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CEREMONIAŁ DEKOROWANIA
ODZNACZENIAMI ŁOWIECKIMI

Odznaczenia łowieckie są wyrazem tradycji i kontynuacji dorobku minionych pokoleń
myśliwych, stanowią wyróżnienie myśliwych, kół łowieckich oraz osób fizycznych i
prawnych niezrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim. Przyznawane są za istotne zasługi
dla łowiectwa na polu kultury, nauki, ochrony przyrody, gospodarki łowieckiej, strzelectwa
myśliwskiego, kynologii, sokolnictwa lub prawodawstwa.

1. Rodzaje odznaczeń łowieckich
1) Odznaczeniami Polskiego Związku Łowieckiego są: 1/ Złom, 2/ Medal św. Huberta,
3/ Medale Zasługi Łowieckiej w stopniach: złotym, srebrnym i brązowym, 4/ Odznaka
50 lat członkostwa PZŁ, 5/ Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa, 6/ Odznaczenia
regionalne (okręgowe), 7/ Odznaczenia klubów specjalistycznych PZŁ.
2) Odznaczenia łowieckie: Złom, Medal św. Huberta, Medale Zasługi Łowieckiej (złoty,
srebrny, brązowy), Odznaka 50 lat członkostwa PZŁ, odznaczenia regionalne
(okręgowe) PZŁ, odznaczenia klubów specjalistycznych PZŁ nadawane są członkom
Zrzeszenia PZŁ.
3) Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa nadawana jest osobom fizycznym lub osobom
prawnym niezrzeszonym w PZŁ. Osobom tym może być także przyznawany Medal
św. Huberta.
4) Odznaczenia: Złom, Medal św. Huberta Medale Zasługi Łowieckiej (złoty, srebrny,
brązowy), oraz odznaczenia regionalne przyznawane są także kołom łowieckim.
5) Zasady przyznawania odznaczeń regionalnych - okręgowych regulują regulaminy tych
odznaczeń.
6) Odznaczenia klubów specjalistycznych PZŁ przyznawane są na podstawie statutów
oraz regulaminów tych klubów.
7) Myśliwi do stroju organizacyjnego mogą nosić odznaczenia państwowe przyznane za
zasługi dla łowiectwa.
8) Myśliwi do stroju organizacyjnego mogą nosić oznaki łowieckie, stanowiące o
przynależności członkowskiej ,np. oznakę Polskiego Związku Łowieckiego, oznakę
członka honorowego PZŁ, oznakę klubów specjalistycznych PZŁ, w tym: oznakę
Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, oznakę Gniazda Sokolników Krajowego Klubu Sokolników i Ochrony Ptaków Drapieżnych PZŁ, oznakę Klubu
Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, oznakę Klubu Safari, oznaki Mistrza Strzelectwa
Myśliwskiego, Sędziego kynologicznego i inne.

2. Okoliczności i forma dekorowania odznaczeniami łowieckimi
1) Wręczanie odznaczeń łowieckich odbywa się podczas uroczystości Polskiego
Związku Łowieckiego organizowanych na szczeblu centralnym, okręgowym i kół
łowieckich. Dekorowanie odznaczeniami powinno mieć uroczysty charakter i
odbywać się w atmosferze powagi, z udziałem przedstawicieli organów statutowych
PZŁ oraz pocztów sztandarowych właściwych dla rangi uroczystości.
2) Odznaczenia powinny być wręczane według następującej kolejności: 1/ odznaczenia
państwowe, 2/ Złom, 3/ Medal św. Huberta, 4/ Medale Zasługi Łowieckiej: złoty,
srebrny, brązowy, 5/ odznaka za Zasługi dla Łowiectwa, 6/ odznaczenia klubów
specjalistycznych PZŁ, 7/ odznaka 50-lecia przynależności do PZŁ, 8/ medale
regionalne i okręgowe.
3) Odznaczenia państwowe przyznane za działalność łowiecką wręcza przedstawiciel
organu przyznającego odznaczenie.
4) Dekoracja Złomem oraz Medalem św. Huberta - powinna być dokonywana na
Krajowym Zjeździe Delegatów, posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej, podczas
uroczystych zgromadzeń PZŁ lub na innych uroczystości łowieckich na szczeblu
centralnym lub okręgowym - przez prezesa lub innych członków Naczelnej Rady
Łowieckiej, łowczego krajowego lub innych członków Zarządu Głównego PZŁ,
przewodniczącego lub innych członków Kapituły Odznaczeń Łowieckich NRŁ oraz
członków honorowych PZŁ;
5) Dekoracja medalami zasługi łowieckiej (złotym, srebrnym, brązowym), odznaką za
Zasługi dla Łowiectwa oraz odznaką 50-lecia przynależności do PZŁ - powinna być
dokonywana na okręgowych zjazdach delegatów, uroczystościach na szczeblu
okręgowym lub na innych zgromadzeniach i uroczystościach PZŁ oraz kół
łowieckich. Dokonuje jej najwyższy rangą przedstawiciel PZŁ obecny na uroczystości
(prezes lub innych członek NRŁ, łowczy krajowy lub inny członek ZG PZŁ,
przewodniczący lub inny członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich NRŁ, członek
honorowy PZŁ), łowczy okręgowy lub inny członek zarządu okręgowego PZŁ;
6) Dekoracja odznaczeniami regionalnymi i okręgowymi - powinna być dokonywana na
uroczystościach rangi okręgowej przez najwyższego rangą przedstawiciela PZŁ
obecnego na uroczystości, lub przedstawiciela organów okręgowych, łowczego
okręgowego lub innych członków zarządów okręgowych PZŁ.
7) Dekoracja odznaczeniami kół łowieckich powinna być dokonywana na
uroczystościach okręgowych lub uroczystościach kół łowieckich. Dekoracji kół
łowieckich Złomem lub medalami zasługi łowieckiej dokonuje najwyższy rangą
przedstawiciel PZŁ obecny na uroczystości (prezes lub innych członek NRŁ, łowczy
krajowy lub inny członek ZG PZŁ, przewodniczący lub inny członek Kapituły
Odznaczeń Łowieckich NRŁ), członek honorowy PZŁ. Dekoracji kół łowieckich
odznaczeniami regionalnymi dokonuje również: łowczy okręgowy lub inny członek
ZO PZŁ.
8) Odznaczenie przyznane osobie zmarłej wręcza się (nie dekoruje) przedstawicielowi jej
najbliższej rodziny.

9) Oznaki przynależności członkowskiej powinny być wręczane w sposób uroczysty.

3. Oprawa muzyczna aktu dekoracji odznaczeniami
Uroczystościom dekorowania odznaczeniami łowieckimi powinna towarzyszyć myśliwska
oprawa muzyczna. Podczas dekorowania odznaczeniami sygnaliści wykonują sygnały:
1) „Fanfara dekoracyjna” grany bezpośrednio przed rozpoczęciem aktu dekoracji;
2) Fanfary okolicznościowe lub sygnał „Król polowania”, grane po dekoracji każdego z
myśliwych lub grupy myśliwych;
3) Sygnał „Darz Bór”, grany po zakończeniu ceremonii.
Możliwe jest również wykonanie podczas uroczystości wręczania odznaczeń łowieckich
innych sygnałów, np. fanfary myśliwskiej, marsza myśliwskiego lub marsza św. Huberta.
4. Przebieg uroczystości wręczania odznaczeń łowieckich
1) Przed rozpoczęciem ceremonii dekoracji odznaczenia powinny
być
ułożone
wraz z legitymacjami (na poduszce lub tacy), według kolejności wręczania
wynikającej z ich hierarchii;
2) Prowadzący uroczystość powinien odczytać uchwałę o przyznaniu
odznaczeń
wraz z imienną listą osób odznaczonych oraz zwrócić się o ich wystąpienie z grona
zebranych celem przyjęcia odznaczeń;
3) Prowadzący uroczystość prosi osobę upoważnioną o dokonanie aktu dekoracji
(zgodnie z rozdz. 2);
4) Uczestnicy ceremonii przyjmują postawę stojącą, a jeżeli ceremonia dokonywana jest
w terenie otwartym, jej uczestnicy mogą pozostawać w nakryciach głowy (z
wyjątkiem, gdy grany jest sygnał „Fanfara dekoracyjna” i „Darz Bór!” na zakończenie
uroczystości);
5) W przypadku wręczania licznych odznaczeń na uroczystości, powinny być one
wręczane w grupach według rangi odznaczenia;
6) Osoba lub osoby wywołane do odznaczenia ustawiają się we wskazanym miejscu
twarzą do zgromadzonych.
7) Przed rozpoczęciem aktu dekoracji sygnaliści grają sygnał „Fanfara dekoracyjna”.
8) Po zakończeniu sygnału osoba odpowiedzialna (asystująca) podaje odznaczenia
osobie dokonującej aktu dekoracji.
9) Odznaczenia przyjmuje się w pozycji stojącej (nie dotyczy to inwalidów i osób w
chorobie).
10) Bezpośrednio przed dekoracją myśliwych osoba dekorująca wypowiada formułę:

„W imieniu Polskiego Związku Łowieckiego w uznaniu zasług dla polskiego łowiectwa
odznaczam Kolegę/Koleżankę - /brązowym, srebrnym, złotym medalem Zasługi
Łowieckiej/Złomem/Medalem św. Huberta./ Darz Bór!”

Odznaczany odpowiada:

- Na chwałę polskiego łowiectwa!

W przypadku dekorowania odznaczeniem osoby niezrzeszonej w Polskim Związku
Łowieckim dokonujący dekoracji wypowiada formułę:

„W imieniu Polskiego Związku Łowieckiego, w uznaniu zasług dla polskiego łowiectwa
odznaczam Panią/Pana Odznaką za Zasługi dla Łowiectwa/ Medalem św. Huberta.”

11) Dekoracji odznaczeniami łowieckimi Złomem i Medalami Zasługi Łowieckiej
dokonuje się przypinając je do myśliwskiego stroju organizacyjnego na lewej
piersi osoby dekorowanej, a Medalem św. Huberta poprzez założenie na szyję wstęgi
medalu. W przypadku odznaczonych nieposiadających myśliwskich strojów
organizacyjnych, odznaczenia przypina się do części wierzchniego odzienia osoby
dekorowanej na wysokości lewej piersi.
12) Po wręczeniu odznaczeń sygnaliści grają fanfary okolicznościowe lub sygnał „Król
polowania”, powtarzane po dekoracji każdego z myśliwych lub grupy myśliwych;
13) Po wręczeniu odznaczenia dekorujący gratuluje osobie odznaczonej, a następnie osoba
dekorująca lub asystująca podaje udekorowanemu legitymację odznaczenia.
14) Po zakończeniu dekorowania sygnaliści grają sygnał „Darz Bór!”

Odznaczenie koła łowieckiego
Odznaczeniami łowieckimi honorowane są koła łowieckie. W przypadku nadania
odznaczenia kołu łowieckiemu dokonuje się dekoracji sztandaru koła. Osoba dekorująca
podchodzi do pocztu sztandarowego przyklęka na prawe kolano, ujmuje narożnik płatu
sztandaru całuje go po czym wstaje. Poczet w tym czasie przyjmuje postawę „salutowanie”.
Osoba prowadząca uroczystość lub prezes koła odczytuje uchwałę o nadaniu odznaczenia.

Dekorujący wypowiada formułę:

„W imieniu Polskiego Związku Łowieckiego, w uznaniu zasług odznaczam Koło
Łowieckie ……….… (nazwa Koła) - ………………
(rodzaj odznaczenia). Darz Bór!”

Członkowie Koła odpowiadają:

- Na chwałę polskiego łowiectwa!

Dekorujący przypina odznaczenie do wstęgi orderowej lub w przypadku jej braku do górnej
części lewego płatu (awersu) sztandaru.

Opracowano w dniu 14 marca 2019 r przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich
jako załącznik do Regulaminu Kapituły na podstawie projektu pierwotnego
z dnia 25.03.2013 r

