
REGULAMIN 

  

Nadawania MEDALU 

  

„ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” 

  

§ 1 

Medal „Zasłużony dla Łowiectwa Województwa Łódzkiego” został ustanowiony uchwałą 
Wojewódzkiego Sejmiku Łowieckiego w Łodzi w dniu 23.11.2001 roku.  

Po zakooczeniu działalności Wojewódzkiego Sejmiku Łowieckiego w Łodzi w dniu 31.12.2005 
roku, Okręgowe Rady Łowieckie w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach 
postanowiły swoimi uchwałami, kontynuowad nadawanie medalu „Zasłużony dla Łowiectwa 
Województwa Łódzkiego”, jako odznaczenia wojewódzkiego i powołały Kapitułę Medalu, w 
składzie ośmiu osób, delegując do niej po dwóch przedstawicieli.  

§ 2 

Medal jest wykonany ze stopu metalu, koloru złotego, w kształcie krążka ściętego pionowo 
po obu stronach. Do górnej krawędzi medalu przymocowane jest kółko, przez które 
przewlekana jest wstążka.  

Na jednej stronie na tle stylizowanych promieni widnieje zarys granic województwa 
łódzkiego, a w jego górnej części jest uwidoczniony krzyż św. Huberta, zaś w dolnej części 
gałązka jedliny. W części środkowej jest napis ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Na drugiej stronie medalu jest wizerunek wspólnie wiszących 
akcesoriów myśliwskich w postaci strzelby, torby i rogu a w górnej części napis DARZ BÓR.  

§ 3 

Do każdego przyznanego medalu wydawana jest legitymacja.  

§ 4 

Siedzibą Kapituły Medalu jest miasto Łódź.  

§ 5 

Kapituła Medalu wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.  



§ 6 

Medal nadaje się za zasługi na polu łowiectwa, za wykazaną i udokumentowaną, szczególną 
działalnośd, przynosząca szeroko rozumiana korzyśd łowiectwu oraz jego organizacji 
Polskiemu Związkowi Łowieckiemu na terenie województwa łódzkiego, 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. Ewidentne rezultaty w ochronie środowiska. 
6. Wzorową i wieloletnią działalnośd z młodzieżą szkolną, administracja leśną, policją oraz 

władzami terenowymi, rządowymi i samorządowymi. 
7. Wybitne osiągnięcia w strzelaniach myśliwskich. 
8. Konkretne rezultaty w walce z kłusownictwem. 
9. Znaczące osiągnięcia w hodowli i szkoleniu psa myśliwskiego.  

§ 7 

Medal może byd nadawany członkom Polskiego Związku Łowieckiego, kołom łowieckim oraz 
osobom prawnym i fizycznym.  

§ 8 

Wnioski o nadanie medalu mogą składad:  

1. Prezydia Okręgowych Rad Łowieckich.  
2. Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego.  
3. Zarządy kół łowieckich na wniosek Walnego Zgromadzenia.  

§ 9 

Wnioski o nadanie medalu należy kierowad do Zarządu Okręgowego P.Z.Ł. właściwego dla 
miejsca zamieszkania kandydata do odznaczenia, na formularzu którego wzór stanowi 
załącznik do Regulaminu.  

§ 10 

Zarządy Okręgowe P.Z.Ł. potwierdzają prawdziwośd danych i faktów przytoczonych w 
uzasadnieniu wniosku i po zaopiniowaniu wniosku przez Prezydium O.R.Ł. kierują wniosek do 
Kapituły Medalu, która podejmuje decyzję o nadaniu medalu.  



§ 11 

Kapituła Medalu może:  

1. nadad medal  
2. zażądad od wnioskodawcy uzupełnienia wniosku lub złożenia stosownych wyjaśnieo  
3. odroczyd podjęcie decyzji na czas ograniczony  
4. odmówid nadania medalu  

§ 12 

Decyzje Kapituły Medalu nie wymagają uzasadnienia.  

§ 13 

W posiedzeniach Kapituły Medalu biorą udział członkowie Kapituły oraz zaproszeni goście.  

§ 14 

Do ważności uchwał Kapituły Medalu niezbędna jest obecnośd co najmniej czterech 
członków Kapituły, w tym Przewodniczącego i co najmniej jednego przedstawiciela okręgu. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzje o przyznaniu medalu podejmuje 
Przewodniczący i informuje o tym na najbliższym posiedzeniu Kapituły.  

§ 15 

Głosowanie nad wnioskiem o nadaniu medalu odbywa się jawnie.  

§ 16 

Ponowny wniosek dotyczący kandydata, co do którego zapadła uchwała odmawiająca mu 
przyznania medalu, może byd rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie roku od daty 
decyzji odmownej.  

§ 17 

Medal przyznawany jest jednokrotnie.  

§ 18 

Medal może byd nadany pośmiertnie.  

§ 19 

Dekoracji medalem dokonują członkowie Kapituły Medalu, członkowie Prezydiów 
Okręgowych Rad Łowieckich w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach, 
oraz członkowie Zarządów Okręgowych P.Z.Ł. w Łodzi Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i 
Skierniewicach.  



§ 20 

Podczas dekoracji medalem, dokonujący jej, wręcza jednocześnie odznaczonemu 
legitymację.  

§ 21 

Legitymacje są numerowane, opatrzone napisem Kapituły Medalu oraz pieczątką. 
Legitymacje podpisuje Przewodniczący Kapituły Medalu.  

§ 22 

Wzór legitymacji stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  

§ 23 

W przypadku zaginięcia lub zniszczenia legitymacji, na wniosek odznaczonego może byd 
wydany duplikat. W przypadku zaginięcia medalu, możliwe jest jego zakupienie.  

§ 24 

Rejestr wniosków oraz ewidencję odznaczonych medalem prowadzi Sekretarz Kapituły 
Medalu.  

§ 25 

Koszty medalu „Zasłużony dla Łowiectwa Województwa Łódzkiego” oraz legitymacji, 
ponoszą proporcjonalnie do ilości przyznanych medali, Zarządy Okręgowe P.Z.Ł. w Łodzi, 
Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach.  

  

 

Regulamin został przyjęty i zatwierdzony na posiedzeniu Kapituły Medalu w dniu 
22.06.2006 roku w Łodzi.   

  

 Przewodniczący Kapituły  

 

 ........................................... ……………… 

   / Zbigniew Mastalerz /  

 


