
 
KRYTERIA JAKIMI NALEŻY SIĘ KIEROWAĆ PRZY SPORZĄDZANIU WNIOSKÓW 

 

ODZNAKA HONOROWA POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ: 
 

1. Brązowa Honorowa Odznaka PZPN – minimum 15 lat działalności  

2. Srebrna Honorowa Odznaka PZPN – minimum 20 lat działalności  

3. Złota Honorowa Odznaka PZPN – minimum 25 lat działalności  
Przerwa pomiędzy przyznawanymi odznaczeniami PZPN wynosi minimum 5 lat.  

 

Aby ubiegać się o Odznakę Honorową PZPN (Brązową, Srebrną, Złotą) należy posiadać wyróżnienie przynajmniej 

jedną z odznak LZPN (najlepiej Złotą Odznakę Honorową LZPN). Druk na odznakę PZPN musi być wypisany na 

komputerze, dużymi literami (w Wordzie, najkorzystniej trzcionką Arial, minimum 10 pkt.). W nagłówku pierwszej 

strony należy wpisać nazwę klubu, następnie w tym miejscu zostanie umieszczona pieczątka firmowa LZPN. 

Wnioskodawca (klub, OZPN) swoją pieczątkę firmową stawia na stronie 1, pod treścią uzasadnienia wniosku wraz  

z pieczątką imienną i podpisem wnioskodawcy.  
Załącznik  – Wniosek o odznaczenie Polskiego Związku Piłki Nożnej / inne informacje o odznaczeniach PZPN na stronie www.lzpn.pl  

 

ODZNAKA HONOROWA LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ:  
 

1. Srebrna Honorowa Odznaka LZPN – minimum 10 lat działalności  

2. Złota Honorowa Odznaka LZPN – minimum 15 lat działalności  
Przerwa pomiędzy przyznawanymi odznaczeniami LZPN wynosi minimum 5 lat.  

Przy szczególnych osiągnięciach, sukcesach sportowych, w szczególnych okolicznościach możliwe jest uhonorowanie poza w/w terminami. 
 

 Wniosek może być wypełniony odręcznie długopisem, na maszynie do pisania lub na komputerze. Przy wpisie 

odręcznym w celu uniknięcia błędnego odczytu, Komisja ds. Odznaczeń LZPN zaleca wypełniać dane  drukowanymi 

literami (dotyczy głównie danych osobowych).  
Załącznik  – Wniosek o odznaczenie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej  

W myśl hasła ŁĄCZY NAS PIŁKA - odkryjmy razem wiele osób do tej pory bezimiennych, którzy 

poświęcają swój czas na rzecz piłki nożnej, działając przez wiele lat w środowisku ,,małej 

ojczyzny piłkarskiej’’.  

Wnioskodawca odpowiedzialny jest za zgodność danych o kandydacie do wyróżnienia. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kandydat do wyróżnienia musi legitymować się nienaganną postawą w środowisku. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

======================================================================== 

Wystąpienie o odznaczenie z PZPN odbywa się  poprzez LZPN. Lubelski Związek musi zgłosić wnioski  do Komisji  

ds. Oznaczeń i Archiwizacji PZPN na minimum 30 dni przed planowanym terminem dużej uroczystości środowiska 

sportowego, jubileuszu lub innej uroczystości klubu, OZPN, LZPN, innej szczególnej. Z uwagi na czynności 

organizacyjne Komisji ds. Odznaczeń LZPN, wniosek o odznaczenia  z PZPN należy złożyć do sekretariatu 

Lubelskiego Związku (Lublin, ul. Filaretów 44) na minimum 40 dni przed planowaną uroczystością, zaś wniosek  

o odznaczenie z LZPN należy złożyć na minimum 21 dni przed terminem uroczystości. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 ======================================================================================  

Można także występować o inne - wyższej rangi odznaczenia za wybitną i długoletnią działalność na rzecz piłki 

nożnej/na rzecz szeroko pojętej kultury fizycznej, działań związanych z piłką nożną. Dotyczyć to może bardzo 

zasłużonych, w przeszłości już uhonorowanych odznaczeniami działaczy piłkarskich (za działalność środowiskową, 

klubową, OZPN, LZPN, PZPN). Informacje o odznaczeniach resortowych -  Za Zasługi dla Sportu - z MSiT   

- załączniki  na stronie  www.msport.gov.pl  lub nawet  państwowych  - Krzyż Zasługi - od Prezydenta RP - załączniki  

na stronie www.prezydent.pl   

                                                                                                                    Lubelski Związek Piłki Nożnej 

 

http://www.lzpn.pl/
http://www.msport.gov.pl/
http://www.prezydent.pl/

