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Relacja ze spotkania „PRO BONO DLA RÓWNOŚCI”, które w dniu 1 marca 2019 r. odbyło się 

w siedzibie Kancelarii White&Case w Warszawie. 

 

Tym razem, było to spotkanie prawniczek i prawników pro bono oraz osób reprezentujących organizacje 

pozarządowe zrzeszone w nieformalnej Koalicji na rzecz Równych Szans, którą koordynuje PTPA. 

Celem spotkania było zachęcania środowiska prawniczego, do działalności pro bono na rzecz osób 

szczególnie narażonych na dyskryminację, za pośrednictwem organizacji pozarządowych działających 

na ich rzecz. Naszym celem było także, pokazanie korzyści dla profesjonalnych pełnomocników 

i pełnomocniczek, jakie wynikają z tego typu współpracy.  

  

Spotkanie otworzyli Prezeska PTPA r.pr. Karoliną Kędziora oraz r. pr. Michał Subocz z kancelarii 

White&Case. Następnie swoim wystąpieniem nt. „Prawa człowieka – wspólna odpowiedzialność 

organizacji społecznych i samorządów prawniczych”, gości powitał adw. Mikołaj Pietrzak – Dziekan 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Pan Mecenas dla programu „Pro bono dla równości” 

realizowanego przez PTPA od 2012 r. to osoba niezwykle ważna. Dzięki jego wsparciu, udało nam się 

przekonać pierwsze osoby ze środowiska prawniczego do tego, że warto zaufać naszej organizacji 

i wspólnie wspierać osoby, które spotyka dyskryminacja i wykluczenie. Dzisiaj na naszej liście osób 

współpracujących jest już 60 osób z całej Polski!  

 

W pierwszym panelu spotkania rozmawialiśmy na temat dotychczasowej współpracy samorządów 

prawniczych z organizacjami społecznymi. Dobre praktyki, m.in. wypracowane w ramach współpracy 

z PTPA w ramach projektu „Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy” prezentowała 

 r. pr. Magdalena Witkowska – Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka Krajowej Izbie Radców 

Prawnych oraz r.pr. Anna Kluczek-Kollar z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. R. pr. Filip 

Czernicki mówił o swoim doświadczeniu Koordynatora ds. Programów Pro Bono Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Warszawie.  

 

Kolejny panel nt. „Pomoc prawna ma sens – współpraca prawniczek i prawników pro bono 

i organizacji społecznych”, miał na celu prezentację wybranych spraw, które współpracujące z PTPA 

pełnomocniczki pro bono prowadzą i prowadziły w minionym roku. Swoimi doświadczeniami 

i refleksjami dzieliły się adw. Emilia Barabasz i adw. Weronika Papucewicz. Pani Dorota Nygren 

http://www.ptpa.org.pl/
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opowiadała o znaczeniu działalności pro bono w sprawach sądowych dotyczących dyskryminacji, 

mówiąc o własnym doświadczeniu osoby korzystającej z tego wsparcia, a dziennikarz Anton Ambroziak 

(laureat nagrody Pióro Nadziei 2018 Stowarzyszenia Amnesty International) opowiadał, dlaczego 

przedmiotowa współpraca jest ważna z perspektywy informowania społeczeństwa o dyskryminacji 

i wykluczeniu przez media. Panel moderowała r.rp. Karolina Kędziora.  

 

Spotkanie zamykał, panel pt. „Organizacje społeczne w kryzysie praworządności – wsparcie 

prawniczek i prawników”, w ramach którego prezentowaliśmy prawnikom i prawniczką aktualną 

wiedzę nt. trudności z jakimi od kilku lat zmagają się organizacje działające na rzecz równości 

i przeciwdziałania dyskryminacji w Polsce. Po prezentacji przykładowej sprawy szykan wobec 

organizacji korzystającej ze środków publicznych ze strony władz, przez adw. Marię Sankowską-

Borman, swoje spostrzeżenia i uwagi prezentowały kolejno Ewa Kulik-Bielińska – Dyrektorka Fundacji 

im. Stefana Batorego, Draginja Nadazdin – Dyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International, 

Weronika Czyżewska-Waglowska – Wiceprezeska zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych oraz Eliza Rutynowska – Specjalistka ds. rzecznictwa Polskiego Towarzystwa Prawa 

Antydyskryminacyjnego. Panel moderowała adw. Anna Mazurczak z PTPA.  

 

Spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości Kancelarii White&Case, która bezpłatnie udostępniła nam lokal, 

oraz zorganizowała catering. Serdecznie dziękujemy za wspieranie naszej działalności. 

 

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i dwóch relacji video z wydarzenia.  

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy pro bono z PTPA zapraszamy do kontaktu z Elizą 

Rutynowską erutynowska@ptpa.org.pl lub r.pr. Karoliną Kędziorą kkedziora@ptpa.org.pl . 
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