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Załącznik nr 1 do uchwały   

Nr 8-OZD/2019 r. VI Okręgowego 

Zjazdu Delegatów PZŁ w Kielcach  

z dn. 13 lipca 2019 r. 

 

 

R E G U L A M I N 

Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich 

w Kielcach 

 

§ 1 

1. VI Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach na 

podstawie § 97, pkt. 13 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego dokonuje wyboru 

Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Kielcach zwanej dalej „Kapitułą” 

poprzez wybór Przewodniczącego i 4 członków Kapituły, a zgodnie z § 97, pkt. 12 

Statutu Polskiego Związku Łowieckiego wprowadza zmiany do Regulaminu – 

„Medalu Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny” uchwalonego uchwałą nr 4/2017 

Okręgowej Rady Łowieckiej w Kielcach z dnia 4 października 2017 r. i nadaje tekst 

jednolity. 

2. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu zastępcę 

przewodniczącego i sekretarza, którzy wraz z przewodniczącym stanowią Prezydium 

Kapituły. 

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

podpisuje korespondencję, protokoły z posiedzeń, legitymacje, dyplomy i inne 

dokumenty wydane na podstawie uchwał Kapituły. 

4. Zastępca przewodniczącego zastępuje go w przypadku jego nieobecności i wykonuje 

wszystkie funkcje przewodniczącego wskazane w ust. 3. 

5. Obowiązkiem sekretarza jest przygotowanie pod względem formalnym wniosków, 

które mają być rozpatrywane przez Kapitułę, sporządzanie i podpisywanie protokołów 

posiedzeń, wszelkich dokumentów wydanych na podstawie uchwał Kapituły oraz 

prowadzenie korespondencji. Sekretarz kieruje do przewodniczącego Zarządu 

Okręgowego PZŁ w Kielcach wnioski w sprawie archiwizowania akt. 

6. Sekretarz (lub inny wyznaczony przez przewodniczącego członek Kapituły) referuje 

wnioski o nadanie odznaczeń łowieckich. 
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7. Kapituła posługuje się pieczątką okrągłą o średnicy 30 mm z godłem PZŁ i napisem w 

otoku „Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Kielcach” oraz pieczęcią 

podłużną. 

§ 2 

1. Posiedzenia Kapituły odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż sześć 

razy w roku. 

2. Dla ważności uchwał Kapituły niezbędna jest obecność kworum składu Kapituły oraz 

co najmniej jednego członka Prezydium. 

3. Posiedzenia Kapituły są tajne. 

4. Członkowie Kapituły w sprawach przyznania odznaczenia łowieckiego są niezawiśli. 

5. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. Decyzję Kapituły 

doręcza się wnioskodawcy w terminie do 30 dni.  

 

6. Okręgowa Kapituła przyznaje następujące odznaczenia:  

- Złoty Medal Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny, 

- Srebrny Medal Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny, 

- Brązowy Medal Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny, 

 

7. Okręgowa Kapituła może: 

a) nadać odznaczenie łowieckie zgodnie z wnioskiem, 

b) nadać Medal Zasługi Łowieckiej innego stopnia niż wskazany we wniosku po 

zasięgnięciu opinii wnioskodawcy, 

c) zażądać od wnioskodawcy uzupełnienia wniosku lub złożenia stosownych 

wyjaśnień, 

d) odmówić nadania odznaczenia, powiadamiając o tym wnioskodawcę. 

 

8. Okręgowa Kapituła opiniuje następujące odznaczenia PZŁ: 

- Złom, 

- Medal Św. Huberta 

- Złoty Medal Zasługi Łowieckiej, 

- Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej, 

- Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej, 

- Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa 

 

stosownie do postanowień Regulaminu Kapituły Odznaczeń Łowieckich PZŁ. 

 

§ 3 

1. Wnioski o nadanie odznaczenia PZŁ kierują do Okręgowej Kapituły zarządy kół 

Łowieckich lub Zarząd Okręgowy PZŁ w Kielcach,  

2. Koła Łowieckie składają wnioski o nadanie odznaczenia wymienionego wymienianego w  

§ 2, ust. 8 za pośrednictwem zarządu okręgowego właściwego dla siedziby koła. Zarząd 
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Okręgowy, po sprawdzeniu danych personalnych oraz potwierdzeniu faktów 

przytoczonych w uzasadnieniu wniosku i podjęciu stosownej uchwały, przedstawia go 

Okręgowej Kapitule Odznaczeń Łowieckich PZŁ, 

3. Wnioski o odznaczenia PZŁ po zaopiniowaniu przez Okręgową Kapitułę Odznaczeń 

Łowieckich w Kielcach zwracane są do ZO PZŁ w Kielcach celem nadania im dalszego 

biegu, 

4. Zarząd Okręgowy PZŁ w Kielcach uprawniony jest do składania wniosków o odznaczenia 

łowieckie z własnej inicjatywy; w przypadku odznaczeń o jakich mowa w § 2, ust. 8       

ZO PZŁ zasięga opinii koła do którego ten myśliwy należy, 

5. W przypadku przynależności myśliwego do wielu kół wymagana jest opinia z każdego 

koła, do którego myśliwy należy, 

6. Wnioski o nadanie odznaczeń łowieckich składane są na formularzach, których wzory 

stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu, 

7. Wnioski archiwizowane są bezterminowo ze względu na przetwarzanie zawartych w nich 

danych w celach historycznych. Dopuszczalne jest archiwizowanie wniosków w formie 

elektronicznej. 

§ 4 

1. Uzasadnienie wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego powinno zawierać daty, 

przytaczać fakty potwierdzające zasadność przyznania odznaczenia, 

2. Uzasadnienie wniosku o nadanie kolejnego odznaczenia łowieckiego powinno dotyczyć 

zasług w okresie od otrzymania ostatniego odznaczenia, 

3. Wniosek o odznaczenie regionalne dla osoby, będącej pracownikiem PZŁ wymaga 

zaopiniowania przez przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Kielcach lub 

upoważnioną przez niego osobę, 

4. Wniosek o przyznanie odznaczenia łowieckiego powinien zawierać pisemną zgodę osoby 

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

realizacji celów statutowych PZŁ (RODO). 

 

§ 5 

1. Medal Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny jest odznaczeniem trójstopniowym. 

Złoty – najwyższy stopień III,   Srebrny - stopień II,    Brązowy - stopień najniższy I. 

 

 

2. Zdjęcie medalu   
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§ 6 

 

1. Medal Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny jest krążkiem o średnicy 40 mm, 

posiadający: 

• rewers – wizerunek klęczącego Św. Huberta i napis „Darz Bór”, 

• awers – dąb Bartek, w którego koronie znajduje się jeleń świętokrzyski i napis w 

otoku „Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny”, w korzeniach dębu napis w miejsce 

napisu „ORŁ Kielce” wprowadza się napis „ PZŁ Okręg Kielce”. 

2. Złoty, Srebrny i Brązowy Medal zewnętrznie różni się tylko kolorem – kolor Medalu taki 

jak jego stopień. 

3. Do krawędzi górnej Medalu przymocowane jest kółko metalowe, przez które przewleczona 

jest wstążka o szerokości 34 mm i długości 90 mm, barwy czarnej z dwoma zielonymi 

pasami (od lewej: 6 mm czarny, 4 mm zielony, 14 mm czarny, 4 mm zielony, 6 mm 

czarny). 

4. Do Medalu każdorazowo wręczana jest legitymacja wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 

podpisana przez Przewodniczącego Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich w 

Kielcach i Przewodniczącego ZO PZŁ w Kielcach.  
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§ 7 

Medal nosi się po lewej stronie munduru, na lewej klapie lub nad kieszonką munduru wraz z 

innymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi, branżowymi lub innych organizacji 

społecznych wg stopnia ich ważności. W tej samej kolejności nosi się baretki i miniatury. 

 

§ 8 

Medal może być nadawany członkom Polskiego Związku Łowieckiego, kołom łowieckim 

oraz osobom prawnym i fizycznym. 

§ 9 

Medal nadaje się za zasługi na polu łowiectwa, za wykazaną i udokumentowaną, szczególną 

działalność, przynoszącą szeroko rozumianą korzyść łowiectwu oraz jego organizacji 

Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, uwzględniając w szczególności: 

1. wydajną i długotrwałą pracę organizacyjną w organach Polskiego Związku 

Łowieckiego, 

2. osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli  

i ochrony zwierzyny, 

3. osobistą inicjatywę organizacyjną i społeczną, 

4. osiągnięcia szkoleniowe oraz popularyzację i upowszechnianie wiedzy łowieckiej, 

5. kultywowanie i propagowanie kultury, tradycji, etyki i zwyczajów myśliwskich. 

6. ewidentne rezultaty w ochronie środowiska, 

7. wzorową i wieloletnią działalność z młodzieżą szkolną, administracją leśną, policją 

oraz władzami terenowymi, rządowymi i samorządowymi, 

8. wybitne osiągnięcia w strzelaniach myśliwskich, 

9. konkretne rezultaty w walce z kłusownictwem, 

10. znaczące osiągnięcia w hodowli i szkoleniu psa myśliwskiego.  

 

§ 10 

1. Medal powinien być nadawany kolejno według jego stopni poczynając od najniższego. 

2. Medal wyższego stopnia może być nadany po upływie 4 lat od daty nadania Medalu 

niższego stopnia. 

3. Medal określonego stopnia może być nadany tylko jeden raz. 

4. Medal może być nadawany pośmiertnie. 
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§ 11 

1. Z wnioskami o nadanie Medalu występować mogą: 

a. Zarządy Kół Łowieckich w oparciu  o uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków 

Koła, 

b. Zarząd Okręgowy PZŁ w Kielcach, 

c. Kluby myśliwskie działające w ramach Polskiego Związku Łowieckiego. 

2. Wnioski składane są na formularzach stanowiących załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu. 

3. Wnioski o nadanie Medalu składane są do Zarządu Okręgowego PZŁ w Kielcach. 

4. Wnioski o nadanie Medalu, po sprawdzeniu danych personalnych oraz potwierdzeniu 

faktów przytoczonych w uzasadnieniu wniosku i podjęciu stosownej uchwały ZO PZŁ w 

Kielcach, przedstawia Okręgowej Kapitule Odznaczeń Łowieckich PZŁ, która podejmuje 

uchwałę co do nadania Medalu.  

 

§ 12 

Uchwała Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich PZŁ  w Kielcach w sprawie nadania 

Medalu nie podlega trybowi odwoławczemu i jest ostateczna. 

 

§ 13 

Wnioski o nadanie Medalu, wraz z niezbędna korespondencją przyjmowane są, rejestrowane i 

archiwizowane wraz z protokołami Kapituły przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Kielcach.  

 

§ 14 

Członek PZŁ, który nie otrzymał wnioskowanego Medalu może być ponownie wnioskowany 

o nadanie tegoż, jednak dopiero po upływie roku od daty posiedzenia Kapituły z negatywnego 

rozpatrzenia wniosku. Nowy wniosek winien być oparty o nową uchwałę Walnego 

Zgromadzenia Członków Koła o nadanie odznaczenia. Kapituła może odstąpić od tej zasady 

tylko w szczególnie uzasadnionym przypadku. 

 

§ 15 

Dekoracji Medalem dokonują członkowie Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich w 

Kiecach oraz członkowie Zarządu Okręgowego PZŁ w Kielcach. 

 

 

 

§ 16 
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Zarząd Okręgowy PZŁ w Kielcach zobowiązany jest prowadzić rejestr odznaczonych 

Medalem Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny. 

 

§ 17 

„Medal Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny” jest kontynuatorem i następcą 

obowiązującego od 6 października 1997 r. odznaczenia świętokrzyskich myśliwych 

„Odznaka Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny” . 

Nadanie kolejnego wyższego stopnia Medalu powinno być poprzedzone otrzymanym 

wcześniej odznaczeniem niższego stopnia. 

Kolejne nadanie odznaczenia (Medal po Medalu, lub Medal po Odznace) następuje zgodnie  

§ 10, ust. 2 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 18 

Regulamin wchodzi w życie w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały. 


