
                                                      Uchwalony 

 na Okręgowym Zjeździe Delegatów PZŁ  

w Zielonej Górze dnia 25 lutego 2023 r. 

 

REGULAMIN 

                   OKRĘGOWEJ KAPITUŁY ODZNACZEŃ ŁOWIECKICH w Zielonej Górze 

 

§ 1 

 

1. Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Zielonej Górze zwana dalej Kapitułą,                                

składa się z delegatów powołanych spośród członków PZŁ przez Okręgowy Zjazd Delegatów                 

na czas trwania kadencji. 

2. Członkowie Kapituły na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego               

i zastępcę Przewodniczącego OKOŁ. 

§ 2  

 

1. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia i im przewodniczy, 

sporządza protokoły posiedzeń, podpisuje korespondencję, legitymacje i inne dokumenty 

wydawane na podstawie uchwał Kapituły. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca 

Przewodniczącego. Obowiązkiem jego jest także sporządzanie i podpisywanie protokołów                 

z posiedzenia kapituły. Dba o archiwizację wniosków i akt.    

 

§ 3 

 

1. Siedzibą Kapituły jest biuro ZO PZŁ w Zielonej Górze. 
2. Posiedzenia Kapituły odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż 4 razy w roku.  

 

§ 4 

 

1. Kapituła działa zgodnie z istniejącymi w Polskim związku Łowieckim systemie odznaczeń 

łowieckich, nawiązującym do chlubnych tradycji naszej organizacji sięgających lat 

dwudziestych XX wieku. 

2. Zadaniem Kapituły jest weryfikacja wniosków na odznaczenia łowieckie pod kontem 

prawidłowego ich wypełniania i uzasadniania.      

§ 5 

 

1. Kapituła przyznaje medal „ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA ZIELONOGÓRSKIEGO” 

członkom Zrzeszenia, osobom fizycznym, osobom prawnym, kołom łowieckim.  

2. Kapituła przyznaje medal ,,ZA ZASŁUGI  DLA ŁOWIECTWA LUBUSKIEGO’’ członkom 

Zrzeszenia, osobom fizycznym, osobom prawnym, kołom łowieckim.  

3. Medale przyznawane są na wniosek Walnych Zgromadzeń Kół Łowieckich, Zarządu 

Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze, Zarządu Okręgowego PZŁ w Gorzowie Wlkp. (dotyczy 

wniosków na medal ZA ZAŁUGI DLA ŁOWIECTWA LUBUSKIEGO) oraz z własnej 

inicjatywy Kapituły. 

4. Kapituła przyznaje AKT NADANIA – AMICUS VENATOR – PRZYJACIEL MYŚLIWYCH, 

członkom Zrzeszenia, osobom fizycznym, osobom prawnym. AKTY NADANIA przyznawane 

są na wniosek Walnych Zgromadzeń Kół Łowieckich oraz Zarządu Okręgowego PZŁ                      

w Zielonej Górze. 

 

 



§ 6 

1. Kapituła opiniuje wnioski na Złom, Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej, 

Medal Świętego Huberta oraz na odznakę ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA.        

 

§ 7 

1. Medal „ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA ZIELONOGÓRSKIEGO” nadaje się za znaczący 

wkład w działalność przynoszącą korzyści zielonogórskiemu i lubuskiemu łowiectwu,                        

w szczególności za: 

a) wyróżniającą się pracę organizacyjną w organach, władzach i strukturach Polskiego 

Związku Łowieckiego, 

b) osiągnięcia w gospodarce łowieckiej, a w szczególności w hodowli i ochronie zwierzyny 

oraz przyrody, 

c) propagowanie prawidłowego łowiectwa poprzez publikacje, sztukę, współpracę                            

z młodzieżą i społeczeństwem w zakresie ochrony przyrody, popularyzowanie wiedzy                   

i kultury łowieckiej, 

d) walkę z kłusownictwem, 

e) osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim lub kynologii, 

f) worową  postawę etyczną  i koleżeńskość, 

g) promocje zielonogórskiego łowiectwa. 

 

§ 8 

1. Medal „ZA ZASŁUGI  DLA ŁOWIECTWA LUBUSKIEGO” nadaje się za znaczący               

wkład w działalność przynoszącą korzyści łowiectwu lubuskiemu w szczególności za: 

a) wydajną, długotrwałą pracę organizacyjną w strukturach PZŁ; 

b) działalność w instytucjach samorządowych oraz organizacjach poza rządowych, 

c) osobistą inicjatywę organizacyjną i społeczną; 

d) osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony 

zwierzyny; 

e) prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce 

łowieckiej województwa lubuskiego; 

f) osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej; 

g) wybitne osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim; 

h) znaczące osiągnięcia w hodowli i tresurze psa myśliwskiego; 

i) ewidentne rezultaty w ochronie środowiska; 

j) osiągnięcia w edukacji przyrodniczej i łowieckiej. 

  

§ 9 

Medal ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA ZIELONOGÓRSKIEGO jest kontynuacją 

dotychczasowej odznaki okręgowej. Ma  średnicę 35 mm. na awersie znajduje się wizerunek 

ryczącego jelenia byka zwrócony w prawo z kiścią winogrona z lewej strony i napis 

,,ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA ZIELONOGÓRSKIEGO", rant gładki, na rewersie 

gałązki świerku i dębu z żołędziami w części środkowej oraz w około napis "Okręgowa 

Kapituła Odznaczeń Łowieckich Zielona Góra". Do górnej krawędzi przylutowane jest ucho 

prostokątne o szer. 10 mm, przez które przewleczona jest wstążka barwy zielonej ze złotymi 

paskami na brzegach o wymiarach 35 mm szerokości i 60-65 mm długości. Zał. nr  …… 

 



 

§ 10 

 

Medal „ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA LUBUSKIEGO” ma średnice 35 mm, wykonany 

jest z brązu techniką na tracony wosk gr. 3 mm z rantem gładkim. Na awersie znajduję się 

sylwetka myśliwego z bronią w ręku zwróconą w lewą stronę, u dołu pies i wiązanka gałązek 

jedliny i dębu oraz napis po łuku z lewej strony ZA ZASŁUGI DLA i ŁOWIECTWA 

LUBUSKIEGO w części centralnej medalu. Na rewersie z lewej strony znajduje się logo                   

PZŁ  oraz w centralnej części tekst OKRĘGOWA KAPITUŁA ODZNACZEŃ ŁOWIECKICH        

w Zielonej Górze, gałązka z 4 liści dębu na górze. Całość w kolorze srebra. Do górnej krawędzi 

przymocowane jest ucho szer.10 mm przez które przewleczona jest wstążka w kolorach 

określonych dla województwa lubuskiego tj. równe 3 pasy barwy zielonej, biało-czerwonej                 

i żółtej o wymiarach 35 mm szerokości i 60-65 mm długości.  Zał. nr …… 

 

§ 1 1  

 

1. Warunkiem otrzymania medalu ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA LUBUSKIEGO jest; 

- posiadanie odznaczenia regionalnego zielonogórskiego ZASŁUŻONY DLA 

ŁOWIECTWA ZIELONOGÓRSKIEGO (dotyczy tylko myśliwych) 

- posiadanie odznaczenia regionalnego gorzowskiego ZASŁUŻONY DLA 

GORZOWSKIEGO OKRĘGU ŁOWIECKIEGO  (dotyczy tylko myśliwych) 

2. Medal może być nadany tylko jeden raz. 

3. Wnioski o nadanie medalu oraz AKTU NADANIA – AMICUS VENATOR składa się na 

formularzach, których wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

4. Wzory graficzne medali, o których mowa w §9 i §10 stanowią załącznik do niniejszego 

regulaminu.    

§ 12 

 

Wnioski uchwalone przez Walne Zgromadzenie Kół Łowieckich kierowane są do Kapituły               

za pośrednictwem Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze . 

                                                                    § 13 

Wniosek o przyznanie odznaczenia łowieckiego powinien zawierać pisemną zgodę osoby  

której dotyczy, na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 

celów statutowych PZŁ ( RODO) 

 

§  14 

 

1. Dla prawomocności uchwał wymagana jest zwykła większość głosów członków Kapituły. 

2. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. 

3. Rozpatrywanie wniosków o nadanie odznaczenia odbywa się w głosowaniu jawnym. 

 

 

§ 15 

 

 Uchwał Kapituły są ostateczne i nie wymagają uzasadnienia, nie przysługuje odwołanie. 

 

 

 



 

§ 16 

1. Kapituła działa zgodnie z regulaminem i może: 

a) nadać medal  zgodnie z wnioskiem; 

b) żądać od wnioskodawcy wyjaśnień uzupełniających; 

c) odroczyć powzięcie uchwały na czas określony; 

d) odmówić nadania medalu  

2. Ponowny wniosek dotyczący kandydata, co do którego zapadła decyzja odmowna, może 

być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie roku od daty jej podjęcia. 

3. Kapituła może odstąpić od zasady tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

4. Obrady kapituły są objęte klauzula poufności, a podjęte uchwał są ostateczne.    

 

§ 17 

 

1. Kapituła przekazuje wykaz odznaczonych do biura Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej 

Górze 

2. Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze zobowiązany jest powiadomić wnioskodawcę                           

o przyznanym odznaczeniu. 

 

§ 18 

Wydatki związane z działalnością Kapituły oraz koszt odznaczeń i legitymacji są pokrywane                              

z budżetu Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze. 

 

§  19 

 

1. Akta i dokumenty Kapituły Przechowuje Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze. 

2. Akta Kapituły obejmują: 

a) wnioski o odznaczenia opatrzone treścią i datą uchwały Kapituły; 

b) protokoły posiedzeń Kapituły; 

c) odpisy wykazów odznaczonych. 

 

§ 20 

 

Aktu dekoracji medalami dokonuje: Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ, członkowie 

Zarządu Okręgowego oraz Przewodniczący Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich 

podczas uroczystości na szczeblu okręgowym, wojewódzkim lub podczas innych zgromadzeń 

Zrzeszenia PZŁ oraz kół łowieckich. 

§ 21 

 

1. Dekorowany wraz z odznaczeniem otrzymuje legitymację,  

2. Wyróżnieni odznaczeniem; Koła Łowieckie, osoby prawne – otrzymują AKT NADANIA. 

§ 22 

 

1. Legitymacje są numerowane i podpisane przez Przewodniczącego Kapituły. 

2. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia legitymacji, na wniosek odznaczonego może być 

wydany duplikat, z umieszczonym w prawym górnym rogu legitymacji słowem "duplikat". 

                                                                               



 

 

§ 2 3  

 

1. Odznaczony członek PZŁ traci medal w przypadku skazania go za czyny z art. 51, 52 oraz 53 

Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie. 

2. Odznaczony może być pozbawiony medalu  orzeczeniem Sądu Łowieckiego. 

3. O pozbawieniu odznaczenia lub jego utracie: 

a) czyni się odpowiednią adnotację w kartotekach i skorowidzach; 

b) zawiadamia się pozbawionego odznaczenia z równoczesnym żądaniem zwrotu medalu                

i legitymacji. 

 

§ 24 

1. Obrady Kapituły objęte są klauzulą poufności a podjęte uchwały są ostateczne    

2. Członkowie Kapituły w sprawach przyznania odznaczeń łowieckich są niezawiśli   

 

 

                                                                                    Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich 

  w Zielonej Górze  

                                                                Jan Olszewski, Marek Busz, Stanisław Dudek, Dariusz Wróblewski,      

                                                                       Jerzy Przybecki,  Dionizy Stępniewski, Maciej Jaśkowski 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wzory odznaczeń.   

2. Wzory legitymacji i dyplomów. 

3. Formularze wniosków:  

a) członka PZŁ, osoby fizycznej, 

b) koła łowieckiego; 

c) osoby prawnej.   

4. Załącznik do wniosku – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO).  

 


