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Regulamin przyznawania tytułu 

Ambasadora Życia i Rodziny 

Celem nadawania tytułu Ambasadora Życia i Rodziny jest uhonorowanie znanych i szanowanych 
osób publicznych które swoją postawą życiową, przykładem osobistym, zaangażowaniem społecznym czy 
też deklaracjami publicznymi bronią uniwersalnej wartości życia  ludzkiego i naturalnych praw rodziny. 
Jest to również program mający na celu podjęcie możliwie szerokiej współpracy Centrum Inicjatyw dla 
Życia i Rodziny oraz współpracujących z Centrum osób i środowisk lokalnych z Ambasadorem, w celu 
wzmocnienia przekazu kierowanego do opinii publicznej.  

Tytuł Ambasadora Życia i Rodziny jest przyznawany osobom cieszącym się powszechnym 
szacunkiem i autorytetem np.: księżom biskupom, księżom, naukowcom, ludziom mediów, artystom, 
sportowcom, nauczycielom, przedsiębiorcom, dziennikarzom itp. Osoby te, poprzez możliwość 
szerokiego oddziaływania społecznego mogą w znaczący sposób przyczyniać się do pożądanej zmiany 
postaw społecznych. Udzielanie przez nie wsparcia inicjatywom prorodzinnym i „pro life”, świadczy o 
sile i prestiżu takich działań oraz czyni społeczeństwo coraz bardziej wrażliwym na tę tematykę. Dlatego 
też z Ambasadorami Życia i Rodziny warto i należy rozwijać współpracę na wszelkich możliwych polach. 
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I. Ambasador Życia i Rodziny jest tytułem honorowym przyznawanym osobom publicznym wyłonionym 
przez Kapituły regionalne powoływane przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

II. Właścicielem praw do tytułu Ambasadora Życia i Rodziny jest Centrum Wspierania Inicjatyw dla 
Życia i Rodziny. 

III. KApITUłA RegIOnAlnA 

1. Kapituła regionalna składa się z przedstawicieli (po jednej osobie) komitetów organizujących 
„Marsze dla Życia i Rodziny” w miastach na terenie danego województwa. 

2. W skład Kapituły regionalnej wchodzi każdorazowo przedstawiciel Centrum Wspierania 
Inicjatyw dla Życia i Rodziny, wskazany przez prezesa Centrum. 

3. Członek Kapituły wskazany przez prezesa CWIdŻiR nie może zostać przewodniczącym 
Kapituły regionalnej. 

4. Kapituła regionalna działa w pełnej współpracy z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i 
Rodziny.

5. powołanie Kapituły na szczeblu regionu (województwa), dokonuje się podczas spotkania 
regionalnego przedstawicieli komitetów organizujących Marsze dla Życia i Rodziny na terenie 
danego województwa, na podstawie podpisania odpowiedniego Aktu powołania Kapituły 
regionalnej Tytułu Ambasadora Życia i Rodziny. Spotkanie konstytuujące powołanie Kapituły 
regionalnej zwoływane jest przez prezesa CWIdŻiR lub uprawnione przez niego osoby 
reprezentujące CWIdŻiR lub środowisko lokalne.

6. Kapituła regionalna wybiera przewodniczącego zwykłą większością głosów spośród członków, z 
zastrzeżeniem par. III, pkt 3. Jeśli podczas głosowania głosy rozkładają się po równo, decydujący 
głos ma członek kapituły wskazany przez prezesa CWIdŻiR, który pełni rolę przewodniczącego 
pierwszego posiedzenia Kapituły.  

7. Kapituła pod kierunkiem przewodniczącego ustala zasady swojej pracy, tj. sposób przyjmowania 
kandydatur (korespondencja elektroniczna, papierowa, mieszana), kalendarz spotkań, tryb 
rozpatrywania kandydatur itp., w ramach określonych przez niniejszy Regulamin, prezesa 
CWIdŻiR lub upełnomocnionego przez prezesa CWIdŻiR koordynatora projektu. 

8. Członkowie Kapituły poprzez wejście w jej skład akceptują zasady określone w niniejszym 
Regulaminie, zobowiązują się do wspólnego działania w taki sposób, aby dotrzymywać 
priorytetów, zasad i terminów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz wskazań prezesa 
CWIdŻiR. 

9. W razie przedłużającej się bierności Kapituły, prezes CWIdŻiR, pomimo zgłaszanych wobec 
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niej ponagleń i zachęt, po 30 dniach od pierwszego ponaglenia ma prawo zwoływania posiedzenia 
pod swoim przewodnictwem lub osoby przez siebie upełnomocnionej celem podjęcia lub 
kontynuacji prac Kapituły.

10. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równowagi głosów, głos 
rozstrzygający posiada przewodniczący. 

11. posiedzenia Kapituły mogą odbywać się z bezpośrednim udziałem członków lub za pomocą 
narzędzi elektronicznych.  

12. posiedzenia Kapituły, z zastrzeżeniem pkt 9, są zwoływane przez przewodniczącego najpóźniej 
na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

13. przewodniczący zawiadamia członków Kapituły o terminie i miejscu posiedzenia telefonicznie, 
listownie, za pomocą poczty e-mail lub w inny skuteczny sposób. 

14. Z odbytych posiedzeń i głosowań Kapituły, przewodniczący lub wskazany przez niego członek 
Kapituły przygotowuje sprawozdanie i przesyła je w formie papierowej lub elektronicznej (skan) 
wraz z załącznikami (podjęte uchwały) do CWIdŻiR. 

15. Kapituła zostaje powołana na czas nieokreślony i istnieje do momentu jej rozwiązania przez 
Zarząd CWIdŻiR, po formalnym uznaniu przez Zarząd CWIdŻiR zrealizowania zadań do 
jakich Kapituła została powołana. 

16. Członkostwo w Kapitule regionalnej ma charakter honorowy i nie wiąże się z gratyfikacjami 
finansowymi i rzeczowymi. 

IV. ZADAnIA KApITUły:

1. przyjmowanie kandydatur do tytułu Ambasadora Życia i Rodziny, proponowanych i 
rekomendowanych przez poszczególnych członków Kapituły oraz Zarząd Centrum Wspierania 
Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

2. Rozpatrywanie i analiza kandydatur do tytułu Ambasadora Życia i Rodziny. 

3. przesyłanie wypełnionej Karty Rekomendacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszego 
Regulaminu, do prezesa Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny (forma pisemna 
lub elektroniczna). Uzasadnienie kandydatury nie powinno przekraczać pół strony maszynopisu, 
tj. 1000 znaków. 

4. przygotowanie (wspólnie z CWIdŻiR) pism do kandydatów z wyjaśnieniem idei tytułu 
Ambasadora i prośbą o jego przyjęcie.
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5. Wręczenie kandydatowi ww. pisma z prośbą o przyjęcie tytułu Ambasadora Życia i Rodziny. 

6. Ustalenie (wspólnie z CWIdŻiR i kandydatem) terminu, formy i miejsca publicznego ogłoszenia 
przyznania kandydatowi tytułu Ambasadora

7. Utrzymywanie z Ambasadorem trwałych relacji bieżących. 

V. ZASADy nADAWAnIA I ODbIeRAnIA TyTUłU AMbASADORA ŻyCIA I RODZIny

1. Tytuł Ambasadora Życia i Rodziny przyznają kapituły regionalne w porozumieniu z Centrum 
Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie.

2. Tytuł Ambasadora Życia i Rodziny nie może być przyznawany politykom pełniącym funkcje 
publiczne w momencie przyznawania tj.: radnym wszystkich szczebli samorządu, wójtom, 
burmistrzom, prezydentom, starostom, posłom, senatorom, członkom Rządu Rp oraz 
prezydentowi Rp. 

3. Tytuł Ambasadora Życia i Rodziny jest przyznawany na czas określony, tj. 12 miesięcy od daty 
narodowego Dnia Życia, czyli 24 marca. 

4. Tytuł Ambasadora Życia i Rodziny przyznawany jest kandydatom, którzy w formie pisemnej 
potwierdzą zgodę przyjęcia tytułu. 

5. najpóźniej na 30 dni przed dniem 24 marca roku następującego po roku w którym został 
przyznany danej osobie tytuł Ambasadora, Kapituła regionalna wraz z prezesem CWIdŻiR 
dokonuje oceny współpracy z Ambasadorem i podejmuje decyzję o jej zakończeniu lub 
wystąpieniu do Ambasadora z propozycją nadania tytułu na kolejny rok lub dożywotnio.  

6. W trakcie okresu obowiązywania ważności tytułu Ambasadora Życia i Rodziny, w uzasadnionych 
przypadkach Zarząd CWIdŻiR może w następującym trybie podjąć decyzję o odebraniu danej 
osobie tytułu Ambasadora: 

• na wniosek Kapituły regionalnej, podjęty bezwzględną większością głosów, po przedstawieniu 
przez Kapitułę pisemnego uzasadnienia, 

• z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii właściwej Kapituły regionalnej. 

7. Tytuł Ambasadora Życia i Rodziny potwierdzany jest każdorazowo dyplomem wręczanym 
osobie wyróżnionej. 

8. Tytuł Ambasadora Życia i Rodziny ma charakter honorowy i nie wiąże się z żadnymi 
gratyfikacjami finansowymi i rzeczowymi. 
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VI. pROMOCJA pROgRAMU

1. Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny na ogólnodostępnej stronie www na bieżąco 
publikuje i aktualizuje listę Ambasadorów Życia i Rodziny. 

2. CWIdŻiR informuje o programie media ogólnopolskie.

3. przewodniczący Kapituły regionalnej lub osoba przez niego wskazana informuje o prowadzonym 
programie media regionalne.

4. CWIdŻiR wspiera Kapituły regionalne w przygotowaniu materiałów prasowych dla kapituł 
regionalnych w celu ich dalszego rozpowszechniania w mediach lokalnych.

VII. Formy współpracy z Ambasadorem 

1. Zapraszanie Ambasadorów do udziału w przygotowywaniu 

2. i przeprowadzaniu działań oraz wydarzeń prorodzinnych.

3. Udział Ambasadorów w debatach publicznych.

4. Inspirowanie Ambasadorów do udzielania publicznych wypowiedzi promujących postawy 
prorodzinne.

5. przygotowywanie i/lub konsultacje artykułów prasowych dotyczących spraw rodziny i ochrony 
życia.

6. Konsultacje przygotowywanych materiałów o charakterze specjalistycznym.

7. Inspirowanie do publicznej krytyki działań i inicjatyw skierowanych przeciwko życiu i rodzinie.

8. Informowanie Ambasadorów o bieżącej działalności środowisk lokalnych oraz Centrum 
Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny (np. newsletter dla Ambasadorów).

9. Organizowanie spotkań z Ambasadorami  (szkolenia, prelekcje, warsztaty).

10. powołanie „Krajowej Kapituły Ambasadorów” przyznającej nagrody,  wyróżnienia itp. 

11. Inne możliwe formy aktywności Ambasadorów służące obronie wartości życia ludzkiego i praw 
rodziny. 


