
WYTYCZNE DOTYCZĄCE FOUNDERS CLUB W POSZCZE-
GÓLNYCH KRAJACH LUB GRUPACH KRAJÓW

Celem programu dōTERRA Founders Club, czyli Klubu Założycieli, jest identyfikowanie i nagradzanie 
najlepszych konsultantów Wellness Advocate, którzy odgrywają kluczową rolę w otwieraniu i 
konsekwentnym budowaniu rynku w danym regionie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W poszczególnych krajach lub w grupach krajów w regionie EMEA obowiązują następujące wytyczne 
dotyczące Founders Club:

• Konsultant Wellness Advocate, który w ciągu trzech kolejnych miesięcy spełni wszystkie wymagania, 
zostanie uznany za kwalifikującego się Założyciela w danym kraju lub grupie krajów. Aby zakwalifikować 
się do puli premii Founders Club w danym kraju lub grupie krajów, kwalifikujący się Założyciel musi 
utrzymać wszystkie wymagania dotyczące rangi Gold przez 10 z 12 miesięcy w roku kalendarzowym. 
W przypadku rangi Platinum i Diamond wymagania należy utrzymać przez 9 z 12 miesięcy. W części 
„Zasady Founders Club” poniżej przedstawione zostały konkretne przykłady związane z tym, kiedy 
należy spełnić wymagania przez trzy kolejne miesiące w roku kalendarzowym.

• WYMAGANIA DOTYCZĄCE RANGI GOLD (sprawdź kraj lub grupę krajów w tabeli poniżej)  
Aby zakwalifikować się jako Założyciel, konsultant Wellness Advocate musi osiągnąć rangę Gold i 
mieć w danym kraju lub w grupie krajów co najmniej trzech osobiście zarejestrowanych członków z 
rangą Premier, z których każdy musi mieć obrót organizacyjny przekraczający 5000 OV. Konsultant 
Wellness Advocate może mieć także innych członków, dzięki którym kwalifikuje się do rangi Gold, ale 
aby zakwalifikować się jako Założyciel, musi jednocześnie mieć w danym kraju lub w grupie krajów 
tych trzech osobiście zarejestrowanych członków z rangą Premier, z których każdy musi mieć obrót 
organizacyjny przekraczający 5000 OV. Obroty zostaną zweryfikowane na poziomie Wykonawczym. 

• WYMAGANIA DOTYCZĄCE RANGI PLATINUM (sprawdź kraj lub grupę krajów w tabeli poniżej)  
Aby zakwalifikować się jako Założyciel, konsultant Wellness Advocate musi osiągnąć rangę Platinum 
i mieć w danym kraju lub w grupie krajów co najmniej trzech osobiście zarejestrowanych członków 
z rangą Silver, z których każdy musi mieć obrót organizacyjny przekraczający 9000 OV. Konsultant 
Wellness Advocate może mieć także innych członków, dzięki którym kwalifikuje się do rangi Platinum, 
ale aby zakwalifikować się jako Założyciel, musi jednocześnie mieć w danym kraju lub w grupie krajów 
tych trzech osobiście zarejestrowanych członków, z których każdy musi mieć obrót organizacyjny 
przekraczający 9000 OV. Obroty zostaną zweryfikowane na poziomie Elitarnym. 

• WYMAGANIA DOTYCZĄCE RANGI DIAMOND (sprawdź kraj lub grupę krajów w tabeli poniżej)  
Aby zakwalifikować się jako Założyciel, konsultant Wellness Advocate musi osiągnąć rangę Diamond 
i mieć w danym kraju lub w grupie krajów co najmniej czterech osobiście zarejestrowanych członków 
z rangą Silver, z których każdy musi mieć obrót organizacyjny przekraczający 9000 OV. Konsultant 
Wellness Advocate może mieć także innych członków, dzięki którym kwalifikuje się do rangi Diamond, 
ale aby zakwalifikować się jako Założyciel, musi jednocześnie mieć w danym kraju lub w grupie krajów 
tych czterech osobiście zarejestrowanych członków, z których każdy musi mieć obrót organizacyjny 
przekraczający 9000 OV. Obroty zostaną zweryfikowane na poziomie Elitarnym. 

• Założyciele otrzymają jeden udział z puli Founders Club w danym kraju lub grupie krajów. Pula ta składa 
się z 0,5% całkowitej wartości obrotu podlegającemu prowizji w kwalifikacyjnym roku kalendarzowym, 
który dzielony jest przez liczbę Założycieli (patrz tabela poniżej).

• Gdy zajęte zostaną wszystkie pozycje Założycieli w danym kraju lub grupie krajów, Founders Club w tym 
kraju lub grupie krajów zostanie zamknięty (sprawdź liczbę pozycji w danym kraju lub grupie krajów w 
tabeli poniżej).



Kraj lub grupa krajów Liczba pozycji Założycieli
w danym kraju lub grupie krajów

Krajowe 
wymagania 

dotyczące rangi
Data rozpoczęcia

Litwa [ZAMKNIĘTY]
Estonia [ZAMKNIĘTY]
Łotwa [ZAMKNIĘTY]

5 Gold 01.06.2017

Bułgaria 5 Gold 01.01.2023

Rumunia [ZAMKNIĘTY] 
Mołdawia (GAC) [ZAMKNIĘTY] 10 Platinum 01.09.2017

Grecja
Cypr
Malta

7 Gold 01.06.2017

Czechy
Słowacja 10 Platinum 01.06.2017

Węgry [ZAMKNIĘTY] 5 Platinum 01.06.2017

Bośnia i Hercegowina (GAC)
Chorwacja
Słowenia

5 Platinum 01.09.2017

Polska [ZAMKNIĘTY] 10 Gold 01.06.2017

Austria [ZAMKNIĘTY] 5 Diamond 01.06.2017

Belgia
Luksemburg 7 Gold 01.06.2017

Szwajcaria
Liechtenstein 5 Diamond 01.06.2017

Francja
Andora
Monako

15 Gold 01.06.2017

Niemcy [ZAMKNIĘTY] 17 Diamond 01.06.2017

Irlandia 5 Gold 01.06.2017

Włochy [ZAMKNIĘTY] 15 Gold 01.06.2017

Holandia 7 Platinum 01.06.2017

Islandia
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja

10 Platinum 01.06.2017

Portugalia [ZAMKNIĘTY] 5 Gold 01.06.2017

Hiszpania 10 Gold 01.06.2017

Wielka Brytania 10 Platinum 01.06.2017

Izrael [ZAMKNIĘTY] 5 Gold 01.06.2017

Rosja [ZAMKNIĘTY] 30 Gold 01.01.2020

Afryka Południowa 20 Gold 01.10.2019



ZASADY FOUNDERS CLUB

• W przypadku danego kraju lub grupy krajów dōTERRA może w dowolnym momencie i według własnego uznania określić 
inne wymagania niezbędne do zakwalifikowania się jako Założyciel w ramach Founders Club. Wymagania te mogą 
obejmować, ale nie ograniczają się do wymagań dotyczących ciągłego postępu lub wymagań dotyczących wyników, takich 
jak osiągnięcie premii Power of 3 lub wykazanie przez Założyciela aktywności podejmowanych w danym kraju lub grupie 
krajów. „Aktywność” może być szczegółowo zdefiniowana za pomocą wymagań związanych z takimi obszarami jak: bycie 
mentorem, osobiste rejestrowanie i rozwijanie poszczególnych osób w danym kraju lub grupie krajów, organizowanie 
spotkań na danym rynku lub uczestniczenie w spotkaniach na danym rynku. 

• Założyciel powinien być tą osobą, która buduje potencjalnie kwalifikujące się konto konsultanta Wellness Advocate. Konta 
konsultantów Wellness Advocate, które budowane są przez członka rodziny lub znajomego w imieniu innej osoby, się nie 
kwalifikują się.  

• Konto konsultanta Wellness Advocate może kwalifikować się do pozycji Założyciela tylko wtedy, gdy kwalifikacja została 
osiągnięta za pomocą obrotu, który można wykazać. Korzystanie z metody płatności konsultanta Wellness Advocate na 
kilku kontach musi być wykazane jako zamówienia dla osób innych niż konsultant Wellness Advocate. W takim przypadku 
wymagany będzie dowód spłaty na rzecz konsultanta Wellness Advocate wystawiony przez odbiorcę. 

• W danym kraju lub grupie krajów pojedyncza osoba może zajmować wyłącznie jedną pozycję Założyciela. Członkostwo 
w Founders Club stanowi nagrodę za osobiste i indywidualne wysiłki. Konsultant Wellness Advocate może jednak 
zakwalifikować się do pozycji Założyciela w każdym kraju lub grupie krajów, w którym istnieje Founders Club. 

• W związku z tym, że założyciel musi utrzymać swoją kwalifikację przez 10 z 12 miesięcy w każdym roku kalendarzowym dla 
rangi Gold lub 9 z 12 miesięcy dla rangi Platinum i Diamond, obowiązują dodatkowo następujące zasady: 

• W przypadku kwalifikacji w pierwszym roku trzy kolejne miesiące, które kwalifikują do pozycji Założyciela, wliczają 
się również do corocznych wymagań dotyczących utrzymania wymagań w roku kalendarzowym. Jeśli pierwsze trzy 
miesiące roku kwalifikacyjnego to październik, listopad i grudzień, Założyciel kwalifikuje się do premii w ramach 
Founders Club w danym roku (sprawdź przykład w tabeli “Łączna liczba pozostałych miesięcy karencji” poniżej).  

 

• Utrzymanie wymagań dla pozycji Założyciela resetuje się na początku każdego roku kalendarzowego.  

• WYMAGANIA DOTYCZĄCE CIĄGŁEGO POSTĘPU: Oczekuje się, że każdy założyciel będzie rozwijał swoją organizację 
dōTERRA i pomagał w tym innym, a także, że wraz z rozwojem i dojrzałością poszczególnych krajów lub grup krajów, 
członkowie Founders Club również będą dojrzewali i się rozwijali. Jak wspomniano powyżej, wymagania dotyczące 
ciągłego postępu w ramach Founders Club w dowolnym kraju lub grupie krajów mogą zostać ogłoszone i zastosowane w 
dowolnym momencie. Wymagania mogą się różnić w zależności od kraju lub grupy krajów.  

• Konto konsultanta Wellness Advocate kwalifikującego się Założyciela musi cieszyć się w dōTERRA dobrą opinią. Przypadki 
poważnych naruszeń zasad lub procedur, a także wszelkich nieetycznych zachowań biznesowych należy rozwiązać 
ku zadowoleniu dōTERRA. W takim przypadku dōTERRA zastrzega sobie prawo do bezterminowego opóźnienia lub 
odroczenia płatności w ramach Founders Club dla kwalifikującego się Założyciela do momentu, gdy konto tego Założyciela 
nie odzyska dobrej opinii.
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Kwalifikująca ranga
Zakwalifikuj się* jako Założyciel przed:

marcem czerwcem wrześniem grudniem

GOLD 2 1 0 0

PLATINUM 3 2 1 0

DIAMOND 3 2 1 0

* Aby się zakwalifikować, konsultant Wellness Advocate musi utrzymać określoną rangę przez trzy kolejne miesiące.

ŁĄCZNA LICZBA POZOSTAŁYCH MIESIĘCY KARENCJI


