
                                                                                                                                  

 

Regulamin programu „Witamy i pomagamy - zakupy” 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Program „Witamy i pomagamy - zakupy” (dalej Program) to program skierowany do osób, które 
w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku 
z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (dalej Uchodźcy). 

2. Program realizowany jest przez Fundację Habitat for Humanity Poland (dalej Fundacja) 
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koziej 3/5 lok.8, 00-070 Warszawa, wpisaną 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, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000143344, NIP: 5213226452, REGON: 01532790400000 

3. Elementem Programu jest przekazana Fundacji przez Fundację Biedronki karta „Witamy i 
pomagamy” lub E-kody wydawane przez Jeronimo Martins Polska S.A. (na zamówienie Fundacji 
Biedronki), umożliwiające zapłatę za zakup towarów dostępnych we wszystkich sklepach sieci 
„Biedronka” prowadzonych na terenie Polski przez Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w 
Kostrzynie (kod pocztowy 62-025), przy ul. Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000222483, NIP 779-101-13-
27, BDO: 0000045 

§2 Cel programu 

Celem Programu jest wspieranie osób z najbardziej wrażliwych grup społecznych, w szczególności, 
osób fizycznych, które w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. przybyły na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (dalej łącznie 
Uchodźcy lub pojedynczo Uchodźca). 

§3 Zasady programu 

1. Elementami Programu są karty oraz E-kody przyznawane przez Habitat for Humanity Poland 
osobie potrzebującej, będącej Uchodźcą i spełniającej wskazane w regulaminie kryteria. 

2. Pomoc przyznawana jest na podstawie złożonego przez Uchodźcę oświadczenia o przystąpieniu 
do Programu oraz wypełnionego Formularza rekrutacyjnego. 

3. Poprzez podpisanie oświadczenia o przystąpieniu do programu Uchodźca oświadcza, że: 
przyjmuje darowiznę w postaci karty i/lub E-kodu, odebrał Kartę/E-kod w odpowiedniej liczbie, 
otrzymał regulamin oraz ulotkę informacyjną Programu, zapoznał się z klauzulą informacyjną 
dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyraża zgodę na ich przetwarzanie. 

4. Formularz kwalifikacyjny zawiera następujące dane dotyczące Uchodźcy oraz jego rodziny: imię i 
nazwisko, rok urodzenia, kraju pochodzenia oraz obywatelstwo, data przekroczenia terytorium RP, 
numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, numer telefonu 
kontaktowego, adres email, liczba członków gospodarstwa domowego, źródło/źródła utrzymania, 
występowanie/niewystępowanie niepełnosprawności. 

5. Oświadczenie oraz formularz rekrutacyjny do Programu, o których mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu, będą przechowywane w siedzibie Fundacji dla podmiotów uprawnionych do kontroli 
realizacji Programu przez Fundację. 



                                                                                                                                  

 

6. Fundacja prowadzi rejestr zakwalifikowanych Uchodźców, którym przyznała otrzymane Karty lub 
E-kody. Rejestr zawiera: imię i nazwisko Uchodźcy, rodzaj, numer i serię dokumentu, na podstawie 
którego została potwierdzona tożsamość Uchodźcy, datę przekroczenia granicy terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, liczbę, wartość i unikalny kod Karty lub E-kodów oraz datę przyznania 
Karty lub E-Kodu. 

7. Ze wsparcia w postaci otrzymania Karty lub E-kodu Uchodźca może skorzystać jednorazowo. 

8. Program nie dopuszcza łączenia Kart z E-kodami. 

§4 Kryteria przyznania pomocy 

1. Kryteriami przyznania pomocy są:  

a) Status danej osoby – pomocą mogą być objęci jedynie pełnoletni Uchodźcy,  

b) Sytuacja mieszkaniowo-finansowa Uchodźcy – pomocą są objęci w szczególności Uchodźcy, 
którzy nie posiadają w Polsce rodziny lub bliskich, mogących wesprzeć ich bytowo w czasie 
pobytu  
w Polsce,  

c) Sytuacja życiowa – pomocą objęci są w szczególności uchodźcy z najbardziej wrażliwych grup 
społecznych: rodziny wielodzietne, seniorzy, osoby niepełnosprawne, 

d) Osoby i rodziny, które uzyskały pomoc mieszkaniową lub zakwaterowanie ze strony Fundacji. 

2. Od dnia 25.07.2022 r. kryterium wskazanego w §4 ust. 1 lit. d nie stosuje się. W pierwszej kolejności 
karty i e-kody wydawane będą osobom spełniającym kryteria przyznania pomocy, które zgłosiły się 
w czasie obowiązywania kryterium z lit. d i nie spełniały tego kryterium. 

3. Zasady przyznawania Kart. 

Dedykowane dla osób lub rodzin pozostających w Polsce dłużej niż 2 miesiące: 

− 1-2 osób/gosp. Domowe – 1 karta 
− 3-4 osób/gosp. Domowe – 2 karty 
− od 5 osób/gosp. Domowe – 3 karty 

4. Zasady przyznawania E-kodów: 

Dedykowane dla osób przebywających czasowo-krótkoterminowo (do 2 tygodni) 

− 1 os./gosp. Domowe – 1 E-kod 
− 2 os./gosp. Domowe – 2 E-kod 
− 3 os./gosp. Domowe – 3 E-kod 
− 4 os./gosp. Domowe – 4 E-kod 
− 5 os./gosp. Domowe – 5 E-kod 
− 6 os./gosp. Domowe – 6 E-kod 
− 7 os./gosp. Domowe – 7 E-kod 
− 8 os./gosp. Domowe – 8 E-kod 
− od 9 os./gosp. Domowe – 9 E-kod 

5. Oceny spełnienia wskazanych kryteriów dokonywać będzie Fundacja na podstawie oświadczenia 
złożonego przez Uchodźcę oraz przedstawionych przez niego dokumentów potwierdzających 
spełnienie wyżej wskazanych kryteriów. 

 

 



                                                                                                                                  

 

§5 Utrata lub uszkodzenie Karty/E-kod 

1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież Karty po 
jej wydaniu Uchodźcy. 

2. W przypadku utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Karty lub E-kodu Uchodźca jest 
zobowiązany, w ciągu 24 godzin, do zgłoszenia tego faktu Fundacji: na adres email: 
reklamacjepfb@habitat.pl, lub pisemnie na adres: Fundacja Habitat for Humanity Poland,  
ul. Kozia 3/5 lok.8, 00-070 Warszawa. 

3. W przypadku zagubienia Karty lub E-kodu przez Uchodźcę Fundacja nie wydaje dodatkowych lub 
nowych Kart lub E-kodów. 

4. W przypadku kradzieży lub rozmagnetyzowania Karty lub E-kodu należy niezwłocznie zgłosić 
do Fundacji celem jej zablokowania: reklamacjepfb@habitat.pl, lub pisemnie na adres: ul. Kozia 
3/5 lok.8, 00-070 Warszawa. 

5. W przypadku skradzionych lub rozmagnetyzowanych kart Fundacja dopuszcza możliwość wydania 
karty zastępczej, na której zostaną zapisane niewykorzystane dotychczas środki pieniężne. 

§6 Reklamacje 

1. Użytkownikowi Karty/E-kodu przysługuje prawo do złożenia reklamacji z nimi związanej.  

2. Wszelkie reklamacje związane z Kartą/E-kodem, z wyłączeniem reklamacji towarów zakupionych 
w sklepie „Biedronka”, Użytkownik Karty/E-kodu ma prawo zgłaszać do Fundacji drogą mailową: 
reklamacjepfb@habitat.pl, lub pisemnie na adres: ul. Kozia 3/5 lok.8, 00-070 Warszawa. 

3. Fundacja rozpatruje wskazane reklamacje na podstawie przepisów prawa i przekazuje 
Użytkownikowi Karty/E-kodu informacje o rozstrzygnięciu reklamacji. 

4. Wszelkie przypadki kradzieży, utraty, zniszczenia/awarii Karty/E-kodu, rezygnacji z Karty/E-kodu 
lub nieautoryzowanego zakupu Kartą/E-kodem, Użytkownik Karty/E-kodu ma obowiązek zgłaszać 
do Fundacji, celem dezaktywacji Karty/E-kodu. Fundacja rozpatruje zgłoszenie i informuje 
Użytkownika o dalszych krokach. 

5. Fundacja zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrywania reklamacji. 

§7 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2022 r. 

2. W przypadku podania nieprawdziwych danych oraz składania oświadczenia niezgodnego ze 
stanem faktycznym prawo przewiduje poniesienie odpowiedzialności karnej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Kodeksu Karnego. 

3. Fundacja zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia udziału w Programie Uchodźcy w przypadku 
stwierdzenia naruszenia przez Uchodźcę Regulaminu Programu. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 

Zapoznałem się z Regulaminem 
 

…………………………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis 
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