
Uchwała XVIII/97/2018 
z dnia 17 grudnia 2018 roku 

Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej 
 
 

Na podstawie § 32 ust. 6 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co 

następuje: 

 

Przyjmuje się Nadawania Odznaczeń Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w brzmieniu: 

 

REGULAMIN  NADAWANIA  ODZNACZEŃ 

ŁÓDZKIEGO  ZWIĄZKU  PIŁKI  NOŻNEJ. 

Na podstawie § 58 ust 4 Statutu ŁZPN postanawia się co następuje: 

Działając na wniosek Komisji Odznaczeń ŁZPN przyjmuje się następujące ogólne 

zasady przyznawania przez ŁZPN odznak i wyróżnień” 

1. Odznaki ŁZPN i wyróżnienia dla osób fizycznych oraz klubów i organizacji 

sportowych nadaje się na wniosek Komisji Odznaczeń ŁZPN. Może to nastąpić z 

okazji, Walnych Zebrań oraz uroczystości jubileuszowych ŁZPN, OZPN i Klubów. 

Odznaki przyznaje się za 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. Trzystopniowe odznaczenia ŁZPN przyznaje się zawodnikom, trenerom, 

działaczom, sędziom i innym osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do 

rozwoju łódzkiej piłki nożnej.  

a) Srebrną Odznakę Łódzkiego Związku Piłki po 5 - letniej działalności w ŁZPN, 

OZPN i Klubach 

b) Złotą Odznaka Łódzkiego  Związku Piłki Nożnej, po 10 - letniej działalności w 

ŁZPN, OZPN i Klubach 

c) Odznakę Zasłużony dla Piłkarstwa Łódzkiego, po 15- letniej działalności w ŁZPN, 

OZPN i Klubach 



3. Obowiązuje zasada stopniowego przyznawania odznak: złota po uprzednio 

przyznanej srebrnej, zasłużony  po uprzednio przyznanej złotej. 

4. Uprawnionymi do zgłaszania pisemnych wniosków o nadanie odznaczeń ŁZPN są: 

- Zarząd ŁZPN 

- Zarząd OZPN 

- Wydziały i Komisje ŁZPN 

- Koło Seniora ŁZPN 

- Zarząd Klubu 

5. Wnioski winny być składane najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem 

wydarzenia. 

6. We wnioskach o przyznanie jednego z w/w odznaczeń należy szczegółowo opisać 

konkretne osiągnięcia sportowe, szkoleniowe oraz działalność sportową kandydata 

wraz z uzasadnieniem, a także przedstawić informację dotyczącą posiadanych 

odznaczeń i wyróżnień przyznanych przez Kluby, OZPN i ŁZPN. Należy 

szczegółowo opisać zasługi  kandydata w okresie od otrzymania ostatniego 

odznaczenia do chwili obecnej.   

7. Opracowane wnioski Komisja Odznaczeń ŁZPN przedkłada do akceptacji Prezesa 

ŁZPN. 

8. Osoby wyróżnione  otrzymują stosowną odznakę i legitymację potwierdzającą ten 

fakt. 

9. Rejestr przyznanych odznaczeń prowadzi Komisja Odznaczeń ŁZPN. 

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Prezes 
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej 
 

Adam Kaźmierczak 

 


