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przyjęty uchwałą nr 4 Zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet z  22 września 2020 r. 

w sprawie utworzenia Funduszu Wsparcia na rzecz Kobiet Opozycji Białoruskiej



1. Zbiórka środków pieniężnych zasilających Fundusz Wsparcia na rzecz Kobiet Opozycji Białoruskiej (dalej
„Fundusz”) obywa  się  wyłącznie  poprzez  wpłaty  na  wydzielony  do  tego  celu  rachunek  bankowy
Stowarzyszenia Kongres Kobiet (dalej „SKK”), subkonto o numerze 84 1240 1040 0000 0011 0187 0970,
co nie stanowi zbiórki publicznej w rozumieniu  ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia
zbiórek publicznych, a zatem nie wymaga zgłoszenia.

2. Środki zebrane w ramach Funduszu mogą być przeznaczone wyłącznie w celu  wsparcia i wzmocnienia
kobiet walczących o demokrację i prawa człowieka na Białorusi, w szczególności na: (i) wsparcie prawne;
(ii)  pokrycie  grzywien i  kar  finansowych nałożonych przez państwo białoruskie  jako forma represji  za
udział w protestach; (iii) wsparcie finansowe dla strajkujących pracownic; (iv) wsparcie dla dziennikarek;
(v)  szkolenia  wzmacniające  działalność  kobiet  i organizacji  kobiecych  walczących o demokrację,  prawa
kobiet, prawa człowieka; (vi) stypendia indywidualne. Zasady i kryteria przyznawania pomocy ze środków
Funduszu są zamieszczone na stronie internetowej SKK.

3. Fundusz może być zasilany poprzez wpłaty osób fizycznych i osób prawnych. 

4. Zbiórka środków pieniężnych zasilających Fundusz ma charakter ciągły, aż do jej zamknięcia. Zamknięcie
zbiórki winno być ogłoszone na stronie internetowej SKK. 

5. Za  prawidłowe  zarządzanie  Funduszem  odpowiada  Zarząd  SKK.  Zarząd  SKK  odpowiedzialny  jest  w
szczególności za prawidłowe ewidencjonowanie zebranych środków oraz podejmowanie decyzji o sposobie
wydatkowania zebranych środków zgodnie z celami określonymi w niniejszym regulaminie. 

6. Organem doradczym Zarządu SKK w zakresie określonym w punkcie 5 jest Rada Funduszu. Rada Funduszu
składa się z Przewodniczącej Rady Funduszu, którą jest Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia, Prezeski
Zarządu SKK oraz maksymalnie 5 członkiń wskazanych przez Przewodniczącą Rady SKK. Opinie Rady
Funduszu  podejmowane  są  w  formie  uchwał.  Uchwały  Rady  Funduszu  zapadają  zwykłą  większością
głosów w obecności co najmniej 3 (trzech) członkiń Rady Funduszu. W przypadku równości głosów przy
podejmowaniu  uchwał  przez  Radę  Funduszu,  decydujący  głos  ma  Przewodnicząca  Rady  Funduszu.
Dopuszczalne  jest  podejmowanie  uchwał  przez  Radę  Funduszu  zdalnie  za  pośrednictwem  środków
porozumiewania się na odległość. 

7. Czynności organizacyjno-administracyjne związane z obsługą Funduszu, w tym obsługę Rady Funduszu,
zapewnia Biuro SKK.  

8. W  terminie  3  miesięcy  od  zakończenia  roku  kalendarzowego,  Zarząd  SKK  sporządza  sprawozdanie
zawierające informacje o wysokości  zebranych w danym roku kalendarzowym środków finansowych w
ramach Funduszu oraz o sposobie wydatkowania tych środków wraz ze wskazaniem rodzajów wydatków
(dalej  „Sprawozdanie”).  W  trosce  o  bezpieczeństwo  osób  będących  beneficjentami  środków
wydatkowanych  z  Funduszu,  w Sprawozdaniu  nie  zamieszcza  się  informacji  pozwalających  ustalić
tożsamość tych beneficjentów. W terminie 2 miesięcy od dnia sporządzenia Sprawozdania przez Zarząd
SKK,  Komisja  Rewizyjna  SKK sporządza  opinię  z audytu  Sprawozdania.  Sprawozdanie  oraz  opinia  z
audytu są zamieszczane na stronie internetowej SKK.  

9. Koszty organizacji zbiórki środków pieniężnych zasilających Fundusz, zarządzania zbiórką oraz dystrybucji
zebranych  środków  ponosi  SKK,  za  wyjątkiem  kosztów  założenia  subkonta  bankowego  oraz  kosztów
bankowych związanych z utrzymaniem konta i przekazywaniem środków do beneficjentów.
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