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Do §tułu Prawnika
Pro Bono najTĄrięcej radców

E
I Ń Óu L. rc, r,, ZakońuyŁsię pierws ry etap koŃł.rrsu promuj ącego prawników

udzielająrych darmowej pomoq1 Do nagrody zarekomendowano 20 osób,

RENATA
KRUPA-DĄBROWSKA

Konkurs organizują od rz lat
Fundacja Uniwersyteckich
Poradni Prawnych oraz
,,Rzeczpospolita". Do tego-
rocznej edycji zostało zakrła-
lifikowanych zo osób (patrz
ramka). Wśród nich znalazło
się ośmiu radców prawnych,
siedmiu prawników dwóch
adwokatów, dwóch doradców
podatkowych oraz jeden ko,
mornik. Niektóre z tyc! osób
łączą pracę w dwóch zawo-
dach prawniczych (np. Robert
Krasnodębski) lub są też wy-
kładowcami akademickimi
(Aneta Sieradzka). Zdecydo-
wana większość kandydatów
nigdy wcześniej nie uczestni-
czyła w tym konkursie.

Jakie zasługi

Nominacje otrzymuje się za
konkretne zasługi. Te zaś są
różne. Wielu nominowanych
wspiera swoją wiedzą prawni -

czą orgańzacje poz arządowe
oraz angażuje się w kampanie
społeczne. Niektórzy udziela-
ją bezpłatnych porad praw-
nych w, poradniach oraz
wspierają studentów w klini-
kach prawa- Jeden z prawni-
ków doradza też na łamach
Iokatnej gazety, a drugi w cza-
sie dyżurów telefonicznyclr po
programie telewizyjnym. Są i
tacy, którzy wspierają lokalną

społeczność, m,in, przygoto-
wując pisma, prowadząc w jej
imieniu negocjacje.

Zasada konkursu jest pro-
sta: każdymoże zgłosić swoich
kandydatów do tytułu Prawni-
ka Pro Bono - zarórrono osoby
fizyczne, jak i prawne (w tym
korporacje prawnicze), orga-
riz acj e p oz ar ządowe, instl,tu -

cie państwowe oraz samorzą-
dowe. W tym roku wśród
zgłasz aj ący ch dominowały
osoby fizyczne. Mniej było
organizacji pozarządowych. W
poprzednich latach było na
odwrót.

Jeszcze ieden etap

Konkurs jest dwuetapowy.
Oznacza to, że następnym
krokiem będzie wyłonienie
spośród nadesłanych kandy-
datur trzech osób. Jedna z
nich na uroczystej gali zosta-
nie uhonorowana tytułem
Prawnika Pro Bono, dwie po-
zostałe otrzymają wyróżnie-
nia.

Laureatów wyłoni kapituła,
w której zasiadają m.in.: Ce-
zary Grabarczyk - minister
sprawiedliwości, Trena Lipo-
wicz - rzecztlik praw obywa-
telskich, Andrzej Rzepliński
- prezes Trybunału Konstfiu-
cyjnego, Roman Hauser -
prezes Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego, Dariusz S a-
lajewski - prezes Krajorvej
Radl Radców Prawnych, An-
drzóiZwara - prezes Naczel-

*xII EDYGJA

Kandydaciw konkursie
a Adrian Krzyżanowski, radca prawny
x Jacek Swieca, radca prawny
n Joanna Wajda, prawnik
x Sytwia Zarzycka, radca prawny
s Robeń Krasnodębski, radca prawny oraz doradca podatkowy

l Dariusz Sz_enkowski, prawnik
x Woiciech Sliż, prawnik, doradca podatkowy
§ Katarzyna Furman{aiszczak, radca prawny
s Tomasz Andrzei Witiński, prawnik
e Magdalena Alicia Osińska, prawnik
a Joanna Gacek, adwokat
x Joanna Misża[, prawnik
ffi Bańłomiei Kałucki, pnwnik
e Marcin Mioduszewski, radca prawny
§ Katarzyna Leśko, radca prawny
s Michał Mazurek, radca prawny, urzqdnik skarbowy
x Dariusz Lasocki, radca prawny
§ Fitip Węgierski, adwokat
e Jarosław Paweł Świeczkowski, komornik sądowy, adiunkf
§ Aneta Sieradzka, prawnik, wykładowca
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nej Rady Adwokackiej, a tak-
że laureaci poprzednich
edycji.

Kiedy rozsfrzygnięcie

Prawnika Pro Bono rz. edy-
cji poznamy w połowie maja
zor5 r. Gala konkursu będzie
połączona z uroczystością
ogłoszenia wyników dorocz-
nego rankingu kanceIarii
prawnych sporządzanego
pr zez,,Rzeczpospoiitą".

Laureatem ubiegłorocznego
konkursu został prokurator
Jarosław Polanowski. Tytuł

i

Prawnika Pro Bono otrzymał l
za niesienie pomocy ofiarom
przemocy domowej.

Od lat idea konkursu jest
niezmienna. Ma onpromować
prawników udzielających
darmowych porad prawnych
lub pomagających na inne
sposoby, Do tej pory nigdy nie
brakowało kandydatów.
Wśród zwycięzców są adwo-
kaci, radcowie prawni, a na-
wet sędziowie w stanie spo-
czynku. @@
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