
Regulamin przyznawania nagrody 

Menedżer- Spółdzielca 
 

§ 1 

 „Menedżer-Spółdzielca” to nagroda spółdzielcza, ustanowiona uchwałą Krajowej 

Rady Spółdzielczej w 1999 r., przyznawana 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  pozytywnego  wizerunku  w 

społeczeństwie. 

§ 2 

Kryteria oceny kandydatów zgłaszanych  do nagrody: 

 wprowadzanie i  stosowanie nowoczesnych sposobów produkcji, zarządzania i 

marketingu; 

 stabilny rozwój spółdzielni i osiąganie dobrych wyników ekonomicznych; 

 solidne wywiązywanie się z zobowiązań wobec kontrahentów; 

 dbałość o  podnoszenie  wiedzy i umiejętności pracowników; 

 inwestowanie  w rozwój spółdzielni  i tworzenie nowych miejsc pracy; 

 troska o  poprawę warunków pracy pracowników; 

 regularne opłacanie  składek na rzecz Krajowej  Rady Spółdzielczej; 

 prenumerowanie magazynu „Tęcza Polska” minimum od 2 lat lub 

zaprenumerowanie 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 w porozumieniu ze 

związkami rewizyjnymi. 

§ 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 nagrody 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 nagrody 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. 

http://www.krs.com.pl/


§ 6 

Do zadań Kapituły należą: 

 rozpatrzenie i zaopiniowanie zgłoszonych wniosków; 

 wskazanie laureatów wyróżnień: „Menedżer-Spółdzielca” i „Prymus Roku”. 

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 wyróżnienie „Menedżer - Spółdzielca” jest 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. 

 


