
Z A S A D Y 

przyznawania Honorowych Odznak i wyróżnień Śl. ZPN  

 

1. Odznaki Śl. ZPN i wyróżnienia dla osób fizycznych oraz Klubów i Organizacji 

sportowych nadaje Prezes Śl. ZPN na wniosek Komisji Odznaczeń z okazji Walnych 

Zgromadzeń Śl. ZPN, oraz uroczystości jubileuszowych Śl.ZPN,  Podokręgów i Klubów. 

W szczególnych przypadkach Odznaki i wyróżnienia mogą być przyznawane w innych 

terminach. 

2. Śl. ZPN wyróżnia trzystopniową Odznaką Honorową: brązową, srebrną i złotą: 

a) Brązową Odznakę Honorową Śl. ZPN przyznaje się działaczom piłkarskim,  trenerom, 

sędziom i zawodnikom po co najmniej 5-letniej działalności w Śl. ZPN i klubach, 

b) Srebrną Odznakę Honorową Śl. ZPN przyznaje się działaczom piłkarskim,              

trenerom, sędziom i zawodnikom po co najmniej 10-letniej działalności w Śl. ZPN 

i klubach, 

c) Złotą Odznakę Honorową Śl. ZPN przyznaje się działaczom piłkarskim i trenerom, 

sędziom i zawodnikom po co najmniej 15-letniej działalności w Śl.ZPN i klubach. 

3. Obowiązuje zasada trzystopniowego przyznawania Odznak: srebrna po uprzedniej 

brązowej, złota po uprzedniej srebrnej. 

4. Wyróżnienie za Zasługi w Rozwoju Piłki Nożnej Śl. ZPN nadawane jest osobie, 

sponsorowi, samorządom, firmie lub instytucji wspierającej Śl. ZPN lub jego kluby, a  nie 

związanej bezpośrednio z działaniem w piłce nożnej.  

5. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania wniosków, na drukach stanowiących załącznik 

do zasad,  do Komisji Odznaczeń Śl. ZPN są: 

a) Członkowie Zarządu Śl. ZPN, 

b) Członkowie Prezydiów Podokręgów Śl. ZPN, 

c) Członkowie Zarządów Klubów sportowych. 

6. 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 przez Śl. ZPN. 

7. Wnioski składane przez kluby i podokręgi muszą być akceptowane przez prezesa danego 

podokręgu. 

8. Odznakę Honorową Śl. ZPN wręcza się w sposób i w okolicznościach zapewniających 

uroczysty charakter aktu wręczenia. 



9. Odznaki Honorowe i Medale Śl. ZPN wręcza Prezes Śl. ZPN lub osoba przez niego 

upoważniona.     

 

 

Zasady zostały zatwierdzone przez Zarząd Śl. ZPN w dniu 25.08.2020 r. 


