
REGULAMIN 
nadania medalu 

„ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA OKRĘGOWEJ RADY ŁOWIECKIEJ 

w NOWYM SĄCZU” 

 
1. Medal „ Za zasługi dla łowiectwa ORŁ w Nowym Sączu” przyznawany jest przez 

Kapitułę Odznaczeń Łowieckich ORŁ w Nowym Sączu. 

2. Medal przyznaje się za wybitną działalność na rzecz łowiectwa w szczególności za: 

a. Wydajną długotrwałą pracę organizacyjną w Kołach Łowieckich, władzach i 

organach PZŁ. 

b. Osiągnięcia w gospodarce łowieckiej, ze szczególnym uwzględnieniem: 

hodowli zwierzyny, oraz ewidentne rezultaty w jej ochronie. 

c. Konkretne rezultaty w walce z kłusownictwem. 

d. Osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację tradycji, zwyczajów i kultury 

łowieckiej. 

e. Wybitne osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim. 

f. Znaczące osiągnięcia w hodowli i tresurze psa myśliwskiego. 

g. Osobistą inicjatywę organizacyjną i społeczną. 

3. Medal „ Za zasługi dla łowiectwa ORŁ w Nowym Sączu” jest dwustopniowy: srebrny 

          i złoty, nadawany jest w zasadzie stopniowo: 

a. Srebrny – może być nadawany członkom PZŁ, o co najmniej 15 – letnim stażu. 

b. Złoty, – po co najmniej 20 – letnim stażu, niezależnie od posiadanych innych 

odznaczeń łowieckich. 

c. Odznaczenie wyższego stopnia może być nadane po upływie 5 lat od daty 

nadania odznaczenia niższego stopnia. 

d. W wyjątkowych przypadkach może być nadany myśliwym innego okręgu PZŁ, 

osobom lub instytucją z poza Zrzeszenia, za szczególne zasługi w rozwoju 

gospodarki łowieckiej lub rozpowszechniania idei łowieckich na terenie 

okręgu nowosądeckiego. 

e. Może być nadawany pośmiertnie. 

f. Po ukończeniu 60 roku życia przez mającego być odznaczonym, można 

składać wniosek o nadanie medalu drugiego stopnia – złotego 

4. Potwierdzeniem nadania medalu jest numerowana legitymacja wg wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 

5. Celem podniesienia rangi medalu, przyznanie jego ogranicza się do 6 w roku 

natomiast dla kół łowieckich, jako osób prawnych obchodzących Jubileusz 50 lat i 

więcej przyznawać bez ograniczeń. Osobom i instytucjom z poza kręgu myśliwskiego 

można przyznać 3 medale rocznie. 

5a.Medal Za zasługi dla Łowiectwa Okręgowej Rady Łowieckiej w Nowym Sączu” 

można przyznawać w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach za zgodą 

Okręgowej Rady Łowieckiej w ilości większej niż wskazana w punkcie 5. 

 

 

 



6. Kawalerowie najwyższego odznaczenia PZŁ „Złom”, którzy otrzymali go do 31.12.2011 

na wniosek WRŁ lub ORŁ w Nowym Sączu otrzymują medal srebrny i złoty. 

7. Pierwsze medale zostaną przyznane przez prezydium Okręgowej Rady Łowieckiej 

poszerzone o kawalerów „Złomu” z okręgu nowosądeckiego. 

8. Odznaczeni medalem wybiorą ze swego grona Kapitułę Medalu w składzie: 

przewodniczący, sekretarz i trzech członków. Kapituła wybrana w ten sposób jest 

jedynym organem uprawnionym do przyznawania medalu. 

9. Członkostwo kapituły jest dożywotnie, a jego utrata może jedynie nastąpić na skutek 

śmierci, rezygnacji, utraty członkostwa PZŁ lub skazania wyrokiem sądowym za 

przestępstwa łowieckie i pospolite. 

10. W przypadku zwolnienia miejsca w Kapitule, jej skład zostaje uzupełniony w drodze 

kooptacji. 

11. Prawo wystąpienia z wnioskiem o nadanie medalu mają: prezydium ORŁ oraz walne 

zgromadzenie koła łowieckiego i ZO PZŁ w Nowym Sączu. 

12. Wnioski mogą być składane jedynie w formie pisemnej. 

13. Głosowanie nad poszczególnymi kandydatami odbywa się w sposób tajny. 

14. Medal może zostać przyznany bez wniosku z inicjatywy Kapituły w wyjątkowych 

przypadkach. 

15. Dokumentację i archiwum Kapituły prowadzi sekretarz. 

16. Medale będą wręczane w czasie uroczystości PZŁ, kół łowieckich, oraz dorocznych 

uroczystych spotkań ORŁ. 


