
Regulamin przyznawania wyróżnień spółdzielczych 
g „Prymus Spółdzielczości”, 
g „Menedżer - Spółdzielca”, 
g,,Lider Spółdzielczości Polskiej”, 
g „Złoty Laur Spółdzielczości”, 
g „Samorządowiec - Spółdzielca”

§ 1.
Wyróżnienia Krajowej Rady Spółdzielczej przyznawane są w trybie niniejszego regulaminu.

§ 2.
„Prymus Spółdzielczości” - to wyróżnienie ustanowione przez Krajowa Radę Spółdzielczą w 1999 r. Przy-
znawane jest  corocznie najlepszym spółdzielcom, bez względu na zajmowane przez nich stanowisko  
i pełnioną funkcję, za szczególne osiągnięcia i wieloletnią wzorową pracę.

§ 3.
Kryteria oceny kandydatów zgłaszanych  do wyróżnienia „Prymus Spółdzielczości”:
g osiąganie wymiernych sukcesów na  swoim stanowisku pracy i solidne wywiązywanie się 
   z obowiązków;
g systematyczne podnoszenie swojej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych;
g przestrzeganie zasad spółdzielczej solidarności i kultury pracy; 
g życzliwy stosunek do kolegów (klientów, interesantów).

§ 4.
 „Menedżer-Spółdzielca” - to wyróżnienie spółdzielcze, ustanowione uchwałą Zarządu Krajowej Rady 
Spółdzielczej nr 549/99 z dnia 15 maja 1999 r.  Przyznawane jest corocznie najlepszym spółdzielcom, 
pełniącym kierownicze stanowiska, za sprawne zarządzenie, za szczególne osiągnięcia gospodarcze, za 
wymierny wkład w rozwój i unowocześnianie spółdzielczości oraz w jej promowanie i  kształtowanie  po-
zytywnego  wizerunku  w społeczeństwie.

§ 5.
Kryteria oceny kandydatów zgłaszanych  do wyróżnienia „Menedżer- Spółdzielca”:
g wprowadzanie i  stosowanie nowoczesnych sposobów produkcji, zarządzania i marketingu;
g stabilny rozwój  spółdzielni oraz osiąganie  dobrych wyników ekonomicznych;
g solidne wywiązywanie się z zobowiązań wobec kontrahentów;
g dbałość o  podnoszenie  wiedzy i umiejętności pracowników;
g inwestowanie  w rozwój spółdzielni  i tworzenie nowych miejsc pracy;
g troska o  poprawę warunków pracy pracowników.

§ 6.
„Lider Spółdzielczości Polskiej” to najwyższe  honorowe  wyróżnienie spółdzielcze ustanowione Uchwałą 
Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej nr 23/2000 z dnia 25 lutego 2000 r. Przyznawane jest za wybitne 
zasługi na płaszczyźnie popularyzowania idei i wartości spółdzielczych, za wieloletnią pracę i zasługi dla 
rozwojowi  spółdzielczości.

§ 7.
Tytuł ,,Lider Spółdzielczości Polskiej” przyznawany jest: politykom, parlamentarzystom, działaczom pań-
stwowym, samorządowym, społecznym  i gospodarczym oraz spółdzielcom szczególnie zasłużonym dla 
rozwoju ruchu spółdzielczego. Laureatami mogą być zarówno obywatele polscy, jak i działacze międzyna-
rodowego ruchu spółdzielczego.  

§ 8.
Wyróżnienie „Lider Spółdzielczości Polskiej” może być przyznane spółdzielcom, którzy wcześniej byli już 
laureatami wyróżnień „Prymus Spółdzielczości” i „Menedżer- Spółdzielca” lub jednego z nich.



§ 9.
Krajowa Rada Spółdzielcza przyznaje wyróżnienie „Złoty Laur Spółdzielczości” ustanowione na mocy Uchwały 
Zgromadzenia Ogólnego KRS 11/2010 z 1 lipca 2010 r. Celem przyznawania  tego wyróżnienia jest uhonoro-
wanie spółdzielni lub osoby fizycznej za aktywny i twórczy udział w rozwijaniu życia społeczno - kulturalnego, 
za sponsorowanie  kultury i  jej twórców, za wspieranie   organizacji społecznych  oraz  klubów sportowych  na 
terenie spółdzielni i w lokalnym środowisku.

§ 10.
Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie „Złotego Lauru Spółdzielczości” brany jest pod uwagę ciągły i sys-
tematyczny charakter działań oraz ich konkretne przejawy i rezultaty: działające placówki kulturalne, czynne 
obiekty sportowe, prowadzone zespoły artystyczne, organizowane imprezy, środki przeznaczone na sponso-
rowanie instytucji  i twórców kultury, placówek oświatowo-wychowawczych oraz organizacji pozarządowych i 
klubów sportowych.

§ 11.

Krajowa Rada Spółdzielcza przyznaje wyróżnienie „Samorządowiec -Spółdzielca”. Jest ono wyrazem uznania 
dla działaczy  samorządowych, radnych, posłów, senatorów i polityków za ich aktywną i owocną współpracę 
ze spółdzielniami, za wspieranie i obronę spółdzielczości, za docenianie jej roli w rozwoju społeczno-gospo-
darczym i kulturalnym środowisk lokalnych, za podejmowanie wspólnych ze spółdzielcami, działań mających 
na celu kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwijanie demokracji. 

§ 12.
Kandydatów do wyróżnień mogą zgłaszać:
g związki spółdzielcze;
g spółdzielnie i organizacje spółdzielcze.

§ 13.
Podmiot zgłaszający kandydata do wyróżnienia powinien wnieść opłatę związaną z pokryciem kosztów zaku-
pu statuetek w wysokości określonej przez Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej. 

§14.
Spółdzielnie i organizacje spółdzielcze, które zgłaszają wnioski oraz spółdzielnie i organizacje, które zgłaszane 
są we wnioskach lub zgłaszane przez nich osoby  do wyróżnień, powinny systematycznie opłacać składki na 
Krajową Radę Spółdzielczą oraz prenumerować miesięcznik „Tęcza Polska”, co najmniej przez pełne 3 lata przed 
rokiem złożenia wniosku.

§ 15.
Formularz wniosku zgłoszenia do wyróżnienia stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu jest do-
stępny na stronie internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej:  www.krs.com.pl

Wypełniony wniosek o przyznanie wyróżnienia należy składać w terminie do 15 kwietnia, pod adresem: 
Biuro Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, 

ul Jasna 1, 00-013 Warszawa 
lub drogą elektroniczną:  tecza.polska@krs.com.pl

§ 16.

Złożone wnioski o przyznanie wyróżnień rozpatruje Kapituła  powołana przez Zarząd Krajowej Rady Spółdziel-
czej. W skład Kapituły wchodzą:
g przedstawiciel Prezydium Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady     Spółdzielczej;
g przedstawiciel Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej;
g przedstawiciel  Komisji Samorządu Spółdzielczego i Promocji Zgromadzenia  Ogólnego 
    Krajowej Rady Spółdzielczej,
g Dyrektor Biura Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.

Obsługę organizacyjną Kapituły prowadzi Biuro Krajowej Rady Spółdzielczej. Członkom Kapituły przysługuje 
wyłącznie zwrot kosztów dojazdu. Kapituła wybiera, w głosowaniu jawnym, ze swojego składu przewodniczą-
cego.



§ 17.
Do zadań Kapituły należą:
g rozpatrzenie i zaopiniowanie zgłoszonych wniosków;
g wskazanie laureatów wyróżnień

Kapituła podejmuje decyzje,  w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej 
liczny głosów, decyduje głos  Przewodniczącego Kapituły. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie.

§ 18.
g Przyznane przez Zarząd KRS wyróżnienia są wręczane  podczas  uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdziel-

czości.  
g Wyróżnienia przyznawane są i wręczane raz w roku. 
g W sytuacjach szczególnych wyróżnienia mogą być przyznawane przez Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego i Prezesa 

Zarządu Krajowej Rady   Spółdzielczej, przedstawione na najbliższym posiedzeniu Kapituły i wręczane w innych terminach.


