
 

 

Legal Clinics Foundation and Centrum Pro Bono invites to panel discussion:  

 

“The role of pro bono legal aid  
in advancing human rights protection” 

 

Location: Warsaw, Sofitel Victoria – Hotel, Room 3 

Time: 13:00-14:00 

Date: 22 November 2016 

 

The discussion will be an opportunity to analyse the history of pro bono legal help in Poland 
and its importance in human rights advocacy. The speakers will present three different 
perspectives on the subject:   

 

Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – attorney at law, Vice Dean of the District Bar Council in 
Warsaw 

Od kwietnia 2016 r. Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz 
Przewodnicząca Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich. 

W latach 2007-2010, 2010-2013 pełniła funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby 
Adwokackiej w Warszawie. W obecnej kadencji 2013-2016 decyzją sędziów została wybrana 
Wiceprezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Mec. Gajowniczek-
Pruszyńska była odpowiedzialna m.in. za powstanie i uruchomienie w ubiegłym roku strony 
internetowej SDIA w Warszawie. Od 2009 roku jest wykładowczynią Działu Szkolenia 
Aplikantów Adwokackich z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego 
procesowego oraz zasad etyki i wykonywania zawodu. Była egzaminatorem na kolokwiach z 
zakresu prawa karnego oraz przyjęła powołanie Ministra Sprawiedliwości do udziału w 
egzaminach adwokackich jako egzaminator z zakresu prawa karnego w latach 2011, 2015, 
2016.  



Uczestniczy z upoważnienia Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w posiedzeniach prac 
komisjach legislacyjnych Sejmu i Senatu. 

Jest współzałożycielką i przewodniczącą powołanego w 2014 roku Zespołu ds. Kobiet przy 
Naczelnej Radzie Adwokackiej.  

Członkini Stowarzyszenia prof. Zbigniewa Hołdy.  

Obecnie pełni obowiązki Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 

 

Sylwia Gregorczyk-Abram – attorney at law and pro bono coordinator in Clifford Chance law 
firm. 

Sylwia Gregorczyk-Abram focuses on litigation, criminal law and medical law. She is in charge 
of the pro bono activity of law firm Clifford Chance, Janicka, Namiotkiewicz, Krużewski i 
wspólnicy sp.k.  She has worked on a regular basis for many years with social organisations 
and initiatives that are attempting to bring about systemic changes and organises financial 
support for them.  

Sylwia Gregorczyk-Abram, is active in the field of social activity. She regularly co-operates 
with the Pro Bono Centre. She is a member of the Management Board of the 
Professor Zbigniew Hołda Association and the "Prawo do pomocy" Foundation which 
supports lawyers struggling with illness, disability or other accidents of fate, who despite 
adversity are striving to begin practising again. Since April 2016, she has liaised with non-
governmental organisations at the District Bar Council in Warsaw.  

 

Dorota Głowacka – lawyer, coordinator of The Observatory of Media Freedom in Poland 
program at  Helsinki Foundation for Human Rights. 

Dorota Głowacka is graduate of the Law Faculty of the University of Lodz and the School of 
French Law of the François – Rebelais University in Tours. Ph. D. candidate at the Public 
International Law Department at the University of Lodz. Studied also at the Radboud 
University Nijmegen in the Netherlands and did an internship at the International Court for 
the Former Yugoslavia (ICTY) in Hague.  

 

The discussion is side event of the Human Dimension Seminar (HDS) on the topic: Promoting 
effective and integral justice systems: how to ensure the independence and quality of the 
judiciary, organised by Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Office 
for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) 21 - 23 November 2016 in Warsaw. 

 


