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REGULAMIN PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU „WITAMY I POMAGAMY – ZAKUPY” 

 

1. Fundacja Dialog współpracując z Fundacją Biedronką przy realizacji programu „Witamy i 

pomagamy – zakupy” wspiera Uchodźców z Ukrainy biorąc pod uwagę.: 

a) Status danej osoby: pełnoletni Uchodźca który przekroczył granice po 24.02.2022 r.   

b) Sytuację mieszkaniowo - finansową:  Uchodźcy nieposiadający w Polsce rodziny ani osób 

bliskich mogących udzielić wsparcia.  Osoby nieposiadające żadnego lub stabilnego źródła 

dochodu, pozwalającego zaspokoić najważniejsze i bieżące potrzeby.  Osoby nie posiadające 

stałego miejsca zamieszkania związku z koniecznością opuszczenia ojczystego kraju.  

c) Życiowej - uchodźcy z najbardziej wrażliwych grup społecznych:  

• rodziny wielodzietne,  

• seniorzy,  

• osoby z niepełnosprawnością,  

• rodzina z osobą o specjalnych potrzebach/chorą/ z niepełnosprawnością,  

• samotne kobiety, 

• samotny rodzic z dziećmi lub osobą starszą. 

2. W celu przystąpienia do programu „Witamy i pomagamy – zakupy”  konieczne jest 

przedstawienie dokumentu tożsamości, dodatkowo przedstawienie dokumentu nadającego 

numer ewidencyjny PESEL oraz dokumentów potwierdzających zaistniałą sytuację życiową, 

mieszkaniową, finansowe jeśli takie Uchodźca posiada. 

3. Beneficjent programu jest zobowiązany do informowania o każdorazowym zmianie adresu 

oraz danych do kontaktu.  

4. Prawo do otrzymania Karty/E-kodu, przysługuje przy jednoczesnym wystąpieniu przynajmniej 

dwóch powodów wymienionych w wyżej wymienionym punkcie 1 lub innych okoliczności 

uzasadnionych do udzielenia pomocy w programie „Witamy i pomagamy – zakupy”. 

5. Karta dobra jest plastikową kartą będąca nośnikiem bonu towarowego różnego przeznaczenia, 

w rozumieniu art. 2 pkt 44 ustawy o podatku od towarów i usług wydanego w formie 

elektronicznej, który uprawnia do jego wykorzystania poprzez dokonanie płatności wyłącznie 

za zakup towarów w sieci sklepów „Biedronka” z wyłączeniem zapłaty za zakup: napojów 

alkoholowych, wyrobów tytoniowych, produktów z kategorii tekstylia oraz artykułów 

przemysłowych i usług (w szczególności doładowań telefonów oraz wszelkich innych kart 

typu pre-paid). 

6. Program realizowany jest w okresie od 19 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku. 

7. Osobami do kontaktu w razie dodatkowych pytań, osobami do kontaktu są  

a) Marina Mezhidova oraz Julia Kościna pod numer telefonu 664 765 111 (możliwość 

kontaktu od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00). 
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b) Bersan Mezhidov pod numerem telefonu 85 742 40 90 (sobota, niedziela) 

8. Odrębnym dokumentem, niezbędnym do przystąpienia do programu jest podpisanie 

obowiązku informacyjnego w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz regulaminu. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu, akceptuję warunki oraz zasady programu 

„Witamy i pomagamy – zakupy”.  

 

Potwierdzam otrzymanie Karty/E-kodu oraz wyrażam zgodę na przyjęcie pomocy w formie Karty/E-

kodu numer: ………………………………………..  

 

      DATA                                                                                   PODPIS 

 

…………………………………………..                      …………………………………………… 
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