
 

 

REGULAMIN  
AMBASADORA DOBREJ WOLI 
FUNDACJI  POLONIA  UNION   

   

 

§1 Regulamin określa zasady powołania, wykonywania świadczeń, zakres uprawnień oraz prawa i obowiązki 

Ambasadora Dobrej Woli 

§2 Instytucja  Ambasadora  Dobrej  Woli  Fundacji  Polonia  Union  jest ustalona  na  mocy  uchwały  Zarządu  Fundacji  

nr 01-03/2016 z dnia 09 marca 2016 r.  

§3 Celem ustalenia instytucji Ambasadora Dobrej Woli jest rozszerzenie współpracy z jednostkami samorządu 

terytorialnego, organizacjami, instytucjami, firmami i osobami fizycznymi oraz odrębnymi grupami społecznymi 

realizującymi cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji Polonia Union.  

§4 Ambasadorem Dobrej Woli jest osoba fizyczna, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonująca świadczenia na rzecz 

Fundacji. 

§5 O status Ambasadora Dobrej Woli może się ubiegać każda zainteresowana osoba, która ukończyła 13 rok życia.  

§6 Ambasador Dobrej Woli jest formą wolontariatu. Ambasador Dobrej Woli działa na podstawie ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), Statutu 

Fundacji oraz postanowień niniejszego Regulaminu.  

§7 Ambasador Dobrej Woli:  

1. Prowadzi wszelkie działania ukierunkowane na upowszechnianie, promowanie i informowanie organizacji, osób 

fizycznych oraz odrębnych grup społecznych o celach i zakresie działań Fundacji  

2. Prowadzi działania skierowane na nawiązywanie i umacnianie kontaktów terenowych 

3. Prowadzi działania skierowane na uzyskanie wsparcia i pomocy na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji  

4. Podejmuje i prowadzi działania, mające na celu umieszczanie publikacji i informacji z zakresu działalności 

Fundacji w środkach masowego przekazu 

5. Koordynuje własne działania z Zarządem Fundacji, uzyskuje na bieżąco informacje o jej działalności, informuje 

Zarząd o podejmowanych przez siebie działaniach. Przedstawia Zarządowi Fundacji do dnia 01 kwietnia każdego 

roku sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły w formie elektronicznej lub papierowej  

6. Może występować do Zarządu Fundacji z wnioskami, propozycjami i inicjatywami 

7. Może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Fundacji w zakresie spraw dotyczących 

działalności Ambasadora Dobrej Woli 

§8 Ambasadora Dobrej Woli powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały. 

§9 Po zakwalifikowaniu kandydata i powołaniu go na Ambasadora Dobrej Woli wydaje się mu Legitymację Ambasadora 

Dobrej Woli na czas określony. 

§10 Legitymacja Ambasadora Dobrej Woli jest dokumentem Zarządu Fundacji upoważniającym Ambasadora Dobrej Woli 

do realizacji zadań określonych niniejszym Regulaminem.  

§11 Ambasador Dobrej Woli ma obowiązek dbać o godność i honor Fundacji Polonia Union, podejmować czynne 

działania służące realizacji celów statutowych Fundacji. 

§12 Wartość świadczenia Ambasadora Dobrej Woli nie stanowi darowizny na rzecz Fundacji w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego oraz przepisów podatkowych. 

§13 Praca Ambasadora Dobrej Woli ma charakter społeczny. Funkcje Ambasadora Dobrej Woli są honorowe i bezpłatne. 

Zarząd Fundacji może jednak przyznać zwrot uzasadnionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków, 

poczynionych przez Ambasadora Dobrej Woli w trakcie działań na rzecz Fundacji, o ile wydatki te są konieczne w trakcie 

konkretnego przedsięwzięcia i zostaną zgłoszone do Zarządu Fundacji przed ich rozpoczęciem.  

§14 Status Ambasadora Dobrej Woli wygasa w skutek śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania przez Zarząd Fundacji.  

§15 W razie wygaśnięcia funkcji Ambasadora Dobrej Woli legitymacja podlega zwrotowi do Zarządu Fundacji.  

§16 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ogólno obowiązujące przepisy prawa.  

§17 Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 marca 2016 roku.   
 

 

Regulamin jest ustalony i zatwierdzony przez uchwałę Zarządu nr 01-03/ 2016 z dnia 09 marca 2016 r. 
 
 


