REGULAMIN OKRĘGOWEJ KAPITUŁY ODZNACZEŃ
ŁOWIECKICH PZŁ W SIEDLCACH

Odznaka i Medal są odznaczeniami okręgowymi przyznawanymi członkom
Polskiego Związku Łowieckiego i Kołom Łowieckim zamieszkałym lub
działającym w okręgu siedleckim.

§1

Medal i Odznakę ustanawia Okręgowy Zjazd Delegatów okręgu siedleckiego w
dwóch edycjach, tj. jako medal w brązie dla Kół Łowieckich i jako odznaka bita
w metalu dla członków PZŁ.

§2

Medal (zgodnie z załącznikiem nr 1a) posiada formę koła z następującą treścią:
Awers – płaskorzeźba przedstawia rogacza i logo PZŁ z napisem:
„Siedlecka Kraina Łowiecka Św. Huberta”
Rewers – płaskorzeźba logo PZŁ stylizowana, z napisem:
„Kołu Łowieckiemu za Zasługi dla Łowiectwa”
„Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Siedlcach”
Odznaka (zgodnie z załącznikiem 1b) posiada formę elipsy z następującą
treścią:
Płaskorzeźba rogacza opisana na dole:
„Siedlecka Kraina Łowiecka Św. Huberta”
zaś powyżej opisu dolnego w części górnej umieszczone jest logo PZŁ
Odznaka przypięta jest do zawieszki w postaci liścia dębu z napisem
„Za Zasługi dla Łowiectwa Siedleckiego”.

§3

Medal i Odznakę „Za zasługi dla łowiectwa siedleckiego” nadaje w formie
uchwały Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich powołana przez Okręgowy
Zjazd Delegatów zgodnie z § 97 ust. 13 Statutu PZŁ w liczbie od 5 do 7 osób w
skład której wchodzą:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kol. Adam Stępniak
- Przewodniczący
Kol. Eugeniusz Ochnio - V-ce Przewodniczący
Kol. Lech Ociesa
- Sekretarz
Kol. Jacek Gontarz
Kol. Janusz Rosołek
Kol. Ryszard Czwarnog
Kol. Artur Myszkowski
§4
Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich wybiera ze swojego grona
Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza na
pierwszym posiedzeniu.
§5
Odznaka przyznawana jest za:
 Długoletnią pracę społeczną na stanowisku członka Zarządu Koła
lub członka Komisji Rewizyjnej Koła,
 Aktywny udział i pracę we władzach i organach Zrzeszenia,
 Szczególny wkład pracy społecznej przy realizacji zadań
specjalnych, realizowanych przez myśliwych okręgu siedleckiego,
 Długoletnie, etyczne i wzorowe członkostwo w PZŁ – min. 10 lat
 Inne formy szczególnie ważnej działalności dla siedleckiego
łowiectwa.

Medal przyznawany jest:
 Kołom Łowieckim za szczególne osiągnięcia w zakresie gospodarki
łowieckiej, hodowli zwierzyny, współpracy z młodzieżą szkolną oraz
popularyzacji dobrego imienia łowiectwa i jego kultury.

§6

Prawo składania wniosków o nadanie odznaczenia bądź medalu przysługuje ZO
PZŁ, Okręgowej Kapitule Odznaczeń Łowieckich, Walnym Zebraniom Kół
Łowieckich na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
§7

Odznaczenie lub Medal przyznawane jest łącznie z legitymacją lub dyplomem
(załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu).

§8

Regulamin niniejszy przyjęty został przez VI Okręgowy Zjazd Delegatów
Okręgu Siedleckiego w dniu 30.06.2019 roku.

