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Uchwała nr VI/171 z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu  

„Członek Honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej”  

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) w zw. z art. art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Przyjmuje się Regulamin nadawania tytułu „Członek Honorowy” Polskiego Związku Piłki Nożnej w następującym 

brzmieniu: 
 

REGULAMIN 

NADAWANIA TYTUŁU – „CZŁONEK HONOROWY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ” 

 
1. Przyznanie tytułu „Członek Honorowy PZPN” jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Polski Związek Piłki 

Nożnej. Następuje ono na następujących zasadach: 

1) Tytuł Członka Honorowego PZPN nadaje się za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania sportu  

piłki nożnej w Polsce. 

 

2) Tytuł ten przyznaje się : 

a) zawodnikom - szczególnie za godne reprezentowanie barw Polski w kraju i za granicą oraz nienaganną postawę  

w czasie uprawiania sportu piłki nożnej; 

b) trenerom, działaczom, sędziom oraz 

c) innym osobom - które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju polskiej piłki nożnej. 

 

3) Do zgłoszenia na piśmie indywidualnych wniosków do Komisji Odznaczeń PZPN są uprawnieni: 

a) Wydziały i Komisje PZPN, 

b) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej 

c) Koło Seniorów PZPN 

 

4. We wnioskach o przyznanie Tytułu Członka Honorowego należy szczegółowo i konkretnie opisać wymogi określone 

w pkt 2) lit. a), b) i c), ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych przez kandydata do Tytułu odznaczeń, odznak  

i innych wyróżnień sportowych. 

 

5. Komisja Odznaczeń PZPN, tak opracowane wnioski, po dokonaniu ich pozytywnej oceny, przedkłada do akceptacji 

Zarządu PZPN. 

 

6. Tytuł Członka Honorowego PZPN przyznaje Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN  na wniosek Zarządu PZPN  

na podstawie  art. 16 ust. 1  Statutu PZPN. 

 

7. Osoby wyróżnione godnością Członka Honorowego PZPN otrzymują stosowną odznakę  i legitymację stwierdzającą 

przyznanie tytułu. Uprawnia ona do uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach PZPN z głosem doradczym, a także 

udziału w innych imprezach organizowanych  przez władze PZPN. 

 

8. Rejestr przyznanych tytułów prowadzi Komisja Odznaczeń PZPN. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/172 z dnia 22 kwietnia 2009 roku                                                                            

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Nadawania Tytułu Sędziego Honorowego i Zasłużonego 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) w zw. z art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Przyjmuje się Regulamin nadawania przez Zarząd PZPN Tytułu Sędziego Honorowego  i Zasłużonego w następującym 

brzmieniu: 

 

 Regulamin Nadawania Tytułu Sędziego Honorowego i Zasłużonego 

 
1. Tytuł Sędziego Zasłużonego może być nadany jeżeli:  

- dany kandydat zasłużył się dla sportu piłki nożnej w zakresie działalności sędziowskiej jako czynny sędzia (arbiter) lub 

działacz - organizator szkoleniowy,  

- działał co najmniej 10 lat jako sędzia rzeczywisty i ukończył 40 lat, 

- wykazał się osobistą inicjatywą, twórczą pracą i zdolnościami organizacyjnymi w pracy na rzecz polskiej piłki nożnej, 

- nie figuruje w ewidencji kar dyscyplinarnych. 

 

2. Tytuł Sędziego Honorowego  może być nadany jeżeli:  

- dany kandydat zasłużył się w wyjątkowy sposób, dla sportu piłkarskiego, a przy  tym był aktywny oraz oddany 

sprawom szkolenia i wychowywania kadr sędziowskich 

- wniósł osobisty wkład w podnoszenie poziomu prowadzenia zawodów przez sędziów, 

- ukończył 48 rok życia i zakończył czynne prowadzenie zawodów piłkarskich,  

- posiada tytuł Sędziego Zasłużonego,  

- działał co najmniej 20 lat jako sędzia rzeczywisty,  

- nie figuruje w ewidencji kar dyscyplinarnych.  

 

3. Tytuł Sędziego Honorowego może być również wyjątkowo nadany osobie nie będącej sędzią piłkarskim, która 

szczególnie zasłużyła się dla sportu piłkarskiego, a przy tym swoją działalnością przyczyniła się  do rozwoju  

i umocnienia  organizacji sędziowskiej. 

 

4. Wniosek o nadanie Tytułu Sędziego Honorowego i Zasłużonego może złożyć do Zarządu PZPN Kolegium Sędziów 

PZPN. 

 

5. Kandydatura może być zgłoszona, jeżeli sędzia posiada wcześniej przyznane mu odznaczenia macierzystego Związku 

Piłki Nożnej (Woj. ZPN). 

 

6.Wniosek musi być wypełniony pismem maszynowym. Wszystkie pozycje wniosku muszą być wypełnione treścią,  

a podpisy na wniosku czytelne.  

 

7. Do każdego wniosku należy dołączyć fotografię(aktualną) podpisaną na odwrocie nazwiskiem sędziego oraz nazwą 

Związku Piłki Nożnej (Woj. ZPN). 

 

8. Dane zawarte we wniosku muszą być zgodne z kartą ewidencyjną sędziego. 

 

9. W razie braku miejsca na 1- szej stronie wniosku, dalsze dane należy podać na odwrocie i podpisać. 

 

10. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku, niedokładności itp. - wniosek  nie będzie rozpatrywany. 

 

11. Wnioski o nadanie Tytułów: Sędziego Honorowego i Zasłużonego mogą  być składane jeden raz na kwartał.  

 

12. W razie zagubienia legitymacji - duplikat może być wydany tylko na podstawie pisma Wydziału Sędziowskiego  

Woj. ZPN oraz oświadczenia sędziego o okolicznościach utraty legitymacji (z dołączeniem fotografii). 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/173 z dnia 22 kwietnia 2009 roku                                                                            

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Przyznawania przez Zarząd PZPN odznak i wyróżnień  
 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) w zw. z art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. Przyjmuje się Regulamin przyznawania przez Zarząd PZPN odznak i wyróżnień  w następującym brzmieniu: 

  

Regulamin Przyznawania przez Zarząd PZPN odznak i wyróżnień  

 
1. Odznaki PZPN i wyróżnienia dla osób fizycznych, członków Związku i innych podmiotów działających w sporcie piłki 

nożnej, nadaje Zarząd PZPN na wniosek Komisji Odznaczeń PZPN. Może to nastąpić z okazji Walnych Zgromadzeń 

Delegatów PZPN, Walnych Zebrań Woj. ZPN, klubów oraz uroczystości jubileuszowych PZPN, ZPN, klubów i innych 

podmiotów. 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, Woj. ZPN i klubach. 

b) Srebrną Odznakę Honorową PZPN przyznaje się działaczom piłkarskim, trenerom, sędziom i zawodnikom po 20 

-letniej działalności w PZPN, Woj. ZPN i klubach.   

c) Złotą Odznakę Honorową przyznaje się działaczom piłkarskim, trenerom, sędziom i zawodnikom po 25-letniej 

działalności w PZPN,  Woj. ZPN i klubach. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

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

przyznanej srebrnej – po upływie minimum 5 lat od otrzymania poprzedniej. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

4. Odznakę Honorową PZPN /tzw. duża/ wraz z dyplomem nadaje się Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej, klubom  

i innym 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. Wyróżnienia mogą być przyznawane w szczególności w postaci plakietek i listów okolicznościowych.  

 

6. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania wniosków na piśmie do Komisji Odznaczeń PZPN są: 

a) Zarząd PZPN, 

b) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, 

c) Wydziały i samodzielne Komisje PZPN, 

d) Klub Seniora PZPN. 

 

7. We wnioskach o przyznanie jednej z ww. odznak lub wyróżnień należy szczegółowo opisać konkretne osiągnięcia 

sportowe, szkoleniowe oraz w działalności  osób lub instytucji  o uhonorowanie których się występuje. Należy także 

przedstawić informację dotyczącą posiadania odznaczeń i wyróżnień przyznanych danej osobie przez poszczególne 

kluby, Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej lub PZPN.  

 

8. Wnioski o przyznanie odznak należy składać do Komisji Odznaczeń PZPN  w nieprzekraczalnym terminie 30 dni 

przed ich wręczeniem. 

 

9. Posiadanie odznaki WZPN lub OZPN jest jednym z warunków otrzymania Odznaki Honorowej PZPN. 
 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/174 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia  

Regulaminu nadawania medalu „Za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej” 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) w zw. z art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 

I. Działając na wniosek Komisji Odznaczeń PZPN przyjmuje się Regulamin nadawania medalu „Za wybitne osiągnięcia 

w rozwoju piłki nożnej” w następującym brzmieniu:  

 

REGULAMIN 

NADAWANIA MEDALU „ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ” 

 
1. Celem nadania medalu „Za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej” jest wyróżnienie i uhonorowanie osób 

fizycznych za zasługi poniesione w pracy nad rozwojem polskiej piłki nożnej i działalność na rzecz podnoszenia jej 

poziomu. 

 

2. Przewiduje się przyznawanie Złotego, Srebrnego i Brązowego medalu, o którym mowa  w pkt 1.  

 

3. Medalem mogą być wyróżnieni: 

a) działacze, sędziowie, trenerzy oraz pracownicy PZPN i Woj. ZPN, 

b) zawodnicy, 

c) inne osoby fizyczne, które swym bezpośrednim działaniem wspierają działalność polskiej piłki nożnej. 

 

4. Medal nadaje Zarząd PZPN z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Odznaczeń PZPN  w związku z Walnymi 

Zgromadzeniami Delegatów PZPN oraz Walnymi Zebraniami Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, z okazji 

uroczystości państwowych, jubileuszy klubów i innych organizacji sportowych, a także w innych terminach mających 

doniosły charakter dla wnioskodawcy. 

 

5. Upoważnieni do zgłaszania do Komisji Odznaczeń na piśmie wniosków o nadanie Medalu  do Komisji Odznaczeń 

PZPN są: 

a) Zarząd PZPN, 

b) Zarządy Woj. ZPN, 

c) Wydziały i Komisje PZPN, 

d) Klub Seniora PZPN. 

 

6. Wnioski o nadanie Medalu podmioty wymienione w pkt 5 składają do Komisji Odznaczeń PZPN na załączonych 

wzorach,  po  ich rozpatrzeniu i akceptacji przez Zarządy Woj. ZPN  na miesiąc przed propozycją nadania medalu.  

 

7. Medal mogą otrzymać tylko te osoby fizyczne, które uprzednio zostały wyróżnione złotą honorową odznaką PZPN  

i spełniają niżej wymienione warunki: 

a) działacze, sędziowie, trenerzy i pracownicy oraz inne osoby fizyczne za wieloletnią działalność społeczną w sporcie 

piłkarskim w PZPN, Woj. ZPN i klubach: 

 Medal Brązowy  - minimum 30 lat działalności 

 Medal Srebrny  - minimum 35 lat działalności 

      Medal Złoty  - minimum 40 lat działalności 

    

b) zawodnicy - za wybitne osiągnięcia sportowe. 

 

8. Medal „Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju Piłki Nożnej” może być w uzasadnionych przypadkach nadany również 

innym osobom, które wspierają działalność i popularyzują rozwój polskiego piłkarstwa. 

 

9. Rejestr i dokumentację nadanych medali  „Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju Piłki Nożnej” prowadzi Komisja 

Odznaczeń PZPN. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/175 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

przyjęcia Regulaminu nadawania Diamentowego Odznaczenia PZPN 
 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) w zw. z art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. Przyjmuje się Regulamin nadawania Diamentowego Odznaczenia PZPN w następującym brzmieniu: 
  

REGULAMIN NADAWANIA DIAMENTOWEGO ODZNACZENIA PZPN 
§1 

1. Diamentowe Odznaczenie PZPN stanowi kompozycja wykonana z metalu w kolorze złotym w dwóch wersjach: 

- „duża” o wymiarach 32x30 mm przyznawana dla organizacji piłkarskich (wojewódzkich związków piłki nożnej, klubów 

piłkarskich itp.) oraz innych osób prawnych, 

- „mała” o wymiarach 22x20 mm przyznawana osobom fizycznym. 

2. Odznaczenie przedstawia koło zwieńczone godłem państwowym; dookoła umieszczony jest napis w kolorze czarnym: 

Polski Związek Piłki Nożnej. Środek koła wypełniony jest w kolorze białym i czerwonym, na tle którego umieszczona 

jest piłka nożna, w środku której wmontowany jest „diament”. U dołu koła umieszczone są liście wawrzynu. Strona 

odwrotna odznaki jest gładka z zapięciem pinezkowym.  

 

§2 

Diamentowe Odznaczenie PZPN nadaje się za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania piłki nożnej 

w Polsce:  

1. zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom piłkarskim, 

2. Związkom Piłki Nożnej i klubom piłkarskim, 

3. innym osobom fizycznym i prawnym. 
 

§ 3 

Odznaczenie, o którym mowa w §§ 1 i 2 przyznaje się: 

1. zawodnikom - za rozegranie w barwach I reprezentacji narodowej Polski w piłce nożnej ponad 80 spotkań lub za 

osiągnięcie wybitnych sukcesów sportowych (medale olimpijskie, mistrzostwa świata i Europy), 

2. trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom piłkarskim - wyróżnionym uprzednio Złotym Medalem „Za wybitne 

osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej”, od przyznania którego upłynęło co najmniej 5 lat, 

3. Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej - istniejącym powyżej 80 lat, 

4. klubom sportowym - o tradycjach powyżej 80-letnich, posiadającym w swoim dorobku tytuł Mistrza Polski lub 

zdobywcy Pucharu Polski, względnie międzynarodowe sukcesy (udział  w finałach europejskich pucharów), a także 

wyróżniających się w pracy z młodzieżą, 

5. innym osobom fizycznym i prawnym - za znaczące zasługi w rozwoju i propagowaniu polskiego piłkarstwa.  
 

§4 

1. Wnioski o przyznanie odznaczenia składa się co najmniej na 30 dni przed terminem jego wręczenia.  

2. Do zgłoszenia na piśmie indywidualnych wniosków o przyznanie odznaczenia do Komisji Odznaczeń PZPN                           

są uprawnieni:  

1) Zarząd PZPN, 

2) Wydziały i Komisje PZPN,  

3) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, 

4) Klub Seniora PZPN. 
 

§5 

1. Wnioski o przyznanie Diamentowego Odznaczenia PZPN należy szczegółowo opisać, zgodnie z kryteriami  z §3  

ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych odznaczeń, odznak i wyróżnień sportowych. 

2. Opracowane wnioski Komisja Odznaczeń PZPN przedkłada do akceptacji Zarządowi PZPN.  

3. Odznaczenie wraz z legitymacją stwierdzającą jego przyznanie wręcza Prezes Związku lub osoba przez niego 

upoważniona.  
 
 

§6 

Na wniosek Zarządu PZPN odznaczenie może być także przyznane organizacjom lub przedstawicielom innych państw 

współdziałającym efektywnie na rzecz rozwoju polskiego piłkarstwa. 
 

§7 

Rejestr przyznanych odznaczeń prowadzi Komisja Odznaczeń PZPN.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                                                            Prezes PZPN Grzegorz Lato 


