
UCHWAŁA 

 

Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o 
przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień. 

 

Działając na wniosek Komisji Odznaczeń ZZPN przyjmuje się następujące zasady 
wnioskowania o wyróżnienie: odznaczeniem, medalem, odznaką i innym wyróżnieniem. 

 

I. ODZNACZENIA: 

Nadaje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek opracowany przez Komisję 
Odznaczeń ZZPN, zaopiniowany przez Prezesa ZZPN i złożony w Urzędzie Wojewódzkim. 
Wniosek do Prezydenta po zaopiniowaniu składa Wojewoda. 

Rodzaje Odznaczeń: 

Krzyże Zasługi: 

- Brązowy Krzyż Zasługi 

- Srebrny Krzyż Zasługi 

- Złoty Krzyż Zasługi 

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 

- Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 

- Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 

Odznaczenia przyznaje się za: 

- wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy 
zawodowej 

- ofiarną działalność publiczną 

- ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną 

Krzyż Zasługi wyższego stopnia można nadać po 3 latach od nadania Krzyża niższego 
stopnia. 

 

 



II. ODZNAKI: 

1. Odznaka za Zasługi dla Sportu 
 
Minister Sportu Rzeczpospolitej Polskiej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 
fizycznej nadaje odznakę "Za Zasługi dla Sportu". Odznaka jest trzy stopniowa: brązowa, 
srebrna, złota. 
 
Odznakę nadaję się: 
 

a) trenerom, instruktorom, pracownikom instytucji dydaktycznych i naukowych 
zatrudnionych w dziedzinie kultury fizycznej 

b) osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne 
osiągnięcia w działalności społecznej w dziedzinie kultury fizycznej 

 
Wniosek opracowuje Komisja Odznaczeń ZZPN i po akceptacji Prezydium zarządu ZZPN 
kieruje go do Komisji Odznaczeń PZPN, która przedstawia wniosek Prezydium Zarządu 
PZPN i po jego akceptacji kieruje wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd 
Marszałkowski po zaakceptowaniu wniosku kieruje go do Ministra Sportu. 
 
Odznakę wyższego stopnia można nadać po upływie 3 lat od otrzymania odznaki niższego 
stopnia. 
 
2. Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadaje Odznakę Honorową Gryfa 
Zachodniopomorskiego za całokształt działalności zawodowej, społecznej, publicznej, 
względnie realizację swoich zadań na rzecz województwa zachodniopomorskiego, które 
wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Pomorza 
Zachodniego. Odznaka jest dwu stopniowa: złota i srebrna. 

Wniosek opracowuje Komisja Odznaczeń ZZPN. 

3. Odznaka Honorowa Polskiego Związku Piłki Nożnej 

Prezydium Zarządu PZPN uchwałą nr VI / 173 z dnia 22 kwietnia 2009 roku określiło zasady 
przyznawania odznak i wyróżnień. Odznaki Honorowe PZPN nadaje się osobom fizycznym, 
klubom i organizacjom sportowym za znaczące osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej i 
działalności na rzecz podnoszenia jej poziomu. Odznaka Honorowa PZPN jest 3 stopniowa : 
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 przyznaje się działaczom piłkarskim, trenerom, sędziom  

         i zawodnikom po 25-letniej działalności w PZPN,  WZPN i klubach.  

 

Obowiązuje zasada trzystopniowego przyznawania odznak: srebrna po uprzednio przyznanej   

brązowej, złota po przyznanej srebrnej – po upływie minimum 5 lat od otrzymania 

poprzedniej. Wnioski przygotowują kluby, organizacje sportowe, wydziały i samodzielne 

komisje ZZPN na 60 dni przed proponowanym terminem ich wręczenia i składają do Komisji 

Odznaczeń ZZPN. 

 

Odznakę honorową PZPN (tzw. duża) wraz z dyplomem nadaje się Wojewódzkim Związkom  

Piłki Nożnej, Klubom i innym organizacjom sportowym, za istotne osiągnięcia rozgrywkach  

mistrzowskich na odcinku szkolenia i wychowywania wybitnych zawodników:   

     - po 25 latach - brązowa 

     - po 50 latach - srebrna 

     - po 75 latach - złota 

Wnioski opracowuje Komisja Odznaczeń ZZPN 

 

III. MEDALE 

 

1.  Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju Piłki Nożnej 

 

Celem nadania medalu jest wyróżnienie, uhonorowanie osób fizycznych za zasługi poniesione 

w pracy nad rozwojem polskiej piłki nożnej i działalności na rzecz podnoszenia jej poziomu. 

Medalem mogą być wyróżnieni: 

-  działacze, sędziowie, trenerzy, pracownicy 

- zawodnicy 

- inne osoby fizyczne, które w bezpośrednim działaniu wspierają działalność polskiej piłki 

nożnej 

 

Medal jest trzy stopniowy: brązowy, srebrny, złoty i nadaje sie go:  

- brązowy po 30 latach działalności 

- srebrny po 35 latach działalności 

- złoty po 40 latach działalności 



Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o Medal za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju Piłki 

Nożnej jest posiadanie Złotej Odznaki Honorowej PZPN przez osobę proponowaną do 

wyróżnienia. Wnioski na propozycje klubów, wydziałów, samodzielnych komisji ZZPN 

opracowuje Komisja Odznaczeń ZZPN. 

 

2.  Medale jubileuszowe, okolicznościowe 

 

Zarząd PZPN, ZZPN z okazji kolejnych jubileuszy Związku ustanawia medale rocznicowe. 

Medalem rocznicowym wyróżnia się: 

- działaczy, sędziów, trenerów, zawodników, pracowników 

- oraz inne osoby fizyczne za wieloletnią działalność społeczną w sporcie piłkarskim, PZPN, 

ZZPN, klubach 

 

Wnioski opracowuje Komisja odznaczeń ZZPN na podstawie propozycji klubów, wydziałów 

lub samodzielnych komisji ZZPN 

 

IV WYRÓŻNIENIA 

 

1.  Nagroda pieniężna 

 

Przyznaje Minister Sportu, wnioski przedstawia się zgodnie z procedurą określoną przy 

przyznawaniu Odznaki za Zasługi dla Sportu. Nagrodę przyznaje się za: 

 

- osiągnięcie przez szkolonych zawodników wysokich wyników sportowych we 

współzawodnictwie międzynarodowym 

- długoletni, twórczy wkład w rozwój praktyki i teorii sportu oraz wiedzy trenerskiej, 

udokumentowany publikacjami 

- osiągnięcia w doskonaleniu kadr kultury fizycznej 

- ogólnopolskie osiągnięcia sportowe w pracy z młodzieżą 

- całokształt osiągnięć sportowych 

 

Nagroda jest dwu stopniowa: I stopnia lub II stopnia 

Wniosek opracowuje Komisja Odznaczeń ZZPN 

 



2.  Listy gratulacyjne 

 

Prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej na wniosek Komisji Odznaczeń może 

wystąpić o wyróżnienie listem gratulacyjnym do: 

 

- Wojewody Zachodniopomorskiego 

- Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 

- Prezydentów miast, w których mieszkają wyróżnieni 

- Kuratora Oświaty 

 

 


