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Deklaracja Współpracy Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich oraz osób fizycznych 

zrzeszonych w nieformalnych grupach działających na rzecz społeczności mniejszości narodowych, 
etnicznych i migrantów  

 

My, niżej podpisane i podpisani, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych oraz grup 
nieformalnych, reprezentujący organizacje oraz środowiska migranckie i mniejszościowe, 
przystępujemy do współpracy, przyjmując i zgadzając się na zasady wskazane w „Deklaracji Współpracy 
Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich oraz organizacji i osób fizycznych zrzeszonych w 
nieformalnych grupach działających na rzecz społeczności mniejszości narodowych, etnicznych i 
migrantów”. 

 
§ 1 

1) Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich oraz organizacji i osób fizycznych 
zrzeszonych w nieformalnych grupach działających na rzecz społeczności mniejszości 
narodowych, etnicznych i migrantów, zwana w dalszej części  KOMM,  opiera się na 
partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych oraz liderów i liderek grup nieformalnych, 
utożsamiających się z celami zapisanymi w niniejszej Deklaracji Współpracy. 

2) KOMM powstała na bazie czterech organizacji inicjujących tj. Fundacji Kalejdoskop Kultur, 
Związku Ukraińców w Polsce, Fundacji Nasz Wybór (Ukraiński Dom w Warszawie), Fundacji 
Zustricz, zwanych dalej organizacjami inicjującymi.  

3) KOMM działa na zasadzie grupy partnerskiej, nie posiada osobowości prawnej, nie stanowi 
odrębnego podmiotu w rozumieniu prawa, a także nie podlega obowiązkowi rejestracji.  

4) Proces stworzenia KOMM jest częścią projektu Koalicja Organizacji Mniejszościowych i 
Migranckich, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, 
finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

 
§ 2 

1) KOMM ma charakter otwarty, co oznacza, iż każda organizacja pozarządowa oraz każdy lider/ 
liderka nieformalny/-a działający /-a na terenie Polski mogą przystąpić do Koalicji oraz z niej 
wystąpić, z zastrzeżeniem spełnienia warunków oraz przestrzegania zasad określonych w 
niniejszej Deklaracji Współpracy. 

2) Organizacja pozarządowa przystępuje do KOMM na podstawie decyzji o przystąpieniu do 
Koalicji, podjętej przez właściwe organy organizacji decyzji. Decyzja powinna być wyrażona w 
formie przewidzianej przez przepisy organizacji oraz podpisana przez osoby upoważnione do 
wyrażania oświadczeń woli.  

3) Osoba fizyczna (tj. lider lub liderka niezrzeszony/-a w formalnej organizacji) przystępuje do 
Koalicji poprzez złożenie własnoręcznego podpisu.  

4) O przyjęciu do Koalicji decyduje Zgromadzenie KOMM. 
 

§ 3 
Celem strategicznym KOMM jest budowanie społeczeństwa demokratycznego, równego, 
integracyjnego i otwartego na różnorodność, akceptującego i wdrażającego pełnię praw mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz migrantów. 

 
§ 4 

KOMM dąży do realizacji następujących celów szczegółowych: 
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1) wzmocnienie głosu środowisk mniejszościowych i migranckich poprzez sieciowanie ich 
organizacji oraz liderów i liderek, wymianę doświadczeń, zasobów oraz promowanie 
działalności członków KOMM, 

2) zwiększenie potencjału członków KOMM poprzez wzajemne wsparcie, działania 
informacyjne, edukacyjne oraz wymianę doświadczeń, 

3) zwiększenie wpływu na procesy decyzyjne na różnych szczeblach administracyjnych poprzez 
działania opiniotwórcze, eksperckie oraz rzecznicze, w tym reprezentowanie stanowiska 
środowiska mniejszości narodowych i etnicznych oraz migrantów w dokumentach 
strategicznych, kontaktach oraz współpracy z samorządami i administracją publiczną, 

4) podniesienie poziomu wiedzy na temat potrzeb i wyzwań członków KOMM poprzez 
inicjowanie i prowadzenie badań, tworzenie raportów i rekomendacji, 

5) promocja aktywności społecznej oraz obywatelskiej mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz społeczności migranckich m.in. poprzez prowadzenie kampanii informacyjnych, 
uczestnictwo w organach opiniodawczo-doradczych np. radach pożytku publicznego. 
 

§ 5 
Cele KOMM realizowane będą poprzez następujące działania: 

1) współpraca organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi należącymi do sektora 
administracji rządowej oraz samorządowej, 

2) analiza problemów organizacji wchodzących w skład KOMM i udzielanie im szeroko 
rozumianego wsparcia, 

3) opracowywanie i prezentacja raportów oraz rekomendacji dotyczących potrzeb i sytuacji 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności migranckich w poszczególnych 
regionach Polski, 

4) zajmowanie i przedstawianie wspólnego stanowiska w kwestiach istotnych dla społeczności 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz migrantów, 

5) organizacja spotkań sieciujących dla przedstawicieli organizacji należących do KOMM,  
6) organizacja szkoleń, forów i działań wzmacniających liderów i liderki oraz organizacje należące 

do KOMM, 
7) informowanie o przedsięwzięciach realizowanych przez poszczególnych członków KOMM, 

m.in. za pośrednictwem wspólnej strony internetowej, 
8) wspólny udział w konkursach grantowych oraz realizacja projektów, 
9) tworzenie partnerstw strategicznych na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

 
 

§ 6 
KOMM będzie realizowała swoje cele w oparciu o zasady: 

1) dobrowolności przynależności organizacji pozarządowych oraz liderów i liderek nieformalnych 
do KOMM, 

2) poszanowania zasad współżycia społecznego, 
3) poszanowania wartości demokratycznych, w szczególności uniwersalnych wartości godności 

ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa i ochrony praw człowieka, w tym praw 
osób należących do mniejszości, 

4) współpracy opartej na dialogu i solidarności organizacji członkowskich i liderów nieformalnych, 
5) partnerstwa organizacji i osób fizycznych wchodzących w skład KOMM, 
6) przestrzegania zapisów niniejszej Deklaracji Współpracy. 

 
 

§ 7 
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Zakłada się funkcjonowanie KOMM w oparciu o: 
 

1) Zgromadzenie KOMM, składające się z przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych i 
liderów nieformalnych wchodzących w skład KOMM. Zgromadzenie podejmuje decyzję o 
przyjęciu nowych członków do Koalicji, wypracowuje i zatwierdza strategię rozwoju oraz 
programy działania KOMM. 

2) Radę KOMM, składającą się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i liderów 
nieformalnych wchodzących w skład KOMM w liczbie od 4 do 9 osób. Stałymi członkami Rady 
są przedstawiciele organizacji inicjujących, tj. Fundacji Kalejdoskop Kultur, Fundacji Nasz 
Wybór, Związku Ukraińców w Polsce, Fundacji Zustricz. Pozostałych Członków Rady KOMM 
wybiera Zgromadzenie KOMM w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, na wniosek 
co najmniej 5 Członków Zgromadzenia KOMM. 

3) Rada KOMM jest odpowiedzialna za: 
4) organizację i ustalanie terminów spotkań Zgromadzenia KOMM, 
5) ustalanie bieżących tematów i przygotowywanie agendy spotkań dla Zgromadzenia KOMM, 
6) moderację komunikacji w ramach KOMM i prowadzenie kanałów informacyjnych KOMM. 
7) Rada KOMM jest upoważniona do: 
8) reprezentowania stanowiska KOMM w kontaktach z organami administracji rządowej i 

samorządowej. 
9) Podawania do wiadomości publicznej stanowiska KOMM, po uprzednim rozesłaniu do 

członków KOMM. Brak sprzeciwu w określonym przez Radę terminie uznaje się za akceptację.  
10) Obowiązującą formą kontaktu jest poczta elektroniczna wskazana w Formularzu Przystąpienia. 

Rada KOMM może wskazać inne kanały komunikacji roboczej członków KOMM. 
 

 
§ 8 

Zasady współpracy, w tym struktura organizacyjna, formuła prawna funkcjonowania KOMM, mogą 
ulec zmianie w wyniku jej rozwoju i decyzji organizacji członkowskich oraz organizacji inicjujących. 
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FORMULARZ PPRZYSTĄPIENIA ORGANIZACJI 

DO KOALICJI ORGANIZACJI MNIEJSZOŚCIOWYCH I MIGRANCKICH KOMM 
 
Ja niżej podpisany/-a w pełni akceptuję i popieram zapisy niniejszej Deklaracji oraz 
 

w imieniu organizacji, którą reprezentuję przystępuję do Koalicji Organizacji Mniejszościowych 
i Migranckich KOMM.* 
 
w imieniu organizacji, którą reprezentuję wyrażam intencję przystąpienia do Koalicji 
Organizacji Mniejszościowych i Migranckich KOMM.* 

 
* prosimy o zaznaczenie właściwej opcji. 
 
Email do kontaktu ze strony KOMM – l.savytska@kalejdoskopkultur.pl 
 
Data podpisania  

 

Osoba/by uprawniona/e do reprezentacji:  
 
 
 
  

Podpis Podpis 

Nazwa organizacji:  Adres siedziby:  
 
 
  

Nr KRS lub innego właściwego rejestru:  
  
Osoba do kontaktu w sprawie współpracy w ramach KOMM: 
 
 
  

Telefon  E-mail 

Strona www / facebook / instagram 
 
 
 

  

 
KLAUZULA RODO: Podpisując niniejszy formularz wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zawartych w 
niniejszym formularzu, przez Fundację Kalejdoskop Kultur i partnerów projektu Koalicja Organizacji Migranckich i Mniejszościowych w 
celach związanych z udziałem oraz informowaniem o działaniach Koalicji Organizacji Migranckich i Mniejszościowych, a także w celach 
związanych ze sprawozdawczością projektu. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) i zgodnie z treścią RODO. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Fundacja 
Kalejdoskop Kultur z siedzibą przy ul. Ruskiej 46a, 50-079 Wrocław, biuro@kalejdoskopkultur.pl.  
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FORMULARZ PPRZYSTĄPIENIA  

LIDERA/ LIDERKI GRUPY NIEFORMALNEJ 
DO KOALICJI ORGANIZACJI MNIEJSZOŚCIOWYCH I MIGRANCKICH KOMM 

 
W pełni akceptuję i popieram zapisy niniejszej Deklaracji oraz deklaruję swój udział jako lidera/ liderki 
grupy nieformalnej, w pracach KOMM.   
 
Email do kontaktu ze strony KOMM – l.savytska@kalejdoskopkultur.pl 
 
 
Data podpisania Deklaracji Współpracy  

 

Imię i nazwisko 
  

Podpis  

Reprezentuję społeczność / grupę nieformalną  Region, w którym działam  
 
  

Kontakt w sprawie współpracy w ramach KOMM: 
 
 
Strona www / facebook / instagram 
  

Telefon  E-mail 

 

KLAUZULA RODO: Podpisując niniejszy formularz wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zawartych w 
niniejszym formularzu, przez Fundację Kalejdoskop Kultur i partnerów projektu Koalicja Organizacji Migranckich i Mniejszościowych w 
celach związanych z udziałem oraz informowaniem o działaniach Koalicji Organizacji Migranckich i Mniejszościowych, a także w celach 
związanych ze sprawozdawczością projektu. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) i zgodnie z treścią RODO. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Fundacja 
Kalejdoskop Kultur z siedzibą przy ul. Ruskiej 46a, 50-079 Wrocław, biuro@kalejdoskopkultur.pl. 


