
 

 

 
O G Ó L N E   Z A S A D Y 

przyznawania  

 
Odznak i Wyróżnień- Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

od roku 2014 i lata następne 

 
 

LP Z a s a d y  
1 Honorowe Odznaki  Pomorskiego Związku Piłki Nożnej i  wyróżnienia dla osób fizycznych oraz 

Klubów i Organizacji sportowych nadaje  Zarząd Pomorskiego Związku Piłki Nożnej  na 
wniosek Komisji Odznaczeń  Pomorskiego Związku piłki Nożnej z okazji Walnych Zgromadzeń  
Związku i Klubów , oraz uroczystości jubileuszowych  Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, 
klubów piłkarskich będących członkami Pomorskiego ZPN, organizacji sportowych  oraz osób 
fizycznych. W szczególnych przypadkach Odznaki i wyróżnienia mogą być przyznawane w 
innych terminach. 

2 Odznaki Honorowe Pomorskiego Związku Piłki Nożnej – Zasłużony dla Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej   są dwustopniowe : 
a) Srebrna 
b) Złota 
 

3 Srebrną Odznakę  –Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej przyznaje się działaczom 
piłkarskim i trenerom po co najmniej 8-letniej działalności w Pomorskim Związku Piłki Nożnej  
i w  Klubach oraz : 
- sędziom, którzy przeprowadzili co najmniej 300 spotkań, 
- zawodnikom, którzy rozegrali co najmniej 200 zawodów mistrzowskich i pucharowych, 
- klubom i organizacjom sportowym za istotne osiągnięcia w rozgrywkach mistrzowskich na 
odcinku szkolenia i wychowania wybitnych zawodników po 15 latach. 
 

4 Złotą Odznakę –Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej przyznaje się działaczom 
piłkarskim i trenerom po co najmniej 12-letniej działalności w Pomorskim Związku Piłki 
Nożnej  i w  Klubach oraz : 
- sędziom, którzy przeprowadzili co najmniej 400 spotkań, 
- zawodnikom, którzy rozegrali co najmniej 300 zawodów mistrzowskich i pucharowych 
- klubom i organizacjom sportowym za istotne osiągnięcia w rozgrywkach mistrzowskich na 
odcinku szkolenia i wychowania wybitnych zawodników po 20 latach. 
 

5 Obowiązuje zasada dwustopniowego przyznawania Odznak – ZŁOTA po uprzedniej 
SREBRNEJ, - ( złota po 5 latach od otrzymania srebrnej ) 

 



6 W szczególnych przypadkach  umożliwia się odstępstwo od zasad  zawartych w punktach 
3,4,5 w sytuacjach uzyskania znaczących   wyników i osiągnięć sportowych w rozwoju piłki 
nożnej i działalności na rzecz podnoszenia jej poziomu- w szczególności takich jak :  

- zdobycie Mistrzostwa lub Wicemistrzostwa  Polski , 

- zdobycie Pucharu Polski, 

- udział w rozgrywkach europejskich, 

-zdobycie Medalu  w oficjalnych rozgrywkach UEFA i FIFA, 

- reprezentowanie kadry Polski wszystkich kategorii wiekowej , jednakże nie mniej jak po  
rozegraniu co najmniej  15  oficjalnych zawodów  w reprezentacji.  

 
7 Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania wniosków na piśmie ( formularzach ) do Komisji 

Odznaczeń Pomorskiego Związku Piłki Nożnej  są  w szczególności : 
a) Członkowie Zarządu  Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, 
b) Wydziały i Komisje  Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, 
c) Podokręgi Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, 
d) Kluby sportowe Pomorskiego Związku Piłki Nożnej i inne organizacje sportowe 
prowadzące działalność w zakresie upowszechniania i rozwoju piłki nożnej. 

e/ Klub Seniora 

                                                                      
8 We wnioskach o przyznanie jednej z w/w Odznak lub wyróżnień należy szczegółowo opisać 

działalność osób lub instytucji o uhonorowanie, których się występuje, a także przedstawić 
informację dotyczącą dotychczasowych Odznaczeń i wyróżnień przyznanych danej osobie 
/podmiotowi przez Pomorski Związek Piłki Nożnej 

9  Odznaki Honorowe mogą być nadawane organizacjom lub osobom fizycznym nie będącym 
członkami Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. 

 Odznakę Honorową Pomorskiego związku Piłki Nożnej wręcza się w sposób i w 
okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia. 

 
 

Przyjęto Uchwałą Zarządu  Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 27.01.2014. 
Traci moc Uchwała Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej nr 180/Z/09 z dnia 22.06.2009 r. 

 

 

 



 

 

 

 


