Załącznik do Uchwały nr 32/ 2015
XXV Walnego Zgromadzenia Członków
KZBS w dniu 23.06.2015 r.

Regulamin przyznawania
Honorowej Odznaki im. Franciszka Stefczyka
”Za zasługi dla spółdzielczości bankowej”
§1
1. Honorowa Odznaka im. Franciszka Stefczyka "Za zasługi dla spółdzielczości bankowej" (zwana
dalej Odznaką) jest odznaczeniem określonym w Statucie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych (zwany dalej KZBS) dla podkreślenia zasług osób fizycznych w rozwoju idei spółdzielczości bankowej.
2. Odznaka jest dwustopniowa: srebrna i złota.
§2
1. Odznakę przyznaje się na umotywowany, pisemny wniosek Członka KZBS.
2. Odznaka może zostać przyznana wyłącznie Członkom KZBS lub osobom współpracującym z
Członkiem KZBS oraz KZBS.
§3
Nominowana do Odznaki może być każda osoba fizyczna, niezależnie od jej przynależności do
struktur spółdzielczych czy innych, która zdaniem wnioskodawcy wykazuje się szczególnymi zasługami na rzecz spółdzielczości bankowej, a w szczególności:
1. Czynnie wspiera bank spółdzielczy oraz lokalny rozwój gospodarczy, poprzez współpracę z lokalnymi jednostkami samorządowymi, szkołami, zrzeszeniami itp.
2. Wykazuje się osiągnięciami w pracy zawodowej, organizatorskiej, promocyjnej, stanowiącej
konkretny wkład w rozwój spółdzielczości bankowej w Polsce.
3. Wzorowo i sumiennie wykonuje obowiązki wynikające z pracy zawodowej.
§4
1. Warunkiem przyznania osobie fizycznej srebrnej Odznaki jest minimum 10 lat stażu nienagannej
pracy w spółdzielczości bankowej lub społecznej działalności w organach samorządowych banków spółdzielczych i/lub zrzeszających.
2. Warunkiem przyznania złotej Odznaki jest minimum 15 lat stażu nienagannej pracy w spółdzielczości bankowej lub społecznej działalności w organach samorządowych banków spółdzielczych
i/lub zrzeszających.
3. W przypadku osób współpracujących z Członkiem KZBS Kapituła stosuje kryterium uznaniowe.
§5
1. Przyznanie złotej Odznaki następuje nie wcześniej niż po upływie 5 lat od przyznania Odznaki
srebrnej lub innego odznaczenia spółdzielczego podobnej rangi.
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2. Wręczenia Odznaki i legitymacji dokonuje się zgodnie z Regulaminem Funkcjonowania Kapituły
Odznaczeń KZBS.
§6
1. Wniosek o przyznanie Odznaki powinien zawierać szczegółową informację o osiągnięciach i
zasługach kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem zasług na rzecz banków spółdzielczych
oraz polskiej bankowości spółdzielczej.
2. Jeśli kandydat otrzymał wcześniej odznaczenie niższego stopnia, należy w szczególności wskazać zasługi kandydata po otrzymaniu ostatniej Odznaki.
3. Wzór wniosku o przyznanie odznaczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
§7
Wnioskodawca zobowiązany jest do przesłania wniosku o przyznanie Odznaki w terminie nie krótszym niż dwa miesiące przed planowanym wręczeniem Odznaki.
§8
Odznakę stanowi medal w kształcie okręgu o średnicy 2 cm wykonany w zależności od stopnia z
metalu pozłacanego lub posrebrzanego. Odznaka jest jednostronna, na awersie znajduje się popiersie
Franciszka Stefczyka otoczone napisem ODZNAKA IM. F. STEFCZYKA ZA ZASŁUGI DLA
SPÓŁDZIELCZOŚCI BANKOWEJ, w górnej części okręgu umieszczony jest napis W SŁUŻBIE
SWOJEJ OJCZYŹNIE, w dolnej części okręgu znajduje się logo KZBS, natomiast na bokach okręgu znajdują się kłosy zbóż. Odznaka zawieszana jest na wstążce w kolorze złotym lub zielonym, w
zależności od stopnia Odznaki.
§9
Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
§ 10
Ewidencję osób fizycznych wyróżnionych Odznaką prowadzi Biuro KZBS.
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