
UCHWAŁA nr VII/146 z dnia 5 września 2018 roku Zarządu PZPN  dotycząca Regulaminu 
przyznawania  przez Zarząd PZPN odznak i wyróżnień. 
 

Uchwała nr VII/146 z dnia 5 września 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
zmiany Uchwały nr VI/173 z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządu PZPN dot. przyjęcia Regulaminu 
przyznawania przez Zarząd PZPN odznak i wyróżnień 

Na podstawie art.36 par.1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I.W pkt 6) lit. c) Uchwały nr VI/173 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu PZPN dot. przyjęcia Regulaminu Przyznawania przez Zarząd PZPN odznak i wyróżnień skreśla 
się sformułowanie: „Wydziały i samodzielne”. 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                                           Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 
 

tj. U. nr VI/173 z dnia 22.04.2009 r. 
zm. U. nr VII/146 z dnia 5.09.2018 r. 
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 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, złota. 

a) Brązową odznakę honorową PZPN przyznaje się działaczom piłkarskim, trenerom, sędziom  
i zawodnikom po 15-letniej działalności w PZPN, WZPN i klubach. 

b) Srebrną odznakę honorową PZPN przyznaje się działaczom piłkarskim, trenerom, sędziom 
 i zawodnikom po 20-letniej działalności w PZPN, WZPN i klubach.  

c) Złotą odznakę honorową PZPN przyznaje się działaczom piłkarskim, trenerom, sędziom  
i zawodnikom po 25-letniej działalności w PZPN, WZPN i klubach.  

3. Obowiązuje zasada trzystopniowego przyznawania odznak: srebrna po uprzednio przyznanej 
brązowej, złota po przyznanej srebrnej – po upływie minimum 5 lat od otrzymania poprzedniej. 

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) 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  jest jednym z warunków otrzymania odznaki honorowej PZPN. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                                             Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA nr VII/147 z dnia 5 września 2018 roku Zarządu PZPN  dotycząca  
Regulaminu nadawania  medalu ,,Za Wybitne Osiągniecia w Rozwoju Piłki Nożnej’’ 

 

Uchwała nr VII/147 z dnia 5 września 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
zmiany Uchwały nr VI/174 z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządu PZPN dot. przyjęcia Regulaminu 
nadawania medalu „Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju Piłki Nożnej” 

Na podstawie art.36 par.1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I.W pkt 5) lit. c) Uchwały nr VI/174 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu PZPN dot. przyjęcia Regulaminu nadawania medalu „Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju Piłki 
Nożnej” skreśla się sformułowanie: „Wydziały i”. 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                                              Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 
t.j. U. nr VI/174 z dnia 22.04.2009 r. 
zm. U. nr VII/147 z dnia 5.09.2018 r. 
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, brązowego medalu, o którym mowa w pkt 1.  

3. Medalem mogą być wyróżnieni: 

a) działacze, trenerzy, sędziowie  oraz pracownicy PZPN i WZPN, 

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 WZPN, 

c) 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 WZPN na miesiąc przed 
propozycją nadania medalu.  



7. Medal mogą otrzymać tylko te osoby fizyczne, które uprzednio zostały wyróżnione złotą odznaką 
PZPN i spełniają niżej wymienione warunki: 

a) działacze, trenerzy, sędziowie  i pracownicy oraz inne osoby fizyczne za wieloletnią działalność 
społeczną w sporcie piłkarskim w PZPN, WZPN 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 Zbigniew Boniek 

 


