
Regulamin  projektu „United Legals for Ukraine” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Projekt „United Legals for Ukraine” (dalej: Projekt) jest wspólną inicjatywą Fundacji 

„Global Compact Poland” oraz Kancelarii Sołtysiński Kawecki Szlęzak. 

2. Celem Projektu jest stworzenie platformy zrzeszającej prawników różnych specjalizacji, 

którzy chcą świadczyć doradztwo prawne pro bono w ramach Projektu oraz połączenie 

prawników z podmiotami potrzebującymi wyspecjalizowanej pomocy prawnej. 

3. Projekt jest adresowany do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

lub podmiotów prowadzących działalność pro bono tj.: fundacji i stowarzyszeń, w zakresie 

pomocy humanitarnej lub odbudowy zniszczeń wynikających z agresji Federacji Rosyjskiej 

na Ukrainę.  

4. Regulamin określa zasady funkcjonowania Projektu oraz warunki korzystania z Platformy. 

5. Pierwszy nabór do Projektu został przeprowadzony w okresie od 1 maja do 30 czerwca 2022 

roku. Każdy kolejny nabór będzie ogłaszany przez UN Global Compact Network Poland ze 

wskazaniem okresu jego trwania w sposób wybrany przez UN Global Compact Network 

Poland. 

6. Współtwórcy projektu mogą zadecydować o przedłużeniu trwania naboru 

lub o organizowaniu kolejnych naborów do Projektu skierowanych do podmiotów według 

własnego uznania. 

7. Doradztwo prawne świadczone w ramach Projektu jest udzielane na zasadach pro bono 

tj. nieodpłatnie i zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie i z poszanowaniem zasad 

etyki zawodowej. 

8. Projekt nie jest skierowany do konsumentów w rozumieniu kodeksu cywilnego 

oraz podmiotów prowadzących jednoosobową działalnością gospodarczą, w zakresie, 

w którym udział w Projekcie nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego 

w szczególności z zakresu przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej. 

 

§ 2 

Definicje 

 

1. Kancelaria SK&S – Sołtysiński Kawecki & Szlęzak - współtwórca projektu; 

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Jasnej 26, 00-054 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000869501, 

NIP: 526-13-56-922, REGON: 011991918; 

2. Logotyp UN Global Compact Network Poland – międzynarodowy zastrzeżony znak 

towarowy, obejmujący część graficzną i tekstową, zarejestrowany przez Światową Organizację 

Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie pod nr. 89001439, chroniony na podstawie 

Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., 

następnie zmienionej.  

3. Okres naboru – termin ustalony i opublikowany na stronach UN Global Compact Network 

Poland lub Platformie, w którym przyjmowane są zgłoszenia od podmiotów chcących wziąć 

udział w Projekcie w charakterze Uczestników lub Podmiotów udzielających pomocy 

prawnej. 
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4. Platforma – rozwiązanie technologiczne zrzeszające prawników chcących świadczyć 

doradztwo prawne w ramach Projektu, którego administratorem i zarządcą w zakresie 

realizacji Projektu jest UN Global Compact Network Poland. 

5. Podmiot udzielający pomocy prawnej – podmiot biorący udział w Projekcie świadczący 

pomoc prawną na zasadach określonych w Umowie o doradztwo prawne, zaakceptowany 

przez UN Global Compact Network Poland. Do Projektu mogą być dopuszczane tylko 

podmioty posiadające status kancelarii adwokackiej lub radcowskiej niezależnie od formy ich 

działalności. 

6. Polityka transparentności – dokument dot. szczegółowych zasad przetwarzania 

przez UN Global Compact Network Poland danych osobowych w ramach Projektu, 

stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

7. Porada prawna – pomoc prawna udzielana na zasadach określonych w Umowie 

o doradztwo prawne. Udzielana jest w związku działaniami mającymi na celu świadczenie 

pomocy humanitarnej lub innymi działaniami Uczestnika o charakterze pro bono 

realizowanymi w związku agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Porada prawna nie 

obejmuje swoim zakresem przedstawicielstwa procesowego. 

8. Regulamin – niniejszy Regulamin Projektu. 

9. Strona – UN Global Compact Network Poland, Kancelaria SK&S, Podmiot udzielający 

pomocy prawnej lub Uczestnik. 

10. Uczestnik – Partner UN Global Compact Network Poland lub podmiot zweryfikowany przez 

UN Global Compact Network Poland i dopuszczony do udziału w Projekcie w charakterze 

podmiotu korzystającego z Pomocy prawnej. 

11. Umowa o doradztwo prawne – umowa zawierana przez Uczestnika z Podmiotem 

udzielającym pomocy prawnej, w celu otrzymania Porady prawnej. 

12. Umowa o uczestnictwo w projekcie – umowa zawierana przez UN Global Compact 

Network Poland z Uczestnikiem Projektu na podstawie akceptacji Regulaminu. 

13. UN Global Compact Network Poland – Fundacja „Global Compact Poland” z siedzibą 

w Warszawie (00-688), ul. Emilii Plater 25 lok. 64, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz 

do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000448675, REGON 146548928, NIP 7010370854 (UN Global 

Compact Network Poland pełni rolę krajowego sekretariatu dla działań i zarządzania siecią 

firm i innych instytucji oraz podmiotów członkowskich United Nations Global Compact 

skupionych w ramach UN Global Compact Network Poland i zawiera w imieniu United 

Nations Global Compact umowy oraz zaciąga zobowiązania. Relacja pomiędzy UN Global 

Compact Network Poland oraz UN Global Compact Network Poland oraz United Nations 

Global Compact jest szczegółowo uregulowana w Memorandum of Understanding. 

W imieniu UN Global Compact Network Poland. Memorandum of Understanding 

jest podpisywane przez Krajowego Przedstawiciela oraz Dyrektora Wykonawczego 

UN Global Compact Network Poland, pełniącego jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu 

Fundacji UN Global Compact Network Poland); współtwórca Projektu i samodzielny 

administrator danych zbieranych w ramach działalności Projektu.  

14. Weryfikacja – proces przeprowadzany przez UN Global Compact Network Poland, mający 

na celu zbadanie podmiotu przystępującego do Projektu pod kątem spełnienia określonych 

wymagań warunkujących uczestnictwo w Projekcie, przeprowadzany w formie elektronicznej 

lub telefonicznie.  

15. Współtwórcy projektu – UN Global Compact Network Poland oraz Kancelaria SK&S. 
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16. 10 Zasad UN Global Compact– uzgodnione w ramach systemu ONZ, cele, zasady 

i podstawy działania UN Global Compact Network Poland, omówione w Załączniku nr [3] 

do Regulaminu. 

 

§ 3 

Przystąpienie do Projektu 

 

1. Po ogłoszeniu naboru do Projektu, w celu przystąpienia do Projektu, zainteresowany podmiot 

wypełnia Formularz, udostępniany przez UN Global Compact Network Poland na stronie 

ungc.org.pl/legalsforukraine lub w inny wskazany przez UN Global Compact Network 

Poland sposób.  

2. Formularz 

a. dla Uczestników zawiera informacje dotyczące: 

i. danych podmiotu, 

ii. rodzaju spraw, w których jest zainteresowany uzyskaniem Porady prawnej, 

iii. szacunkowej liczby spraw w ujęciu miesięcznym, 

iv. osoby kontaktowej w ramach Projektu. 

b. dla Podmiotów udzielających pomocy prawnej: 

i. danych podmiotu, 

ii. rodzaju spraw, w których jest zainteresowany udzieleniem Porady prawnej, 

iii. minimalnej liczby godzin do przeznaczenia na sprawę, 

iv. osoby kontaktowej w ramach Projektu. 

3. Wypełnienie Formularza jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji 

postanowień Regulaminu. 

4. Podmiot zainteresowany do wypełnionego Formularza załącza skan podpisanego regulaminu 

lub przesyła go na adres legals@ungc.org.pl w przeciągu 7 dni od dnia wypełnienia 

formularza.  

5. Warunkiem uwzględnienia aplikacji Podmiotu zainteresowanego jest przekazanie 

kompletnego Formularzu z danymi kontaktowymi osoby uprawionej do reprezentacji tego 

Podmiotu.  

6. Wraz z akceptacją Regulaminu zainteresowany podmiot oświadcza, że nie prowadził, 

nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek czynności związanej z praniem pieniędzy 

oraz finansowaniem terroryzmu w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

7. Przesłanką do odmowy uczestnictwa w Projekcie jest m.in.: prowadzenie przez podmiot 

zainteresowany działalności gospodarczej, która nie jest zbieżna z wartościami, celami  

i zasadami UN Global Compact Network Poland.  

8. Kompletny Formularz jest poddawany weryfikacji przez UN Global Compact Network 

Poland. Po  otrzymaniu Formularza UN Global Compact Network Poland w przeciągu 14 dni 

przeprowadza rozmowę ze wskazaną w Formularzu osobą kontaktową w celu omówienia 

zasad współpracy w ramach Projektu oraz uzyskania dodatkowych informacji, w tym 

dokładnych informacji o zaistniałym problemie prawnym. Termin rozmowy ustalany jest z 

Uczestnikiem drogą elektroniczną.  

9. UN Global Compact Network Poland podejmuje decyzję o włączeniu bądź odmowie włączenia 

podmiotu do Projektu w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia rozmowy. Brak przekazania 

przez UN Global Compact Network Poland informacji o włączeniu bądź odmowie włączenia 

podmiotu do Projektu we wskazanym terminie poczytuje się w razie wątpliwości za odmowę 

włączenia podmiotu do Projektu. UN Global Compact Network Poland zastrzega sobie prawo 
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jednostronnego decydowania o dopuszczeniu podmiotu zainteresowanego do udziału 

w Projekcie.  

10. W razie niedopełnienia czynności opisanych w pkt 5, pkt 8 oraz pkt 13 we wskazanych 

terminach i na wyżej opisanych warunkach, wniosek o udział w Projekcie uznaje się za 

wycofany.  

11. Z chwilą otrzymania decyzji o włączeniu do Projektu podmiot zainteresowany staje się 

Uczestnikiem Projektu. 

12. Pozytywna decyzja o przyjęciu Uczestnika do Projektu nie wiąże się z obowiązkiem 

lub obietnicą świadczenia pomocy prawnej lub jakichkolwiek innych usług przez lub na rzecz 

Strony.  

13. W następstwie decyzji o włączeniu do projektu Uczestnik otrzymuje dane kontaktowe do 

osoby udzielającej pomocy prawnej. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego 

skontaktowania się ze wskazanym podmiotem.  

14. Podmioty deklarujące współpracę w ramach Projektu jako Podmiot udzielający pomocy 

prawnej zgłaszają się do Projektu za pośrednictwem Platformy w Okresach naboru. Szczegóły 

związane z warunkami i terminami naborów będą ogłaszane przez UN Global Compact 

Network Poland na stronie https://www.ungc.org.pl/legalsforukraine. 

15. Podmiot udzielający pomocy prawnej jest obowiązany prowadzić sprawy pro bono z taką 

samą starannością, jak sprawy prowadzone za wynagrodzeniem, z uwzględnieniem zasad 

etyki zawodowej wiążących odpowiednio radców prawnych lub adwokatów. 

 

§ 4 

Zakres Doradztwa Prawnego 

 

1. Warunkami udzielenia pomocy prawnej w ramach Projektu są i) zawarcie przez Stronę 

Umowy o uczestnictwo w projekcie poprzez akceptację i przekazanie UN Global Compact 

podpisanego Regulaminu, ii) pozytywna weryfikacja podmiotu zainteresowanego 

uczestnictwem w projekcie przez UN Global Compact Network Poland oraz iii) zawarcie 

Umowy o doradztwo prawne pomiędzy Uczestnikiem a Podmiotem udzielającym 

doradztwo prawne. 

2. Uczestnik Projektu może zawrzeć Umowę o doradztwo prawne z Podmiotem udzielającym 

pomocy prawnej. Zawarcie Umowy o uczestnictwo w projekcie nie obliguje żadnej ze Stron 

do zawarcia Umowy o doradztwo prawne. 

3. Zakres Porady prawnej jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Uczestnika 

w Formularzu oraz weryfikacji przez UN Global Compact Network Poland. 

4. Podmiot udzielający pomocy prawnej może zwrócić Uczestnikowi uwagę na zagadnienia 

niebędące przedmiotem pierwotnego zapytania. W szczególności odnosi się to do sytuacji 

w której przygotowanie Porady prawnej wymaga dodatkowych materiałów. 

5. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, że Porada prawna zawiera indywidualną ocenę 

zgłoszonego w Formularzu problemu na podstawie dostarczonych przez Uczestnika 

informacji i dokumentów przekazanych Podmiotowi udzielającemu pomocy prawnej. Zakres 

pomocy zależy od oczekiwań Uczestnika, jednak powinien ograniczać się do krótkiej oceny 

przedstawionego problemu, wskazania podstawowych ryzyk oraz udzielenia porady na temat 

dalszych działań.  

6. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, że Porada prawna może zostać zakwestionowana 

przez organy administracji publicznej lub sądy. 

7. Na żądanie Uczestnika Podmiot udzielający pomocy prawnej może zdecydować  

o rozszerzeniu zakresu udzielanej pomocy prawnej po indywidualnej analizie danego 
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zgłoszenia i konsultacji z Uczestnikiem. Takie rozszerzenie zakresu pomocy prawnej jest poza 

zakresem Projektu.  

8. Podmiot udzielający pomocy prawnej może odmówić udzielenia pomocy prawnej jeśli uzna, 

że może to naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia 

społecznego lub zasady etyki zawodowej, a także ze względu na rodzaj lub zawiłości sprawy 

lub brak wiedzy i odpowiednich kwalifikacji do udzielenia Porady. W przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Podmiot udzielający porady prawnej 

niezwłocznie informuje o nich Uczestnika.  

9. Pomoc udzielana w ramach doradztwa prawnego ma charakter nieodpłatny, co nie wyłącza 

świadczenia niektórych czynności poza Projektem na podstawie Umowy 

o doradztwo prawne. 

10. Podmioty udzielające pomocy prawnej odpowiadają na zapytania w miarę swojej dostępności 

czasowej na warunkach ustalonych w indywidualnych umowach o świadczenie pomocy 

prawnej. 

11. Niniejszy Regulamin nie wpływa na indywidualne stosunki i relacje Uczestnika  

z Podmiotem udzielającym pomocy prawnej, które będą każdorazowo regulowane Umową  

o doradztwo prawne. 

12. Każda ze Stron samodzielnie ponosi koszty związane ze swoim udziałem w Projekcie. 

 

§ 6 

Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Projekcie. 

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie powinna być przekazana drogą elektroniczną na adres 

legals@ungc.org.pl. 

3. Podmiot udzielający pomocy prawnej może podjąć decyzję o rezygnacji z udziału w Projekcie 

w zakresie, w jakim nie doprowadzi to do niezgodności z zasadami  

etyki, odpowiednio, radcowskiej lub adwokackiej. 

 

§ 7 

Naruszenie zasad Regulaminu 

 

1. UN Global Compact Network Poland ma prawo do wykluczenia Strony z udziału w Projekcie 

ze skutkiem natychmiastowym - w przypadku naruszenia przez Stronę Regulaminu, Umowy  

o uczestnictwo w Projekcie lub Umowy o doradztwo prawne, jak i powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa lub uprawnień osób trzecich (w szczególności praw 

autorskich i praw własności intelektualnej).  

2. UN Global Compact Network Poland może wykluczyć z udziału w projekcie Podmiot 

udzielający pomocy prawnej w szczególności w przypadku podejrzenia, że Podmiot 

udzielający pomocy prawnej nie świadczy Porad prawnych w ramach Projektu pro bono lub 

z innych ważnych powodów. 

3. UN Global Compact Network Poland może wykluczyć z udziału w projekcie Uczestnika  

w szczególności w przypadku podejrzenia, że Uczestnik nie korzysta z Projektu w związku 

z świadczeniem pomocy i działaniami związanymi z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 

oraz z innych ważnych powodów. 

4. UN Global Compact Network Poland może wykluczyć z udziału w projekcie Stronę, której 

działania wpływają lub mogłyby negatywnie wpłynąć na renomę lub dobre imię UN Global 

Compact Network Poland. 
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5. UN Global Compact Network Poland może wykluczyć z udziału w projekcie Stronę, która po 

dwukrotnym otrzymaniu wezwania drogą mailową do komunikacji przez organizatora lub 

podmiot świadczący pomoc prawną, pozostaje bez odpowiedzi, a także w przypadku, gdy 

dane zamieszczone w Formularzu są nieprawdziwe albo  

 

§ 8 

Zasady odpowiedzialności 

 

1. Uczestnik nie może powoływać się na niekompletność lub nieprzydatność Porady prawnej. 

2. Podmiot udzielający pomocy prawnej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 

bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje i/lub szkody wyrządzone Uczestnikowi i/lub 

osobom trzecim w wyniku wadliwej porady prawnej, w tym za tzw. utracone korzyści, szkodę 

ekonomiczną itp., z zastrzeżeniem odpowiedzialności wynikającej z braku należytej 

staranności przy udzielaniu Porady prawnej. 

3. Z uwagi na fakt, że UN Global Compact Network Poland wyłącznie koordynuje współpracę 

pomiędzy Uczestnikiem a Podmiotami udzielającymi pomocy prawnej, nie gwarantuje 

dokładności, kompletności i aktualności Porad prawnych udzielanych w ramach Projektu, 

a także nie udziela żadnych innych gwarancji, które nie zostały wyraźnie określone 

w Regulaminie. Współtwórcy projektu nie są zobowiązani do weryfikacji porad udzielanych 

w ramach Projektu i nie odpowiadają za ich zgodność z prawem i wymogami etyki zawodowej. 

 

§ 9 

Zasady korzystania z Platformy 

 

1. Z Platformy mogą korzystać wyłącznie Podmioty wyrażające zgodę na postanowienia 

Regulaminu. W przypadku braku takiej zgody podmiot powinien zaprzestać korzystania  

z Platformy. 

2. Korzystanie z Platformy wymaga: skorzystania z urządzenia umożliwiającego dostęp 

do Internetu poprzez aktualną wersję przeglądarki internetowej taką jak w szczególności: 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge lub Internet Explorer oraz dostępu 

do poczty e-mail; oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w formacie pdf. 

3. Zakazane jest dostarczanie przez podmiot korzystający z Platformy za pośrednictwem 

Platformy jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. 

 

§ 10 

Reklamacje 

 

1. Podmiot korzystający z Platformy oraz Uczestnik mogą złożyć UN Global Compact Network 

Poland reklamację dotyczącą działania Platformy lub sposobu funkcjonowania Projektu na 

adres email UN Global Compact Network Poland: legals@ungc.org.pl. Reklamacja powinna 

zawierać co najmniej: 

a. informację dot. nieprawidłowości w działaniu Portalu,  

b. dane podmiotu składającego reklamację wraz adresem e-mail na jaki ma zostać 

przekazana odpowiedź na reklamację. 

2. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji będą wymagane dodatkowe dokumenty lub informacje, UN 

Global Compact Network Poland zwróci się o ich przekazanie. Wymagane dokumenty lub 
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informacje należy przesłać niezwłocznie, nie później niż w ciągu tygodnia od otrzymania 

prośby o ich przesłanie.  

3. O rozpatrzeniu reklamacji UN Global Compact Network Poland poinformuje osobę 

składającą reklamację za pośrednictwem wiadomości e-mail w możliwie najszybszym 

terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia jej złożenia. 

 

§ 11 

Zasady wykorzystywania logotypów 

 

1. UN Global Compact Network Poland oświadcza, że posiada prawa - w ramach licencji 

udzielonej przez United Nations Global Compact - do używanego przez siebie Logo i jest 

uprawniona do udzielenia dalszych licencji na posługiwanie się nim. 

2. W związku z realizacją Projektu, UN Global Compact Network Poland upoważnia 

Uczestników i Podmioty udzielające Porady Prawnej do korzystania z Logo na terytorium 

Polski w zakresie niezbędnym do realizacji i promocji Projektu, jednakże bez prawa 

sublicencji. Logo może być używane jedynie zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie 

ungc.org.pl - Polityka logotypu. Uczestnik/Podmiot udzielający Porady Prawnej jest 

każdorazowo zobowiązany do uzgodnienia z UN Global Compact Network Poland formy i 

zakresu użycia Logo. Wszelkie materiały zawierające Logo winny być przed publikacją 

przesłane do UN Global Compact Network Poland do akceptacji. 

3. Prawa do korzystania z logotypu UN Global Compact Network Poland oraz logotypu 

Kancelarii SK&S zostały uregulowane, odpowiednio, między UN Global Compact Network 

Poland i Kancelarią SK&S w umowie o współrealizacji projektu „United Legals for Ukraine”. 

Uczestnicy i inne podmioty udzielające pomocy prawnej nie mają prawa wykorzystania 

logotypu Kancelarii SK&S w ramach realizacji Projektu, bez uprzedniej wyraźnej zgody SK&S 

w formie pisemnej.  

4. Licencja, o której mowa w ust. 1-2 powyżej, zostaje udzielona Uczestnikowi/Podmiotowi 

udzielającemu Porady Prawnej w zakresie realizacji i promocji Projektu na czas trwania jego 

uczestnictwa w Projekcie, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie  

i załącznikach do niego. 

5. W przypadku naruszenia zasad korzystania z Logo i nieusunięcia naruszenia w terminie 

wyznaczonym przez UN Global Compact Network Poland, Uczestnik/Podmiot udzielający 

Porady Prawnej może, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Uczestnika/Podmiotu 

udzielającego Porady Prawnej do usunięcia naruszeń w przedmiotowym zakresie w terminie 

nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, zostać wykluczony z udziału w Projekcie. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. Informacje dotyczące udziału Uczestnika w Projekcie są poufne. Bez wyraźnej zgody 

Uczestnika Współtwórcy projektu nie będą upubliczniać ani rozpowszechniać informacji  

o udziale Uczestnika w Projekcie. Zakaz upubliczniania i rozpowszechniania informacji 

obejmuje w szczególności informacje dotyczące problemów prawnych Uczestnika. Zakaz 

nie dotyczy umieszczania wybranych treści zawartych w formularzu na Platformie celem 

połączenia Uczestnika z Podmiotem świadczącym pomoc prawną. 

2. Szczegółowe zasady poufności i wymiany informacji pomiędzy Uczestnikiem i Podmiotem 

udzielającym pomocy prawnej w ramach Projektu określają postanowienia Umowy 

o doradztwo prawne. 
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3. UN Global Compact Network Poland zastrzega prawo do zmiany Regulaminu. O każdej 

zmianie Uczestnik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji stronie UN 

Global Compact Network Poland tj.: https://www.ungc.org.pl/legalsforukraine. 

4. Uczestnik lub Podmiot świadczący pomoc prawną, który nie akceptuje treści zmian 

Regulaminu, zachowuje w każdym czasie prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. 

Rezygnacja z udziału w Projekcie powinna być przekazana drogą elektroniczną na adres 

legals@ungc.org.pl. 

5. Dane osobowe przekazane przez Stronę na potrzeby uczestnictwa w Projekcie, UN Global 

Compact Network Poland przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

zgodnie z Polityką transparentności UN Global Compact Network Poland zawartą w 

Załączniku nr [3] do Regulaminu.  

6. Uczestnik, którego dane przedstawicieli będą przetwarzane w ramach Projektu, akceptując 

Regulamin oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej UN Global Compact 

Network Poland, zawartej w Załączniku nr [4] do Regulaminu.  

7. W razie niewykonania przez danego Uczestnika zobowiązania, o którym mowa w ustępie  

6 powyżej, Uczestnik ten przejmie na siebie wszelkie negatywne skutki (w tym 

odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osoby fizycznej pokrzywdzonej niezgodnym  

z prawem przetwarzaniem jej danych osobowych) wynikające z niezrealizowania obowiązku 

informacyjnego, spoczywającego na UN Global Compact Network Poland (Administratorze 

danych), w szczególności poprzez wstąpienie do sprawy w miejsce pozwanego Administratora 

danych w postępowaniu sądowym lub prowadzonym przed GIODO, a gdyby okazałoby się 

to niemożliwe, poprzez przystąpienie do sprawy jako interwenient uboczny (art. 76 Kodeksu 

postępowania cywilnego). 

8. Zasady przetwarzania danych osobowych pomiędzy Uczestnikiem a Podmiotem 

udzielającym pomocy prawnej są ustalane w Umowie o doradztwo prawne lub załączniku 

do niej. 

9. Spory powstałe na gruncie Regulaminu rozpatrywane są przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla UN Global Compact Network Poland. 

10. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. 

11. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia otwarcia Projektu tj. 1 

października 2022 r.  

 

Załączniki: 

1. Formularz przystąpienia do projektu United Legals for Ukraine dla Uczestników; 

2. Formularz przystąpienia do projektu United Legals for Ukraine dla Podmiotów udzielających 

pomocy prawnej; 

3. 10 Zasad United Nations Global Compact; 

4. Polityka transparentności; 

5. Klauzula informacyjna UN Global Compact Network Poland 

 


