
Z A S A D Y I KRYTERIA SKŁADANIA WNIOSÓW O PRZYZNANIE 

ODZNAK JUBILEUSZOWYCH I MEDALI JUBILEUSZOWYCH Z OKAZJI 

100 LECIA LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PRZYPADAJĄCEGO W 2022 r. 

 

1. Odznaki Jubileuszowe i Medale Jubileuszowe 100 Lecia Lubelskiego ZPN, a przyznawane dla osób 

fizycznych, klubów, nadaje Zarząd Lubelskiego ZPN po rozpatrzeniu i akceptacji  Komisji Odznaczeń 

LZPN z okazji Jubileuszu 100 Lecia LZPN, przypadającego w roku 2022 r. Honorowanie odznakami                                      

i medalami odbywać się będzie w czasie uroczystości w Oddziałach LZPN w Białej Podlaskiej, Chełmie, 

Zamościu oraz uroczystości klubowych – Członków LZPN. W szczególnych przypadkach Odznaki 

Jubileuszowe i Medale Jubileuszowe 100 Lecia Lubelskiego Związku Piłki Nożnej (dalej Lubelskiego 

ZPN lub LZPN) mogą być przyznawane w innych doniosłych okolicznościach/uroczystościach. 

Honorowanie realizowane będzie w roku 2022 i do terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego LZPN 

w 2023 r. włącznie. 

2. Odznaka Jubileuszowa 100 Lecia Lubelskiego ZPN nadawana jest osobie fizycznej za zasługi na 

rzecz rozwoju piłki nożnej na Lubelszczyźnie: 

- związanej bezpośrednio z działaniem w piłce nożnej - w klubie, LZPN, środowisku piłki nożnej, 

- związane pośrednio z działaniem w piłce nożnej - w środowisku sportowym. 

Działania: szczególnie oddana, widoczna, skuteczna, poparta efektami - sukcesami działalność na rzecz 

rozwoju piłki nożnej na Lubelszczyźnie. 

3. Lubelski ZPN wyróżnia osoby fizyczne dwustopniową Odznaką Jubileuszową 100 Lecia Lubelskiego 

ZPN - Odznakę Jubileuszową – srebrną i Odznakę Jubileuszową - złotą:  

a)  Odznakę Jubileuszową 100 Lecia Lubelskiego ZPN – srebrną przyznaje się działaczom piłkarskim, 

trenerom, sędziom i zawodnikom, którzy posiadają Odznakę Honorową  Lubelskiego ZPN – srebrną 

i którzy nadal aktywnie działają w środowisku/społeczności piłki nożnej, 

c) Odznakę Jubileuszową 100 Lecia Lubelskiego ZPN – złotą przyznaje się działaczom piłkarskim  

i trenerom, sędziom i zawodnikom, którzy posiadają Odznakę Honorową Lubelskiego ZPN - złotą 

i którzy nadal aktywnie działają w środowisku/społeczności piłki nożnej.  

4. W przypadku szczególnym – osiągnięcia dużego sukcesu sportowego (występy w reprezentacji  

Polski A, występy w drużynie młodzieżowej – reprezentacji Polski z sukcesem na ME, MŚ, sukces  

trenera – MP drużyny-klubu, inne uważane za szczególne jako sukces sportowy na poziomie krajowym) 

osoba fizyczna może być uhonorowana Odznaką Jubileuszową 100 Lecia Lubelskiego ZPN – srebrną 

lub Odznaką Jubileuszową 100 Lecia Lubelskiego ZPN – złotą bez względu na to, czy otrzymała 

wcześniej Odznaką Honorową Lubelskiego ZPN (srebrną lub złotą). 

Dotyczyć to może osoby o nienagannej, wzorowej postawie z zachowanie zasad  fair  play,  osoby 

pozytywnie wyróżniająca się w środowisku piłkarskim, promująca i wspierająca  piłkę nożną, osiągającą 

sukcesy w piłce nożnej na poziomie lokalnym lub  krajowym lub  międzynarodowym, osoba posiadająca 

nieposzlakowaną opinię w środowisku, osoba niekarana sądownie. 



 

5. Medal Jubileuszowy 100 Lecia Lubelskiego ZPN przyznawany jest osobie fizycznej za wieloletnie, 

szczególne zasługi na rzecz rozwoju piłki nożnej na Lubelszczyźnie: ………………………………………. 

- związanej bezpośrednio z działaniem w piłce nożnej - w klubie, LZPN, środowisku piłki nożnej, 

- związane pośrednio z działaniem w piłce nożnej - w środowisku sportowym. 

Działania: szczególnie oddana, wieloletnia, widoczna, skuteczna, poparta efektami - sukcesami 

działalność na rzecz rozwoju piłki nożnej na Lubelszczyźnie. 

6. Lubelski ZPN honoruje osoby fizyczne, kluby dwustopniowym Medalem Jubileuszowym 100 Lecia 

Lubelskiego ZPN - srebrnym i złotym: 

a) Medal Jubileuszowy 100 Lecia Lubelskiego ZPN – srebrny przyznaje się działaczom  piłkarskim, 

trenerom, sędziom i zawodnikom, którzy posiadają  Medal PZPN – brązowy (za szczególne zasługi dla 

piłki nożnej) oraz m.in.: 

- nadal aktywnie działają w środowisku/społeczności piłki nożnej, 

- są osobami szczególnymi lub wybitnymi w społeczności sportowej z racji działania, wspierania 

i doświadczenia z korzyścią dla piłki nożnej regionalnej i na Lubelszczyźnie, 

- wspierają piłkę nożną dzięki czemu zapewniają rozwój na terenie Związku w klubie, regionie. 

b)  Medal Jubileuszowy 100 Lecia Lubelskiego ZPN – złoty przyznaje się działaczom piłkarskim i 

trenerom, sędziom i zawodnikom, którzy posiadają Medal  PZPN – srebrny lub złoty (za szczególne 

zasługi dla piłki nożnej) oraz m.in.: 

- nadal bardzo aktywnie działają w środowisku/społeczności piłki nożnej, 

- są osobami szczególnymi lub wybitnymi w społeczności sportowej z racji działania, wspierania 

i doświadczenia z korzyścią dla piłki nożnej regionalnej, wojewódzkiej, krajowej 

- są utytułowanymi osobami w obszarze sukcesów sportowych, działalności naukowej, publicystycznej.  

7. W przypadku szczególnym osoba fizyczna, która nie była honorowana  Medalem PZPN może być 

uhonorowana Medalem Jubileuszowym 100 Lecia Lubelskiego ZPN w następującej sytuacji: 

- Medalem Jubileuszowym 100 Lecia Lubelskiego ZPN – srebrnym przy ponad 20 letniej aktywnej 

działalności na rzecz rozwoju piłki nożnej na Lubelszczyźnie, nienagannej, wzorowej postawy fair play, 

jako osoba pozytywnie wyróżniająca się w środowisku piłkarskim, promująca i wspierająca piłkę nożną, 

osiągająca sukcesy w piłce nożnej na arenie krajowej  i międzynarodowej, osoba o nieposzlakowanej 

opinii, osoba niekarana sądownie. 

- Medalem Jubileuszowym 100 Lecia LZPN – złotym przy ponad 30 letniej aktywnej działalności na 

rzecz rozwoju piłki nożnej na Lubelszczyźnie, nienagannej, wzorowej postawy fair  play, jako osoba 

pozytywnie wyróżniająca się w środowisku piłkarskim, promująca i wspierająca  piłkę nożną, osiągająca 

sukcesy w piłce nożnej na arenie krajowej i międzynarodowej, osoba o nieposzlakowanej opinii, osoba 

niekarana sądownie. 



Ponadto należy brać pod uwagę m. in. 

- aktualną działalność w środowisku/społeczności piłki nożnej w regionie i na Lubelszczyźnie, 

- charakterystykę osoby - szczególna lub wybitna w społeczności sportowej z racji działania, wspierania                      

i doświadczenia z korzyścią dla piłki nożnej regionalnej, wojewódzkiej, krajowej 

- posiadanie ugruntowanej, mocnej pozycji aktywnego działacza piłki nożnej w Związku w klubie, 

regionie, na Lubelszczyźnie, 

- utytułowanie w obszarze: sukcesów sportowych, wydawnictwa naukowego i publicystycznego. 

8. Lubelski ZPN honoruje kluby sportowe – aktualnych Członków LZPN za wieloletnią działalność  

w społeczności piłki nożnej z sukcesami w szkoleniu i popularyzacji piłki nożnej  w macierzystym rejonie, 

na Lubelszczyźnie oraz w kraju: 

- kluby sportowe LZPN funkcjonujące przez 50 -lat i starsze – honoruje  Medalem Jubileuszowym  

100 Lecia Lubelskiego ZPN - srebrnym 

- kluby sportowe LZPN funkcjonujące 80 lat i starsze – honoruje  Medalem Jubileuszowym 100 Lecia 

Lubelskiego ZPN - złotym 

9. Uprawnienia do zgłaszania wniosków, na drukach stanowiących załączniki do niniejszych zasad, do 

Komisji Odznaczeń LZPN posiadają:  

a) Zarząd Lubelskiego ZPN,  

b) Oddziały LZPN w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu poprzez Pełnomocników Zarządu LZPN 

 i Prezydium Zarządu LZPN, 

c) Zarządy klubów sportowych, będących Członkami Lubelskiego ZPN dla osób ze społeczności klubu, 

10. We wnioskach o przyznanie jednej z w/w odznak, medali należy opisać działalność osób o których 

uhonorowanie/wyróżnienie składany jest wniosek. Podstawą wystąpienia powinna być  informacja                     

o nabytych odznaczeniach przyznanych danej osobie przez LZPN oraz odznaczeniach i wyróżnieniach 

przyznanych przez PZPN. 

11. Składane wnioski o odznaczenia, po dokonaniu pozytywnej oceny przez Komisję ds. Odznaczeń 

przekazywane są do akceptacji Zarządu LZPN/Prezydium Zarządu. 

12. Odznakę Jubileuszową i Medale Jubileuszowe 100 Lecia LZPN wręcza się w sposób  doniosły                        

i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.  

13. Wyróżnienie – w sytuacjach dotyczących jubileuszów dla klubów, instytucji sportowych  w formie 

pucharu, statuetki, grawertonu, listu - adresu, dyplomu, przyznaje LZPN decyzją  Prezesa Związku.                 

W szczególnych sytuacjach/przypadkach może to dotyczyć osób fizycznych. 

14. Odznaki Jubileuszowe i Medale Jubileuszowe 100 Lecia LZPN wręcza Prezes Lubelskiego ZPN                   

lub osoba przez niego upoważniona. 

                                                                                                       Lubelski Związek Piłki Nożnej 


