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Jest biurem krajowym oraz lokalnym punktem kontaktowym i informacyjnym
dla polskich członków United Nations Global Compact – inicjatywy Sekretarza
Generalnego ONZ zrzeszającej biznes działający na rzecz zrównoważonego
rozwoju. Swoją misję realizuje poprzez działania w czterech programach
parasolowych: Climate Positive, Business and Human Rights, Anti-corruption
Programme oraz United Business for Ukraine.

UN Global Compact Network Poland zajmuje się także koordynacją
współpracy z rządem polskim, przedstawicielami samorządu terytorialnego
oraz innymi agendami i programami ONZ działającymi w Polsce lub na terenie
Polski, wspierając wysiłki centrali UN Global Compact na rzecz realizacji Celów
Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Rolą polskiego biura jest też koordynacja
współpracy z tymi agendami i programami ONZ, które nie mają w Polsce
swojej siedziby w zgodzie z założeniami strategii ONZ – UN to Reform.

Kancelaria prawna doradza polskim i zagranicznym klientom w krajowych i
międzynarodowych przedsięwzięciach gospodarczych oraz rozwiązywaniu
sporów. Działając nieprzerwanie od 1991 r. jako niezależna polska firma,
kancelaria zdobyła jedną z czołowych pozycji na rynku usług prawnych. SK&S
stale współpracuje z największymi klientami i kancelariami międzynarodowymi,
co pozwala na obsługę prawną złożonych procesów biznesowych, w tym
transakcji prowadzonych równolegle w kilku jurysdykcjach. Od wielu lat
zarówno kancelaria, jak i poszczególni prawnicy zajmują najwyższe miejsca w
Polsce w rankingach publikowanych przez międzynarodowe wydawnictwa
prawnicze, takie jak Chambers & Partners, The Legal 500, IFLR1000.

PARTNERZY PROJEKTU



Program United Business for Ukraine został utworzony w marcu 2022 r. w
bezpośredniej odpowiedzi na kryzys humanitarny spowodowany wojną w Ukrainie.
Zadaniem UN Global Compact Network Poland była i jest mobilizacja sektora
prywatnego oraz koordynacja współpracy biznesu z kluczowymi organizacjami
pozarządowymi i innymi interesariuszami zaangażowanymi w pomoc humanitarną.

Program obejmuje między innymi projekt United Legals for Ukraine, stworzony we
współpracy z kancelarią Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Projekt został
uwzględniony w raporcie UNHCR w ramach Regional Refugee Response Plan jako
jedno z działań w kategorii protection. Za realizację projektu ze strony UN Global
Compact Network Poland odpowiada zespół United Bussines for Ukraine: Inga
Katsevych, Jakub Konieczny oraz Aleksandra Chrabota, odpowiadająca za jego
koordynację, oraz Julia Szymczakiewicz (Anti-Corruption Programme), Marta Rogalska,
Aleksandra Tuszyńska i Monika Bondarowicz (Dział Komunikacji).

Podstawową ideą projektu jest zapewnienie wyspecjalizowanej, nieodpłatnej pomocy
prawnej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym także
stowarzyszeń i fundacji zaangażowanych lub związanych ze świadczeniem pomocy
humanitarnej, lub przeciwdziałaniem skutkom wojny w Ukrainie. Celem programu jest
stworzenie mostu między podmiotami potrzebującymi pomocy prawnej oraz
wykwalifikowanymi prawnikami chcącymi świadczyć tę pomoc.

W październiku 2022 roku została uruchomiona pilotażowa edycja projektu,
podczas której prawnicy Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak świadczyli swoje
usługi. W projekcie wzięło udział łącznie 6 Fundacji i organizacji charytatywnych.
Ponadto adwokaci SK&S poświęcili łącznie ponad 200 godzin na udzielenie pomocy
prawnej. 

PROJEKT UNITED LEGALS
FOR UKRAINE ZOSTAŁ
URUCHOMIONY W RAMACH 
UNITED BUSINESS FOR UKRAINE

6
FUNDACJI

200
GODZIN



KAMIL WYSZKOWSKI
DYREKTOR WYKONAWCZY, UN GCNP 

„Od pierwszych dni wojny w Ukrainie prowadzimy działania
pomocowe. Jednym z naszych projektów jest «United Legals for
Ukraine», zrealizowany wspólnie z Kancelarią SK&S, w którym
udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej organizacjom niosącym
pomoc Ukrainkom i Ukraińcom. Zakończony pilotaż pokazał nam,
jak bardzo potrzebne jest profesjonalne wsparcie prawne, dlatego
zachęcam organizacje, które potrzebują takiego wsparcia, do
zgłoszenia swojego zapotrzebowania na pomoc”.

„Zaangażowanie kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak w projekt
«United Legals for Ukraine» miało na celu zapewnienie nieodpłatnej
pomocy prawnej organizacjom, które wspierają ofiary wojny w
Ukrainie i udzielają temu krajowi pomocy humanitarnej. Wspólnie z
UN GCNP do inicjatywy zaangażowaliśmy stowarzyszenia, fundacje i
inne podmioty, które w ramach swojej statutowej lub charytatywnej
działalności przeciwdziałają skutkom rosyjskiej agresji. Pomoc
publiczna, prawo pracy, ochrona danych osobowych i doradztwo
podatkowe to tylko niektóre z obszarów obejmujących wsparcie
świadczone przez prawników kancelarii SK&S. Pragniemy
kontynuować nasze działania w kolejnych etapach projektu «United
Legals for Ukraine».

SŁAWOMIR ŁUCZAK
PARTNER W SOŁTYSIŃSKI KAWECKI & SZLĘZAK

Zakończony
pilotaż pokazał
nam, jak bardzo
potrzebne jest
profesjonalne
wsparcie prawne



JAKUB DERULSKI
PRAWNIK, ADWOKAT W KANCELARII 
SOŁTYSIŃSKI KAWECKI & SZLĘZAK, KOORDYNATOR 
I POMYSŁODAWCA PROJEKTU „UNITED LEGALS FOR UKRAINE”

„W trakcie etapu pilotażowego udało się zrealizować kilkanaście zleceń od
szeregu fundacji, które zaufały nam i UN GCNP, za co jesteśmy niezwykle
wdzięczni. Kilkunastu prawników kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
udzieliło wsparcia zarówno przy standardowych procesach realizowanych
przez fundacje jak przeprowadzenie zmiany statutów, czy ocena wymogów
związanych z zatrudnieniem, jak i przy wysoce wyspecjalizowanych projektach
poprzez ocenianie ich zgodności z prawem, np. pod kątem przetwarzania
danych osobowych, czy konsekwencji podatkowych.

Fundacje, będące bohaterami etapu pilotażowego, pokazały, że pomoc nie
musi polegać wyłącznie na przekazywaniu środków materialnych. Przy tak
dużej skali pomocy opiera się ona na znajdowaniu nowych rozwiązań, które
wypełniają luki w pomocy systemowej. W tym celu organizacje non-profit
udostępniają aplikacje pozwalające na rozwój społeczności czy też dokonują
ponownego użycia „bezwartościowych” materiałów budowlanych.

Oczywiście innowacja, jak każda niesprawdzona wcześniej ścieżka, rodzi ryzyko.
To ryzyko, przynajmniej w zakresie prawnym, byliśmy w stanie zaadresować My
(zespół SK&S). Wsparcie udzielane w wyznaczonych do poszczególnych
projektów zespołach pozwalało na szybkie i efektywne odciążenie fundacji, a w
konsekwencji – efektywniejsze świadczenie przez nie pomocy.

Program jest niezwykle istotną szansą dla NGO i przedsiębiorstw, które na co
dzień pomagają Ukrainie i jej obywatelom, jednak nie stać ich na prawną ocenę
skomplikowanych rozwiązań czy projektów. Dlatego do kolejnej edycji
zapraszamy do kontaktu zarówno organizacje pozarządowe, jak i
przedsiębiorców, którzy chcą aktywnie wspierać ukraińską społeczność w tych
trudnych czasach”.

Koordynatorzy
projektu „United
Legals for Ukraine”,
od lewej: Julia
Szymczakiewicz,
specjalistka w
programie Anti-
Corruption,
Jakub Derulski,
Aleksandra
Chrabota, specjalistka
w programie United
Business for Ukraine i
pomysłodawca
projektu „United
Legals for Ukraine”



ZAKRES SPECJALIZACJI, W RAMACH KTÓRYCH
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ZAPYTALIŚMY FUNDACJE O TO, 
JAK POMAGAJĄ



FUNDACJA NASZ WYBÓR

Jako Fundacja „Nasz Wybór” prowadzimy wiele działań na rzecz ukraińskiej
społeczności, jak również wszystkich cudzoziemców i cudzoziemek w Polsce. W
ramach Ukraińskiego Domu działają m.in. Centrum Wsparcia Migrantów, Klub
Ukraińskich Kobiet, wraz z partnerami stworzyliśmy Ukraińską Szkołę w Warszawie.
 
Od początku eskalacji wojny infolinia Ukraińskiego Domu obsłużyła ponad 60 tys.
telefonów. Z kolei do naszego stacjonarnego punktu konsultacyjnego zgłosiło się
więcej niż 16 tys. osób.
 
Na jesieni swoją pracę zaczął dział asystentów rodzin. To kompleksowe wsparcie w
postaci osoby, która pomaga osobie lub rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji
uporać się z wyzwaniami, m.in. w kwestiach dotyczących dokumentacji czy
bezpośredniego kontaktu z urzędami. Powstał również ogólnopolski projekt, który
pomaga osobom uchodźczym w znalezieniu zakwaterowania. Dzięki programowi do
tej pory udało nam się zakwaterować ponad 11 tys. osób w ciągu roku od eskalacji
wojny.
 
W ramach działu pracy zajmujemy się aktywizacją i doradztwem zawodowym,
pomagamy stworzyć profesjonalne CV, przygotowujemy na rozmowę rekrutacyjną.
Prowadzimy również szkolenia kwalifikacyjne, które dają kompletnie nowe lub
podwyższają dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. Niemal 80% osób, które
zgłaszają się do nas po pomoc, poszukują pracy. Od października
przekonsultowaliśmy blisko tysiąc osób uchodźczych.

FUNDACJA NATIVATED

Udzielamy pomocy w zakresie zdalnej nauki języka polskiego dla dzieci z Ukrainy.
Realizujemy kursy językowe online za pośrednictwem naszej platformy na poziomach:
A1, A2 i B1, których podstawą są wystandaryzowane i przygotowane przez nas
materiały. Zajęcia są prowadzone przez profesjonalnych nauczycieli. Nasza inicjatywa
jest skierowana do dzieci w różnych grupach wiekowych: 6-9 lat, 10-12 i 13-18. Zanim
dzieci przystąpią do kursów, sprawdzamy ich poziom językowy. Na koniec
przeprowadzamy również test ewaluacyjny, dzięki czemu możemy ocenić ich postępy
i nabytą w trakcie zajęć wiedzę.

W związku z pierwszą fazą projektu – od lipca 2022 roku do końca lutego br. – na
lekcje języka polskiego uczęszczało blisko 2 tys. dzieci uchodźców. 6 marca 2023 roku
rusza kolejny etap, podczas którego będziemy oferować 2 300 miejsc na kursach.
Obecnie zajęcia są prowadzone dwa razy w tygodniu, natomiast planujemy, aby były
to trzy razy na tydzień w ramach następnej fazy. To co się zmienia, to także długość
trwania kursów: kursy na poziome A2 i B1 są przedłużone z 11 do aż 22 tygodni, by
jeszcze skuteczniej wesprzeć młode osoby z Ukrainy w procesie przełamania bariery
językowej.

Jakie obszary
obejmuje
udzielona przez
Fundację pomoc?

Swjatoslawa Nykorowycz-Mendel, liderka programu "Praca w Polsce", Ukraiński Dom w
Warszawie, Fundacja Nasz Wybór

Michał Tarnowski, prezes Fundacji Nativated i współzałożyciel grupy Nativated



FUNDACJA FREEDOM SPACE

Jako Freedom Space zajmujemy się szeroko pojętą pomocą humanitarną, dzięki
czemu dostarczamy niezbędne do normalnego funkcjonowania i życia codziennego
rzeczy bezpośrednio na terytorium Ukrainy. Organizowaliśmy nasze zbiórki w
zależności od zgłaszanych przez uchodźczynie i uchodźców potrzeb, jak również
obywateli Ukrainy, którzy wciąż pozostają w kraju objętym wojną.

FUNDACJA BRDA

Wysyłamy okna z odzysku do Ukrainy, wspierając tym samym osoby odbudowujące
swoje zniszczone domy. Nowe okna trafiają również do obiektów edukacyjnych.
Dodatkowo są pozyskiwane inne materiały i elementy budowlane z rozbiórek, które
zamierzamy wprowadzać ponownie do obiegu i dzięki temu generować budżet na
dalszą wysyłkę okien. Razem ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków wysyłamy
także agregaty prądotwórcze do ukraińskich instytucji kultury w ponad 15 miastach.

Zebraliśmy łącznie 638 okien i wiemy, że dzięki temu udało nam się wesprzeć ponad
100 gospodarstw domowych w 8 miastach i w regionie chersońskim.
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Barbara Psiuk, prezeska zarządu Fundacji Freedom Space

Zofia Jaworowska, założycielka i prezeska zarządu Fundacji BRDA

 
Źródło danych: Fundacja BRDA
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Do tych ukraińskich miejscowości Fundacja BRDA dostarczyła najwięcej okien



FUNDACJA NASZ WYBÓR

Najczęściej jest to wsparcie informacyjne, doradztwo w zakresie prawa oraz zapytania
dotyczące możliwości wsparcia finansowego. Wszystkie nasze działania są
odpowiedzią na dotychczasowe zgłoszenia bądź zapotrzebowania.

FUNDACJA NATIVATED

Potrzeby uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy są bardzo zróżnicowane. Wśród dzieci
widzimy największe zapotrzebowanie na kursy na poziomie A1. Podstawowym
powodem, dla którego tak się dzieje, to plan pozostać w Polsce na dłużej i dołączyć do
polskiego systemu edukacji. Te dzieci – głównie w wieku 6-9 lat – odnajdują się w
polskich szkołach. Większość szkół, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, nie są w
stanie zapewnić naukę języka polskiego od podstaw. Uważamy, że nasz wkład w
polski system edukacji jest bardzo istotnym elementem naszej działalności.

Jakie
zapotrzebowania
były najczęściej
zgłaszane
Fundacjom?

FUNDACJA FREEDOM SPACE

Biorąc pod uwagę okres późnej jesieni i zimy – kiedy to trwał etap pilotażowy projektu
„United Legals for Ukraine” – było największe zapotrzebowanie na generatory.
Niewątpliwie cały czas jest potrzebne jedzenie. Do tego przez zimę niezbędne były
rzeczy do docieplenia, m.in. ciepła odzież, koce. Fundacja Freedom Space okazała
również pomoc dla zwierząt i wspomogła schronisko w Chmielnickim, któremu
dostarczyła karmę.

FUNDACJA BRDA

Intencją naszej Fundacji jest poprawianie jakości mieszkalnictwa. Wspieramy pracę z
materiałami z odzysku w budownictwie, architekturze i designie. Organizujemy
lokalne działania społeczne i pomocowe, które sprawiają, że mieszka nam się lepiej.

Zajmujemy się stolarką okienną. Okna z odzysku to cenny materiał, który pozwoli
zamieszkać w bezpiecznych domach i mieszkaniach tym, którzy stracili najwięcej –
osobom uchodźczym, które potrzebują podstawowego schronienia oraz
mieszkańcom i mieszkankom Ukrainy, którzy zostali w swoich domach lub do nich
wrócili.

Wiemy jednak, że zapotrzebowanie jest także na drzwi, pokrycia dachowe, płyty
wiórowe i OSB, które pozwalają na tymczasowe zakrycie dziur po wybitych szybach.
Ponadto ze względu na kryzys energetyczny niezbędne są generatory prądu.
Odbudowa Ukrainy, choć oddolna i na razie niesystemowa, już trwa. Wszelkie
materiały budowlane i narzędzia, które mogą w tym pomóc, są na wagę złota.

Swjatoslawa Nykorowycz-Mendel, liderka programu "Praca w Polsce", Ukraiński Dom w
Warszawie, Fundacja Nasz Wybór

Michał Tarnowski, prezes Fundacji Nativated i współzałożyciel grupy Nativated

Barbara Psiuk, prezeska zarządu Fundacji Freedom Space

Zofia Jaworowska, założycielka i prezeska zarządu Fundacji BRDA



FUNDACJA BRDA

Tak, chcemy i zamierzamy! Nasze działania dopiero się rozkręcają. Widzimy, że okna
oraz inne materiały z odzysku przez wielu odbiorców i odbiorczynie są postrzegane
jako odpad. Jak więc wprowadzać takie materiały ponownie do sprzedaży? Używana
komoda tak, ale używane okno nie? Tak! Jak więc się zabezpieczyć w tej kwestii? Jak
prowadzić działalność gospodarczą jako Fundacja, wspierając ideę reuse? Jak
możemy bezpiecznie gromadzić i wysyłać stolarkę dobrze adresując wyzwania
związane z RODO, umowami darowizn? Inicjatywa „United Legals for Ukraine” już nam
pomogła i wierzymy, że nadal będzie pomagać rozwikłać te kwestie, podczas gdy my,
jako BRDA, będziemy mogli spokojnie działać dalej.

FUNDACJA NASZ WYBÓR

Chcielibyśmy kontynuować współpracę w ramach inicjatywy „United Legals for
Ukraine”. Jesteśmy o niej bardzo pozytywnego zdania, a do tej pory otrzymaliśmy
ogromne i rzetelne wsparcie. Projekt jest szczególnie ważny, zwłaszcza w czasach, gdy
nasza Fundacja prężnie się rozwija – na początku naszej działalności, w 2014 roku w
Ukraińskim Domu pracowało 10 osób, obecnie Fundację tworzy dwustuosobowy
zespół wolontariuszy i specjalistów.

Co sądzą
Fundacje o
inicjatywie
„United Legals for
Ukraine” i czy
chcą
kontynuować
współpracę na
dalszym etapie
projektu?

FUNDACJA FREEDOM SPACE

Tak, na pewno chcemy kontynuować współpracę. Pomoc prawna z zewnątrz jest
bardzo pomocna, gdyż organizacje pozarządowe i fundacje raczej nie stać na
profesjonalne wsparcie. W kryzysowej sytuacji, jaka dzieje się w związku z toczącą się
wojną, przepisy potrafią się zmieniać z dnia na dzień, a fundacje nie są na to
przygotowane. W wielu przypadkach działalność organizacji charytatywnych nie
mogłaby się w ogóle odbyć bez pomocy prawników.

FUNDACJA NATIVATED

W sytuacji tak gigantycznej niepewności i dynamiki, jaką wymusza wojna za wschodnią
granicą, są pewne obszary – jak np. prawo – w których taka pomoc jest potrzebna. Z
perspektywy organizacji pozarządowych nie mamy wewnętrznych kompetencji do
tego, by skutecznie pod kątem prawnym ocenić odpowiedniość wprowadzanych i
oferowanych przez nas rozwiązań. W naszym przekonaniu możliwość wsparcia od
„United Legals for Ukraine” jest strategicznie ważnym aspektem działalności fundacji.

Swjatoslawa Nykorowycz-Mendel, liderka programu "Praca w Polsce", Ukraiński Dom w
Warszawie, Fundacja Nasz Wybór

Michał Tarnowski, prezes Fundacji Nativated i współzałożyciel grupy Nativated

Barbara Psiuk, prezeska zarządu Fundacji Freedom Space

Zofia Jaworowska, założycielka i prezeska zarządu Fundacji BRDA



NAJBARDZIEJ
WZRUSZAJĄCE
HISTORIE OSÓB
UCIEKAJĄCYCH
PRZED WOJNĄ

FUNDACJA FREEDOM SPACE

To historia matki i córki, które przed wojną myślały o prowadzeniu schroniska dla
zwierząt. Niestety rosyjska inwazja odroczyła ich plany w czasie – obie straciły pracę, a
ostatecznie zamieszkały w opuszczonym budynku.

Jednak nawet w takich warunkach kobiety nie porzuciły pomysłu, aby pomagać
zwierzętom w potrzebie. Już w ciągu miesiąca od przeprowadzki zaczęły one
przyjmować bezpańskie psy i koty, mimo że do dyspozycji miały jeden pokój i nic
więcej, oprócz łóżka. W pewnym momencie razem z nimi pod jednym dachem
zamieszkało 60 kotów.

FUNDACJA BRDA

Nasze okna powędrowały do ogromnej ilości starszych osób z okolic Chersonia,
których nie stać na ucieczkę z kraju lub które nie czują się na siłach, by zmieniać
miejsce zamieszkania. W obliczu wojny te osoby postanowiły zostać w Ukrainie.
Byliśmy niezwykle poruszeni zdjęciami od kijowskiej fundacji District #1, z którą
współpracujemy. Na obrazkach było widać obdarowane naszymi oknami osoby
starsze i rodziny, które pomagają im te okna zainstalować.

Barbara Psiuk, prezeska zarządu Fundacji Freedom Space

Zofia Jaworowska, założycielka i prezeska zarządu Fundacji BRDA



KOLEJNY ETAP PROJEKTU "UNITED LEGALS FOR
UKRAINE" STARTUJE JUŻ 1 MARCA 2023 ROKU

Pierwsza edycja projektu współtworzonego przez United Nations
Global Compact Network Poland i Kancelarię Sołtysiński Kawecki &
Szlęzak rusza 1 marca 2023 roku. Będzie ona kontynuacją inicjatywy
jesiennej – pilotażowej fazy projektu, której premiera odbyła się w
październiku 2022 roku.

Udział w projekcie mogą wziąć kolejne kancelarie, jak również
stowarzyszenia, fundacje i przedsiębiorstwa, które prowadzą
działalność związaną z przeciwdziałaniem skutkom wojny w Ukrainie
oraz świadczeniem pomocy humanitarnej.

Regulamin programu znajduje się na stronie: United Legals for Ukraine!
 
Zapraszamy do kontaktu: legals@ungc.org.pl

http://ungc.org.pl/legalsforukraine/



