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Szanowni Państwo
 

z wielką radością przedstawiamy raport z działalności programu 
Centrum Pro Bono (CPB), realizowanego przez Fundację 
Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

W minionym roku do CPB wpłynęło 79 spraw, z których większość 
zostało ukończonych, jednak kilka jest wciąż w toku.

W ubiegłych latach Centrum pomogło w sumie w 446 sprawach 
zgłoszonych przez potrzebujące wsparcia prawnego organizacje 
pozarządowe. Sprawy zgłoszone w 2016 roku do CPB dotyczyły 
m.in. przetwarzania danych osobowych podopiecznych organizacji, 
praw autorskich, umów współpracy i świadczenia usług na potrzeby 
działalności statutowej organizacji i realizowanych przez nie projektów, 
kwestii związanych z odpłatną działalności pożytku publicznego. W 
minionym roku wsparcie było udzielane także przedsiębiorstwom 
społecznym.

Z ważniejszych projektów, jakie miały miejsce w roku 2016 należy 
wymienić:

• przeprowadzone w październiku szkolenie dla ngo “Podstawy prawa 
pracy”, w które zaangażowanych było 5 kancelarii: Clifford Chance, 
Hogan Lovells, Wardyński i Wspólnicy, CMS Cameron MC Kenna. 
 
 
 
 

 

• nawiązanie współpracy z największym portalem dla ngo  - NGO.pl, 
w ramach której do Centrum przesyłane są bardziej skomplikowane 
prawnie sprawy, które organizacje zgłaszają do Poradnika ngo.pl. 
W związku ze współpracą jesienią 2016 roku ruszył na łamach 
portalu cykl „Zapytaj prawnika o…”, który prezentuje odpowiedzi 
prawników z kancelarii współpracujących z Centrum Pro Bono 
na nadesłane przez organizacje pytania dotyczące konkretnego 
zagadnienia. Pierwszą edycję akcji pod hasłem prawa pracy 
przeprowadziła kancelaria Wardyński i Wspólnicy 

Druk raportu po raz kolejny możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu 
kancelarii Weil, Gotshal & Manges. 

Mamy nadzieję, że kolejne lata 
będą owocowały coraz bardziej 
prężną współpracą międzysektorem 
pozarządowym, a kancelariami prawnymi. 
Łączymy wyrazy szacunku i zapraszamy do 
lektury sprawozdania z działalności Centrum 
Pro Bono za 2016 rok,

Anna Włodarczyk – koordynatorka 
Centrum Pro Bono

Centrum
PRO BONO
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BNT NEUPERT ZAMORSKA & PARTNERZY ATTORNEYS AT LAW
 

Kancelaria współpracuje z Centrum Pro Bono od 2013 roku. W roku 2016 kancelaria wsparła Fundację Konflikt – organizację, która tworzy 
inicjatywę Kuchnia Konfliktu. Celem projektu jest interwencja w przestrzeń publiczną poprzez kulinaria. Dzięki KK współtworzący projekt 
uchodźcy i migranci mogą przybliżyć gościom kulturę swoich krajów oraz poprzez bezpośrednią interakcję zbliżyć się z mieszkańcami Warszawy. 
Kuchnia Konfliktu to także płaszczyzna integracji społeczności cudzoziemców z mieszkańcami Warszawy. 

Organizacja ma w planie otwarcie restauracji, aby w ten sposób zapewnić sobie stały dopływ dofinansowania, a także stałe miejsce pracy dla 
pracujących tam migrantów. 

Sprawa, którą zgłosiła do Centrum Pro Bono dotyczyła aukcji charytatywnej odbywającej się w Warszawskiej Zachęcie Sztuki. Porady prawnej 
w zakresie umów dla osób, które nabędą dzieło i podatku, który następnie organizacja będzie musiała opłacić udzieliła Pani mecenas Dominika 
Wągrodzka.

Druga sprawa, w której Pani Mecenas udzieliła porady prawnej była sprawa zgłoszona przez przedstawiciela nowo powstającego stowarzyszenia,  
którego celem jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego oraz podniesienie 
poziomu wiedzy polskiego społeczeństwa dotyczącej tych przedsiębiorstw.

Prośba dotyczyła konsultacji statutu pod kątem zagadnienia: czy sąd rejestrowy może zakwestionować jakiekolwiek zapisy dotyczące specyficznie 
sformułowanego członkostwa w stowarzyszeniu.
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CLIFFORD CHANCE JANICKA, KRUŻEWSKI, NAMIOTKIEWICZ I WSPÓLNICY
PARTNER WSPIERAJĄCY CENTRUM PRO BONO
 

Kancelaria Clifford Chance od trzech lat aktywnie angażuje się we współpracę z Centrum Pro 
Bono na wielu polach. Za praktykę pro bono w kancelarii odpowiedzialny jest adw. Dr Marcin 
Ciemiński, partner w dziale sporów i postępowań sądowych oraz adw. Sylwia Gregorczyk-Abram. 
Poza wsparciem prawnym udzielanym organizacjom pozarządowym przez prawników kancelarii, 
Mec. Sylwia Gregorczyk – Abram, która jest odpowiedzialna w kancelarii za program pro bono, wspiera działalność CPB także na innych polach.

W roku 2016 pani Mecenas powołana została na stanowisko koordynatorki ds. kontaktów z NGO przy warszawskiej Okręgowej Radzie 
Adwokackiej. W kwietniu 2016 roku Kancelaria zorganizowała trzecie spotkanie z cyklu Pro Bono Roundtable, podczas którego gościły Mec. 
Karolina Kędziora reprezentująca Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, oraz Mec. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, która 
przedstawiła działalność Zespołu ds. Praw Kobiet przy ORA.

Pani Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram została nominowana w roku 2016 do nagrody  w konkursie Prawnik Pro Bono Roku, organizowanym 
przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik „Rzeczpospolita” (na dzień publikacji raportu znany jest wynik konkursu – Pani 
mecenas została jego laureatką – przyp. red.).Nominacja ta została złożona m.in.przez Stowarzyszenie Amp Futbol jako podziękowanie dla Pani 
Mecenas za koordynację wsparcia Clifford Chance na rzecz organizacji. Kancelaria do pracy nad sprawą stowarzyszenia zaangażowała aż ośmiu 
prawników. Współpraca pomiędzy Clifford Chance i Amp Futbol nadal się rozwija. 

W czerwcu z inicjatywy Mec. Sylwii Gregorczyk-Abram odbyło się w kancelarii Clifford Chance spotkanie organizacyjne  dotyczące planowanego 
szkolenia dla organizacji pozarządowych. Wspólnie z Centrum Pro Bono i przedstawicielkami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Polskiego 
Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego – Małgorzatą Szuleką i Mec. Karoliną Kędziorą dyskutowane były potrzeby organizacji w zakresie 
wiedzy prawnej i kwestie formalne, związane z organizacją tego typu wydarzenia. Następnie we wrześniu miało miejsce kolejne spotkanie 
w kancelarii – już w gronie osób, które zgłosiły chęć przeprowadzenia szkolenia z zakresu prawa pracy: Mec. Agnieszka Szczodra-Hajduk i aplikantka 
adwokacka Aleksandra Sudak  z kancelarii Hogan Lovells, Mec. Magda Słomska, Mec. Michał Lisawa z kancelarii CMS Cameron McKenna, Mec. 
Agnieszka Lisiecka z kancelarii Wardyński i Wspólnicy, Mec. Michał Kibil – przedstawiciel Sekcji Prawa Pracy ORA.  25 października w siedzibie 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych, współorganizowane przez Centrum Pro Bono i ORA.
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Mec. Sylwia Gregorczyk-Abram aktywnie działa na rzecz propagowania idei pro bono w świecie prawniczym i organizacji pozarządowych. 22 
listopada Pani Mecenas wzięła udział w organizowanej przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Centrum Pro Bono dyskusji panelowej  
“The role of pro bono legal aid  in advancing human rights protection”. Dyskusja była wydarzeniem towarzyszącym seminarium –  Promoting 
effective and integral justice systems: how to ensure the independence and quality of the judiciary – organizowanemu przez Organisation for 
Security and Co-operation in Europe (OSCE) Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) w Warszawie. W panelu udział wzięli 
także Dorota Głowacka – prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i dr Filip Czernicki – Prezes FUPP.

W roku 2016 kancelaria Clifford Chance angażowała się również w pomoc organizacjom pozarządowym. Mec. Sylwia Gregorczyk-Abram 
i adw. Marcin Bejm wsparli Fundację Ius Medicinae  w pionierskim projekcie Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte na dowodach mającym na 
celu zgromadzenie argumentów popartych badaniami naukowymi o potrzebie wdrożenia w Polsce specjalistycznych programów adresowanych 
do osób chronicznie bezdomnych z zaburzeniami psychicznymi. Adwokaci dokonali wyceny kosztów kontaktów siedemnastu podopiecznych 
warszawskich placówek socjalnych z instytucjami wymiaru sprawiedliwości, związanymi m.in. z windykacją zobowiązań (pożyczek, alimentów, 
abonamentów), oraz z innymi sprawami, które były udziałem respondentów. Historie zostały przez Fundację następnie przedstawione na osiach 
czasu ilustrujących losy ludzi, którzy mimo zainteresowania tak wielu instytucji nadal pozostają w sytuacji skrajnego wykluczenia mieszkając 
w placówkach dla bezdomnych lub wręcz na ulicy.

Sprawą podjętą przez kancelarię pod koniec roku była sprawa Fundacji Konflikt, prowadzącej innowacyjny projekt wspierających za równo 
Polaków, jaki i migrantów i uchodźców. pod nazwą Kuchnia Konfliktu. Będąc jednocześnie restauracją i miejscem pracy dla uchodźców/ 
migrantów jest przede wszystkim płaszczyzną dialogu, okazją do spotkania oraz nawiązania nowych relacji. Przedstawicielka Fundacji zgłosiła się 
do Centrum Pro Bono z prośbą związaną z prawem podatkowym. Organizacja przeprowadziła aukcję charytatywną w czasie, gdy nie posiadała 
jeszcze osobowości prawnej i poprosiła o wskazówki dotyczące formy rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Pomocy w sprawie udzielił radca 
prawny, doradca podatkowy Tomasz Szymura.
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CMS CAMERON MCKENNA GERSZTA I SAWICKI
 

W minionym roku kancelaria CMS Cameron MC Kenna odnowiła współpracę z Centrum Pro Bono. W czerwcu 2016 roku Mec. Michał Lisawa 
włączył się w organizację szkolenia dla ngo, które dotyczyło podstawowych zagadnień prawa pracy. W październiku Pan Mecenas jako 
reprezentant kancelarii poprowadził podczas szkolenia blok poświęcony dyskryminacji w zatrudnieniu.

KANCELARIA DENTONS
PARTNER GŁOWNY CENTRUM PRO BONO
 

Kancelaria Dentons od początku istnienia Centrum Pro Bono wykazuje się wyjątkowym 
zaangażowaniem w pomoc pro bono dla organizacji pozarządowych. 

W roku 2016 Mec Andrzej Gąsior  kontynuował prowadzenie postepowania karnego 
w imieniu Fundacji na rzecz Ochrony Zwierząt IUS ANIMALIA dotyczącego wycinki lasu 
łęgowego i zakrzaczeń wierzbowych w Parku Narodowym „Ujście Warty”. W związku 
z umorzeniem sprawy kancelaria przygotowała zawiadomienie do OLAF w sprawie naruszenia 
interesów finansowych Wspólnot Europejskich.

Kancelaria wspierała także Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Organizacja potrzebowała pomocy w zakresie 
przygotowania umowy z Uniwersytetem Warszawskim. Stocznia i Uniwersytet realizują partnerski projekt, w wyniku, którego powstał portal 
internetowy Pracademia. Uniwersytet miał przekazać Stoczni licencję na zarządzanie portalem, oraz prowadzenie działań edukacyjnych 
i promocyjnych. W przygotowanie wszystkich umów szczególnie zaangażowali się mec. Marek Trojnarski oraz Witold Masionek.

Mec. Michał Jabłoński był zaangażowany w sprawę zgłoszoną przez przedstawiciela warszawskiego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego 
„Bendarska” W szkole funkcjonuje Sejm, Sąd uczniowski i Konstytucja Szkoły. Uczeń potrzebował pomocy w zakresie rozstrzygnięcia sprawy 
z dziedziny prawa konstytucyjnego. Sprawa z powództwa ucznia dotyczyła zgodności aktu niższego rzędu (uchwały Sejmu Szkolnego) 
z Konstytucją Rzeczypospolitej Szkolnej – ustawą zasadniczą.
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Kancelaria Dentons reprezentowała również Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w postępowaniu przed NSA.

Kancelaria Dentons świadczyła także pomoc prawną w zakresie zmiany adresu siedziby Fundacji Cyryla i Metodego, przygotowania umowy 
najmu siedziby, a także w przygotowaniu odpowiednich dokumentów do KRS. W pomoc tą zaangażowana była mec. Agnieszka Wardak. Fundacja 
pomaga mężczyznom w rozwijaniu wizji odpowiedzialnego ojcostwa oraz budowaniu indywidualnego planu bycia aktywnym ojcem. 

W roku 2016 w kancelarii Dentons miało miejsce drugie spotkanie z cyklu Pro Bono Roundtable, na które zostały zaproszone przedstawicielski 
dwóch organizacji – Fundacji Ashoka - Agata Stafiej-Bartosik i Fundacji Habitat for Humanity –Magdalena Ruszkowska – Cieślak.

Prawnicy z kancelarii Dentons  - Mec. dr Michał Jabłoński i Mec. Maciej Pisz zajęli się sprawą zgłoszoną przez przedstawiciela warszawskiego 
Społecznego Liceum Ogólnokształcące „Bednarska”. W szkole funkcjonuje Sejm, Sąd uczniowski i Konstytucja Szkoły. Uczeń potrzebował pomocy 
w zakresie  rozstrzygnięcia sprawy z dziedziny prawa konstytucyjnego. Sprawa z powództwa ucznia dotyczyła zgodności aktu niższego rzędu 
(uchwały Sejmu Szkolnego) z Konstytucją Rzeczypospolitej Szkolnej - ustawą zasadniczą.

GIDE LOYRETTE NOUEL
 

Wiosną 2016 roku kancelaria Gide Loyrette Nouel ponownie podjęła współpracę z Centrum Pro Bono.

Pierwszą sprawą, w jakiej udzielono wsparcia była sprawa Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej. Organizacja poprosiła o konsultację 
w sprawie polityki bezpieczeństwa w związku z prowadzeniem przez nią dwóch placówek stacjonarnych udzielających schronienia kobietom 
z dziećmi. Mec. Paweł Meus zweryfikował zgodność polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, wdrożonych 
w Stowarzyszeniu, z obowiązującymi przepisami prawa. Pomoc udzielona została także w zakresie rejestracji zbiorów danych osobowych przez 
Stowarzyszenie.

Kolejną sprawą była sprawa stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Francji „Ziemia Myślenicka”. Organizacja zajmuje się propagowaniem szeroko 
pojętej kultury francuskiej na terenie ziemi myślenickiej, działalnością kulturalną i projektami dotyczącymi rozwoju regionu w zakresie pomocy 
społecznej i ochrony zdrowia. 
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Od 1997 roku stowarzyszenie organizuje cykliczny projekt „Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne” i pozyskuje na ten cel finanse z Urzędu 
Miasta i Gminy Myślenice, Województwa Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Starostwa Powiatowego w Myślenicach, jak 
również od innych sponsorów, m.in.: osób prywatnych i galerii. Urząd Miasta i Gminy Myślenice zwrócił się do zarządu stowarzyszenia z prośbą 
o informację na temat wysokości dofinansowania na cel organizacji tego projektu uzyskanego od poszczególnych sponsorów. Stowarzyszenie  
pytanie o to, czy Urząd ma prawo prosić o takie dane, i jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej.. Mec. Michał Kacperczyk z kancelarii Gide 
doradził  organizacji sposób postępowania w sprawie pomiędzy stowarzyszeniem a Urzędem Miasta, oraz podał argumenty pozwalające na 
merytoryczne ustosunkowanie się do kierowanych zapytań

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” zwróciła się do kancelarii z dwoma pytaniami dotyczącymi prawa własności 
intelektualnej związanymi z prowadzonym przez nią projektem „Siłownia pamięci”. Celem projektu było stworzenie i rozpowszechnienie 
materiałów edukacyjnych umożliwiających wykorzystanie technik treningu pamięci oraz terapii reminiscencyjnej podczas zajęć dla seniorów. 
Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy ćwiczenia stosowane podczas treningu pamięci takie jak memory i bingo są objęte prawami autorskimi, 
drugie – zagadnienia współautorstwa podręcznika ze zbiorem ćwiczeń. Panowie Mecenasi Paweł Meus i Krzysztof Ciepliński przeanalizowali 
stan faktyczny w kontekście przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, dokonali oceny zakresu ochrony prawnoautorskiej, 
dopuszczalności twórczości paralelne, oraz analizy postanowień umowy licencji przedstawionej przez Stowarzyszenie).

Fundacja Akcja Demokracja wykorzystując nowoczesne technologie podejmuje skoordynowane działania na rzecz lepszego i bardziej 
sprawiedliwego społeczeństwa. Organizacja dąży do pełnego poszanowania praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego i zmniejszenia 
nierówności społeczno-ekonomicznych. 

Zapytanie skierowane do kancelarii dotyczyło ustawy o ochronie danych osobowych i korzystania z urządzeń elektronicznych, a rozwiązań 
prawnych, które umożliwiłoby używanie posiadanego przez pracownika telefonu do celów służbowych i prywatnych. Mec. Paweł Meus dokonał 
analizy przepisów ustawy o ochronie danych osobowych pod kątem wykorzystania urządzeń elektronicznych i przetwarzanych przez nie danych 
osobowych.

Ostatnią sprawą podjęta w roku 2016 była sprawa Fundacji Młodego Kina. Organizacja realizowała projekt w postaci organizacji festiwalu 
filmowego, współfinansowanego przez M. St. Warszawa. Z opisu sytuacji wynikało, że współpracujące z Fundacją kino nie wywiązało się 
z warunków zawartej umowy i poziom techniczny eventu pozostawiał wiele do życzenia. Mec. Marek Sosnowski z kancelarii Gide przygotował 
pismo stanowiące wezwanie do zapłaty skierowane do kina, które nie wywiązało się z umowy. Celem korespondencji było otwarcie możliwości 
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negocjacyjnych pomiędzy partnerami projektu. W odpowiedzi na pismo kino zaproponowało spotkanie negocjacyjne. Spotkanie odbyło się i na 
podstawie poczynionych uzgodnień strony przygotowały projekt ugody, który został zweryfikowany i zmodyfikowany przez Kancelarię.

KANCELRIA PRAWNA FILIPEK & KAMIŃSKI
 

Kancelaria Filipek & Kamiński podjęła się w tym roku pomocy w czterech sprawach.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków planowało wprowadzić do statutu dodatkowy zapis, mówiący o świadczeniu pomocy społecznej. Ponieważ 
w tym celu zobowiązane było do stworzenia i zatwierdzenia osobnego regulaminu wyjaśniającego co rozumiane jest pod pojęciem „pomoc 
społeczna” – prezeska Stowarzyszenia zgłosiła się do Centrum Pro Bono. Pani Ewa Gębka z Kancelarii Filipek & Kamiński udzieliła wparcia w tym 
zakresie.

Fundacja Pracy Narodów Fundacja powstała aby działać na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i firm w mniejszych miejscowościach na Mazowszu. 
Celem Fundacji jest wyrównywanie szans w całej Polsce poprzez propagowanie przedsiębiorczości i edukowanie społeczności lokalnych pod 
kątem innowacyjnych rozwiązań jest świetnym rozwiązaniem. Organizacja uzyskała pomoc z Kancelarii, która polegała na analizie przepisów 
dotyczących funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości na potrzeby ustalenia prawidłowości funkcjonowania fundacyjnego. Następnie 
Kancelaria pomogła Fundacji w stworzeniu umowy współpracy pomiędzy organizacją a potencjalnym beneficjentem pomocy Fundacji. Sprawą 
zajmował się Mecenas Karol Lutyński.

Ostatnia sprawa, to sprawa Fundacji Aktywnego Rozwoju. Organizacja działa w obszarze sportu, rekreacji i poza szkolnych form edukacyjnych. 
Obecnie w organizowanych przez nią zajęcia bierze udział 90 dzieci. Fundacja potrzebowała wsparcia prawnego w zakresie umowy współpracy 
z firmą serbską, która umożliwiłaby podopiecznym Fundacji uzyskiwanie stypendiów sportowych w USA.  Młodszy prawnik z Kancelarii 
Filipek & Kamiński  - pan Krystian Stołpa udziela pomocy w sprawie. 
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MARIA GROCHOWSKA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
 

Pani Mecenas Maria Grochowska z Poznania wykazuje się bardzo dużym zaangażowaniem w sprawy, które są zgłaszane do Centrum Pro Bono. 

Pierwszą sprawą  w roku 2016 była sprawa zgłoszona przez Fundację Polskie Pałace na Źródle. Organizacja zwróciła się z prośbą o pomoc 
w procesie przejęcia zniszczonego zabytkowego Pałacyku od obecnego właściciela. Celem Fundacji jest stworzenie Muzeum na poddaszu 
zabytkowego budynku. 

Fundacja Ochrony Zwierząt i Środowiska Lex Nova postanowiła rozszerzyć działalność organizacji  o aktywność na rzecz praw człowieka oraz 
edukację prawną. Członkowie Fundacji zgłosili się z prośbą o ekspertyzę na temat możliwości połączenia Fundacji Lex Nova z ewentualnie 
powstałą nową Fundacją, której cele statutowe obejmowałyby szeroki zakres, tj. ochronę zwierząt, ochronę środowiska, działalność na rzecz 
praw człowieka oraz edukacje prawną. 

W kolejnej sprawie – zgłoszonej do Centrum Pro Bono przez Fundację Akceleracji Narodowej – pani Mec. Maria Grochowska doradzała 
w kwestiach podatkowych. 

Pani Mecenas jest gotowa pomagać w sprawach skomplikowanych i trudnych. Taką sprawą jest problem zgłoszony przez Towarzystwo Ochrony 
Krajobrazu z Hajnówki. Towarzystwo jest stroną w sprawie, w której grupa 3 tysięcy mieszkańców wsi Nowoberezowo, próbuje obronić się 
przed powstającą na terenie inwestycją. Mieszkańcom zależy na utrzymaniu przyrodniczych walorów wsi, a w przyszłości chcieliby rozwinąć 
na tym terenie agroturystykę i pielęgnować wartości kulturowe regionu.  Od sierpnia do grudnia 2016 roku pani Mec. Maria Grochowska 
wykonała w sprawie m.in. następujące czynności: przygotowała organizację do rozprawy przed WSA w Białymstoku, przygotowanie stron do 
rozprawy administracyjnej przed SKO w Białymstoku, przygotowanie informacji o dalszych możliwych etapach postępowania administracyjnego 
w sprawie i informacji o uprawnieniach stron w tym postępowaniu analiza raportu oddziaływania na środowisko, analiza zarzutów stron do 
raportu oddziaływania na środowisko, przygotowanie dalszych zarzutów do raportu oddziaływania na środowisko, weryfikacja pism stron 
w związku z uzupełnieniem raportu oddziaływania na środowisko oraz pytań do autora raportu zdawanych w trakcie rozprawy administracyjnej. 
Pani Mecenas nadal pozostaje w kontakcie z organizacją.

Kolejna sprawą była sprawa zgłoszona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Pani Mecenas pomogła organizacji rozwiązać problemy 
wynikające  tytułu zobowiązań wobec ZUS.
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Be a star – Football Academy – to organizacja  zrzeszająca profesjonalnych trenerów i pasjonatów piłki nożnej, których połączyła wspólna wizja 
pracy z dziećmi i młodzieżą z różnych środowisk. Pani Mec. Maria Grochowska pomogła organizacji wypełnić odpowiednie wnioski w celu 
uzyskania przez stowarzyszenie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. 

O pomoc w sprawie irlandzkiej organizacji, która jest podopieczną Fundacji Ashoka, poprosiła zaprzyjaźniona z Centrum Pro Bono koordynatorka 
Public Interest Law Alliance z Dublina. MyMind Centre for Mental Wellbeing  - organizacja mająca na celu ułatwianie dostępu do pomocy 
psychologicznej osobom pochodzącym z różnych środowisk i krajów potrzebowała pomocy polskiego prawnika w sprawie dotyczącej umowy 
podpisanej z polską firmą. Pani Mec. Maria Grochowska we współpracy z irlandzką kancelarią zajęła się ta sprawą.

Kolejną sprawą, którą zajęła się Pani Mecenas była sprawa Stowarzyszenia Stop Asfalciarni. Celami Stowarzyszenia są m.in.: działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenach wiejskich i w małych miastach, dążenie do wszechstronnego rozwoju 
doliny Tarczynki i okolic poprzez współpracę z władzami i organami administracji państwowej, samorządami lokalnymi oraz innymi instytucjami 
i organizacjami w kierunku poprawy warunków życia mieszkańców. Organizacja potrzebowała wsparcia w ustaleniu kierunków komunikacji 
z administracją wsi Prace Małe w sprawie przeciwdziałania planowanej na tym terenie inwestycji – budowy asfalciarni. Mieszkańcy terenu 
stowarzyszyli się aby ochronić wieś, która leży w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na przestrzeni kilku miesięcy 
Mec. Maria Grochowska przygotowywała liczne pisma zawierające informacje co do przysługujących stowarzyszeniu uprawnień w związku 
z podejmowanymi działaniami zmierzającymi do zapobiegania dewastacji przyrody na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Następnie Pani Mec. Maria Grochowska przygotowała odpowiedzi na pytania zadane przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Pytania dotyczyły 
zagadnień, w którymi Stowarzyszenie, oraz inne organizacje pozarządowe, które ono wspiera spotykają się na co dzień w swojej codziennej 
pracy.
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HOGAN LOVELLS
PARTNER GŁOWNY CENTRUM PRO BONO
 

Kancelaria Hogan Lovells kolejny rok wykazuje duże zaangażowanie we współpracę z organizacjami pozarządowymi 
w ramach Centrum Pro Bono. 

W listopadzie 2016 roku prawnicy z kancelarii po raz drugi poprowadzili lekcje w VII Liceum im. Juliusza Słowackiego 
w Warszawie w ramach odbywających się tam Dni Prawnych. Tematem przewodnim tegorocznych Dni Prawnych były prawa 
kobiet. Czterech prawników z Hogan Lovells po wcześniejszym omówieniu programu zajęć z nauczycielem i koordynatorką 
Centrum Pro Bono przygotowało i poprowadziło równolegle zajęcia dla trzech klas liceum, podczas których omówiono 
następujące zagadnienia: „Prawo podatkowe” (prowadzący: radca prawny Andrzej Dębiec), Podstawy prawa pracy” (prowadzący: adwokat 
Marek Wroniak, aplikantka adwokacka Aleksandra Sudak), oraz  „Dyskryminacja kobiet w zatrudnieniu” (prowadzący: adwokat Agnieszka 
Szczodra-Hajduk, aplikant adwokacki Piotr Kwasiborski oraz prawnik Karolina Tomaszewska). 

Kancelaria była również czynnie zaangażowana w przygotowania i przeprowadzenie pierwszego szkolenia dla organizacji pozarządowych, 
które odbyło się pod koniec października 2016 roku w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W szkoleniu „Podstawowe 
zagadnienia prawa pracy” adwokat Agnieszka Szczodra-Hajduk i aplikant adwokacki Aleksandra Sudak były odpowiedzialne za prowadzenie 
bloku dotyczącego form zatrudnienia pracowników, w tym pracowników tymczasowych i praktycznej analizy przydatności form zatrudnienia 
w kontekście organizacji pozarządowych. Omówiono również kwestie związane z samozatrudnieniem i problematykę  tzw. umów „śmieciowych”. 

Ponadto Kancelaria udzieliła pomocy w pięciu sprawach zgłoszonych do Centrum Pro Bono przez organizacje pozarządowe. 

Kancelaria doradzała Stowarzyszeniu Pomocy i Interwencji Społecznej. 

Celem Stowarzyszenia jest m.in. obrona   godności   i   ochrona   praw   osób,  rodzin  i  środowisk,  zagrożonych  oraz  dotkniętych sytuacjami 
kryzysowymi takimi jak bezdomność czy przemoc. Kancelaria Hogan Lovells odpowiedziała na pilną potrzebę organizacji o wsparcie w zakresie 
planowanej w Stowarzyszeniu kontroli Urzędu Skarbowego. Mec. Paweł Chodziński i aplikant adwokacki Jan Starybrat konsultowali na bieżąco 
odpowiedzi udzielane przez organizację na wystosowane wobec niej pytania, analizowali dokumentację finansowo-księgową pod kątem 
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obowiązujących przepisów oraz pozostawali w kontakcie z organem podatkowym celem monitorowania postępów sprawy. Dzięki owocnej 
współpracy przedstawicieli Stowarzyszenia jak też zaangażowanych prawników Kancelarii, organ podatkowy zaniechał czynności kontrolnych, 
nie ujawniając żadnych nieprawidłowości.

Kolejną sprawą podjętą przez Kancelarię była sprawa Fundacji Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Barka” z Olsztyna. Prawnicy Kancelarii udzielili 
odpowiedzi na pytanie związane z darowizną na rzecz organizacji i kwestią jej ewentualnego zwrotu darczyńcy. 

Fundacja Habitat for Humanity to pozarządowa, dobroczynna organizacja, której misją jest zapewnienie godnego miejsca do życia niezamożnym 
osobom zagrożonym wykluczeniem mieszkaniowym. Organizacja potrzebowała pilnie wsparcia od specjalisty z zakresu prawa pracy. Sprawa 
dotyczyła konieczności rozwiązania stosunku pracy z pracownicą gliwickiego oddziału organizacji, która utrzymywała, że porozumienie 
o rozwiązaniu stosunku pracy podpisała pod presją. Wsparcia  w formie odpowiedzi na pismo pracownicy udzielił/a adwokat Agnieszka Szczodra-
-Hajduk.

Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji Pociechom jest rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Fundacja Pociechom 
umożliwia swoim podopiecznym zbieranie 1%. W tym celu rodzice/opiekunowie prawni wypełniają formularz zgłoszeniowy i akceptują 
regulamin zbierania 1%. Organizacja zwróciła się z prośbą o weryfikację regulaminu i zaopiniowanie dokumentu. W sprawę zaangażował się 
radca prawny Robert Gago.

Kolejną sprawą, w jakiej pomogła Kancelaria była sprawa Fundacji Akceleracji Narodowej dotycząca kwestii ubezpieczeń społecznych. 
Podstawowym celem organizacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w zakresie udziału w życiu społecznym i politycznym 
kraju. Fundacja zgłosiła się do Centrum Pro Bono z prośbą o wsparcie w trakcie toczącego się postępowania przed ZUS z byłą pracownicą, która 
po wypowiedzeniu jej umowy na okres próbny zgłaszała roszczenia o wypłatę zaległych według niej świadczeń chorobowych. W wyjaśnienie 
zaistniałego sporu włączyły się adwokat Agnieszka Szczodra-Hajduk oraz prawnik Karolina Tomaszewska, które przeanalizowały korespondencję 
z ZUS i udzieliły porad prawnych, co do toczącego się postępowania wyjaśniającego w ZUS. 
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KANCELARIA LEŚNODORSKI ŚLUSAREK I WSPÓLNICY
 

Na początku roku 2016 Kancelaria udzieliła pomocy Stowarzyszeniu Homo Faber. Wizją lubelskiej organizacji jest Lublin, w którym każdy 
człowiek czuje się wolny i bezpieczny, w pełni korzysta ze swoich praw bez względu na płeć, stopień sprawności, pochodzenie narodowe 
i etniczne, „rasę”, kolor skóry, orientację psychoseksualną, przekonania religijne, światopogląd, opinie polityczne, majątek, wiek lub jakąkolwiek 
inną cechę. Sprawa dotyczyła pisma, jakie podopieczna organizacji – radna podkarpackiej wsi – otrzymała od prawnika przedsiębiorcy, który 
planował rozbiórkę zabytkowego młyna znajdującego się na terenie wsi. Lokalna działaczka opisała wcześniej plany dotyczące rozbiórki na 
portalu facebook, nie podawała jednak w swoim wpisie żadnych danych umożliwiających identyfikację przedsiębiorcy. Aplikant adwokacki Patryk 
Dykas z kancelarii LSW przygotował odpowiedź na wezwanie pełnomocnika przedsiębiorcy. Po przekazaniu pisma, przedsiębiorca zaprzestał 
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń związanych z rzekomym naruszeniem jego dóbr osobistych. 

Kolejną sprawą podjętą przez kancelarię była sprawa podopiecznej Fundacji Habitat for Humanity. Habitat for Humanity Poland to pozarządowa, 
dobroczynna organizacja, której misją jest zapewnienie godnego miejsca do życia niezamożnym osobom zagrożonym wykluczeniem 
mieszkaniowym. 

Fundacja planowała zrobić remont w mieszkaniu, które od 40 lat zajmuje kobieta, której wuj posiada tytuł prawny do mieszkania. Zgodnie 
z zasadami jakimi kieruje się Fundacja, osoba, której mieszkanie zostanie odremontowane musi przedstawić tytuł prawny do lokalu. Organizacja 
poprosiła o wsparcie w tej sprawie i analizę przepisów pod kątem jak najbardziej korzystnego rozwiązania dla objętej wsparciem osoby.
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KANCELARIA LINKLATERS
PARTNER GŁOWNY CENTRUM PRO BONO
 

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej zwróciło się z prośbą o konsultację 
umowy dot. wsparcia na realizację zadania publicznego zawartej pomiędzy 
Stowarzyszeniem, a m.st. Warszawa, w zakresie dotyczącym postanowień o zwrocie 
niewykorzystanych środków z otrzymanych na mocy umowy dotacji. Pani Mec.
Justyna Kowalczyk z kancelarii Linklaters pomogła w przygotowaniu pisma do Urzędu m. st. Warszawy, mającego na celu wyjaśnienie wątpliwości 
co do interpretacji przez Miasto ww. postanowień Umowy. Sprawa jest nadal prowadzona. 

Kolejną sprawą, w jakiej pomogła Mec. Justyna Kowalczyk była sprawa Fundacji na Rzecz Integracji Międzypokoleniowej i Dobrego Życia 
Seniorów. Organizacja prowadzi działania w zakresie budzenia świadomości społecznej i rozwijania wiedzy dotyczącej praw osób starszych 
i obowiązków organów państwa i rodzin wobec nich.

Przedstawicielka Fundacji poprosiła o pomoc sformułowaniu umowy na potrzebę funkcjonowania otwieranego w Toruniu Ośrodka wsparcia dla 
osób z chorobą Alzheimera lub innym schorzeniem otępiennym. Kancelarii zostały przekazane dokładnie zasady, na jakich ma funkcjonować 
instytucja, a pani Mecenas pomogła w stworzeniu umowy, która zwierała wszystkie szczegółowe zapisy.

 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zgłosiło się do Centrum Pro Bono z pytaniem o obowiązek zgłaszania informacji związanych z działalnością 
organizacji do GIODO. Chodziło m.in. o kwestie posiadania wielu członków, organizacji szkoleń dla wielu osób, konferencji i warsztatów, a także 
o fakt, że Polskie Stowarzyszenie Diabetyków posiada w całym kraju prawie 400 kół.

Mec. Piotr Zawadzki oraz Paulina Ciupa – prawnicy z kancelarii Linklaters - przygotowali kompleksową poradę prawną dotyczącą zasad ochrony 
danych osobowych w organizacji, która zrzesza zarówno podmioty będące organizacjami pożytku publicznego, jak i koła terenowe, oraz 
przygotowali projekty obowiązkowej dokumentacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych wymaganej dla tego typu organizacji.

Stowarzyszenie Klon/Jawor skierowało do Centrum Pro Bono serię pytań prawnych, na dwa z nich odpowiedzili prawnicy z kancelarii. Mec. 
Karol Macias przygotował opinię prawną dotyczącą konieczności posługiwania się pieczątką imienną, oraz podstaw prawnych dla żądania przez 
urzędy państwowe jej stosowania.
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Stowarzyszenie Vege Polska jest organizacją typu non-profit i postawiło sobie za cel aktywną promocję zdrowego stylu życia poprzez 
zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia wegetariańskiego na zdrowie, a także kształtowanie prawidłowych nawyków 
prozdrowotnych nie tylko u osób dorosłych, ale także u dzieci i młodzieży. Organizacja posiada licencję na nadawanie znaku towarowego V-Label 
produktom wege/wegan. Prawa do znaku otrzymała z Europejskiej Unii Wegetariańskiej ze Szwajcarii. Stowarzyszenie zwróciło się do CPB 
z pytaniem o prawa do nazywania procesu weryfikacji i przyznawania znaku V-Label: czy na terenie Polski można posługiwać się terminem 
‚certyfikacja V-Label’, ‚certyfikacja produktów wegetarian/wegan’, czy też takie określenie jest zastrzeżone np. wyłącznie dla określonych 
laboratoriów czy placówek badawczych, a zamiennie można natomiast używać sformułowania: ‚licencjonowanie produktów”.

Mec. Piotr Zawadzki oraz Paulina Ciupa – prawnicy z kancelarii Linklaters - przygotowali poradę dotyczącą prawnych aspektów posługiwania 
się certyfikacją w przypadku produktów dla wegetarian/wegan w Polsce oraz ograniczeniom, które wynikają z reklamy takich produktów na 
podstawie prawa żywnościowego, oraz wykładni polskich organów kontroli.

KANCELARIA PETER NIELSEN & PARTNERS
 

Pierwszą sprawą, w której kancelaria udzieliła wsparcia była sprawa Centrum Edukacji Obywatelskiej - fundacji powołanej w celu poprawy jakości 
systemu oświaty, zapobiegania wykluczeniu społecznemu, podnoszenia świadomości i wiedzy obywatelskiej oraz podstaw przedsiębiorczości 
poprzez propagowanie podstawowych zasad życia w społeczeństwie demokratycznym w warunkach gospodarki rynkowej.

Sprawa dotyczyła kwestii umów cywilnoprawnych zawieranych przez Fundację ze współpracownikami, które z różnych względów nie zostały 
zrealizowane. Brak realizacji zawartych umów mógł wynikać z faktu, iż przedmiot umowy nie został zrealizowany, umowa została wystawiona 
błędnie, czy też w przypadku gdy współpracownik nie odesłał rachunku.  Organizacja potrzebowała odpowiedzi na pytanie jak długo zobowiązana 
jest przechowywać takie umowy, oraz jak długo współpracownik może zgłaszać roszczenia z tytułu umowy.

W sprawie tej pomogła fundacji mec. Dorota Dąbrowska-Kobus.

Kolejna sprawa zgłoszona także przez Centrum Edukacji Obywatelskiej dotyczyła przepisów związanych z umową o pracę na okres próbny. 
Organizacja miała wątpliwości co do ich interpretacji po wprowadzonej w lutym 2016 roku zmianie. Pomoc w tej sprawie została udzielona 
również przez mec. Dąbrowska-Kobus
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Kancelaria wspiera też Związek Polskich Artystów Plastyków. Przedstawicielka organizacji zwróciła się do Centrum Pro Bono z prośbą o pomoc 
w sformułowaniu statutu powstającej przy Warszawskim Okręgu ZPAP fundacji mającej na celu promocję polskiej kultury, a w szczególności 
sztuk plastycznych. Sprawą ta zajęła się pani Dorota Zabłocka.

KANCELARIA POLOWIEC I WSPÓLNICY
 

Krakowska kancelaria Polowiec i Wspólnicy nie tylko pomaga w bieżących sprawach, które są zgłaszane do Centrum Pro Bono, ale także angażuje 
się w wydarzenia specjalne.

W związku z prośbą skierowaną do Centrum Pro Bono z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich o udział kancelarii prawnej z Krakowa w planowanym 
wydarzeniu kancelaria Polowiec i Wspólnicy zgłosiła swoją chęć aby wesprzeć RPO .Dnia 11 października 2016 r. w pensjonacie „U Pana Cogito” 
w Krakowie odbyło się spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Adamem Bodnarem oraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Rodzin 
Zdrowie Psychiczne oraz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.

Podczas spotkania poruszono najważniejsze problemy dotykające środowisko rodzin i osób chorujących psychicznie. Podczas spotkania zostały 
zgłoszone dwa problemy. Pierwszy problem dotyczył orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, drugi problem związany był z mieszkaniami 
chronionymi. W trakcie spotkania okazało się, że pierwszy problem dotyczący orzecznictwa o niepełnosprawności jest najbardziej palący 
ponieważ jedna  z osób pracujących w pensjonacie uzyskała właśnie takie orzeczenie, w którym zmniejszono jej stopień niepełnosprawności 
z uwagi na umowę o pracę i w tym przypadku oznaczało automatyczną utratę pracy. Kancelaria Polowiec i Wspólnicy reprezentowana przez 
aplikantów radcowskich: panią Magdalenę Maciejewską i pana Piotra Kolasę, w konsultacji z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich,  pomogła 
w sporządzeniu odwołania od niniejszego orzeczenia. Złożone odwołanie przyniosło pozytywny skutek dla pracownika pensjonatu, w postaci 
zmiany zaskarżonej decyzji i utrzymaniu dotychczasowego stopnia niepełnosprawności.

Kancelaria udzieliła pomocy w sprawie podopiecznej Stowarzyszenia Homo Faber z Lublina, która zgłosiła się do organizacji jako ofiara przemocy 
psychicznej i fizycznej ze strony męża. Aplikant radcowski Magdalena Maciejewska z Kancelarii wsparła panią Kingę Kulik pracującą w organizacji 
w merytorycznych kwestiach związanych z prowadzeniem sprawy, w której bezradne okazały się liczne instytucje, sprawa dotyczyła zasadności 
przystąpienia pokrzywdzonej do postępowania karnego jako oskarżyciel posiłkowy.
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ADWOKAT MAGDA SŁOMSKA KANCELARIA ADWOKACKA
 

Pani Mec. Magda Słomska współpracuje z Centrum Pro Bono od połowy 2015 roku i od tamtej pory bardzo aktywnie angażuje się zarówno 
w pomoc prawną na rzecz organizacji, jak i w projekty edukacyjne. Mecenas Słomska jest ekspertką z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych, i to w sprawach związanych z tą tematyką najchętniej pomaga. Wspiera organizacje pozarządowe także w kwestiach związanych 
z umowami cywilnoprawnymi, w tym umowami handlowymi. Służy także pomocą w sprawach toczących się przed Sądami i Krajowym Rejestrem 
Sądowym w zakresie zakładania fundacji oraz dokonywania zmian w działalności ngo’sów.

Pani Mecenas była jedną z osób tworzących program i prowadzących szkolenie dla organizacji pozarządowych „Podstawy prawa pracy”, 
które odbyło się pod koniec października 2016 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Wraz z prawniczką Katarzyną Żukowską 
z kancelarii Wardyński i Wspólnicy omówiła zagadnienia dotyczące rozwiązywania stosunku pracy. Mec. Słomska omówiła rozwiązanie umowy 
o pracę za wypowiedzeniem w zakresie wymogów formalnych, prawidłowego formułowania przyczyny oraz roszczeń przysługujących 
pracownikom w sądzie pracy.

 Za pośrednictwem Centrum Pro Bono Adwokat Słomska udzieliła w 2016 roku pomocy czterem fundacjom.

Sprawy Fundacji Akceleracji Narodowej. Pani Mecenas kilkukrotnie pomogła organizacji wyjaśnić szczegółowe kwestie związane z rozwiązaniem 
umowy zawartej przez fundację. Fundacja uzyskała także poradę dotyczącą prawa autorskiego i projekt umowy o dzieło z przeniesieniem 
autorskich praw majątkowych. Mec. Słomska doradziła także w zakresie rozwiązania porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariatu.

 Sprawa Fundacji i’motionART. Celem działalności fundacji jest podnoszenie świadomości i rozwój społeczeństwa w zakresie kultury i sztuki 
oraz ekologii i zdrowego trybu życia. Fundacja realizowała swoje cele głównie przez organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz udostępnianie 
przestrzeni siedziby Fundacji dla działalności innych podmiotów społecznych i indywidualnych osób fizycznych. Fundacja potrzebowała 
wsparcia w zakresie zmiany statutu, przygotowanie treści uchwały zarządu fundacji, aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym w celu 
usprawnienia działalności fundacji. 

Sprawa Centrum Edukacji Obywatelskiej. W odpowiedzi na zapytanie CEO Mec. Słomska udzieliła obszernej porady prawnej dotyczącej 
możliwości rozwiązania stosunku pracy z pracownicą przebywającą na urlopie wychowawczym za wypowiedzeniem oraz odwołania z urlopu 
wychowawczego. 
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Sprawa Zawistowska Foundation. Mec. Słomska udzieliła pomocy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do powołania fundacji do życia: 
przygotowanie statutu, udzielenie porad prawnych co do struktury fundacji, organów, celów i form działania fundacji. 

Poza powyższymi sprawami Mec. Magda Słomska w zakresie swojej działalności pro bono powołała do życia Fundację „Kierunkowskaz” oraz 
Fundację „Życie po transplantacji”. Wspiera także Fundację Życzliwy Przedsiębiorca w Polsce.

KANCELARIA PRAWNA SPACZYŃSKI SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY
 

Kancelaria w roku 2016 wykazała się dużą aktywnością jeśli chodzi o wsparcie prawne dla przedsiębiorstw społecznych realizujących innowacyjne 
projekty.

Pierwszą sprawą, w której pomogła kancelaria była sprawa Fundacji Ashoka, która wyszukuje, zrzesza i wspiera wybitnych działaczy-innowatorów 
społecznych. Sprawa obejmowała analizę dopuszczalnych form prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa społeczne 
prowadzące działalność w formie spółdzielni socjalnej, a w szczególności form podejmowania przez spółdzielnie socjalne współpracy z sektorem 
biznesowym, które mogłyby uczynić spółdzielnie socjalne atrakcyjnymi parterami biznesowymi na rynku, jak również pozwoliłby na większe 
finansowanie działalności spółdzielni za pomocą środków uzyskiwanych w związku z podejmowanymi działaniami rynkowymi (nie zaś tylko za 
pomocą grantów i dotacji).  Wsparcie udzielone fundacji obejmowało przygotowanie opinii prawnej oraz uzyskanie interpretacji Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczącej przepisów prawnych regulujących działalność spółdzielni socjalnych. W sprawie tej wsparcia 
udzieli mec. Anna Turek oraz mec. Bogdan Piotrowski.

Do Centrum Pro Bono zwróciła się także warszawska Fundacja Panoptykon, która stoi na straży praw i wolności w społeczeństwie nadzorowanym. 
Misją organizacji jest nagłaśnianie nadużyć władzy wobec obywateli,  dbanie, by prawo chroniło wolność i prywatność, edukacja, jak 
zabezpieczyć swoje dane, komputer, portfel czy telefon przed wykorzystaniem. Kancelaria SSW pomogła Fundacji w odpowiedzi na pytanie, czy 
organizacja  może przyjmować darowizny z bitcoinach, jak również w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych darczyńców fundacji 
Pomoc kancelarii w każdej ze spraw (darowizny w bitcoinach oraz przetwarzanie danych osobowych darczyńców) obejmowała przygotowanie 
odpowiedzi na pytania fundacji. W sprawie dotyczącej darowizn w bitcoinach wsparcia udzielili mec. Sławomir Mikołajuk oraz Beata Krokos. 
W sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych darczyńców wsparcia udzielili mec. Iwona Waglowska oraz mec. Anna Turek.
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Ponadto, kancelaria udzieliła pomocy w ramach współpracy ze stowarzyszeniem Homo Faber, posiadającym status organizacji pożytku 
publicznego, zajmującym się działalnością na rzecz ochrony praw człowieka bez względu na płeć, stopień sprawności, pochodzenie narodowe 
i etniczne, „rasę”, kolor skóry, orientację psychoseksualną, przekonania religijne, światopogląd, opinie polityczne, majątek, wiek lub jakąkolwiek 
inną cechę. Pomoc obejmowała odpowiedzi na pytania beneficjentów stowarzyszenia dotyczące eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego 
(w tym analizę przysługujących środków prawnych w sprawie oraz dostępu do akt komorniczych), a następnie przygotowanie pozwu o ustalenie 
istnienia prawa do lokalu socjalnego na rzecz beneficjentów stowarzyszenia. W sprawie wsparcia udzielili mec. Anna Turek, dr Filip Balcerzak 
oraz mec. Łukasz Cudny.

KANCELARIA WARDYŃSKI I WSPÓLNICY
 

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy dołączyła do programu Centrum Pro Bono w drugiej połowie 2016 roku i w ciągu kilku miesięcy zdołała 
wykazać wyjątkowe zaangażowanie. 

Ze strony kancelarii za współpracę z Centrum Pro Bono zarówno w kwestiach merytorycznych,  jak i organizacyjnych odpowiada Agnieszka 
Lisiecka.

Prawnicy kancelarii Wardyński i Wspólnicy uczestniczyli przede wszystkich w specjalnych projektach realizowanych w tym okresie przez Centrum 
Pro Bono. 

Pierwszym z nich było szkolenie dla organizacji pozarządowych „Podstawy prawa pracy”, które odbyło się pod koniec października w siedzibie 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Za przeprowadzenie części bloku szkolenia poświęconego tematyce rozwiązywania umów o pracę 
w zakresie rozwiązania bez wypowiedzenia z winy pracownika i na mocy porozumienia stron odpowiedzialna była aplikant adwokacki Katarzyna 
Żukowska. 

W listopadzie 2016 roku kancelaria Wardyński i Wspólnicy jako pierwsza z kancelarii współpracujących z Centrum Pro Bono wzięła udział 
w przeprowadzeniu realizowanej wraz z portalem ngo.pl akcji „Zapytaj prawnika o….”. Nad pracami koncepcyjnymi i merytorycznymi ze strony 
kancelarii czuwała adwokat Agnieszka Lisiecka. Pierwsza edycja przedsięwzięcia dotyczyła prawa pracy, a konkretnie: podstaw zatrudnienia, 
rozwiązywania umów o pracę, mobbingu i dyskryminacji, związków zawodowych, uprawnień pracowniczych oraz ochrony danych osobowych 
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pracowników. Do ngo.pl wpłynęło 20 pytań, z czego Kancelaria ostatecznie opracowała 16. Kancelaria miała możliwość selekcji pytań pod kątem 
merytorycznym, zaś udzielane przez nią odpowiedzi miały charakter poglądowy, tak aby mogły służyć także innym organizacjom mającym 
podobny problem prawny. Odpowiedzi autorstwa radcy prawnego dr Marty Derlacz-Wawrowskiej, adwokat Magdaleny Świtajskiej, radcy 
prawnego Jarosława Karlikowskiego, radcy prawnego Kamila Jabłońskiego i aplikanta adwokackiego Katarzyny Żukowskiej były przesyłane 
bezpośrednio do zadających pytanie organizacji, a także publikowane na portalu ngo.pl w dziale Poradnik.

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy udziela również pomocy podopiecznej jednej z organizacji pozarządowej - Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej. Celem organizacji jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych 
przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów. Przedstawicielka oddziału organizacji z Podkowy Leśnej zgłosiła się 
do Centrum Pro Bono w sprawie udzielenia pomocy prawnej matce samotnie wychowującej niepełnosprawnego syna, której w roku 2015 
przyznano mieszkanie socjalne, zaś decyzją lokalnego burmistrza z roku 2016 zadecydowano o nieprzedłużaniu umowy najmu. Organizacja 
potrzebowała pomocy prawnej w prowadzeniu korespondencji z burmistrzem i ewentualnie pomocy w prowadzeniu sprawy przed sądem. 
Ze strony kancelarii sprawę prowadzi radca prawny Piotr Golędzinowski. Na dzień 31 grudnia 2016 r. sprawa pozostaje w toku.

KANCELARIA WEIL, GOTSHAL & MANGES
PARTNER GŁOWNY CENTRUM PRO BONO
 

Kancelaria Weil Gotshal & Manges nie tylko współpracuje z Centrum Pro Bono niemal od początku 
jego istnienia pomagając organizacjom pozarządowym, ale także kolejny rok sponsoruje druk Raportu 
Rocznego z działalności Centrum. W listopadzie 2016 roku w siedzibie kancelarii odbyło się również 6. 
spotkanie z cyklu Pro Bono Roundtable.

Kancelaria pomogła w 2016 roku w trzech sprawach zgłoszonych do Centrum Pro Bono.

Pierwsza zgłoszona została przez Instytut Spraw Obywatelskich - fundację badawczo-edukacyjną, działającą na zasadzie non-profit. Działalność 
INSPRO koncentruje się na tematyce społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych mediów oraz zrównoważonego rozwoju
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INSPRO jest członkiem federacji Transport&Environment (T&E). Wspólnie działa na rzecz czystego transportu w Europie. Organizacja poszukiwała 
kancelarii, która przygotowałaby analizę zgodności projektu zmiany ustawy o biopaliwach ze znowelizowaną w 2015 roku dyrektywą RED II 
o odnawialnych źródłach energii. Celem organizacji było złożenie analizy w trakcie społecznych konsultacji projektu. W sprawie tej pomógł 
Adrian Augustyniak i Dagmara Michniewicz poprzez przedstawienie uwag i propozycji zmian do projektu analizy celem zapewnienia jej spójności 
z przepisami wspomnianej dyrektywy.

Kolejna sprawa została zgłoszona przez Fundację Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i dotyczyła praw autorskich.

Stocznia jest liderem projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego zaplanowane jest 
stworzenie multimedialnego urządzenia przeznaczonego dla osób starszych (65+). Projekt realizuje konsorcjum składające się z 4 partnerów. 
Organizacja zwróciła się z prośbą o poradę w kwestii umów pomiędzy partnerami – ich sprawdzenia i rekomendacji co do treści dokumentów. 
W sprawie pomocy udzieliła mec. Monika Kierepa, counsel warszawskiego biura kancelarii Weil.

Sprawa Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Twórcze Horyzonty ze Wschowej w województwie mazowieckim dotyczyła formalnych 
kwestii związanych w organizowanym przez nią wydarzeniem.

Stowarzyszenie co miesiąc organizuje spotkaniami z podróżnikami. Współpraca została nawiązana w 6 ościennych miejscowościach Organizacja 
chciała rozpocząć współpracę w kolejnych miejscach i potrzebowała wsparcia w sformułowaniu odpowiedniej umowy z instytucjami 
kultury z którymi współpracuje w taki sposób, aby jej interesy zostały należycie zabezpieczone. Drugie pytanie dotyczyło formy współpracy 
z  przemawiającymi podczas spotkań podróżnikami, którzy za uczestnictwo w inicjatywie pobierają wynagrodzenie. Pomoc polegała na 
sporządzeniu wzoru umowy współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem, a miejskimi ośrodkami kultury oraz wzoru umowy o współpracy pomiędzy 
Stowarzyszeniem a podróżnikami. Pomocy w sprawie udzieliła Monika Szczotkowska.
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WIERZBOWSKI EVERSHEDS SUTHERLAND
 

W 2016 roku kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland pomogła organizacjom pozarządowym w szeregu spraw. Między innymi pomoc 
uzyskała nowo powstająca fundacja o profilu kulturalnym, która zgłosiła się z prośbą o wsparcie w sprawie związanej z odpowiednim do 
planowanej działalności sformułowaniem statutu. Głównym zadaniem fundacji miała być organizacja festiwalu filmowego w 2017 roku.                                                        
Porady w tej sprawie udzieliła Marta Matejak-Szulc.

Kolejną sprawę zgłosiło Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”. Organizacja potrzebowała porady 
w zakresie obowiązku wprowadzenia wewnętrznych procedur dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy. Stowarzyszenie otrzymało w tym 
zakresie pomoc ze strony Pawła Kuskowskiego.

Liga Ochrony Przyrody poprosiła o wsparcie związane z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Organizacja otrzymała wniosek 
o udzielenie takich informacji z wyszczególnionymi zagadnieniami. Porady prawnej w tej sprawie udzielił Dr Arwid Mednis. 

Katarzyna Lejman doradzała dwóm fundacjom w zakresie prawa własności intelektualnej. Z jej pomocy skorzystała Pracownia Badań Innowacji 
Społecznych Stocznia, która poprosiła o wsparcie dotyczące sformułowania umowy współpracy z inną organizacją, której zamierzała nieodpłatnie 
przekazać jeden ze swoich autorskich programów. Z kolei Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej uzyskała poradę dotyczącą przygotowania 
wniosku do Urzędu Patentowego o objęcie ochroną znaku towarowego nowej fundacyjnej inicjatywy.

ANETA SIERADZKA
 

Pani Aneta Sieradzka jest prawniczką wyjątkowo zaangażowaną w Centrum Pro Bono. W roku 2016 zdobyła I wyróżnienie -  w konkursie Prawnik 
Pro Bono.

Pierwszą sprawą, w której pomogła w 2016 r. pani Sieradzka była sprawa Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom Liver. Objęła patronat 
merytoryczny nad akcją MiniTransplant show w Krakowie, polegającej na promowaniu idei transplantacji i dawstwa organów, informowaniu 
o przyczynach i skutkach pediatrycznego przeszczepu wątroby. Akcja była końcowym działaniem projektu Liveriada Activ - Aktywizacja rodzin po 
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transplantacji wątroby. Pani Aneta Sieradzka pomogła w sformułowaniu informacji na ulotce promującej akcję omawiając zagadnienie na czym 
polega konstrukcja zgody domniemanej w przypadku dawstwa narządów.

Fundacja na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych to działająca od ponad dwudziestu lat organizacja, znana głównie jako 
Teatr Klinika Lalek oraz Stacja Wolimierz – Międzyplanetarne Królestwo Sztuki. Podczas organizowanych w lipcu festiwali kulturalnych na Stacji 
Wolimierz, wieś odwiedza kilkaset osób. Przedstawicielka organizacji poprosiła o konsultację w sprawie organizacji wyjazdu do Hiszpanii dla 
grupy nastolatków i kwestii prawnych regulacji dotyczących opieki nad nimi podczas zagranicznego wyjazdu i związanej z tym odpowiedzialności 
opiekunów.

Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej poprosiła panią Sieradzką o pomoc w sprawie związanej z postępowaniem rejestrowym 
w KRS i zmianę nazwy organizacji. Udzielona pomoc polegała na przygotowaniu nowego statutu fundacji, zmian w KRS oraz poradzie prawnej 
w zakresie zasad prowadzenia fundacji zgodnie z aktualnymi przepisami.

Fundacja Kultury, Reportażu, Aktywizacji i Integracji Społecznej FARKA zwróciła się do pani Anety Sieradzkiej w sprawie związanej z procesem 
wydawania książki. Fundacja miała starała się o ISBN i figuruje jako wydawca w rejestrze Biblioteki Narodowej we Wrocławiu. Przedstawicielka 
organizacji chciała się dowiedzieć, czy fundacja  mogłaby figurować jako wydawca książki, na wydanie której koszt poniesie sam autor? Pani 
Sieradzka pomogła fundacji w sprawach formalnych związanych z procesem wydawniczym książki i innych publikacji.

Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. Aleksandry Bąkowskiej zwróciło się z pytaniem czy organizacja może publikować 
na swojej stronie internetowej nazwiska stypendystów, nazwę szkoły do której chodzą, oraz kwoty przyznanych stypendiów. Prawniczka, Aneta 
Sieradzka udzieliła porady dotyczącej ochrony danych osobowych i obowiązków spoczywających po stronie organizacji w tym zakresie.

Ponadto, prawniczka Aneta Sieradzka jest autorką popularnego bloga Prawowtransplantacji.pl w którym edukuje pacjentów i środowisko 
medyczne w zakresie praw i obowiązków personelu medycznego i pacjentów oraz działa na rzecz edukacji prawnej w ochronie zdrowia. Autorka 
książki „Tajemnice transplantacji” do której wkład wnieśli wybitni transplantolodzy m.in. Prof. Marian Zembala. W lutym 2017 r. otrzymała 
Honorową Nagrodę Fundacji im. Hanki Bożyk, za wyróżniającą postawę i wkład w niesioną  pacjentom pomoc w zakresie edukacji i poradnictwa 
prawnego.
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SZANOWNI PAŃSTWO
 

Po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce raport z rocznej działalności Centrum Pro Bono.

Jesteśmy bardzo dumni ze współpracy z prawnikami, którzy nieodpłatnie pomagają organizacjom pozarządowym, ale także służą radą podczas 
konsultacji i tworzenia projektów aktów prawnych, takich jak m.in. ustawy o podatku VAT od nieodpłatnych usług prawnych. 

Wspólnie z zaangażowanymi w program Centrum Pro Bono kancelariami staramy się polepszać rzeczywistość prawną, w jakiej działają organizacje 
pozarządowe w Polsce.

Naszym celem jest także pogłębianie współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i biznesowym w Polsce, 
czego praktyczną realizacją – poza pomocą prawną na rzecz organizacji – jest zapoczątkowany jesienią 2015 
roku cykl spotkań Pro Bono Roundtable. Spotkania te, w których biorą udział zarówno prawnicy, jak i osoby 
reprezentujące organizacje pozarządowe służą dyskusji na temat kształtu działalności prawnej pro bono 
w Polsce. 

Nasza działalność nie byłaby możliwa bez Państwa zaangażowania.

Liczymy na dalszą współpracę i mamy nadzieję, że kolejny rok przyniesie wszystkim wiele sukcesów.

dr Filip Czernicki 
Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych



DZIAŁALNOŚĆ PRO BONO KANCELARII WEIL, GOTSHAL & MANGES
 

Kancelaria Weil, Gotshal & Manges mocno się angażuje w świadczenie usług prawnych na zasadzie 
pro publico bono w każdym kraju, w którym znajdują się jej biura. Organizacja i kultura wewnętrzna 
kancelarii w zakresie działalności pro bono wyraża się zobowiązaniem do udzielania pomocy prawnej 
tym, którzy bez niej mogliby się stać ofiarami niesprawiedliwości lub prześladowań.

Oprócz pomocy osobom indywidualnym Weil, Gotshal & Manges uznaje za bardzo istotne wsparcie 
udzielane podmiotom oraz wielu organizacjom pozarządowym lub charytatywnym, które działają na rzecz poszkodowanych. W ten sposób 
kancelaria może pomagać swoją akcją pro bono wielu osobom potrzebującym porady prawnej, a także przyczyniać się do rozwijania misji 
prowadzonej przez publiczne organizacje charytatywne, prywatne fundacje, instytucje edukacyjne, organizacje biznesowe, a nawet władzę 
publiczną. Wspieranie tak znakomitych przedsięwzięć daje naszym prawnikom poczucie prawdziwego uczestniczenia w życiu społecznym.

W ciągu ostatniego roku - tak jak w poprzednich latach - profesjonalizm, umiejętności, energia i potrzeby serca 
prawników kancelarii Weil, Gotshal & Manges znacząco przyczyniły się do poprawy sytuacji życiowej wielu osób.

Roman Rewald, 
partner kancelarii Weil, Gotshal & Manges
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CZY WARTO POMAGAĆ?

KANCELARIA CLIFFORD CHANCE
 

Kancelaria Clifford Chance otworzyła swoje biuro w Warszawie w roku 1992. Obecnie pracuje 
w niej ponad 80 prawników. Jesteśmy kancelarią pierwszego wyboru dla wielu liderów polskiego 
rynku: spółek z kapitałem polskim i zagranicznym działających w wielu sektorach gospodarczych, 
funduszy inwestycyjnych oraz instytucji finansowych. Możemy poszczycić się również pracą dla 
instytucji rządowych i samorządowych w Polsce, spółek Skarbu Państwa oraz państwowych 
banków i funduszy majątkowych.

Nasza warszawska praktyka CSR/Pro bono, której koordynatorem jest adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram, jest częścią 
globalnej praktyki CSR Clifford Chance i realizuje jej cele w skali lokalnej. W ramach naszej działalności pro bono 
realizujemy misję wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Współpracujemy w sposób stały 
z organizacjami i inicjatywami społecznymi, które podejmują próby przeprowadzania zmian systemowych oraz 
wspieramy je finansowo. Stale współpracujemy ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz z Helsińską Fundacją 
Praw Człowieka. Ponadto reprezentujemy podopiecznych Fundacji Dzieci Niczyje oraz współpracujemy z Fundacją 
Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego. Nasz zespół prawników zajmował się również obsługą prawną Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN. Szczególnie dumni jesteśmy z pracy dla Stowarzyszenia „Amp Futbol”, które zajmuje 
się promocją piłki nożnej dla osób po amputacjach. Dzięki naszym staraniom udało się utworzyć Europejską Federację 
Ampfutbolu (EAFF).

Sylwia Gregorczyk-Abram 
Adwokat, koordynatorka pro bono w kancelarii Clifford 
Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy

28



KANCELARIA DENTONS
 

Nasza działalność Pro Bono jest powodem wielkiej satysfakcji zawodowej. Po pierwsze jesteśmy 
przekonani, że działając na rzecz spraw społecznych, pomagając innym ludziom, korzystamy ze 
swojej wiedzy i umiejętności w dobrych celach. Po drugie takie zaangażowanie pokazuje nam 
jak ważna jest wrażliwość i solidarność wobec drugiego człowieka. Jest to, jak sądzimy, wpisane 
w etos zawodu prawnika.

Uczestnicząc aktywnie w działalności Centrum Pro Bono, wspieramy równocześnie naszych prawników w podejmowaniu samodzielnych działań 
w tym zakresie. Kancelaria poświęciła w 2016 roku ponad 2000 godzin realizując 31 projektów o charakterze pro bono.

Za tymi liczbami stoją rzeczywiste trudności osób i organizacji, które dzięki pracy prawników udało się rozwiązać lub 
co najmniej złagodzić.

Agnieszka Wardak 
adwokat i partner w kancelarii Dentons, współzałożycielka Centrum Pro Bono

29



KANCELARIA HOGAN LOVELLS
 

Szeroko rozumiana aktywność społeczna jest integralną częścią kultury i strategii działalności kancelarii Hogan Lovells – 
zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym. Nasze wspólne przekonanie o ogromnym znaczeniu odpowiedzialności 
społecznej jest jednym z więzów, który umacnia nas, jako międzynarodową społeczność firmy.

Kancelaria Hogan Lovells od 2015 roku wdrożyła globalnie Politykę Global Citizenship, w ramach, której każdy z pracowników 
Hogan Lovells niezależenie od zajmowanego stanowiska (zarówno prawnicy, jak i dział administracyjny) zachęcany jest do 
poświęcenia przynajmniej 25 godzin rocznie na działalność społeczną. Polityka Global Citizenship umożliwia każdemu 
zaangażowanie się w jedną lub więcej inicjatyw społecznych, przyporządkowanych poszczególnym dziedzinom działalności:

• Pro Bono
• Społeczność (Community Investment)
• Różnorodność (Diversity)
• Środowisko (Environment)
• Dobroczynność (Touch: Matched Charitable Giving) 

Inicjatywy podejmowane przez każdego z pracowników Hogan Lovells mogą obejmować każdy przejaw aktywności, od udzielania darmowych 
porad prawnych na rzecz lokalnych stowarzyszeń, projektów, kampanii poprzez pracę z lokalnymi szkołami. Dla prawników Hogan Lovells aktywność 
społeczna zakłada świadczenie bezpłatnych usług doradztwa prawnego na rzecz dowolnej inicjatywy - służeniu pomocą stowarzyszeniom 
i fundacjom czy też organizacjom pozarządowym, wspierając ich aktywność swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Zaangażowanie całego zespołu warszawskiego biuro Hogan Lovells zostało docenione i nagrodzone przez redakcję dziennika Rzeczpospolita 
tytułem „Kancelarii Pro Bono roku 2016” w ramach 14 edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych. Wyróżnienie zmotywowało cały zespół Hogan 
Lovells do jeszcze większego zaangażowania w działalność pro bono czego rezultatem jest jeszcze wyższa liczba godzin poświęconych na rzecz 
niesienia nieodpłatnej pomocy – w 2016 roku prawnicy warszawskiego biura Hogan Lovells w ramach polityki Global Citizenship poświęcili na 
rzecz nieodpłatnej pomocy łącznie 1435 godzin (w porównaniu do 1269 godzin w 2015 roku).
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Od wielu lat Hogan Lovells konsekwentnie i na szeroką skalę, lokalne jak i globalnie, prowadzi aktywny program 
działalności charytatywnej, biorąc czynny udział w przedsięwzięciach i projektach o wymiarze społecznym. 
Tak zaszczytne wyróżnienie nie byłoby możliwe bez osobistego wkładu i kreatywności wielu pracowników 
i współpracowników kancelarii. Każde działanie pro bono w naszej pracy wiąże się z osobistym zaangażowaniem 
i każdorazowo ma wymiar bardzo indywidualny, wymagający odpowiedzi na pytania dotyczące roli prawnika i osoby 
w społeczeństwie. Wyróżnienie w jest potwierdzeniem, że to, co robimy w tym zakresie, jest naprawdę potrzebne

Andrzej Dębiec 
partner, radca prawny, koordynator pro bono w biurze Hogan Lovells w Warszawie.
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WSPÓŁPRACUJĄCE KANCELARIE
 

Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy

Kancelaria prawna BSO Prawo & Podatki

Kancelaria BNT Neupert Zamorska & Partnerzy

CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki

Kancelaria prawna Clifford Chance, Janicka, Namiotkiewicz i Wspólnicy

Kancelaria adwokacka Kamil Mazur-Czerniecki

Kancelaria prawna Dentons

DLA Piper Wiater

Kancelaria prawna Filipek & Kamiński

Foryś Wojciechowski Spółka Komandytowa

Kancelaria Radców Prawnych Gramza Janerowicz i Wspólnicy

Kancelaria Radcy Prawnego Robert Grzegorek

Kancelaria Hogan Lovells

K&L Gates Jamka

KKPW Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski

Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy

Kancelaria prawna Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych G. Morawska-Stanecka M. Stańko

Peter Nielsen & Partners Law Office 

Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria prawnicza

Kancelaria Adwokacka Magdalena Słomska

SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak

Kancelaria Prawna Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy

Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland

Prawnicy indywidualni:

Mec. Maria Grochowska

Aneta Sieradzka
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