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Rozdział I 

Regulamin nadawania honorowego tytułu „Ambasador Rodła” 

§ 1. 

1. Honorowy tytuł „Ambasador Rodła”: 

a) został ustanowiony przez Kanclerza Kapituły Znaku Rodła, zwanego dalej 

Kanclerzem i ma charakter honorowy. 

b) w imieniu  Związku Polaków w Niemczech, zostaje nadany przez Kanclerza, na 

wniosek Kapituły Znaku Rodła, zwanej dalej „Kapitułą”.  

§ 2. 

1. Zasady i tryb przyznawania honorowego tytułu „Ambasador Rodła” określa niniejszy 

regulamin. 

2. Tytuł przyznany zostaje w uznaniu wybitnej działalności dla osób i podmiotów, które w 

sposób szczególny zasłużyły się w rozwoju szerzenia i rozwijania szeroko pojętej tradycji 

i historii, wpisanej w Znak Rodła Związku Polaków w Niemczech lub badań w zakresie 

wiedzy o osiągnięciach, losach i historii Polaków, spod Znaku  Rodła w kraju i za 

granicą. 

3. Honorowym tytułem „Ambasador Rodła”: 

a) wyróżnia się osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne, nie 

będące osobami prawnymi, posiadające zdolność prawną.  

b) wyróżnić można również obiekty ruchome (pojazdy, statki, żaglowce itp.), które 

promują idee wpisane w Znak Rodła. 

 

Rozdział II 

Forma wyróżnienia 

§ 3. 

1. Laureat otrzyma okolicznościowy dyplom, certyfikujący nadanie honorowego tytułu 

„Ambasador Rodła” w sposób uroczysty, przez Kanclerza, V-ce Kanclerza lub Sekretarza 

Kapituły.  



2. Na podstawie § 21 Regulaminu Kapituły uroczystość nadania honorowego tytułu 

„Ambasador Rodła” odbywać się będzie podczas ustalonego z Laureatem terminu. 

3. Akt wręczenia honorowego tytułu „Ambasador Rodła” musi mieć szczególnie uroczysty 

charakter. 

4. Medale oraz inne wyróżnienia dla członków ZPwN winny być wręczane w czasie 

Walnego Zebrania ZPwN lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podczas imprez 

i uroczystości Związku Polaków w Niemczech. 

5. Honorowy tytułu „Ambasador Rodła” ma wartość symboliczną. Wyróżniony nie może 

ubiegać się o jakąkolwiek rekompensatę. 

 

Rozdział III 

Kapituła Znaku  Rodła 

§ 4. 

Szczegółowy tryb i zasady działania Kapituły określa Regulamin Kapituły Znaku Rodła z 

dnia 26 marca 2014 roku przyjętego uchwałą Zarządu Głównego Związku Polaków w 

Niemczech. 

  

Rozdział IV 

Tryb zgłaszania kandydatów do honorowego tytułu „Ambasador Rodła” 

§ 5. 

1. Do zgłaszania kandydatur do honorowego tytułu „Ambasador Rodła” uprawnieni są: 

1) na podstawie §14 Regulaminu Kapituły Znaku Rodła:  

a) Zarząd Główny ZPwN, 

b) Komisja Rewizyjna ZPwN, 

c) Rada Naczelna ZPwN, 

d) Członkowie ZPwN, 

e) Członkowie Kapituły. 

2) w trybie określonym w niniejszym regulaminie o nadanie honorowego tytułu 

„Ambasador Rodła” współpracujące z Kapitułą: 

a) instytucje publiczne, 

b) organizacje pozarządowe, 

c) związki  i stowarzyszenia  społeczne i zawodowe, 

d) podmioty gospodarcze. 



 
 

2. Osoby lub podmioty które zostały wyróżnione honorowym tytułem „Ambasador Rodła” 

otrzymują przywilej zgłaszania kandydatur do honorowego tytułu „Ambasador Rodła”, w 

kolejnych edycjach.  

§ 6. 

1. Zgłoszenia kandydatur do nadania honorowego tytułu „Ambasador Rodła” przyjmowane 

są w formie wniosku (wzór wniosku dostępny na stronie www.zpwn.org). 

§7. 

Kanclerz może wyznaczyć termin zgłaszania kandydatur oraz określić liczbę podmiotów, 

którym zostanie nadana godność honorowego „Ambasadora Rodła” 

§ 8. 

1. Wniosek o nadanie honorowego tytułu „Ambasador Rodła” kierowany będzie do 

Kanclerza.  

2. Po otrzymaniu wniosku i pozytywnym zaopiniowaniu o nadanie honorowego tytułu 

„Ambasador Rodła”, Kapituła kieruje do osoby nominowanej zapytanie czy wyraża 

zgodę na podjęcie działań, których uhonorowaniem będzie nadanie mu zaszczytnego 

tytułu.  

3. Nominowany w ciągu 14 dni od otrzymania informacji wyraża pisemnie zgodę lub 

odmowę na przyznanie Tytułu. 

§ 9. 

Z zastrzeżeniem Rozdziału VII pkt.1-2 honorowego tytułu „Ambasador Rodła” nadany 

zostaje dożywotnio. 

 

Rozdział V 

Księga Honorowych Ambasadorów Rodła 

§ 10. 

1. Zakłada się Księgę Honorowych Ambasadorów Rodła, do której wpisuje się nazwiska i 

biogramy Honorowych Ambasadorów Rodła. 

2. Biogram powinien zawierać między innymi fotografie i wszelkie niezbędne informacje. 

3. Księgę Honorowych Ambasadorów Rodła prowadzi Kanclerz. 

4. Biogramy Honorowych Ambasadorów Rodła publikowane będą na oficjalnej stronie 

Związku Polaków w Niemczech www.zpwn.org. 

 

Rozdział VI 

Przywileje 

§ 11. 

http://www.zpwn.org/


1. Osobie lub podmiotowi, który został wyróżniony honorowym tytułem „Ambasador 

Rodła” przysługują następujące przywileje: 

a) używania tytułu „Ambasador Rodła”, 

b) uczestniczenia na prawach honorowego gościa Związku Polaków w Niemczech we 

wszystkich oficjalnych uroczystościach,  

c) używania Znaku Rodła przy prowadzeniu działań związanych z działalnością 

statutową osoby prawnej, instytucji, organizacji społecznej lub innej jednostki 

organizacyjnej, 

d) otrzymywania rekomendacji Kapituły do prowadzonej działalności społecznej, 

zawodowej wg. określonych zasad przyznawania rekomendacji przez Kapitułę Znaku  

Rodła, 

e) zgłaszania kandydatur do honorowego tytułu „Ambasador Rodła” w kolejnych 

edycjach. 

2. Akt nadania godności „Ambasador Rodła” zostaje zapisany w Księdze Honorowych 

Ambasadorów. 

3. Nominowani i laureaci nie ponoszą ani nie otrzymują z tego tytułu gratyfikacji 

finansowych. Laureaci mogą natomiast wykorzystywać fakt przyznania tytułu w 

materiałach promocyjnych i reklamowych. 

 

Rozdział VII 

Tryb pozbawienia honorowego tytułu „Ambasador Rodła” 

§ 12. 

1. Kanclerz może z własnej inicjatywy bądź na wniosek Kapituły, pozbawić laureata 

przyznanego honorowego tytułu „Ambasador Rodła”, w przypadku gdy osiągnięcia 

laureata wypracowane zostały z naruszeniem prawa, bądź postawa laureata w sposób 

oczywisty i bezsporny narusza wizerunek Znaku Rodła. 

2. Odebranie przyznanego honorowego tytułu „Ambasador Rodła” następuje w trybie 

Uchwały Kapituły. 

 

Rozdział VIII 

Patronat 

§ 13. 

Kanclerz występuje do wybranych przez siebie instytucji, stowarzyszeń, fundacji i osób 

prywatnych o objęcie patronatem honorowym lub medialnym, nadania honorowego tytułu 

„Ambasador Rodła”. 

 



 
 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

§ 14. 

1. Kapituła oraz podmioty, które współpracują z Kapitułą na płaszczyźnie promocji i 

reklamy oraz wszystkich spraw i rozwiązań technicznych, dołożą wszelkich starań, aby 

fakt nadania honorowego tytułu „Ambasador Rodła” odbywał się na odpowiednim 

poziomie. 

2. Organizator podczas uroczystości będzie wykonywał zdjęcia oraz materiał filmowy, 

który następnie wykorzysta w celach promocyjnych.  

3. Wszystkie informacje o przebiegu prac, związanych z nadaniem honorowego tytułu 

„Ambasador Rodła” podawane będą na bieżąco na stronie www.zpwn.org oraz na 

stronach Partnerów. 

4. Organizator nie pokrywa poniesionych kosztów podróży i pobytu związanych z 

uroczystością wręczenia honorowego tytułu „Ambasador Rodła” 

5. Przesłane komplety dokumentów nie są zwracane nadawcom. 

6. Wszelkie (wynikające) spory, mające związek z nadaniem honorowego tytułu 

„Ambasador Rodła” oraz wątpliwości związane z interpretacją Regulaminu nadania 

honorowego tytułu „Ambasador Rodła” oraz kwestii nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem, rozstrzyga Kanclerz, po zapoznaniu się z opinią członków Kapituły. 

7. Decyzja Kanclerza w sprawach spornych jest ostateczna i nie podlega uzasadnieniu. 

8. Nominowany do nadania honorowego tytułu „Ambasador Rodła” ma prawo zrezygnować 

z jego przyjęcia, jeśli warunki i reguły przyznania tytułu nie będą jemu odpowiadały. 

§15. 

1. Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych, związanych z nadaniem 

honorowego tytułu „Ambasador Rodła” jest Związek Polaków w Niemczech. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zpwn.org. 

3. Kapituła zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

4. Kapituła umieszcza informacje o nadaniu honorowego tytułu „Ambasador Rodła” 

a) w materiałach promocyjnych ZPwN, 

b) na oficjalnej stronie internetowej ZPwN pod adresem www.zpwn.org,    

c) na stronach Partnerów wg. zawartych umów partnerskich. 

5. Interpretacją postanowień regulaminu zajmuje się Kapituła.  

6. Oficjalnym adresem do korespondencji elektronicznej jest adres e-mail; 

kapituła@zpwn.org. 

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

http://www.zpwn.org/
http://www.zpwn.org/
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