REGULAMIN
nadania odznaki „ZASŁUŻONY DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA” ”

§1
1. Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” (KZRS) nadaje odznakę co roku z okazji Międzynarodowego
Dnia Spółdzielczości.
2. W przypadkach szczególnych odznaka może być nadana w innym terminie
(np. jubileusz jednostki organizacyjnej, jubileusz pracownika, inne
szczególne uroczystości).
§2
1. Odznakę nadaje się :
1)
2)
3)

działaczom spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” wyróżniającym się
w działalności samorządowej i legitymującym się co najmniej 10-letnim
stażem działalności w organach samorządowych.
pracownikom jednostek organizacyjnych spółdzielczości „Samopomoc
Chłopska” legitymującym się co najmniej 10-letnim stażem pracy w tych
jednostkach za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej.
Osobom spoza spółdzielczości „SCh” oraz instytucjom i organizacjom,
które wniosły szczególny wkład w jej rozwój.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odznaka może być nadana bez
zachowania określonego kryterium czasu działalności lub pracy.
§3
1. Wnioski o nadanie odznaki z okazji Międzynarodowego Dnia
Spółdzielczości powinny być przedłożone do KZRS w terminie do 30
kwietnia każdego roku.
2. Wnioski o nadanie odznaki związane z jubileuszem powinny być
przedłożone co najmniej na 2 miesiące przed terminem jubileuszu.
§4
Prawo do zgłaszania wniosków o nadanie odznaki przysługuje radom
nadzorczym i zarządom spółdzielni zrzeszonych w KZRS oraz Prezydium Rady
Nadzorczej KZRS (wzór wniosku ustala załącznik do regulaminu ).
§5
Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać :
1) dokładne dane personalne kandydata,
2) dane o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej,
3) uzasadnienie zadania odznaki,
4) inne dane, które mogą mieć wpływ na przyznanie odznaki.
§6
1. Wręczenie odznaki powinno mieć charakter uroczysty.
2. Odznaki wręczają w spółdzielniach i w KZRS członkowie Prezydium Rady
Nadzorczej i Zarządu KZRS oraz pełnomocnicy Zarządu KZRS.

§7
Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
§8
Odznaka jest jednostopniowa.
§9
Fakt nadania lub pozbawienia odznaki ogłasza się w prasie spółdzielczej lub
Biuletynie KZRS oraz odnotowuje się w aktach osobowych pracownika.
§ 10
Opis i wzór odznaki „ZASŁUŻONY DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI ‘SAMOPOMOC
CHŁOPSKA” ” ustala załącznik do regulaminu
§ 11
Zarząd KZRS może pozbawić odznaki osobę wyróżnioną w przypadku popełnienia
czynu wskutek którego stanie się ona niegodna jej posiadania.
§ 12
Ewidencję nadanych odznak prowadzi Zespół Samorządu i Organizacji KZRS.

