
Regulamin przyznawania nagrody 

Oskar Spółdzielczości Polskiej 

 

§ 1 

„Oskar Spółdzielczości Polskiej” to najwyższe  honorowe  wyróżnienie spółdzielcze 

przyznawane za zasługi w popularyzowaniu idei i wartości spółdzielczych, za wieloletnią pracę 

i zasługi dla rozwojowi  spółdzielczości 

§ 2 

Tytuł ,,Oskar Spółdzielczości Polskiej” przyznawany jest: politykom, parlamentarzystom,  

działaczom państwowym, samorządowym  społecznym  i gospodarczym zasłużonych dla 

spółdzielczości. Laureatami  mogą być zarówno obywatele polscy, jak i działacze 

międzynarodowego  ruchu spółdzielczego, szczególnie zasłużeni dla umacniania 

spółdzielczej solidarności oraz współpracy  z polską  spółdzielczością. Instytucje spółdzielcze, 

których przedstawiciele są nominowani do wyróżnienia, powinny prenumerować magazyn 

„Tęcza Polska” minimum od 2 lat lub zaprenumerować w roku zgłoszenia do wyróżnienia 

minimum na okres 2 lat. 

§ 3 

Upoważnieni do zgłaszanie kandydatów wyróżnienia „Oskar Spółdzielczości Polskiej” są: 

 Prezydium Zgromadzenia Ogólnego KRS; 

 Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej; 

 spółdzielcze związki  rewizyjne; 

 pełnomocnicy Krajowej Rady Spółdzielczej w porozumieniu ze związkami rewizyjnymi. 

Instytucje zgłaszające kandydatów powinny prenumerować magazyn „Tęcza Polska” minimum 

od 2 lat lub zaprenumerować w roku zgłoszenia do wyróżnienia minimum na okres 2 lat. 

§ 4 

Wzór wniosku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu jest dostępny na stronie 

internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej: www.krs.com.pl 



Wypełniony wniosek o przyznanie wyróżnienia należy składać w terminie do 31 maja, pod 

adresem: Centrum Informacji i Promocji KRS, ul Jasna 1, pokój 222c, 00-013 Warszawa. 

§ 5 

Złożone wnioski o przyznanie wyróżnień rozpatruje  Kapituła  powołana przez Zarząd Krajowej 

Rady Spółdzielczej. W skład Kapituły wchodzą: 

 przedstawiciel  Prezydium Zgromadzenia Ogólnego KRS; 

 przedstawiciel Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej; 

 przedstawiciel  Komisji Samorządu Spółdzielczego  i Promocji KRS. 

Obsługę organizacyjną Kapituły prowadzi Centrum Informacji i Promocji KRS. Członkom 

Kapituły przysługuje zwrot kosztów dojazdu. Kapituła wybiera, w głosowaniu jawnym, ze 

swojego składu  przewodniczącego  oraz sekretarza. 

§ 6 

Do zadań Kapituły należą: 

 rozpatrzenie i zaopiniowanie zgłoszonych wniosków; 

 wskazanie laureatów wyróżnień „Oskar Polskiej Spółdzielczości”. 

Kapituła przyjmuje decyzje,  w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych na 

posiedzeniu. W przypadku równej liczny głosów, decyduje  głos przewodniczącego Kapituły. 

Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie. 

§ 7 

Przyznane przez Kapitułę wyróżnienia „Oskar Polskiej Spółdzielczości” są wręczane podczas 

uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Wyróżnienia przyznawane są  

i wręczane raz w roku. W sytuacjach nadzwyczajnych mogą być przyznawane i wręczane w 

innych terminach. 

 


