MEDAL
„ ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA ELBLĄSKIEGO OKRĘGU PZŁ”
OPIS i ZASADY NADAWANIA
§ 1. Opis medalu
1. Medal „Za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ” – zwany dalej „Medalem”- jest regionalnym
odznaczeniem łowieckim Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej , wzorowanym na medalu WRŁ w Elblągu,
nadawanym w latach 1997-1999.
2. Medal jest okrągły, ma wymiary: średnica – 34,5 mm, grubość 2,2 mm, bity w metalu- brąz patynowany.
Na awersie: centralnie widnieje wieniec jelenia ( wypukły), w polu środkowym – między tykami wieńca uwypuklony rysunek granic elbląskiego okręgu PZŁ; w otoku wypukły napis- ZA ZASŁUGI DLA
ŁOWIECTWA ELBLĄSKIEGO OKRĘGU PZŁ” . Na rewersie: w polu środkowym widnieje (wypukły) wizerunek „złomu” , niżej wypukły napis wielkimi literami „DARZ BÓR”; w otoku winiec z liści dębowych.
Na szczycie medalu – uszko dla pierścienia łączącego medal ze wstążką.
3. Medal zwieszany jest na ciemnozielonej wstążce o szerok.35 mm, z czerwonymi paskami o szerokości 5
mm na jej brzegach oraz trzecim paskiem czerwonym o szerokości 5 mm w środku wstążki- równoległy do
pasków bocznych.
4. Medal nosi się po lewej stronie marynarki, według zasad ogólnie przyjętych i zawieszany jest po innych
odznaczeniach łowieckich.
5. Wzór medalu przedstawiono obok:

§ 2 Z a s a d y n a d a w a n i a me d a l u
1 . Medal „Za Zasługi dla łowiectwa elbląskiego okręgu PZŁ” nadaje się osobom fizycznymczłonkom PZŁ, osobom fizycznym nie będącym członkami PZŁ, Kołom Łowieckim i innym podmiotom nie będącym osobami fizycznymi.
2. Medal jest bezstopniowy i nadaje się go określonemu podmiotowi jeden raz.
3. Osobom fizycznym medal może być przyznany pośmiertnie.
4. Medal nadaje się raz w roku, przed dniem św. Huberta.
5. Medal nadaje się osobom fizycznym –członkom PZŁ oraz Kołom Łowieckim, za zasługi dla łowiectwa w okręgu elbląskim, uwzględniając: - wydajną i długotrwałą pracę w strukturach PZŁ;
osiągnięcia w gospodarce łowieckiej; walkę z kłusownictwem; osiągnięcia w szkoleniu łowieckim;
strzelectwie myśliwskim; kynologii łowieckiej; inicjatywę i wyróżniający się udział w zakresie popularyzacji wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej; inicjowanie i realizację obiektów służących edukacji ekologicznej lub ochronę pomników przyrody; wzorową postawę etyczną, koleżeńskość, kształtowanie i utrwalanie pozytywnych opinii o łowiectwie, utrwalanie dobrego imienia Polskiego
Związku Łowieckiego.
6. Medal nadaje się osobom fizycznym nie będącym członkami PZŁ oraz podmiotom nie będącym
osobami fizycznymi za : popularyzację i promocję łowiectwa, wspomaganie hodowli i ochrony
zwierzyny, współpracę w upowszechnianiu idei racjonalnego łowiectwa i ochrony przyrody – w środowisku uczącej się młodzieży itp.

§ 3 Wnioskowanie i t ryb nadawania medalu
1. Wnioski o odznaczenie Medalem mogą kierować do Kapituły: Elbląska Okręgowa Rada Łowiecka, Kapituła – z własnej inicjatywy, Komisje Problemowe i organy wykonawcze Rady oraz Zarządy Kół Łowieckich. Podstawą złożenia wniosku przez Koło Łowieckie jest stosowna uchwała
Walnego Zgromadzenia, wpisana do właściwego wniosku.
2. Wnioski o nadanie medalu składa się do Kapituły za pośrednictwem Zarządu Okręgowego
PZŁ w Elblągu.
3. Zarząd Okręgowy, po sprawdzeniu danych personalnych i ewidencyjnych, przekazuje wnioski
Sekretarzowi Kapituły.
4. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych i regulaminowych Sekretarz Kapituły zwraca
wnioskodawcom w celu ich poprawienia.
5. Wnioski o nadanie medalu składane są na formularzach, których wzory są załącznikami nr 2, nr 3,
i nr 4 do Zasad Nadawania. Wnioski mogą być składane w terminie do 15 września każdego roku.
6. Kapituła Medalu może zażądać od wnioskodawcy uzupełnienia wniosku, dodatkowych informacji i wyjaśnień, może odroczyć podjęcie decyzji lub odmówić nadania medalu..
7. Dla ważności uchwał Kapituły niezbędna jest na posiedzeniu obecność nie mniej niż dwu członków jej prezydium i dwu innych jej członków. Posiedzenia Kapituły są niejawne.
8. W sprawach wydawania decyzji o nadaniu Medalu, członkowie Kapituły są niezawiśli.
9. Decyzja Kapituły w sprawie nadania Medalu jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.
10. W przypadku odmowy nadania Medalu określonemu podmiotowi, ponowny wniosek o nadanie
Medalu temu samemu podmiotowi można kierować do Kapituły po upływie roku od daty złożenia
poprzedniego wniosku.
11. Wszystkie skierowane do Kapituły wnioski o nadanie Medalu, decyzje Kapituły w sprawie wniosków, protokoły posiedzeń Kapituły i rejestry osób odznaczonych są archiwizowane.
§ 4. Ceremoniał dekoracji medalem
1. Dekoracji Medalem „Za zasługi dla łowiectwa elbląskiego okręgu PZŁ" dokonywać mogą:
Prezes EORŁ, Wiceprezes EORŁ, Mistrz Kapituły, Kanclerz Kapituły, Sekretarz Kapituły,
a w szczególnych przypadkach – inne osoby, z upoważnienia Mistrza Kapituły.
2. Dekoracji Medalem „Za zasługi dla łowiectwa elbląskiego okręgu PZŁ" dokonuje się podczas
okręgowych uroczystości łowieckich, na Walnych Zgromadzeniach Kół, jubileuszowych uroczystościach w kołach, na uroczystych polowaniach hubertowskich lub podczas posiedzeń EORŁ oraz
w innych szczególnych okolicznościach.
3. Przy dekoracji Medalem, osobom fizycznym wręcza się zaświadczenia – legitymacje o jego nadaniu, a innym odznaczanym podmiotom akt nadania medalu.
§ 5. Pozbawienie medalu
1. Na pisemny wniosek Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej, Kapituła Medalu może pozbawić
odznaczony podmiot przyznanego mu uprzednio Medalu. Decyzję taką Kapituła podejmuje w głosowaniu tajnym większością głosów co najmniej 2/3 ogółu jej członków.
2. Pozbawienie medalu może być orzeczone w stosunku do osób, które:
- naruszyły prawo RP i prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego zostały pozbawione praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 1at lub dłużej;
- skazano prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 52 i 53 ustawy Prawo Łowieckie, a także w stosunku do których orzeczono przez sądy łowieckie kary dodatkowe przewidziane w 141 ust.3 pkt.2 Statutu PZŁ.
- działały lub działają, po otrzymaniu Medalu, na szkodę polskiego łowiectwa lub szkodę Polskiego
Związku Łowieckiego.
- naruszyły lub naruszają, po otrzymaniu Medalu, w sposób rażący zasady prawa i etyki łowieckiej.

3. O pozbawieniu Medalu Kapituła zawiadamia pisemnie podmiot, którego decyzja Kapituły dotyczy i równocześnie żąda zwrotu Medalu i legitymacji lub aktu nadania Medalu.
Powyższe Zasady Nadawania Medalu „ Za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu
PZŁ” przyjęto do stosowania Uchwałą nr 01/2008 z dnia 18 lutego 2008r Kapituły Medalu. jako
zał. nr 8. do tej uchwały.
Sekretarz Kapituły
/-/ Bolesław Szatrański

Kanclerz Kapituły
/-/ Henryk Szkutnik

Mistrz Kapituły
/-/ Zdzisław Rutkowski

