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REGULAMIN  
Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich  

w Zielonej Górze 
z dnia 11 lipca 2019 roku 

 
 

§ 1. 

Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich składa się od pięciu do siedmiu osób powołanych 
przez Okręgowy Zjazd Delegatów na okres pięciu lat spośród delegatów na Okręgowy Zjazd 
Delegatów. 

§ 2. 

Posiedzenia Kapituły odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy                          
w roku. 

§ 3. 

Zadaniem Kapituły jest weryfikacja wniosków na odznaczenia łowieckie pod kątem 
prawidłowego ich wypełnienia i uzasadnienia oraz przygotowanie opinii o nich na 
posiedzenie Zarządu Okręgowego PZŁ. 

§ 4. 

Kapituła opiniuje wnioski na Złom, Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej, Medal 
Świętego Huberta, odznakę okręgową ,,Zasłużony dla łowiectwa zielonogórskiego", dyplom 
AMICUS VENATOR oraz odznakę za Zasługi dla Łowiectwa. 

§ 5. 

Okręgowa odznaka łowiecka jest kontynuacją dotychczasowej odznaki wojewódzkiej.  
Ma ona średnicę 35 mm. Na awersie znajduje się wizerunek ryczącego jelenia byka z kiścią 
winogrona w tle i napis ,,Zasłużony dla łowiectwa zielonogórskiego", a na rewersie gałązki 
świerku i dębu z żołędziami oraz napis "Okręgowa Rada Łowiecka Zielona Góra". Do górnej 
krawędzi przymocowane jest ucho, przez które przewleczona jest wstążka barwy zielonej              
ze złotymi paskami o wymiarach  15 mm szerokości i 60-65 mm długości. 

§ 6. 

Odznakę łowiecką „Zasłużony dla łowiectwa zielonogórskiego” przyznaje Zarząd Okręgowy 
PZŁ w Zielonej Górze osobom prawnym i fizycznym oraz innym podmiotom, na wniosek 
Walnych Zgromadzeń Kół Łowieckich i Zarządu Okręgowego PZŁ. 
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§ 7. 

Odznakę nadaje się za działalność przynoszącą korzyść gospodarce łowieckiej na terenie 
okręgu zielonogórskiego, a w szczególności za: 

➢ wyróżniającą się pracę organizacyjną w organach i władzach Polskiego Związku 
Łowieckiego, 

➢ osiągnięcia w gospodarce łowieckiej, a w szczególności w hodowli i ochronie 
zwierzyny oraz przyrody, 

➢ propagowanie prawidłowego łowiectwa poprzez publikacje, sztukę, współpracę                  
z młodzieżą i społeczeństwem w zakresie ochrony przyrody, popularyzowanie wiedzy 
i kultury łowieckiej, 

➢ walkę z kłusownictwem, 
➢ osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim lub kynologii, 
➢ za worową  postawę etyczną  i koleżeńskość, 
➢ za promocje zielonogórskiego łowiectwa. 

§ 8. 

Odznakę mogą otrzymać również osoby nie będące członkami PZŁ lub instytucje za 
upowszechnianie  idei  łowiectwa w społeczeństwie. 

§ 9. 

Odznaka może być przyznana tylko jeden raz.  

§ 10. 

Dyplom AMICUS VENATOR przyznaje Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze osobom 
prawnym i fizycznym oraz innym podmiotom na wniosek Walnych Zgromadzeń Kół 
Łowieckich i Zarządu Okręgowego PZŁ. 

1. Dyplom przyznaje się za popularyzację i upowszechnianie idei łowiectwa                                     
w społeczeństwie na terenie okręgu zielonogórskiego, a w szczególności za: 

a) propagowanie prawidłowego łowiectwa poprzez publikacje, sztukę, współpracę                  
z młodzieżą i społeczeństwem w zakresie ochrony przyrody, popularyzowanie 
wiedzy i kultury łowieckiej; 

b) za promocje zielonogórskiego łowiectwa. 

§ 11. 

Wnioski o nadanie odznaki i dyplomu powinny być składane na formularzach, których wzór 
stanowi załącznik do regulaminu. 

§ 12. 

Ponowny wniosek dotyczący osoby lub instytucji, co do której  zapadła decyzja odmowna 
może być rozpatrzony nie wcześniej niż po upływie jednego roku  od daty odmowy.   
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§ 13. 

Kapituła może odstąpić od tej zasady tyko w szczególnie uzasadnionym przepadku.  

§ 14. 

Dekoracji odznaką dokonuje Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ oraz Członkowie 
Zarządu Okręgowego i Przewodniczący Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich. 

§ 15. 

Przy odznaczaniu odznaką wręcza się jednocześnie legitymację. Legitymacje są 
ponumerowane i opatrzone podpisem Przewodniczącego zarządu Okręgowego PZŁ                         
w Zielonej Górze  

 

Przewodniczący 
Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich 

w Zielonej Górze 

Jan Olszewski   


