
Załącznik nr [  1 ] do uchwały  
Okręgowego Zjazdu Delegatów 

Okręgu Tarnobrzeskiego Polskiego Związku Łowieckiego 
z dnia 23.06. 2019r 

w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich 

w Tarnobrzegu oraz zasad przyznawania odznaczenia: „Zasłużony dla łowiectwa tarnobrzeskiego” 
 

 
Regulamin 

Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich 
oraz zasada przyznawania odznaczenia: „Zasłużony dla łowiectwa tarnobrzeskiego” 

 
§ 1 

 
1. Skład Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich (dalej jako „Kapituła Okręgowa”) oraz 

sposób podejmowania uchwał określa Ustawa Prawo łowieckie, Statut Polskiego Związku 
Łowieckiego oraz uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgu Tarnobrzeskiego. 

2. Siedzibą Kapituły Okręgowej jest siedziba Zarządu Okręgowego Polskiego Związku 
Łowieckiego w Tarnobrzegu (dalej jako „ZO PZŁ”). 

 
§ 2 

 
1. Kapituła Okręgowa składa się z od pięciu do siedmiu osób wybieranych przez Okręgowy 

Zjazd Delegatów Okręgu Tarnobrzeskiego. 
2. Członkowie Kapituły Okręgowej wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu 

przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 
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 Okręgowej. 

4. Zastępca przewodniczącego zastępuje go w przypadku jego nieobecności i w takim 
przypadku wykonuje wszystkie funkcje przewodniczącego wskazane w ust. 3. 

5. Obowiązkiem sekretarza jest przygotowanie pod względem formalnym wniosków, które mają 
być rozpatrywane przez Kapitułę Okręgową, sporządzanie i podpisywanie protokołów 
posiedzeń, wszelkich dokumentów wydanych na podstawie uchwał Kapituły Okręgowej  oraz 
prowadzenie korespondencji. Sekretarz kieruje do Łowczego Okręgowego ZO PZŁ wnioski w 
sprawie archiwizowania akt. 

6. Sekretarz (lub inny wyznaczony przez przewodniczącego członek Kapituły Okręgowej) 
referuje wnioski o nadanie odznaczeń łowieckich. 

 
§ 3 

 
Posiedzenia Kapituły Okręgowej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa 
miesiące. 
 

§ 4 
 

1. Kapituła Okręgowa działa zgodnie z istniejącym w Polskim Związku Łowieckim systemem 
odznaczeń łowieckich. 

2.  Zadaniem Kapituły Okręgowej jest weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym 
wniosków o nadanie odznaczeń, przygotowanie opinii celem przedłożenia wniosku o nadanie 
odznaczenia którym mowa w ust. 3 lit. a-d Kapitule Odznaczeń Łowieckich Polskiego Związku 
Łowieckiego przez właściwy do tego organ Polskiego Związku Łowieckiego oraz 
przygotowanie opinii celem przedłożenia wniosku o nadanie odznaczenia, o którym mowa w 
ust. 3 lit. e ZO PZŁ. 

3. Kapituła Okręgowa opiniuje wnioski o przyznanie następujących odznaczeń: 
a) Odznaczenie łowieckie„Honorowy Żeton Zasługi” Złom; 
b) Medal Zasługi Łowieckiej w stopniu złotym, srebrnym i brązowym, 
c) Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa. 
d) Medal św. Huberta, 
e) Okręgowe odznaczenie łowieckie „Zasłużony dla łowiectwa tarnobrzeskiego”. 



§ 5 
 

Posiedzenia Kapituły są tajne. 
 

§ 6 
 

Kapituła Okręgowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej pięciu 
członków Kapituły Okręgowej. W razie równości głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego 
posiedzenia Kapituły Okręgowej. 
 

§ 7 
 

Członkowie Kapituły w sprawach przyznania odznaczenia łowieckiego są niezawiśli. 
 

§ 8 
 

Kapituła może: 
a) pozytywnie zaopiniować wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego, 
b) zażądać od wnioskodawcy uzupełnienia wniosku lub złożenia stosownych wyjaśnień, 
c) negatywnie zaopiniować wniosek o nadanie odznaczenia, powiadamiając o tym 

wnioskodawcę. 
 

§ 9 
 

Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. Decyzję Kapituły doręcza się 
wnioskodawcy w terminie do 14 dni. 
 

§ 10 
 

1. Okręgowe odznaczenie łowieckie „Zasłużony dla łowiectwa tarnobrzeskiego” wykonane z 
metalu o kolorze srebrnym, w postaci krążka o średnicy [***]  mm wraz ze styczną do niego w 
225stopniu obręczą o szerokości [***] mm i napisem na otoku: „ ZA ZASŁUGI DLA  
ŁOWIECTWA OKRĘGU TARNOBRZESKIEGO”. Na krążku widoczne popiersie byka jelenia 
pod którym jest umieszczona szarfa z napisem „PZŁ ZARZĄD OKRĘGOWY”. Napisy na 
otoku krążka: nad szarfą: „ W SŁUŻBIE LUDZIOM I PRZYRODZIE”, pod szarfą: „W 
TARNOBRZEGU”. W przestrzeni pomiędzy krążkiem a obręczą znajduje się gałązka dębiny, 
pozostała przestrzeń niewypełniona. Do górnej części odznaczenia przymocowane jest ucho 
wraz z łącznikiem, przez który przewleczona jest wstążka barwy zielonej o wymiarach 60 mm 
x 35 mm. 

2. Wzór graficzny odznaczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego 
regulaminu. 

3. Odznaczenia łowieckie nosi się po lewej stronie stroju organizacyjnego – według zasad 
ogólnie przyjętych. Okręgowe odznaczenia łowieckie zawiesza się po odznaczeniach 
państwowych i odznaczeniach łowieckich. W tej samej kolejności nosi się baretki i miniatury. 

4. Do każdego nadanego odznaczenia okręgowego wydawana jest legitymacja, w której 
umieszcza się imię i nazwisko osoby odznaczonej, numer legitymacji oraz datę uzyskania 
odznaczenia. Kołu łowieckiemu wydaje się dyplom. 

 
§ 11 

 
Okręgowe odznaczenie łowieckie nadaje się członkom Polskiego Związku Łowieckiego za działalność 
przynoszącą korzyść gospodarce łowieckiej na terenie okręgu tarnobrzeskiego, a w szczególności za: 

a) wyróżniającą się pracę organizacyjną w organach i innych strukturach Polskiego Związku 
Łowieckiego; 

b) osiągnięcia w gospodarce łowieckiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania 
populacjami i ochrony zwierzyny, 

c) działania w zakresie ochrony środowiska, 
d) wkład w walkę z kłusownictwem, 
e) osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim, 
f) osiągnięcia w hodowli, upowszechnianiu i układaniu psa myśliwskiego, 
g) wzorową postawę etyczną i koleżeńskość, 



h) działania na rzecz edukacji i promocji kultury łowieckiej, 
i) osiągnięcia szkoleniowe i popularyzację wiedzy łowieckiej. 

 
§ 12 

 
Okręgowe odznaczenie łowieckie mogą otrzymać również osoby nie będące członkami Polskiego 
Związku Łowieckiego, oraz instytucje, za upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie. 
 

 
§ 13 

 
1. Wniosek o nadanie okręgowego odznaczenia łowieckiego składa zarząd koła lub zarząd 

okręgowy. 
2. Uzasadnienie wniosku o nadanie okręgowego odznaczenia łowieckiego powinno zawierać 

daty, przytaczać fakty potwierdzające zasadność przyznania odznaczenia. 
3. W przypadku osoby fizycznej, wniosek o przyznanie okręgowego odznaczenia łowieckiego 

powinien zawierać pisemną zgodę osoby, której dotyczy, na przetwarzanie jej danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych PZŁ (RODO). 

 
§ 14 

 
Ponowny wniosek dotyczący osoby, co do której zapadła decyzja odmawiająca przyznania 
okręgowego odznaczenia łowieckiego, może być złożony nie wcześniej niż po upływie roku od daty 
odmowy. 
 

§ 15 
 

Dekoracji okręgowym odznaczeniem łowieckim dokonują w imieniu Zarządu Okręgowego Polskiego 
Związku Łowieckiego w pierwszej kolejności członek NRŁ, łowczy okręgowy lub członek zarządu 
okręgowego PZŁ, oraz członkowie Okręgowej Kapituły Odznaczeń na uroczystych posiedzeniach lub 
innych zgromadzeniach organów PZŁ oraz kół łowieckich. 
 

§ 16 
 

Przy dekoracji okręgowym odznaczeniem łowieckim wręcza się legitymację odznaczenia lub dyplom. 
 

§ 17 
 

1. Legitymacje wydawane wraz z okręgowymi odznaczeniami łowieckimi są numerowane, 
opatrzone napisem Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu, okrągłą 
pieczątką ZO PZŁ oraz imienną pieczątką i podpisem Łowczego Okręgowego oraz 
przewodniczącego Kapituły Okręgowej. 

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

 
§ 18 

 
1. Odznaczony traci okręgowe odznaczenie łowieckie w przypadku orzeczenia przez sąd 

powszechny środka karnego – pozbawienia praw publicznych oraz skazania za występki 
wymienione w art. 52 i 53 ustawy Prawo łowieckie. 

2. Po pozbawieniu okręgowego odznaczenia łowieckiego ZO PZŁ czyni odpowiednią adnotację 
w kartotece, a także zawiadamia o tym pozbawionego odznaczenia i równocześnie żąda 
zwrotu odznaczenia oraz legitymacji. 
 

§ 19 
 

1. W przypadku odmowy przyjęcia okręgowego odznaczenia łowieckiego lub zrzeczenia się 
przyznanego odznaczenia przez osobę odznaczoną, osoba ta jest zobligowana do 
niezwłocznego przekazania do wnioskodawcy oświadczenia o odmowie jego przyjęcia oraz 
gdy odznaczenie zostało już przyznane, zwrotu legitymacji i odznaczenia. 



2. Wnioskodawca, po otrzymaniu oświadczenia o odmowie przyjęcia okręgowego odznaczenia 
łowieckiego zwraca odznaczenie do ZO PZŁ. 

 
 
 
 

Wydatki związane z działalnością Kapituły Okręgowej są pokrywane z budżetu ZO PZŁ.  
 

§ 20 
 

1. Okręgowa Kapituła Odznaczeń opracuje właściwy wzór wniosku. 
2. Akta i dokumenty Kapituły Okręgowej przechowuje Zarząd Okręgowy. 
3. Akta Kapituły Okręgowej obejmują: 
a) wnioski o okręgowe odznaczenie łowieckie wypełnione treścią i opatrzone datą uchwały, 
b) protokoły z posiedzeń Kapituły wraz z uchwałami, 
c) odpisy wniosków przesłanych do Kapituły Odznaczeń Łowieckich, 
d) komputerową kartotekę odznaczonych okręgowym odznaczeniem łowieckim zawierającą: imię 

i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, aktualny adres zamieszkania, rok wstąpienia myśliwego 
do PZŁ, wnioskującego o odznaczenie, datę uchwały Kapituły Okręgowej oraz numer 
legitymacji wydanej przez ZO PZŁ. 

 
 
 
 

Załączniki: 
 
1. Wzory odznaczeń łowieckich; 
2. Załącznik do wniosku – zgoda na przetwarzanie danych (RODO) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek 
Łowiecki z siedzibą w Warszawie ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji celów statutowych Polskiego Związku Łowieckiego.  
 
 

 TAK   NIE (należy zaznaczyć) 
 
 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 
 
 

.......................................................................................................................... 
(data i czytelny podpis) 

 
 

 
 
 

 
 


