy wyjazdu do Izraela. Wyjazd ów był częścią prowadzonego 

przez Stowarzyszenie projektu. 

Z ramienia Kancelarii Woźniak Kocur pro bono pomagała pani Anna 

Kowalczyk.

Kancelaria Witaszek Wroński i Wspólnicy
Spółka Komandytowa

Koszalińska Kancelaria Witaszek Wroński i Wspólnicy sp. k. dołączyła do 

programu w 2011 r. 

Pierwszą organizacją, której pomogli prawnicy z tej kancelarii, była 

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. 

Fundacja wspiera osoby ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, 

zajmuje się ich edukacją oraz aktywizacją zawodową i społeczną. 

Organizacja ta wielokrotnie już korzystała z pomocy Centrum Pro 

Bono i dzięki zaangażowaniu grupy prawników, działających na rzecz 

programu, udało się jej rozwiązać kilka znaczących problemów. Tym 

razem zaniepokojenie Organizacji budziła interpretacja orzeczenia 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczącego odliczania przez 

organizacje pozarządowe podatku VAT i związanego z tym obowiązku 

zwrotu kosztów niekwalifi kowanych. Problemy związane z prawem 

podatkowym zgłaszane są przez wiele organizacji. Praca prawników 

z kancelarii, kierowanej przez mecenasa Romana Witaszka, polegała na 

sporządzeniu opinii uwzględniającej zarówno najnowsze orzeczenie 
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NSA, jak i indywidualną sytuację Organizacji. 

Za sprawy pro bono prowadzone w Kancelarii Witaszek Wroński 

i Wspólnicy odpowiada pan Łukasz Janota.

Kancelaria Prawna Marcina Zatorskiego

Kancelaria prawna Marcina Zatorskiego okazała się jedną z najbardziej 

aktywnych kancelarii współpracujących z Centrum Pro Bono w 2011 r. 

Pomogła bowiem aż 8 organizacjom pozarządowym. 

Pierwszą ze spraw, podjętą przez kancelarię zgłosiła Fundacja Rozwoju 

Ekonomii Społecznej, której misją jest propagowanie idei spółdzielczości 

socjalnej oraz aktywizacja ludzi do współpracy, poprzez budowanie więzi 

pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej a środowiskiem lokalnym. 

Pan Michał Ilnicki przygotował opinię prawną dotyczącą skuteczności 

wypowiedzenia Fundacji umowy najmu lokalu oraz prawidłowości 

naliczania z tego tytułu faktur, które zostały sporządzone przez 

wynajmującego lokal. 

Z pomocy pro bono świadczonej przez kancelarię skorzystało również 

Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im. Ludomira Różyckiego, 

którego misją jest nie tylko nauka dzieci i młodzieży gry na instrumentach 

muzycznych, ale także rozwijanie zdolności muzycznych i muzykalności, 

umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym 

oraz wypełnienie ich wolnego czasu w sposób twórczy i zorganizowany. 

Pan Michał Ilnicki przygotował opinię prawną, w której wyjaśnił, jak 

poprawnie formułować umowy cywilnoprawne sporządzane przy 

zatrudnianiu pracowników, aby nie zostały zakwestionowane przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Następnie kancelaria podjęła się pomocy w sprawie zgłoszonej przez 

Fundację Centrum Wspierania Rozwoju i Integracji Międzypokoleniowej 

- „Sztafeta Pokoleń”. Pan Marcin Zatorski przygotował pozew dla 

podopiecznych Fundacji, którzy chcieli uporządkować sprawy 

własnościowe związane ze swoją nieruchomością. Działania Fundacji 

skupiają się wokół dwóch obszarów: przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu osób po 50 roku życia oraz budowania pomostu pomiędzy 

ludźmi młodymi a osobami dojrzałymi, czyli wspieraniu integracji 

międzypokoleniowej. 

Wsparcie prawne kancelarii uzyskał dwukrotnie portal szukamywas.

pl, którego misją jest poszukiwanie osób zaginionych. Pan Michał 

Ilnicki przygotował opinię prawną, w której wyjaśnił kwestie związane 

z publikacją wizerunków osób poszukiwanych oraz przetwarzaniem ich 

danych osobowych. Pomoc polegała również na konsultacji formularza  

wypełnianego przez osoby zgłaszające zaginięcie swoich bliskich. Pan 

Michał Ilnicki zbadał zgodność formularza z obowiązującym prawem. 

Kolejna sprawa, którą podjęła kancelaria, została zgłoszona przez 

Stowarzyszenie Omnis z Jeleniej Góry. Pan Michał Ilnicki przygotował 

opinię wyjaśniającą wątpliwości władz Organizacji, które pojawiły 

się w związku z formalnościami podczas przeprowadzania wyborów 

uzupełniających do zarządu Organizacji. Działalność Stowarzyszenia 

Omnis koncentruje się na promocji i wspieraniu rozwoju zawodowego 

oraz osobistego pocztowców, m.in. poprzez nawiązywanie kontaktów 

i wymianę doświadczeń ze środowiskiem pocztowym w innych krajach.

Pan Michał Ilnicki świadczył bezpłatną pomoc prawną również dla 

Dobro Powraca - fundacji na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane, 

dla której przygotował opinię prawną dotyczącą kwestii udostępnienia 

danych osobowych darczyńców, wspierających podopiecznych Fundacji 

za pomocą wpłat na subkonta. Misją Fundacji jest pomoc chorym na 

stwardnienie rozsiane nie tylko poprzez wsparcie fi nansowe dla swych 
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podopiecznych, ale również wszechstronną edukację o najnowszych 

metodach leczenia. 

Z pomocy pro bono kancelarii skorzystało również Biuro Pośrednictwa 

Pracy Woluntarystycznej Centerko istniejące przy Stowarzyszeniu 

Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół 

„Pomost”, które w ramach koordynacji Programu Wspierania Rodzicielstwa 

Zastępczego przygotowało „ABC wolontariatu”. W przygotowanej opinii 

pan Michał Ilnicki wyjaśnił wszelkie aspekty prawne wolontariatu, jakie 

powinny zostać uwzględnione w opracowaniu. Misją Stowarzyszenia 

jest wspieranie osób z problemami psychicznymi poprzez działania 

oświatowe, edukacyjne, woluntarystyczne i psychorehabilitacyjne. 

Ostatnią z podjętych przez kancelarię spraw, zgłosiła Fundacja 

Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”, prowadząca ogólnopolską 

zbiórkę pieniędzy na leczenie dzieci, które doznały obrażeń w pożarze 

samochodu. Pan Michał Ilnicki przygotował opinię dotyczącą prawnych 

aspektów rozliczenia się z uzyskanych pieniędzy. Głównym celem 

Fundacji jest wspieranie podstawowych funkcji rodziny oraz skuteczna 

pomoc dzieciom i młodzieży. 

Program Centrum Pro Bono koordynuje w kancelarii mecenas Marcin 

Zatorski oraz pan Michał Ilnicki. 

Jak działamy?

Działalność Centrum Pro Bono polega przede wszystkim na 
pośredniczeniu pomiędzy organizacjami pozarządowymi a prawnikami, 
chętnymi do świadczenia pomocy prawnej pro bono. 

Ponadto ścisła współpraca z kancelariami prawnymi i najlepszymi 
ekspertami w swoich dziedzinach pozwala nam podejmować wyzwania 
zarówno w postaci różnorodnych projektów edukacyjnych skierowanych 
do organizacji non-profi t, jak i kampanii legislacyjnych mających na celu 
przezwyciężenie przeszkód podatkowych związanych z rozwojem pracy 
prawników pro bono. 
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Co jest naszym celem?

Centrum Pro Bono jest jedynym tego typu projektem w Polsce. 
Inicjatywa ta zaspokaja rosnącą potrzebę pomocy prawnej pro bono 
na rzecz organizacji III sektora. Wierzymy, iż pomoc prawna świadczona 
nieodpłatnie może stanowić znaczący wkład środowiska prawniczego 
w budowę silnego społeczeństwa obywatelskiego.

Początki naszej działalności:

Pomysł utworzenia Centrum Pro Bono zrodził się podczas spotkania 
poświęconego działalności prawników pro bono, jakie miało miejsce 
w Trybunale Konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej 22 czerwca 2007 
roku. 

Co udało nam się osiągnąć?

Od początku naszej działalności pomogliśmy, dzięki zaangażowaniu 
wielu prawników, organizacjom pozarządowym w 250 sprawach.
Współpracuje z nami 47 kancelarii prawnych z całej Polski.”

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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Centrum Pro Bono szczególnie dziękuje następującym osobom za 

osobiste zaangażowanie w działalność Centrum i pomoc polskim 

organizacjom non – profi t:

Jolanta Adamska

Mariusz Baran

Anita Barcewicz

Arkadiusz Bądel

Jerzy Bieluk

Krzysztof Bramorski

Katarzyna  Buczkiewicz

Krzysztof Budnik

Renata Celeban-Filipek

Paweł Chodziński

Adam Citko

Anna Czyżewska

Monika Dębska

Tomasz Długosz

Maciej Domagała

Anna Drozd

Michał Drozdowicz

Łukasz Dziewoński

Marta Frąckowiak

Dominik Gałkowski

Lech Gniady

Anna Gosławska

Maciej Grela  

Marzena Hełmecka

Michał Ilnicki

Wojciech Jabłoński

Natalia Janik

Łukasz Janota

Grzegorz Kalinowski

Gerard Karp

Agnieszka Kluszczyńska

Agnieszka Kłodnicka

Michał Kocur

Dominika Kołodziejska-Koza 

Lidia Kołucka-Żuk

Jerzy Kopyra

Anna Kowalczyk

Aldona Kowalczyk

Konrad Krasuski

Katarzyna Krasowska

Michał Kubicz

Wojciech Kucypera

Aleksandra Kuźnicka

Joanna Lassota

Alicja Leginowicz-Krzywda

Anna Lesiak

Małgorzata Lewandowska 

Alicja Lidzińska

Paweł Lipski 

Daniel Łopatek

Magdalena Nasiłowska

Zuzanna Machowska

Kancelaria Radców Prawnych Bieluk 

i Partnerzy

Łatała i Wspólnicy 

Wierzbowski Eversheds

CWW Kancelaria Prawnicza

Kancelaria Radców Prawnych Bieluk 

i Partnerzy

BSO Prawo & Podatki

Gide Loyrette Nouel

Budnik, Posnow i Partnerzy

Filipek & Kamiński 

Linklaters

Kancelaria Adwokacka Agnieszka 

Kluszczyńska

Piszcz Norek i Wspólnicy

Casus Iuris

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

J. Górski

CWW Kancelaria Prawnicza

Kancelaria Adwokacka Bartosza 

Szymańskiego

Wierzbowski Eversheds

CWW Kancelaria Prawnicza

DLA Piper

KKG Kubas Kos Gaertner

Peter Nielsen & Partners

Casus Iuris

Gide Loyrette Nouel

BSO Prawo & Podatki

Kancelaria Prawna Marcin Zatorski 

Budnik, Posnow i Partnerzy

CWW Kancelaria Prawnicza

Witaszek Wroński i Wspólnicy

Walczyński Kalinowski i Wspólnicy

Wierzbowski Eversheds

Kancelaria Adwokacka Agnieszka 

Kluszczyńska

CWW Kancelaria Prawnicza

Woźniak Kocur

Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór

CEE Trust Poland

K & L Gates

Woźniak Kocur

Salans

Casus Iuris

Kancelaria Radców Prawnych Bieluk

i Partnerzy

Gide Loyrette Nouel

Casus Iuris

DLA Piper

Kancelaria Adwokacka Lassota 

i Partnerzy

KKG Kubas Kos Gaertner

Wierzbowski Eversheds 

Peter Nielsen & Partners 

Gide Loyrette Nouel

Wierzbowski Eversheds

Filipek & Kamiński 

DLA Piper

Gide Loyrette Nouel
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Arkadiusz Michaliszyn

Anna Milczanowska-Mazur

Hugues Moreau

Ewa Opalińska 

Łukasz Panasiuk

Karolina Pastuszak

Anna Piszcz

Piotr Plenik

Małgorzata Proksa-Binkowska

Wiktor Rainka

Joanna Roszak

Beata Sabała

Radosław Skowron

Witold Sławiński

Maciej Ślusarek 

Katarzyna Solak

Elżbieta Solska

Tomasz Spyra

Mateusz Stankiewicz

Konrad Stolarski

Agnieszka Suchecka-Tarnacka

Eleonora Szantyr

Dorota Szlachetko-Reiter

Iwona Szmagalska

Karolina Szulęcka

Bartosz Szymański

CMS Cameron McKenna

CWW Kancelaria Prawnicza

Gide Loyrette Nouel

Gide Loyrette Nouel

Wierzbowski Eversheds

Salans

Kancelaria Radców Prawnych Bieluk 

i Partnerzy

Teamlab

Kancelaria Radcy Prawnego 

Małgorzata Proksa-Binkowska

Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Piszcz, Norek i Wspólnicy 

Kancelaria Adwokacka Agnieszka 

Kluszczyńska

Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór

Wierzbowski Eversheds

Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Filipek & Kamiński

Wierzbowski Eversheds

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

J. Górski 

Foryś Wojciechowski 

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

J. Górski 

K & L Gates

Casus Iuris 

Łatała i Wspólnicy

DLA Piper

Łatała i Wspólnicy 

Kancelaria Adwokacka Bartosza 

Szymańskiego

Marcin Walczyński

Agnieszka Wardak

Roman Witaszek

Agnieszka Wojciechowska

Radosław Wojciechowski

Małgorzata Wojtkiewicz-Kabut

Hubert Ząbek

Edyta Zalewska

Tomasz Zalewski

Marcin Zatorski

Grzegorz Zawada

Stanisław Żemojtel

Lidia Żołędziowska

Walczyński Kalinowski i Wspólnicy

Salans  

Witaszek Wroński i Wspólnicy

Foryś Wojciechowski 

Foryś Wojciechowski

Gide Loyrette Nouel

Filipek & Kamiński

Gide Loyrette Nouel

Wierzbowski Eversheds

Kancelaria Prawna Marcin Zatorski 

Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór

Wierzbowski Eversheds

CWW Kancelaria Prawnicza
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