Regulamin Koalicji Liderzy Pro Bono

1.

PREAMBUŁA
Celem projektu Koalicja Liderzy Pro Bono (dalej zwanej „Koalicją”), wraz z działaniami
towarzyszącymi, jest promocja społecznego zaangażowania firm, liderów biznesu i
pracowników firm poprzez propagowanie postaw i zachowań prospołecznych oraz
pokazywanie pozytywnych przykładów dzielenia się swoim czasem, doświadczeniem,
wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji wolontariackich (dalej, łącznie, „Projekt”).

2.

Projekt ma charakter niekomercyjny i realizowany jest przez Stowarzyszenie Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce (zwane dalej „Akademią”), przy wsparciu i udziale
działających na polskim rynku wiodących osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, zarówno państwowych jak i prywatnych, oraz
ich przedstawicieli i pracowników, w szczególności prezesów oraz członków zarządów.

3.

Misją Projektu jest:

4.

5.

a.

budowa i wzmacnianie społecznego zaangażowania menedżerów wysokiego
szczebla oraz ich integracja wokół tego zagadnienia;

b.

budowa i wzmacnianie postaw i zachowań pracodawcy zaangażowanego
społecznie;

c.

popularyzacja działań wolontariatu
komunikowania o nich na zewnątrz.

pracowniczego

oraz

możliwość

Misja Projektu realizowana jest poprzez:
a.

upublicznianie idei społecznego zaangażowania biznesu, w szczególności postaw
wolontariackich w środowisku przedsiębiorców;

b.

budowę zaangażowania społecznego wśród menedżerów wysokiego szczebla i
pracowników;

c.

prezentowanie dobrych praktyk w zakresie wolontariatu biznesu;

d.

wymianę doświadczeń, wiedzy i umiejętności między liderami biznesu, a liderami
organizacji społecznych;

e.

edukację w zakresie społecznego zaangażowania biznesu i budowanie relacji
między liderami biznesu, a liderami organizacji społecznych;

f.

organizację i uczestniczenie w akcjach wolontariackich.

Akademia powierzyła realizację części zadań związanych z prowadzeniem Projektu
Spółce Inwestycje Społeczne sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska
1

20/22 lok.41, 00-590 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000236200. Spółka Inwestycje Społeczne jest spółką w 100% zależną od Akademii,
specjalizującą się m.in. w projektowaniu, promocji i prowadzeniu działań z zakresu
społecznego zaangażowania przedsiębiorstw, w tym programów z zakresu
wolontariatu a wyłącznym celem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę
Inwestycje Społeczne (zwanej dalej „Spółką”); jest działalność zgodna z celami
statutowymi Akademii.
Niniejszy Regulamin Koalicji Liderzy Pro Bono (zwany dalej „Regulaminem”), określa ramy
organizacyjne oraz zasady funkcjonowania Koalicji, w tym warunki uzyskania i utraty
członkostwa w Koalicji, zasady działania i podejmowania uchwał przez Członków Koalicji oraz
Prezydium Koalicji oraz ich kompetencje.
§1
Członkowie Koalicji
1.

W Projekcie udział biorą Członkowie Koalicji (zwani dalej „Członkami Koalicji”).

2.

Członkami Koalicji mogą zostać działające na polskim rynku wiodące osoby prawne i
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej , zarówno państwowe jak i
prywatne.

3.

Przy weryfikacji podmiotu ubiegającego się o członkostwo w Koalicji ocenie podlega
nie tylko sam kandydujący podmiot, ale także osoba z Zarządu tego podmiotu (lub jego
inny reprezentant), która ma zostać oddelegowana w charakterze Wolontariusza
zgodnie z § 1 pkt. 7 (d) poniżej, w szczególności pod kątem zgodności ich działań z
celem i misją Projektu.

4.

Warunkiem przystąpienia nowych Członków do Koalicji jest:
a.

złożenie drogą elektroniczną wniosku zgłoszeniowego, który stanowi Załącznik nr
1 do Regulaminu;

b.

przedłożenie we wniosku zgłoszeniowym opisu podmiotu ubiegającego się o
członkostwo w Koalicji wraz z opisem osoby z jego Zarządu (innego
reprezentanta), która ma zostać oddelegowana w charakterze Wolontariusza
zgodnie z § 1 pkt. 7 (d) poniżej, jak również podejmowanych przez nich
dotychczas działań objętych celem i misją Projektu lub podobnych; oraz

c.

zatwierdzenie nowego Członka przez obecnych Członków Koalicji w drodze
uchwały, podjętej zgodnie z § 6 pkt. 3 Regulaminu.
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5.

6.

Ustanie członkostwa w Koalicji następuje na skutek:
a.

złożenia Akademii pisemnego oświadczenia o wystąpieniu (rezygnacji) z Koalicji
przez Członka Koalicji;

b.

rozwiązania, likwidacji lub wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego podmiotu
będącego Członkiem Koalicji;

c.

podjęcia przez Członków Koalicji uchwały o rozwiązaniu Koalicji i zakończeniu
Projektu; lub

d.

zakończenia Projektu przez Akademię zgodnie z § 10 pkt. 3 Regulaminu.

Ustanie członkostwa w Koalicji może nastąpić również na skutek:
a.

naruszenia Regulaminu przez Członka Koalicji lub oddelegowanego przez niego
Wolontariusza; lub

b.

naruszenia przez Członka Koalicji lub jego przedstawicieli bądź pracowników
renomy, dobrego imienia lub wizerunku Projektu, Koalicji, Akademii, Inwestycji
Społecznych lub innych Członków Koalicji lub działania na jego lub ich szkodę.

W powyższych przypadkach decyzję o usunięciu Członka z Koalicji podejmują pozostali
Członkowie Koalicji w drodze uchwały.
7.

Obowiązkiem Członków Koalicji jest, w szczególności:
a.

podpisanie z Akademią Umowy dotyczącej udziału w projekcie Koalicja „Liderzy
Pro Bono”, o treści zasadniczo zgodnej z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu (dalej
zwanej „Umową o Udział w Projekcie”), i wypełnienie wszelkich obowiązków z
niej wynikających;

b.

przestrzeganie postanowień Regulaminu;

c.

wspieranie finansowe działań określonych w pkt. 3 i 4 Preambuły Regulaminu,
zgodnie z postanowieniami „Modelu finansowania Projektu przez Członków
Koalicji” stanowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu;

d.

oddelegowanie jednej osoby z kadry zarządzającej Członka Koalicji, sprawującej
funkcję Prezesa lub członka Zarządu a w przypadku podmiotów nie posiadających
Zarządu - innego reprezentanta (dalej zwanej „Wolontariuszem”), do udziału w
poszczególnych akcjach i działaniach podejmowanych przez Koalicję lub w
ramach Projektu;

e.

spowodowanie, że Wolontariusz podpisze Apel „Czas biznesu, czas pomagania”,
będący deklaracją społecznego zaangażowania w wymiarze co najmniej jednego
dnia w roku, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu;
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8.

f.

zapewnienie, że Wolontariusz będzie brał aktywny udział w minimum jednej
rocznie akcji wolontariackiej organizowanej w ramach Projektu i/lub w innych
akcjach wolontariackich objętym patronatem Projektu (przynajmniej raz w roku),
jak również, że będzie brał aktywny udział w strukturach organizacyjnych Koalicji;

g.

delegowanie osoby lub osób spośród przedstawicieli kadry zarządzającej
Koalicjanta lub pracowników niższego szczebla do prac w Zespole Doradczym
i/lub innych strukturach organizacyjnych Koalicji;

h.

propagowanie idei Projektu w szeroko pojętym środowisku biznesu, dbanie o
dobry wizerunek Projektu oraz spowodowanie, że Wolontariusz będzie również
propagował takie ideę i dbał o wizerunek Projektu; oraz

i.

realizowania celu i misji Projektu zgodnie z Regulaminem.

Członkowie Koalicji uprawnieni są do:
a.

posługiwania się logo Projektu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, na
zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej z Akademią; oraz

b.

włączania do działań Projektu własnych inicjatyw wolontariackich.

9.

Oddelegowanie Wolontariusza przez Członka Koalicji następuje (i) w Umowie o Udział
w Projekcie, lub (ii) w drodze pisemnego zawiadomienia Akademii, o treści zasadniczo
zgodnej z Załącznikiem nr 6, podpisanego w imieniu Członka Koalicji zgodnie z
zasadami reprezentacji, przesłanego do Akademii pocztą lub mailem. Wraz z
oddelegowaniem Wolontariusza, Członek Koalicji udziela mu pełnomocnictwa do
samodzielnego reprezentowania Członka Koalicji na Spotkaniach Członków Koalicji we
wszelkich sprawach oraz do samodzielnego głosowania, w imieniu Członka Koalicji, nad
wszelkiego rodzaju uchwałami podejmowanymi na Spotkaniach Członków Koalicji lub
w trybie obiegowym. Ww. pełnomocnictwo pozostaje w mocy do odwołania.

10.

Każdemu Członkowi Koalicji przysługuje prawo zgłoszenia Akademii uzasadnionego
sprzeciwu na piśmie wobec Wolontariusza oddelegowanego przez innego Członka
Koalicji. W takim przypadku, decyzję co do Wolontariusza podejmą Członkowie Koalicji
w drodze uchwały, zgodnie z § 2 pkt. 2-4 Regulaminu, po uprzednim przekazaniu im
treści zgłoszonego sprzeciwu. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w przypadku
zgłoszenia pisemnego sprzeciwu wobec Wolontariusza przez Akademię.

11.

Utrata statusu Wolontariusza następuje, jeżeli:
a.

dany Wolontariusz nie uzyska w głosowaniu nad uchwałą, o której mowa w § 1
pkt. 10 powyżej, wymaganej większości głosów;
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12.

b.

Członek Koalicji, który oddelegował danego Wolontariusza, zawiadomi Akademię
na piśmie lub mailem o tym, iż odwołuje go z funkcji Wolontariusza;

c.

Wolontariusz złoży rezygnację lub zostanie odwołany z funkcji sprawowanej w
Zarządzie Członka Koalicji lub z innego powodu utraci mandat w Zarządzie
Członka Koalicji – najpóźniej, z chwilą wykreślenia Wolontariusza z Zarządu
Członka Kolacji w rejestrze przedsiębiorców;

d.

w przypadku Wolontariuszy nie sprawujących funkcji w Zarządzie Członka
Koalicji, Woluntariusz utraci status reprezentanta Członka Koalicji – najpóźniej, z
chwilą wykreślenia Woluntariusza z Krajowego Rejestru Sądowego (tam gdzie ma
to zastosowanie); lub

e.

nastąpi utrata członkostwa w Koalicji przez Członka Koalicji, który oddelegował
danego Wolontariusza.

W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w § 1 pkt. 11 powyżej, Członek
Koalicji, który oddelegował Wolontariusza, który utracił taki status, będzie
zobowiązany do niezwłocznego oddelegowania innej osoby w jego miejsce.
§1’
Członkowie Honorowi Koalicji

1.

W Spotkaniach Członków Koalicji oraz w działaniach Koalicji mogą uczestniczyć, w
charakterze doradców bez prawa głosu, tzw. Członkowie Honorowi Koalicji.

2.

Członkami Honorowymi Koalicji mogą zostać osoby fizyczne, które z uwagi na
przymioty osobiste, prowadzoną działalność lub dotychczasowe doświadczenie lub
aktywność charytatywną chcą i mogą aktywnie wspierać realizację misji Projektu.

3.

Do nadania statusu Członka Honorowego Koalicji postanowienia § 6 stosuje się
odpowiednio. Do utraty statusu Członka Honorowego Koalicji postanowienia § 6 pkt 5 i
6 powyżej stosuje się odpowiednio.

4.

Członkowie Honorowi Koalicji zobowiązani są do przestrzegania postanowień
Regulaminu.
§2
Spotkania Członków Koalicji;
podejmowanie uchwał przez Członków Koalicji

1.

Spotkania Członków Koalicji odbywają się w Warszawie lub w innym miejscu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej raz do roku. Spotkania Członków
Koalicji zwołuje się na wniosek: (i) Akademii, (ii) członka Prezydium, lub (iii) co najmniej
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dwóch Członków Koalicji, przekazany na piśmie lub mailem do Sekretariatu Koalicji.
Spotkania Członków Koalicji zwoływane są za pomocą zawiadomienia przesłanego
przez Sekretariat Koalicji pocztą lub mailem do wszystkich Członków Koalicji nie później
niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem Spotkania. Zawiadomienie musi
zawierać co najmniej informację o dacie i godzinie Spotkania, miejscu jego odbycia oraz
planowanym porządku obrad.
2.

Uchwały Członków Koalicji podejmowane są na Spotkaniu Członków Koalicji. Ponadto,
Członkowie Koalicji mogą podejmować uchwały poza Spotkaniem Członków Koalicji, w
trybie obiegowym, o ile wszyscy Członkowie Koalicji zostali powiadomieni o projekcie
uchwały podejmowanej w tym trybie. W przypadku zastosowania tego trybu,
Członkowi Koalicji mogą przekazać Akademii swój głos oddany na piśmie zarówno
pocztą, jak i mailem (kopia PDF).

3.

O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej: (i) uchwały Członków Koalicji
podejmowane na Spotkaniu Członków Koalicji są ważne bez względu na liczbę
Członków Koalicji obecnych na Spotkaniu, zaś (ii) uchwały Członków Koalicji
podejmowane w trybie obiegowym są ważne, o ile w głosowaniu weźmie udział co
najmniej 1/2 wszystkich Członków Koalicji.

4.

O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, uchwały Członków Koalicji podejmowane
są zwykłą większością głosów oddanych.

5.

Każdy Członek Koalicji ma prawo do oddania jednego głosu w głosowaniu.

6.

Członek Koalicji reprezentowany jest na Spotkaniu Członków Koalicji przez
Wolontariusza. Jeżeli Wolontariusz nie może osobiście uczestniczyć w Spotkaniu
Członków Koalicji, Członek Koalicji może ustanowić innego pełnomocnika do
reprezentowania go na Spotkaniu Członków Koalicji oraz do głosowania w jego imieniu
nad uchwałami. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone na piśmie.

7.

Uchwały Członków Koalicji wymaga, w szczególności:
a.

przyjmowanie nowych Członków Koalicji i nadawanie statusu Członków
Honorowych Koalicji;

b.

usuwanie Członków Koalicji i Członków Honorowych Koalicji, o ile zostały
spełnione warunki przewidziane w Regulaminie;

c.

zatwierdzanie kandydatów na Członków Prezydium oraz odwoływanie Członków
Prezydium;

d.

uchwalanie zmian w Regulaminie oraz „Modelu finansowania Koalicji przez
Członków Koalicji” stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu;
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8.

9.

e.

uchwalenie Regulaminu Spotkania Członków Koalicji oraz zmian do niego;

f.

uchwalenie Regulaminu Prezydium oraz zmian do niego;

g.

rozwiązanie Koalicji i zakończenie Projektu;

h.

decydowanie o statusie Wolontariusza w przypadku zgłoszenia uzasadnionego
sprzeciwu wobec jego osoby.

Zmiany w Regulaminie oraz „Modelu finansowania Koalicji przez Członków Koalicji”
stanowiącym Załącznik nr 5 do Regulaminu mogą być dokonywane na wniosek:
a.

Akademii;

b.

wszystkich członków Prezydium; lub

c.

co najmniej ⅔ Członków Koalicji.

Członkowie Koalicji mogą uchwalić Regulamin Spotkania Członków Koalicji, określający
organizację oraz sposób funkcjonowania Spotkania.
§3
Prezydium Koalicji

1.

Prezydium Koalicji (zwane dalej „Prezydium”) liczy od 4 do 6 Członków.

2.

Członkami Prezydium mogą być wyłącznie osoby oddelegowane przez Członków
Koalicji w charakterze Wolontariuszy.

3.

Kandydaci na Członków Prezydium zgłaszają się dobrowolnie. Wybór na Członka
Prezydium staje się skuteczny po zatwierdzeniu kandydatury przez Członków Koalicji, w
drodze uchwały.

4.

Członkowie Prezydium mogą zostać odwołani uchwałą Członków Koalicji w każdym
czasie.

5.

Kadencja Członka Prezydium trwa 2 lata. Mandat Członka Prezydium wygasa z chwilą:

6.

a.

upływu kadencji;

b.

złożenia Akademii rezygnacji z funkcji Członka Prezydium przesłanej pocztą,
faksem lub mailem;

c.

odwołania Członka Prezydium uchwałą Członków Koalicji;

d.

utraty statusu Wolontariusza w rozumieniu postanowień Regulaminu; lub

e.

śmierci.

Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb.
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7.

Uchwały Prezydium są podejmowane na posiedzeniach Prezydium. Uchwały Prezydium
mogą być podejmowane również w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania sią na odległość, o ile wszyscy Członkowie Prezydium
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały podejmowanej w tym trybie.

8.

Uchwały Prezydium są wiążące, jeżeli za uchwałą opowie się co najmniej połowa
wszystkich Członków Prezydium.

9.

Posiedzenia Prezydium zwołuje się na wniosek (i) Członka Prezydium, lub (ii) Akademii,
przesłany na piśmie lub mailem do Sekretariatu Koalicji. Posiedzenia Prezydium
zwołuje się w drodze zawiadomienia przesłanego przez Sekretariat Koalicji pocztą lub
mailem na adres wszystkich Członków Prezydium, nie później niż na 3 dni robocze
przed dniem planowanego posiedzenia. Zawiadomienie musi zawierać co najmniej
informację o dacie i godzinie posiedzenia, miejscu jego odbycia oraz planowanym
porządku obrad. O ile w zawiadomieniu nie ustalono inaczej, Członkowie Prezydium
mogą uczestniczyć w posiedzeniu Prezydium za pośrednictwem środków
bezpośredniego porozumiewania sią na odległość.

10.

Członek Prezydium (ani żaden inny Wolontariusz) nie może reprezentować w
kontaktach zewnętrznych Członków Koalicji, chyba że uzyska stosowne
pełnomocnictwo w tym zakresie.

11.

Członkowie Koalicji mogą uchwalić Regulamin Prezydium, określający organizację oraz
sposób jego funkcjonowania.
§4
Zespół Doradczy

1.

Członkowie Koalicji realizują misję Projektu przy wsparciu Zespołu Doradczego
(zwanego dalej „Zespołem Doradczym”).

2.

W skład Zespołu Doradczego wchodzą pracownicy oraz współpracownicy Członków
Koalicji przez nich wskazani. Każdy z Członków Koalicji może wskazać do Zespołu
Doradczego maksymalnie 2 osoby. Członek Koalicji może w każdym czasie odwołać z
Zespołu Doradczego osoby przez siebie wskazane a na ich miejsce wskazać inne.
Wskazanie przedstawiciela Członka Koalicji do Zespołu Doradczego oraz jego
odwołanie następuje w drodze zawiadomienia Akademii przesłanego pocztą lub
mailem.

3.

Do obowiązków Zespołu Doradczego należy w szczególności:
a.

koordynacja działań Członków Koalicji w ramach Projektu, pomoc w realizacji
celów i misji Projektu;
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b.

bieżące informowanie Członków Koalicji o aktualnych działaniach Projektu;

c.

uczestniczenie w przynajmniej trzech spotkaniach roboczych w roku;

d.

dostarczanie treści do umieszczenia na portalu www.liderzyprobono.pl, w tym
aktualnych informacji na temat społecznego zaangażowania Członków Koalicji
oraz Wolontariuszy.
§5
Sekretariat Koalicji

1.

Wsparciem i nadzorem merytorycznym nad Projektem oraz koordynacją działań
realizowanych w ramach Projektu zajmuje się Sekretariat Koalicji (zwany dalej
„Sekretariatem Koalicji”), za funkcjonowanie którego odpowiedzialna jest Akademia.

2.

W skład Sekretariatu Koalicji wchodzą pracownicy i współpracownicy Akademii oraz
Spółki wskazani przez Akademię lub, odpowiednio przez Spółkę. W przypadku zmian,
Akademia każdorazowo zawiadomi Członków Koalicji o składzie Sekretariatu Koalicji.

3.

Do obowiązków Sekretariatu Koalicji należy, w szczególności:
a.

bieżące wsparcie działań Prezydium, w tym organizacja posiedzeń Prezydium;

b.

organizacja Spotkań Członków Koalicji;

c.

organizacja spotkań Zespołu Doradczego;

d.

komunikacja z Członkami Koalicji, w tym odbiór oraz dokonywanie w imieniu
Akademii wszelkich zawiadomień wymaganych postanowieniami Regulaminu
(każdy członek Sekretariatu Koalicji jest upoważniony do działania w imieniu
Akademii w powyższym zakresie);

e.

utrzymywanie stałego kontaktu z członkami Zespołu Doradczego, w tym
informowanie o wszystkich działaniach Projektu;

f.

koordynacja i organizacja działań merytorycznych w ramach Projektu;

g.

propagowanie idei Projektu w szeroko pojętym środowisku organizacji
pozarządowych oraz dbanie o dobry wizerunek Projektu;

h.

współpraca z partnerami merytorycznymi i medialnymi.
§6
Przyjęcie nowych Członków Koalicji

1.

Członkowie Koalicji przyjmują nowych Członków do Koalicji w drodze uchwały.
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2.

Głosowanie poprzedzone jest przekazaniem opisów wszystkich kandydatur Członkom
Koalicji w formie elektronicznej, nie później niż na tydzień przed terminem Spotkania
Członków Koalicji a w przypadku podejmowania uchwały poza Spotkaniem tj. w trybie
obiegowym, wraz z projektem uchwały.

3.

Uchwały dotyczące przyjęcia nowych Członków do Koalicji zostają podjęte zwykłą
większością głosów, przy udziale co najmniej ½ wszystkich Członków Koalicji.
§7
Uchwalanie zmian w Dokumentach Koalicji

1.

Zmiany zapisów w kluczowych dokumentach Koalicji tj. w Regulaminie oraz w „Modelu
finansowania Koalicji przez Członków Koalicji” stanowiącym Załącznik nr 5 do
Regulaminu (dalej zwanych „Dokumentami Koalicji”) uchwalane są większością 2/3
głosów oddanych, przy udziale co najmniej ½ wszystkich Członków Koalicji.

2.

Propozycje zmian w zapisach Dokumentów Koalicji przesyłane będą do rozpatrzenia
Członkom Koalicji mailem, minimum 7 dni przed planowanym terminem podjęcia
uchwały.
§8
Plan działań i sposób finansowania Projektu

1.

Plan działań na dany rok wraz ze sposobem ich finansowania przygotowywany jest
wspólnie przez Prezydium oraz Akademię i Spółkę oraz jest przedstawiany na
Spotkaniu Członków Koalicji.

2.

Działania realizowane w ramach Projektu finansowane są przez Członków Koalicji.
Akademia i Spółka mogą również pozyskiwać środki zewnętrze na działania związane z
realizowaniem Projektu.

3.

Wysokość wsparcia finansowego na rzecz Projektu określa „Model finansowania
Projektu przez Członków Koalicji stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu.”
§9
Postanowienia Końcowe

1.

Działania w ramach Projektu są realizowane w sposób przejrzysty i podawane są do
wiadomości
opinii
publicznej
za
pośrednictwem
strony
internetowej
www.liderzyprobono.pl

2.

Zasady działania w ramach Projektu są ustalane przez Członków Koalicji w oparciu o
partnerskie i demokratyczne zasady.

10

3.

Zakończenie Projektu i rozwiązanie Koalicji następuje na mocy uchwały Członków
Koalicji podjętej większością 2/3 głosów oddanych, przy udziale co najmniej ½
wszystkich Członków Koalicji. Niezależnie od powyższego, Koalicja rozwiązuje się, a
Projekt uznaje się za zakończony z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, w
którym Akademia zawiadomi na piśmie wszystkich Członków Koalicji o zakończeniu
Projektu.

4.

Na potrzeby Projektu zostało opracowane oraz będzie wykorzystywane własne logo
Projektu.

5.

Wszelkie zawiadomienia kierowane do Akademii zgodnie z Regulaminem, będą
kierowane do Sekretariatu Koalicji, na następujący adres:
Adres: Inwestycje Społeczne Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 20/22 m 41, 00-590
Warszawa
Mail: p.kamyk@inwestycjespoleczne.pl

Regulamin został przyjęty uchwałą Członków Koalicji w dniu 18 lipca 2016 roku.

Załączniki:
1.

Załącznik nr 1 - Wniosek Zgłoszeniowy do Projektu Koalicja „Liderzy Pro Bono”.

2.

Załącznik nr 2 - Logo Projektu Koalicja „Liderzy Pro Bono”.

3.

Załącznik nr 3 - Apel „Czas biznesu, czas pomagania”.

4.

Załącznik nr 4 – Umowa o Udział w Projekcie

5.

Załącznik nr 5 - Model finansowania Projektu przez Członków Koalicji.

6.

Załącznik nr 6 – Zawiadomienie o oddelegowaniu Wolontariusza.
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