Pomocowe kryteria do wypełniania wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego
Zał. Nr 2 do Instrukcji
Rodzaj
odznaczenia

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej
-- *
-- **

Kryteria

Srebrny Medal Zasługi
Łowieckiej

--- *
--- **
1.Przynależnośc do PZŁ minimum
1. 5 letni okres karencji od
5lat
przyznania poprzedniego
2. Etyczna postawa i godne
odznaczenia łowieckiego .
reprezentowanie PZŁ wewnątrz i
2. Pełnienie funkcji w
na zewnątrz organizacji .
zarządzie koła i innych
organach koła(daty ,funkcje).
3.Pełnienie w kole łowieckim
3. Współpraca z
funkcji min: gospodarz łowiska,
samorządem lokalnym
stanicy.(daty pełnienia funkcji).
,szkołami i innymi
4.Pełnienie funkcji w zarządzie koła organizacjami podległymi
,komisji rewizyjnej (daty pełnienia
samorządom i niezależnymi .
funkcji).
5.Działanośc szkoleniowa i
5. Opieka nad stażystami ,praca z
edukacyjna wewnątrz koła
młodzieżą i organizacjami
łowieckiego oraz na rzecz
społecznymi w rejonie działania
innych instytucji i organizacji.
Koła Łowieckiego (imię i nazwisko
6. Propagowanie idei
stażysty, nazwa szkoły ,instytucji
łowiectwa w mediach co
społecznej, z którymi współpracuje najmniej lokalnych .
kandydat do odznaczenia ).
7.Propagowanie kynologii
6. Udział w zagospodarowaniu
myśliwskiej, trofeistyki ,
poletek łowieckich, ewentualna
strzelectwa oraz kultury
opieka i nadzór nad uprawami.
łowieckiej we wszystkich
7. Szacowanie szkód łowieckich.
środowiskach .
8. Walka z kłusownictwem.
8.Organizacja wystaw i
9. Osiągnięcia strzeleckie(np. rodzaj imprez propagujących
zawodów , zajęte miejsce,
łowiectwo.
działalność w komisjach
10. Przewodniczenie walnym
strzeleckich ,bractwie kurkowym ). zgromadzeniom koła ,

Złoty Medal Zasługi
Łowieckiej

Złom

---*
--- **
1. Pięcioletni okres
karencji od przyznania
poprzedniego
odznaczenia łowieckiego.
2.Działalność i praca w
organach okręgowych PZŁ
min. komisje, Sąd
Łowiecki ,Rzecznik
Dyscyplinarny
3. Wydawnictwa
tematyczne związane z
tematyka przyrodniczą i
łowiecką.
4. Działalność społeczna,
na rzecz ochrony
środowiska poza Kołem .
5, Publikacja artykułów o
tematyce łowieckiej i
ekologicznej.
6.Działaność edukacyjna
na rzecz własną i
innych. Współpraca ze
Związkiem
Kynologicznym,Bractwem
Kurkowym,LOK,ZHP i
innymi instytucjami
mającymi związem z
szeroko pojętą ochroną

--- *
--- **
1.Piecioletni okres
karencji od
przyznania
poprzedniego
odznaczenia
łowieckiego .
2. Działalność w
zrzeszeniu PZŁ na
poziomie okręgu i
kraju w organach
(np. rady,zrządy
,komisje,Sądy,Rzec
znicy Dyscyplinarni
3. Popularyzacja
łowiectwa
polskiego w kraju i
za granicą .
4. Wykazanie
zaangażowania w
pozyskiwanie
środków na
działania o
tematyce
łowieckiej,
ekologicznej czy
przyrodniczej np.
wydanie broszur ,
czasopism ,książek .

Uwagi

Oznaczenie
*:
**
znajduje się
poniżej tabeli
2.Sugeruje się
dokumentowanie
jak największej
ilości działań
kandydata do
odznaczenia
fotografiami ,
dokumentami
żródłowymi jak
podziękowania ,
dyplomy , pisma
organizacyjne ,
artykuły w
pismach
lokalnych ,
okręgowych czy
ogólnopolskich .
3.Podane kryteria
są sugestią dla
wnioskujących o
przyznanie
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10.Działania na rzecz rozwoju
gospodarki łowieckiej w obrębie
Koła (podać np. ile ambon,
wysiadek ,innych budowli
zrealizowano gdzie kandydat do
medalu aktywnie uczestniczył w ich
realizacji )
11.Wprowadzenie innowacji w
działalności Koła Łowieckiego np.
sygnaliści , sztandar , stanica itp.
12. Koleżeńskość i chęć niesienia
pomocy potrzebującym.

prowadzenie polowań
zbiorowych, polowań
dewizowych .

przyrody
7.szczególne
zaangażowanie w
działalność na rzecz
wszystkich struktur PZŁ.

*- ważne aby udokumentować działalność kandydata –dyplomy, pisma organizacji ,zdjęcia (patrz uwagi)
**- wniosek nie może być rozpatrzony pozytywnie jeżeli kandydat do odznaczenia był karany za przestępstwa łowieckie i cywilne
w okresie BMZŁ ostatnie 5 lat a w przypadku następnych odznaczeń przyjmuje się okres pięcioletni od wygaśnięcia kary .

odznaczenia
łowieckiego i
nie ograniczają
katalogu zasług
kandydata a
nieskazitelna
opinia i
zachowanie
winno być
podstawowym
atutem każdego
członka PZŁ .

