
Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia 

Złoty Laur Spółdzielczości 

§ 1 

 

Wyróżnienie przyznawane jest na mocy Uchwały Zgromadzenia Ogólnego KRS z 2010 

r. Celem przyznawania tego wyróżnienia jest wyrażenie uznania, a także 

uhonorowanie 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. 

§ 2 

 

Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie „Złotego Lauru Spółdzielczości” brany 

będzie pod uwagę ciągły i systematyczny charakter działań oraz ich konkretne 

przejawy i rezultaty: działające placówki kulturalne, czynne obiekty sportowe, 

prowadzone zespoły artystyczne, organizowane imprezy, środki przeznaczone na 

sponsorowanie instytucji  i twórców kultury, placówek oświatowo-wychowawczych 

oraz organizacji pozarządowych i klubów sportowych.  

Spółdzielnia, której działalność kulturalno-społeczna, podlega kwalifikacji do 

wyróżnienia, powinna prenumerować magazyn „Tęcza Polska” - minimum od 2 lat lub 

zaprenumerować magazynu „Tęcza Polska” w roku zgłoszenia do wyróżnienia, 

minimum na 2 lata. 

§ 3 

Uprawnieni do zgłaszania kandydatów są: 



 Prezydium Zgromadzenia Ogólnego KRS; 

 Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej; 

 spółdzielcze związki rewizyjne; 

 pełnomocnicy wojewódzcy  Krajowej Rady Spółdzielczej; 

§ 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  

15 maja, pod adresem: Centrum Informacji i Promocji KRS, ul Jasna 1, pokój 222c, 00-

950 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 należy: 

 przyjmowanie, rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków; 

 wytypowanie kandydatów do wyróżnień. 



 

Decyzję Kapituła przyjmuje w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych na 

posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

kapituły. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie 

§ 7 

Przyznane przez Kapitułę „Złote Laury Spółdzielczości” są wręczane ich laureatom 

podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. 


