
Uchwała nr 13/103 z dnia 7 września 2006 r.
Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

dot. ogólnych zasad przyznawania odznak i wyróżnień

I. Działając na wniosek Komisji Odznaczeń PZPN przyjmuje się co następuje :
„Ogólne zasady przyznawania przez Prezydium Zarządu PZPN Odznak i wyróżnień”

1. Odznaki PZPN i wyróżnienia dla osób fizycznych oraz klubów i organizacji sportowych 
nadaje Prezydium Zarządu PZPN na wniosek Komisji Odznaczeń PZPN. Może to nastąpić 
z  okazji  Walnych Zgromadzeń Delegatów PZPN,  Walnych Zebrań  ZPN,  Klubów oraz 
uroczystości jubileuszowych PZPN, ZPN i Klubów.
Odznaki  Honorowe przyznaje  się  za znaczące  osiągnięcia  w rozwoju  piłki  nożnej  i  w 
działalności na rzecz podnoszenia jej poziomu.
W szczególnych przypadkach Odznaki i wyróżnienia mogą być przyznawane w innych 
terminach.

2. Honorowe Odznaki PZPN są trzystopniowe : brązowa, srebrna i złota.

a) Brązową Odznakę Honorową PZPN przyznaje się działaczom piłkarskim, trenerom, 
sędziom i zawodnikom po 15-letniej działalności w PZPN, ZPN i Klubach.

b) Srebrną Odznakę Honorową PZPN przyznaje się  działaczom piłkarskim, trenerom, 
sędziom i zawodnikom po 20-letniej działalności w PZPN, ZPN i Klubach.

c) Złotą  Odznakę  Honorową  PZPN  przyznaje  się  działaczom  piłkarskim,  trenerom, 
sędziom i zawodnikom po 25-letniej działalności w PZPN, ZPN i Klubach.

3. Obowiązuje  zasada  trzystopniowego  przyznawania  Odznak  :  srebrna  po  uprzednio 
przyznanej brązowej, złota po uprzednio przyznanej srebrnej.

4. Odznaka Honorowa / duża / wraz z dyplomem może być nadana Związkom Piłki Nożnej , 
Klubom i organizacjom sportowym, za istotne osiągnięcia w rozgrywkach mistrzowskich 
na odcinku szkolenia i wychowywania wybitnych zawodników :
- po 25 latach   -   brązowa
- po 50 latach   -   srebrna
- po 75 latach   -   złota

5. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania wniosków na piśmie wg załączonych wzorów do 
Komisji Odznaczeń PZPN są :
- Zarząd PZPN,
- Związki Piłki Nożnej,
- Wydziały i samodzielne Komisje PZPN,
- Klub Seniora PZPN.

6. We wnioskach o przyznanie jednej z w/wym. Odznak lub wyróżnień należy szczegółowo 
opisać konkretne osiągnięcia sportowe, szkoleniowe oraz działalność osób lub instytucji 
o  uhonorowanie  których  się  występuje,  a  także  przedstawić  informację  dotyczącą 
posiadania Odznaczeń i wyróżnień przyznanych danej osobie przez poszczególne Kluby, 
Związki  Piłki  Nożnej  lub  PZPN.  Wnioski  o  nadanie  Odznaki  Honorowej  dla  osób 
fizycznych oraz organizacji sportowych należy składać na odpowiednich formularzach, 
które można otrzymać w odpowiedniej Komisji Odznaczeń.
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7. Wnioski  o  przyznanie  Odznak  należy  składać  w  Komisji  Odznaczeń  PZPN 
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed ich wręczeniem.

8. Posiadanie  Odznaki  ZPN  lub  OZPN  jest  jednym  z  warunków  otrzymania  Odznaki 
Honorowej PZPN.

9. Niniejsze zasady obowiązują z dniem podjęcia uchwały przez Prezydium Zarządu PZPN 
tj. od dnia 7 września 2006 r.


