
Regulamin Funduszu Solidarności 

§ 1 
Organizacje tworzące Konsorcjum organizacji społecznych działających na rzecz uchodźców i 
migrantów tworzą „Fundusz Solidarności” dla migrantów, którzy doświadczyli przemocy, zwanym 
dalej Funduszem. 

§ 2 
Wsparcie ze środków Funduszu mogą uzyskać migranci, którzy doświadczyli na terenie Polski: 

• przemocy wynikającej z popełnienia przeciwko nim czynów motywowanych 
uprzedzeniami z powodu ich narodowości, etniczności albo religii, 

• wykorzystania pracowniczego albo handlu ludźmi, 
• wypadku przy pracy. 

§ 3 
Na przychody Funduszu składają się wpłaty od osób fizycznych lub prawnych, środki przekazane 
przez organizacje członkowskie Konsorcjum, dotacje uzyskane od podmiotów zewnętrznych oraz 
inne przychody. 

§ 4 
1. Środki z Funduszu mogą być przeznaczone przede wszystkim na: 
• pokrycie kosztów pomocy medycznej lub interwencji psychologicznej, gdy jej uzyskanie 

w inny sposób jest niemożliwe, przede wszystkim gdy cudzoziemiec lub cudzoziemka są 
nieubezpieczeni; 

• pokrycie kosztów ubezpieczenia medycznego; 
• pokrycie kosztów pomocy prawnej – reprezentacji prawnej; 
• wyjątkowo pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z pobytem w Polsce lub 

powrotem do kraju pochodzenia.  
2. Środki z Funduszu uruchamiane są, kiedy w inny sposób nie można zapewnić finansowania 

na pokrycie kosztów wymienionych w ustępie 1.  
3. Środki mogą być wypłacone w gotówce bezpośrednio osobie, która potrzebuje wsparcia, 

organizacji która ją wspiera, lub poprzez pokrycie wydatków na cele wskazane w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku odzyskania przez cudzoziemca lub cudzoziemkę środków na wydatki 
poniesione ze wsparcia Funduszu od sprawców lub z innych funduszy, zobowiązani są oni 
zwrócić Funduszowi środki, które zostały im przekazane. W tym zakresie operator 
Funduszu zawiera odpowiednią umowę z cudzoziemcem lub cudzoziemką. 

§ 5 
1. Cudzoziemców lub cudzoziemki uprawnione do skorzystania ze wsparcia Funduszu 

zgłaszają organizacje członkowskie Konsorcjum używając załączonego formularza. 
2. Środki na wsparcie konkretnej osoby, wraz ze wskazaniem ich wysokości, zatwierdza Rada 

Funduszu. 

§ 6 
1. Radę Funduszu powołuje Konsorcjum. 
2. Rada Funduszu składa się z 5 osób. 
3. Decyzja w sprawie przyznania dofinansowania zapada w ciągu maksymalnie 3 dni. Do jej 

ważności wystarczy zgoda dwojga z pięciorga członków i członkiń Rady.  
4. Jeśli w skład Rady wchodzi osoba reprezentująca organizację wnioskującą o przyznanie 

środków z Funduszu, nie bierze ona udziału w podejmowaniu decyzji o przyznaniu 
wsparcia. 

§ 7 
1. Operatorem Funduszu w imieniu Konsorcjum jest Stowarzyszenie Homo Faber. 
2. Środki z Funduszu gromadzone są na wydzielonym subkoncie bankowym Operatora nr: 

41194010763069859800070000.  



Umowa o wsparcie z Funduszu Solidarności 

Zawarta w ……………………………………... w dniu ……………………………………………………. Pomiędzy 
Stowarzyszeniem Homo Faber, …………………………………………………., reprezentowanym przez 
………………………… i działającym jako Operator Funduszu Solidarności, zwanym dalej 
Stowarzyszeniem 
a 
…………………………. ( imię , nazwi sko) , ………………………….. (adres zamieszkan ia ) , 
…………………………………. (numer dokumentu tożsamości), zwanym/zwaną dalej Beneficjentem. 

§ 1 
1. Środki na wsparcie Beneficjenta w ramach Funduszu Solidarności (zwanym dalej 

Funduszem) prowadzonego przez Konsorcjum organizacji społecznych działających na 
rzecz uchodźców i migrantów oraz zarządzanego przez Stowarzyszenie Homo Faber 
pochodzą z darowizn osób prywatnych i instytucji. 

2. Wydatkowanie środków na wsparcie Beneficjenta zostało zatwierdzone przez Radę 
Funduszu. 

§ 2 
1. Beneficjent otrzymuje ………………………………….. (słownie: ………………………………..) ze 

środków Funduszu. 
2. Środki przekazane Beneficjentowi mogą być wydane wyłącznie na: ………………………………….. 

(tu należy wymienić, na jaki cel dokładnie przekazywane są środki). 
3. Beneficjent zobowiązuje się wydać środki wskazane w ustępie 1 wyłącznie na cele 

wskazane w ustępie 2. W przypadku niewydatkowania wszystkich środków na wskazany 
cel, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić niewykorzystane środki na konto 
Funduszu.  

4. Strony ustalą sposób fizycznego przekazania Beneficjentowi środków określonych w ust. 
1.  

§ 3 
1. Beneficjent oświadcza, że nie ma możliwości pokryć wydatków określonych w § 2 ust. 2 z 

żadnych innych środków. 
2. Beneficjent zobowiązuje się, że w przypadku uzyskania z innych źródeł środków na 

pokrycie wydatków, na które otrzymał wsparcie Funduszu, albo odzyskania tych środków 
w przyszłości, np. z ubezpieczenia, zwrotu od sprawców albo z jakichkolwiek innych 
źródeł, zwróci otrzymane środki na konto Funduszu. Dzięki temu z pomocy Funduszu będą 
mogły skorzystać inne potrzebujące osoby.  

§ 4 
1. W przypadku jakichkolwiek sporów, strony będą starały załatwić je polubownie, w tym w 

drodze mediacji. 
2. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów jest sąd siedziby Stowarzyszenia. 
3. W przypadku sporów, językiem wiążącym jest język polski. 
4. Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

…………………………………………………………………    
……………………………………………………… 

Stowarzyszenie        Beneficjent


