Załącznik do Uchwały nr 34/2015
XXV Walnego Zgromadzenia
Członków KZBS w dniu 23.06.2015 r.

Regulamin przyznawania
Złotego Medalu za Zasługi dla Bankowości Spółdzielczej
im. Franciszka Stefczyka
§1
1. Złoty Medal za Zasługi dla Bankowości Spółdzielczej im. Franciszka Stefczyka (zwany
dalej Medalem) jest odznaczeniem określonym w Statucie Krajowego Związku Banków
Spółdzielczych (zwany dalej KZBS) dla podkreślenia zasług banków spółdzielczych,
banków zrzeszających, organizacji działających w środowisku spółdzielczości bankowej i
społeczności lokalnej.
2. Medal przyznawany jest wyłącznie dla banków oraz innych osób prawnych.
3. Medal jest jednostopniowy: złoty.
§2
1. Medal przyznaje się na umotywowany, pisemny wniosek Członka KZBS.
2. Decyzję o przyznaniu Medalu podejmuje Kapituła w formie uchwały podjętej w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
§3
1. Warunkiem przyznania Medalu dla Banku Spółdzielczego jest minimum 50 lat jego
działalności, niezależnie od jego przynależności do KZBS, a także wykazanie jego
szczególnych zasług na rzecz spółdzielczości bankowej.
2. W odniesieniu do Banków Zrzeszających przyjmuje się kryterium uznaniowe.
§4
Warunkiem przyznania Medalu dla organizacji samorządowej oraz innej, działającej w
środowisku spółdzielczości bankowej jest minimum 25-letnia współpraca z bankiem
spółdzielczym lub z sektorem bankowości spółdzielczej.
§5
Wnioskodawca może wnioskować o przyznanie Medalu dla danej jednostki tylko jeden raz.
§6
1.Wniosek o przyznanie Medalu powinien zawierać szczegółową informację o działalności i
zasługach instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem zasług na rzecz banków
spółdzielczych oraz polskiej bankowości spółdzielczej.
2.Wnioskodawca zobowiązany jest do przesłania wniosku o przyznanie Medalu w terminie
nie krótszym niż dwa miesiące przed planowanym wręczeniem Medalu.
3.Wzór wniosku o przyznanie Medalu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
§7
1. Wręczenia Medalu oraz aktu jego nadania dokonuje się zgodnie z Regulaminem
Funkcjonowania Kapituły Odznaczeń KZBS.
2. Wzór aktu nadania Medalu określa Kapituła Odznaczeń.
§8
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Medal jest w kształcie koła o średnicy 7 cm i grubości 3 mm. Wykonany jest z pozłacanego
metalu. Medal jest dwustronny. Na awersie znajduje się popiersie Franciszka Stefczyka, które
jest otoczone napisem podzielonym na dwie części. W dolnej części z napisem „MEDAL IM.
FRANCISZKA STEFCZYKA”, zaś w górnej „ZA ZASŁUGI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI
BANKOWEJ”, po bokach znajdują się kłosy zbóż. Na rewersie znajduje się logo KZBS z
napisem „BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA W SŁUŻBIE SWOJEJ OJCZYŹNIE”.
§9
Ewidencję wyróżnionych Medalem prowadzi Biuro KZBS.
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