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REGULAMIN NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ 

 
 

ROZDZIAŁ I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
1. Regulamin nagród i wyróżnień, zwany dalej „Regulaminem”,ma zastosowanie do klubów 

sportowych, Okręgowych Związków Szermierczych, zawodników, trenerów, 
instruktorów, sędziów i działaczy sportowych. 

2. Przepisy Regulaminu mogą mieć zastosowanie również do innych osób wnoszących 
wybitny wkład w rozwój i popularyzację szermierki. 

3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje się zawodnikom za wybitne osiągnięcia sportowe we 
współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, zaś pozostałym podmiotom 
wymienionym w ust. 1 i 2 za działalność wnoszącą duży wkład w rozwój szermierki w 
Polsce. 

 
§ 2 

Nagrodami i wyróżnieniami Polskiego Związku Szermierczego są: 
 

1) Dyplomy, medale i puchary; 
2) Nagrody rzeczowe i pieniężne; 
3) Odznaka Polskiego Związku Szermierczego  
 

§.3. 
 
1. Zarząd Polskiego Związku Szermierczego może ustanowić medale okolicznościowe i 

medale pamiątkowe z okazji ważnych rocznic Związku i innych ważnych wydarzeń w 
działalności Związku. 

2. Zasady ustanawiania i wręczania tych medali Zarząd Polskiego Związku Szermierczego 
określa w oddzielnym trybie. 

 

ROZDZIAŁ II 
 

Zasady przynawania nagród i wyróżnień  
 

§ 4 
 

1. Nagroda Polskiego Związku Szermierczego może być przyznana w formie rzeczowej 
lub pieniężnej. Wysokość nagrody pieniężnej określa Zarząd PZS na wniosek Prezes 
PZS 
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2. Zarządy klubów sportowych oraz Okręgowych Związków Szermierczych mogą 
przyznawać nagrody i wyróżnienia wymienione w § 2 pkt. 1 i 2  we własnym zakresie,  
niezależnie od nagród i wyróżnień przyznawanych przez Zarząd Polskiego Związku 
Szermierczego. 

3. Zasady i tryb przyznawiania wyróżnień i nagród, o których jest mowa w ust. 2, w tym 
wysokość nagród pieniężnych, określają zarządy klubów sportowych i Okręgowych 
Związków Szermierczych we własnym zakresie. Zasady te nie mogą pozostawać w 
sprzeczności z niniejszym Regulaminem. 

 
§ 5 

  
Nagrody i wyróżnienia  nie mogą być przyznane w okresie odbywania kary dyscyplinarnej  
orzeczonej w stosunku do zawodnika, trenera, instruktora szermierki, sędziego lub działacza 
sportowego. 
 

 
 

ROZDZIAŁ III 
 

Zasady nadawania Odznak 
Polskiego Związku Szermierczego 

 
 

§ 6 
 
1. Odznaka Polskiego Związku Szermierczego oraz zasady i tryb jej nadawania ustanowione 

zostały Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Szermierczego z dnia 19.06.2017. 
2. Odznakę nadaje Zarząd Polskiego Związku Szermierczego. 
3. Odznakami Polskiego Związku Szermierczego sa: 
 

a) Odznaka Platynowa 
b) Odznaka  Złota 
c) Odznaka  Srebrna 
d) Odznaka Brązowa  

 
§ 7 

 
Odznaka może być nadana: 
 

1. Działaczom, trenerom, instruktorom i innym osobom o nienagannej postawie 
etycznej, wyróżniającym się osiągnięciami w pracy społecznej lub zawodowej w 
dziedzinie sportu szermierczego, w szczególności za: 
 

a) popularyzację i upowszechnianie szermierki, 
b) wkład pracy w wyniki sportowe osiągane przez zawodników, 
c) działalność dydaktyczno-wychowawczą i naukowo-badawczą w dziedzinie 
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 szermierki, 
d) tworzenie, utrzymywanie i powiększanie bazy materialnej rozwijającej sport 

szermierczy. 
 

2. Zawodnikom, którzy osiągnęli szczególne wyniki sportowe, zwłaszcza na igrzyskach 
olimpijskich, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy oraz wyróżniają się 
postawą etyczną stanowiącą wzór sportowca godny naśladowania  

 
§ 8 

 
1. Do nadania odznaki określonego stopnia wymagany jest następujący staż pracy 

społecznej lub zawodowej w sporcie, w tym w szczególności dla szermierki: 
1/ dla nadania Odznaki Brązowej                              - co najmniej 10 lat, 
2/ dla nadania Odznaki Srebrnej                               - co najmniej 15 lat, 
3/ dla nadania Odznaki Złotej                                    - co najmniej 20 lat, 
4/ dla nadania Odznaki Platynowej        - co najmniej 35 lat. 

 
2. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi zasługami dla rozwoju sportu, w tym 

zwłaszcza dla szermierki, odznaka  może być nadana osobie, która nie spełnia kryterium 
określonego w ust.1. 

§. 9 
 

Zarząd Polskiego Związku Szermierczego może pozbawić odznaki w razie stwierdzenia, że jej 
nadanie nastąpiło na skutek wprowadzenia w błąd lub że osoba wyróżniona stała się 
niegodna posiadania odznaki. 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

Zasady przyznawania odznak i nagród w mistrzostwach świata i Europy 
 

§.10 
 
1. Za zdobycie medalu olimpijskiego zawodnik otrzymuje Platynową Odznakę PZS oraz 

dyplom. Platynową Odznakę otrzymuje także trener klubowy i trener prowadzący tego 
zawodnika na Igrzyskach Olimpijskich, niezależnie od par 8. 

2. Za zdobycie tytułu Mistrza Świata lub Europy w kategorii wiekowej Seniorów, 
Młodzieżowców i Juniorów zawodnik otrzymuje Złotą Odznakę PZS oraz dyplom. Złotą 
odznakę otrzymuje także trener klubowy i trener prowadzący tego zawodnika na 
mistrzostwach świata. 

3. Za zdobycie tytułu wicemistrza świata lub Europy Seniorów, Młodzieżowców i Juniorów 
zawodnik oraz trener klubowy i trener prowadzący tego zawodnika na mistrzostwach 
otrzymują srebrne odznaki oraz dyplom.  

4. Za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach świata lub Europy Seniorów, 
Młodzieżowców i  Juniorów zawodnik, trener klubowy i trener prowadzący tego 
zawodnika otrzymują brązowe odznaki oraz dyplomy.  
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§. 11. 
 
1. Dekorowanie indywidualnych medalistów mistrzostw Świata lub Europy następuje przez 

osoby szczególnie zasłużone dla polskiej szermierki. 
2. Wręczanie odznak  i wyróżnień dla medalistów mistrzostw świata lub Europy dokonuje 

Prezes, Dyrektor Generalny lub członek Prezydium Polskiego Związku Szermierczego. 
 
 

 

ROZDZIAŁ V 
 

Tryb przyznawania ngród, wyróżnień i odznak  
Polskiego Związku Szermierczego 

 
§ 12 

 
1. Nadanie odznaki PZS oraz przyznanie nagrody lub wyróżnienia może nastąpić na 

podstawie wniosku Komisji ds. Nagród, Wyróżnień i Odznaczeń, zarządu klubu 
sportowego zrzeszonego w PZS lub Okręgowego Związku Szermierczego. Wniosek, 
stanowiący załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu, składa się do Biura PZS.. 

2. Po sprawdzeniu formalnym, wniosek przekazywany jest do Komisji ds. Nagród, 
Wyróżnień i Odznaczeń do zaopiniowania. 

3. Komisja opiniuje wniosek i przedstawia go Zarządowi PZS, który podejmuje uchwałę o 
nadaniu odznaki, nagrody lub wyróżnienia 

4. Wnioski, o nadanie odznaki,  przyznanie nagrody lub wyróżnienia, zawierające 
szczegółowe uzasadnienie, powinny być składane nie później niż jeden miesiąc przed 
przewidywanym terminem aktu dekoracji ( wręczenia). 

  
§. 13. 

 
1. Wnioski klubów sportowych zrzeszonych w PZS lub wnioski Okręgowych Związków 

Szermierczych o wystąpienie przez Polski Związek Szermierczy o nadanie odznaczenia 
resortowego lub państwowego są kierowane do Biura PZS, które po formalnym 
sprawdzeniu przekazuje je do Komisji ds. Nagród, Wyróżnień i Odznaczeń. 

2. Komisja po zaopiniowaniu wniosku przedstawia je Zarządowi PZS, który podejmuje 
uchwałę o wystąpieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do właściwych organów 
o nadanie kandydatowi odznaczenia. 

3. Ze względu na długotrwałą procedurę przyznania odznaczeń wnioski, o których mowa w 
ust.1., powinny być składane z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 
 

§. 14. 
 
1. Dekoracja odznakami PZS powinna mieć uroczysty charakter i odbywać się z okazji 

istotnych dla środowiska szermierczego wydarzeń lub uroczystości. 
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2. Dekoracji dokonuje Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny lub członek Prezydium 
Polskiego Związku Szermierczego, z zastrzeżeniem ust. 3 

3. Dekoracji Odznaką Platynową może dokonać tylko Prezes Zarządu.  

 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
 

Gromadzenie i przechowywanie pamiątek, medali i wyróżnień 
 

§.15. 
 
1. Biuro Polskiego Związku Szermierczego gromadzi i przechowuje otrzymane odznaczenia 

oraz wyróżnienia od władz państwowych i władz sportowych. 
2. Biuro Polskiego Związku Szermierczego gromadzi i przechowuje  dyplomy, plakietki, 

medale, puchary i proporczyki otrzymane z okazji odbywanych spotkań, zawodów i  
turniejów rozgrywanych w kraju i za granicą. 

3. Biuro Polskiego Związku Szermierczego gromadzi i przechowuje medale, proporce, 
pamiątkowe pasy mistrzowskie i wszelkie inne trofea szermiercze uzyskane w drodze 
darowizny od wybitnych szermierzy lub ich spadkobierców. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Polskiego Związku Szermierczego dokonuje 
zakupu przedmiotów, o których mowa w ust. 3. 

 
 

§.16. 
 
1. Biuro Polskiego Związku Szermierczego prowadzi rejestr otrzymanych odznaczeń i  

wyróżnień. 
2. Za przechowywanie i prowadzenie rejestrów odpowiedzialność ponosi Biuro Polskiego 

Związku Szermierczego. 
3. Wszystkie przedmioty mające istotną wartość dla szermierki  winny być należycie 

zabezpieczone. 
 

§.17. 
 
Zarząd Polskiego Związku Szermierczego w oddzielnym trybie może przekazać przedmioty i 
dokumenty szczególnie ważne dla szermierki do Muzeum Sportu lub innych placówek 
muzealnych. 
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ROZDZIAŁ  VII 
 

Przepisy przejściowe i końcowe 
 

§ 18 
 

1. Prawo wprowadzania zmian do Regulaminu oraz interpretowanie jego postanowień  
      przysługuje wyłącznie Zarządowi Polskiego Związku Szermierczego. 

      2.   Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 
 
 

 
 
 
 
Prezes Polskiego Związku Szermierczego 
                      Adam Konopka 
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Załącznik nr 1 
Do Regulaminu Nagród i Wyróżnień PZS 

 
  

Wniosek 
o nadanie Odznaki 

Polskiego Związku Szermierczego 
  
 Wnoszę o nadanie Odznaki Polskiego Związku Szermierczego 
1. Brązowej Odznaki PZS  
2. Srebrnej Oodznaki PZS  
3. Złotej Odznaki PZS  
4. Platynowej Odznaki PZS  
(należy zaznaczyć o które odznaczenie chodzi wnioskodawcy) 

 

Dane Wnioskodawcy:  
 
Nazwa Stowarzyszenia: .................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
Adres Stowarzyszenia: ..................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
Dane Kandydata:   
  
Nazwisko Imię .................................................................................................................. 
 
Adres zamieszkania .......................................................................................................... 
 
Przynależność Klubowa ................................................................................................... 
 
Przebieg pracy i/lub działalności społecznej: ............................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
 
 
Uzasadnienie wniosku: ..................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
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Posiadane wyróżnienia przez Kandydata: 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 

podpis Wnioskodawcy 

 
Opinia OZS: .................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
............................................. 
 
 

podpis Prezesa OZS 
Decyzja Zarządu PZS 

 
Przyznano wyróżnienie....................................................... nr......................................... 
 
Na podstawie uchwały Zarządu PZS nr .......................... z dnia .................................... 
 
 
 
 
 

........................................... 
podpis Prezesa PZS 
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