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ZASADY DZIAŁANIA OKRESOWEJ KOALICJI 
 

z dnia 12.05.2021 r. 

 
O Okresowej Koalicji: 
Okresowa Koalicja to nieformalne zrzeszenie organizacji oraz aktywistek_tów i ekspertek_tów 
działających na rzecz przeciwdziałania problemowi ubóstwa i wykluczenia menstruacyjnego 
w Polsce. Dnia 8 marca 2021 jej członkinie_owie ogłosiły_li Manifest („Manifest”), w którym 
zobowiązują się do działania przez kolejnych 12 miesięcy w celu m.in zwiększania 
świadomości i edukowania nt. zdrowia menstruacyjnego, jak również zwiększenia dostępu do 
środków higieny menstruacyjnej dla wszystkich osób menstruujących. 
  
Hasło przewodnie Okresowej Koalicji to „Krew Nas Zalewa”, które wyraża niezgodę na dalsze 
ignorowanie ubóstwa menstruacyjnego i jego konsekwencji. 
  
 
Zasady funkcjonowania Okresowej Koalicji 

1. Pełna polska nazwa Koalicji brzmi: Okresowa Koalicja (dopuszczalny jest skrót „OK”) 
2. Celem Okresowej Koalicji jest: zapobieganie ubóstwu menstruacyjnemu, zdjęcie tabu 

z naturalnego zjawiska, jakim jest miesiączka oraz szerzenie edukacji na temat zdrowia 
menstruacyjnego. 

3. Stanowisko oraz postulaty zostały zebrane w ramach Manifestu, który dostępny jest na 
stronie internetowej Okresowej Koalicji (www.okresowakoalicja.pl).  

4. Okresowa Koalicja jest nieformalnym ciałem, nie posiada osobowości prawnej, ani nie 
stanowi umowy spółki cywilnej, konsorcjum, ani innego wspólnego przedsięwzięcia.  

5. Okresowa Koalicja jest ciałem apartyjnym, bezstronnym, jeśli chodzi o współpracę z 
partiami politycznymi.  

6. Członkinie_owie Okresowej Koalicji spotykają się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz 
na 8 tygodni. Posiedzenia mogą być zwołane na wniosek każdej_ego członkini_ka 
Koalicji.  

 
Członkinie_owie Okresowej Koalicji 

7. Członkiniami_ami Okresowej Koalicji mogą być organizacje, inicjatywy, a także 
ekspertki_rci, bez względu na osobowość prawną, które_rzy:  

a. deklarują, że ich działania i idee są zgodne z ideami Okresowej Koalicji, tj. działają 
na rzecz walki z ubóstwem menstruacyjnym i/lub zwalczają tabu menstruacyjne 
i/lub prowadzą działania edukacyjne w obszarze zdrowia menstruacyjnego, oraz 

b. deklarują poparcie Manifestu Okresowej Koalicji, oraz 
c. deklarują chęć współpracy z innymi członkiniami_ami Okresowej Koalicji i podejmą 

wybrane działania określone w opublikowanym Manifeście 
8. Wszystkie_cy członkinie_owie są zaprezentowane_ni na stronie internetowej 

Okresowej Koalicji. 
9. Każda_y członkini_ek angażuje się w działania Okresowej Koalicji dobrowolnie i w 

ramach własnych możliwości.  
10. Organizacją koordynującą działania w ramach Okresowej Koalicji jest Kulczyk 

Foundation, fundacja założona i działająca pod prawem polskim, z siedzibą przy ul. 
Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000471002; Kulczyk Foundation występuje w imieniu Okresowej Koalicji wobec 
zewnętrznych interesariuszy. 

11. Organizacje członkowskie Okresowej Koalicji mogą również występować w imieniu 
Okresowej Koalicji po uprzednim poinformowaniu o tym pozostałych jej członkiń_ków 
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12. Koszty działalności Okresowej Koalicji dotyczące danej członkini_ka każda_y z 
członkiń_ków pokrywa we własnym zakresie, chyba, że członkinie_owie wspólnie 
postanowią inaczej. Członkiniom_om Okresowje Koalicji nie przysługuje roszczenie o 
zwrot kosztów poniesionych przez nie w związku z działalnością Okresowej Koalicji 
od pozostałych członkiń_ów 

 
 
Jak można przystąpić do Okresowej Koalicji: 

13. Organizacja lub ekspertka_rt, która_y chciałaby_łby dołączyć do Okresowej Koalicji 
musi wypełnić pisemny wniosek „Wniosek o przyjęcie do OK” zgodnie ze wzorem 
udostępnionym na stronie https://okresowakoalicja.pl oraz przesłać go na adres: 
kontakt@okresowakoalicja.pl. W przypadku osób prawnych wniosek powinien zostać 
podpisany przez osoby należycie umocowane do reprezentowania takich podmiotów, 
wraz ze wskazaniem podstawy umocowania. 

14. Wniosek zostanie rozpatrzony przez wszystkie_kich członkinie_ków Okresowej Koalicji 
i poddany głosowaniu na najbliższym posiedzeniu lub w trybie obiegowym. 

15. Przyjęcie wnioskodawczyni_cy do Okresowej Koalicji nastąpi na podstawie decyzji 
dotychczasowych członkiń_ów Koalicji, gdy żadna_en z dotychczasowych 
członkiń_ów Koalicji nie wyrazi sprzeciwu wobec przyjęcia wnioskodawczyni_cy.  

16. Okresowa Koalicja zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia wnioskodawczyni_cy do 
Koalicji, bez podawania przyczyn. 

17. Przystępując do Okresowej Koalicji, członkini_ek oświadcza, że zapoznała_ się z 
Manifestem Okresowej Koalicji i akceptuje jego treść, oświadcza, że zapoznała_ się z 
polityką prywatności, udostępnioną na stronie internetowej: 
https://okresowakoalicja.pl/polityka-prywatnosci/ oraz że wyraża zgodę na ujawnienie 
jej_go danych, w tym loga, na stronie internetowej Okresowej Koalicji. 

  
 
Poparcie dla Okresowej Koalicji 

18. Organizacje, osoby, inicjatywy, które chcą wyrazić poparcie dla działań Okresowej 
Koalicji bez przystąpienia do niej jako członkini_ek, mogą wypełnić pisemny wniosek 
„Deklaracja poparcia Okresowej Koalicji” zgodnie ze wzorem udostępnionym na stronie 
https://okresowakoalicja.pl. Po jego poprawnej weryfikacji poparcie 
wnioskodawczyni_cy zostanie uwzględnione na stronie: www.okresowakoalicja.pl w 
sekcji „Popierają nas”. W przypadku osób prawnych wniosek powinien zostać 
podpisany przez osoby należycie umocowane do reprezentowania takich podmiotów, 
wraz ze wskazaniem podstawy umocowania. 

19. Poparcie organizacji nie wiąże się z przystąpieniem do Okresowej Koalicji. 
20. Wyrażając poparcie dla Okresowej Koalicji, popierająca_y oświadcza, że zapoznała_ 

się z Manifestem Okresowej Koalicji i akceptuje jego treść, oświadcza, że zapoznała_ 
się z polityką prywatności, udostępnioną na stronie internetowej: 
https://okresowakoalicja.pl/polityka-prywatnosci/ oraz że wyraża zgodę na ujawnienie 
jej_go danych, w tym loga, na stronie internetowej Okresowej Koalicji. 

 
 
Podejmowanie decyzji w Okresowej Koalicji 

21. Każda_y członkini_ek należąca_y do Okresowej Koalicji jest w ramach Okresowej 
Koalicji równoprawny i przysługuje jej/mu jeden głos. 

22. Każda_y członkini_ek Okresowej Koalicji jest zobowiązana_y do aktywnego 
uczestniczenia w jej działaniach. W sytuacji, gdy członkini_ek nie angażuje się, może 
zostać zawieszona_y (łącznie z zawieszeniem prawa głosu) lub usunięta_y. 

23. Zasady głosowania –  
a. przyjmowanie nowych członkiń_ów Koalicji, zawieszanie w prawach członkini_a 

i usuwanie z grona członkiń_ków Koalicji wymagają uprzedniej decyzji 
członkiń_ów Koalicji podjętej jednomyślnie, przy czym członkini_ek, którego 

mailto:kontakt@okresowakoalicja.pl
https://okresowakoalicja.pl/polityka-prywatnosci/
http://www.okresowakoalicja.pl/
https://okresowakoalicja.pl/polityka-prywatnosci/
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głosowanie dotyczy zostaje wyłączona_y z głosowania. Decyzja może zostać 
podjęta na posiedzeniu członkiń_ków Koalicji lub w trybie obiegowym. 

b. podejmowanie decyzji w sprawie wspólnych akcji/inicjatyw w ramach Manifestu 
Okresowej Koalicji (za wyjątkiem bieżących spraw organizacyjnych) 
realizowanych przez Okresową Koalicję wymaga akceptacji zwykłej większości 
członkiń_ów Koalicji. Decyzje są podejmowane na posiedzeniach członkiń_ów 
Koalicji lub w trybie obiegowym.  

24. W sytuacji, gdy członkini_ek działa wbrew postulatom zawartym w Manifeście, może 
zostać upomniana_y, a jeśli to nie przyniesie zmiany w terminie wyznaczonym w 
upomnieniu, usunięta_y z Okresowej Koalicji.  

25. Ilekroć w niniejszych zasadach mowa jest o posiedzeniu członkiń_ków Okresowej 
Koalicji, dopuszcza się także posiedzenia za pomocą środków porozumiewania się na 
odległość (takie jak WhatsApp, Zoom, etc.).  

 
 
Dane osobowe 

26. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Okresowej 
Koalicji jest Kulczyk Foundation, fundacja założona i działająca pod prawem polskim, 
z siedzibą przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000471002. We wszystkich sprawach związanych z 
ochroną przekazywanych danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
ich przetwarzaniem mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych 
osobowych Kulczyk Foundation – poprzez adres e-mail iod@kulczykfoundation.org.pl, 
jak również pocztą tradycyjną na adres Kulczyk Foundation. Polityka prywatności 
udostępniona jest na stronie https://okresowakoalicja.pl/polityka-prywatnosci/. 

27. Administratorem danych osobowych przekazanych przez osoby trzecie w związku z 
Okresową Koalicją partnerowi Okresowej Koalicji jest również każdy z partnerów 
przetwarzający te dane; każdy z partnerów zobowiązany jest stosować wzór klauzuli 
informacyjnej przekazany partnerowi wraz z przystąpieniem do Okresowej Koalicji w 
kontaktach z osobami trzecimi przed podjęciem przetwarzania danych osobowych.  

 
 
Komunikacja wewnętrzna 

28. Podstawowymi narzędziami komunikacji wewnętrznej są: WhatsApp, e-mail oraz 
telefon. 

29. Koordynatorką komunikacji wewnętrznej jest Joanna Maliszewska-Mazek. 
30. Ważne dokumenty są konsultowane poprzez otwarte pliki Google Docs i Paper 

Dropbox i wysłane drogą mailową.  
31. Każda_y członkini_ek Koalicji zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych zasad 

dotyczących obiegu dokumentów i zachowania poufności wewnętrznej komunikacji w 
ramach Okresowej Koalicji. 

 
Komunikacja zewnętrzna  

32. Koalicjantki_ci umieszczają informację o przynależności do Okresowej Koalicji na 
swoich stronach internetowych oraz kanałach mediów społecznościowych. 

33. Koalicjantki_ci aktywnie promują działania Okresowej Koalicji w ramach swojej 
komunikacji. 

34. Wraz z przystąpieniem do Okresowej Koalicji lub podpisaniem deklaracji poparcia 
Okresowej Koalicji koalicjantki_ci i popierające_cy wyrażają zgodę na zamieszczenie 
ich danych i odpowiednio nazwy lub loga na stronie internetowej Okresowej Koalicji 
oraz na kanałach społecznościowych Okresowej Koalicji. 

 
 

https://okresowakoalicja.pl/polityka-prywatnosci/
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Współpraca z Okresową Koalicją 

35. Firmy komercyjne, które chciałyby wesprzeć działania Okresowej Koalicji, mogą 
współpracować z Okresową Koalicją na zasadach partnerstwa, według odrębnie 
ustalonych zasad. 

Rezygnacja z członkostwa w Okresowej Koalicji 

36. W sytuacji, gdy członkini_ek decyduje się zrezygnować z członkostwa w Okresowej 
Koalicji, powinna_ien niezwłocznie przesłać pisemną informację o rezygnacji na adres 
e-mail: kontakt@okresowakoalicja.pl. Administrator danych osobowych Okresowej 
Koalicji podejmie niezbędne środki w celu usunięcia danych osobowych takiej osoby 
ze strony Okresowej Koalicji w rozsądnym czasie po otrzymaniu ww. rezygnacji.   

 
 

 

mailto:kontakt@okresowakoalicja.pl

