
REGULAMIN 

ODZNACZENIA „ZŁOTA KONICZYNKA” 

 

Na podstawie Art.84 pkt 6 Status PSL, Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego 
uchwala regulamin odznaczenia „Złota Koniczynka”. 

 
& 1. 

Odznaczenie „Złota Koniczynka” jest odznaczeniem Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
zwanej dalej „Złotą Koniczynką”. 

 
& 2. 

Odznaczenie „Złota Koniczynka” przyznane jest przez Naczelny Komitet Wykonawczy na 
wniosek: 

-władza naczelna PSL (NKW PSL, Prezydium RN PSL), 
-Prezydiów Zarządów Wojewódzkich PSL, 

-Klubu Parlamentarnego PSL, 
-Klubu Seniorów Ruchu Ludowego, 

-Zarząd Krajowego Forum Młodych Ludowców, 
-Zarząd Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów Ruchu Ludowego. 

Wnioski o nadanie odznaczenia wymagają uzasadnienia, zawierającego zasługi kandydata dla 
ruchu ludowego. 

Kandydat do odznaczenia zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o 
niekaralności. 

Kryteria i procedurę przyznawania odznaczenia opracuje Kapituła, które zatwierdzi NKW 
PSL. 

Odznaczenie wręczane będzie w czasie ważnych dla Stronnictwa wydarzeń i rocznic 
politycznych, a zwłaszcza obchodów Święta Ludowego i Święta Czynu Chłopskiego. 

& 3. 
Odznaczenie „Złota Koniczynka” przyznawane jest za szczególne i ważne osiągnięcia w 
działalności politycznej, w pracy zawodowej i społecznej, samorządowej oraz kulturowo-

oświatowej dla ruchu ludowego, wsi i rolnictwa. 

& 4. 
Odznaczenie „Złota Koniczynka” przyznawne jest działaczom Polskiego Stronnictwa 
Ludowego oraz towarzystwom i organizacjom społeczno zawodowym, związanym i 

współpracującym z ruchem ludowym. 

Odznaczenie „Złota Koniczynka” jest odznaczeniem jednostopniowym, może być 
przyznawane indywidualnie i zbiorowo, (np. dla organizacji społeczno-zawodowych, 

instytucji, zakładów pracy, zasłużonych dla ruchu ludowego i służących jego rozwojowi). 
Odznaczenie „Złota Koniczynka” może być przyznawane również pośmiertnie. 



& 5. 
Odznaczenie „Złota Koniczynka” wręczają: 

-Prezes PSL; 
-członkowie Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL; 

-członkowie Prezydium Rady Naczelnej PSL; 
-inne osoby upoważnione przez Prezesa PSL. 

& 6. 
Opis odznaczenia „Złota Koniczynka”, w tym: formę, kształt, wymiary, sposób zawieszania 

określa Naczelny Komitet Wykonawczy PSL. 
Naczelny Komitet Wykonawczy PSL określa także formę i treść dyplomu odznaczenia, 

pełniącego funkcję legitymacji tegoż odznaczenia. 

& 7. 
W przypadku zniszczenia lub zgubienia odznaczenia lub dyplomu, odznaczona osoba ma 
prawo ubiegać się o wydanie duplikatu, przekładając wcześniej oświadczenie o fakcie i 

okolicznościach ich zniszczenia lub zgubienia. 

& 8. 
W sytuacji, gdy postępowanie osoby odznaczonej nie jest zgodne z zasadami ideowymi oraz 
normami etycznymi ruchu ludowego Naczelny Komitet Wykonawczy PSL może odebrać tej 

osobie prawo do posiadania odznaczenia. 

& 9. 
Naczelny Komitet Wykonawczy PSL powołuje Krajową Kapitułę ds. Odznaczenia „Złota 

Koniczynka”, która dokonuje wstępnego przeglądu i oceny zgłoszonych wniosków, następnie 
przedkłada NKW PSL opinię oraz wnioskuje o przyznanie odznaczenia. 

& 10.  
Ewidencję wniosków oraz osób odznaczonych „Złota Koniczynką” prowadzi Biuro NKW 

PSL. 

& 11. 
Zmianę w niniejszym regulaminie dokonuje RN PSL. 

 

Warszawa  16.10.2004 r.                                                               Rada Naczelna 
                                                                                      Polskiego Stronnictwa Ludowego 


