Regulamin Używania Umundurowania
oraz
Przyznawania Stopni i Odznaczeń Związkowych
Rozdział I
Wzory umundurowania i zasady ich noszenia
§1
1. Elementem wyróżniającym Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego zwany dalej „Związkiem" jest noszenie w czasie
uroczystości państwowych, regionalnych czy związkowych mundurów historycznych
z okresu lat 1914-1920 wraz ze stopniami funkcyjnymi zbliżonymi do wy stepujących
w Wojsku Polskim w tym okresie, co ma na celu propagację współczesnym pokoleniom
Polaków - czynu i postaci pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz Jego
żołnierzy.
2. Mundur jest także zewnętrzną oznaką przynależności osoby do Związku i podlega
konkretnym przepisom określającym m.in. rodzaj, kolor, krój oraz sposób i okoliczności jego
noszenia. Poszanowanie munduru i dbałość o jego estetykę, oraz wygląd stanowią jeden
z podstawowych obowiązków członków Związku co oznacza, że każdy noszący mundur jest
zobowiązany do ścisłego przestrzegania zasad w nim zawartych
3. Poniższe przepisy określają także m.in. sposób noszenia na mundurze przedmiotów
mundurowych takich jak: ordery, odznaczenia, medale, odznaki, sznur galowy, szablę
i obuwie.
§2
Na podstawie Decyzji Zarządu Krajowego z dnia 28 lutego 2014 roku wprowadzającej
dobrowolne umundurowanie organizacyjne wzorowane na mundurze Marszałka Józefa
Piłsudskiego lub mundurze strzeleckim legionistów z lat 1914-1920 ustala się, co następuje:
1. Strojem reprezentacyjnym Związku jest mundur galowy w kolorze szaroniebieskim
(z podwójnym lampasem na spodniach dla brygadierów i pojedynczym dla oficerów starszych
[od stopnia majora] wzorowany na mundurze Marszałka Józefa Piłsudskiego, do którego nosi
się: - sznur galowy, który musi być przypięty do guzika pod pagonem munduru, przy wszyciu
rękawa po prawej stronie i do pierwszego górnego guzika zapięcia munduru. Natomiast przy
koszuli białej sznur galowy powinien być przypięty do guzika pod pagonem prawym, przy
wszyciu rękawa, a warkocz z pomponem do guzika pod klapą kieszeni prawej. Sznury galowe
w kolorze srebrzystym przysługują wyłącznie funkcyjnym na stanowiskach oficerskich, przy
czym o dwu warkoczach na stanowiskach Prezesa i Wiceprezesów Zarządu Krajowego
[nadbrygadier - prezes Związku sznur w kolorze złotym] a pozostałym pojedyncze;
- pas główny z koalicyjką w kolorze brązowym;
- funkcyjni członkowie Związku w stopniach odpowiadających oficerskim do w/w
stroju mogą również nosić szable wg wzoru wprowadzonego w Wojski Polskim w latach
921/22 (wygląd jak w zał.nr.3.)
- do całości umundurowania nosi się obuwie (półbuty), skarpetki i rękawiczki
w kolorze czarnym (z wyjątkiem pocztów sztandarowych gdzie obowiązują rękawiczki
w białe) a w okresie zimowym (od l października do 30 kwietnia) płaszcz w kolorze
umundurowania
- kobiety będące członkami Związku noszą umundurowanie w tym spódnicę
w identycznym kolorze o długości minimum do kolan lub spodnie.

2. Dopuszcza się także mundur strzelecki Legionistów z lat 1914-1918 (wygląd
zgodnie z rysunkiem stanowiącym zał. nr 2) jak również noszenie wyłącznie nakrycia głowytzw. czapki „maciejówki” z orłem bez korony wspartym na tarczy z literą „S" (strzelec) lub
L (legiony) wraz z biało czerwoną opaską z napisem identyfikującym Związek lub jego
okręg, oddział czy koło.
3.Umundurowanie powinno odzwierciedlać uzyskane stopnie związkowe (zgodnie z
zał. nr 5). Dopuszcza się również noszenie umundurowania beż stopnia związkowego. Może
być noszone tylko w czasie oficjalnego reprezentowania Związku w uroczystościach
państwowych samorządowych czy organizowanych przez Związek.
4. W czasie uroczystości państwowych czy związkowych członkowie Związku mogą
również występować w umundurowaniu służb mundurowych (wojska, policji, straży
pożarnej, granicznej itp.), do których należą lub należeli na zasadach określonych w
resortowych przepisach tych formacji.
5. Sposobem pozdrowienia w mundurze organizacyjnym jest salut powszechnie
obowiązujący w polskich służbach mundurowych.
Rozdział II
Stopnie Związkowe i zasady ich przyznawania
§3
1. Stopnie Związkowe są przyznawane są przyznawane przez Prezesa Zarządu
Krajowego na wniosek Prezesa Zarządu Okręgu lub Oddziału Związku.
2. Oprócz stopni związkowych Zarząd Krajowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
może wnioskować do odpowiednich Ministrów o awansowanie rezerwistów mundurowych na
wyższe stopnie zgodnie z obowiązującą procedurą.
3. Niegodne i sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami zachowanie członka wiązku
może być podstawą do wykluczenia ze Związku i pozbawienia (degradacji) lub obniżenia
przyznanego stopnia związkowego na podstawie uchwały Zarządu Krajowego ( a
Okręgowego w stosunku do podoficerów).
§4
1. W związku występują n/w stopnie związkowe ( wygląd i opis w zał. nr 4)
- Nadbrygadier Związku - przysługuje wyłącznie Prezesowi Zarządu Krajowego
- Brygadier Związku - przysługuje wiceprezesom Zarządu Krajowego
- Pułkownik Związku (Okręg, Oddział)
- Związkowe stopnie oficerskie (od porucznika do pułkownika) mogą być także
przyznawane innym członkom Związku szczególnie zasłużonym na wniosek macierzystej
organizacji lub z inicjatywy Zarządu Krajowego.
Stopnie podoficerskie są przyznawane swoim członkom przez Zarządy Okręgów na
podobnych zasadach.
2. Do przyznawanie stopni związkowych upoważnione są n/w organy:
- dla funkcyjnych zajmujących stanowiska oficerskie (w tym Prezesa) Zarząd Krajowy
- dla pozostałych stanowisk podoficerskich - Zarządy Okręgów
3. W celu nadania właściwej oprawy awansom związkowym i przyznanym przez inne
resorty (MON. MSW) awansom dla ich rezerwistów ustala się wręczanie awansów
oficerskich raz w roku na Święto Związku przypadające w dniu 13 września. Jednocześnie
dopuszcza się wręczanie awansów podoficerskich podczas lokalnych uroczystości Okręgów,
Oddziałów

Rozdział III
Obowiązujące rodzaje odznaczeń i medali związkowych
§5
1. Wszystkie odznaczenia i medale przyznawane są przez Zarząd Krajowy na
umotywowany wniosek organizacji terenowych.
2. Ustala się następujące rodzaje odznaczeń, medali i wyróżnień:
- Order Honorowy Związku Piłsudczyków RP
- Złoty i Srebrny Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP
- Odznaka związkowa (złota i srebrna)
- Ryngraf Związku
- Dyplom w sztywnej teczce z emblematem Związku
- odznaka okolicznościowa lub rocznicowa
Rozdział TV Zasady noszenia odznak, odznaczeń i medali
§6
l. Odznaka związkowa winna być noszona:
- przy stroju prywatnym w lewej klapie marynarki
- przy występowaniu w umundurowaniu - z lewej strony górnej prawej kieszeni
munduru
2. Inne odznaczenia (medale) w ilości do trzech,, powinny być przypięte 5,5 cm ponad
górną krawędzią klapy lewej kieszeni munduru, stosując zasadę symetrii, nosząc tylko klasę
najwyższą dla danego odznaczenia
3. Na klapach i pagonach mundurów należy nosić tylko emblematy związkowe i to
prawidłowo wszyte oraz rozmieszczone.
4. Order Związku podkłada się do połowy pod klapę kołnierza, na ubiorze zapinanym
pod szyję, wstążkę umieszcza się w odległości około 3 cm od linii zapięcia górnego guzika.
Podobne zasady obowiązują przy noszeniu orderów nadanych prze Prezydenta RP.
Jednocześnie zabronione jest noszenie na szyi więcej niż jednego orderu, a w sumie nie
więcej niż trzy odznaczenia lub odznaki.
5.Ordery, krzyże medale i oznaki przypina się do munduru w następującej kolejności:
odznaczenia nadane przez Prezydenta RP, odznaczenia i medale resortowe, odznaczenia i
odznaki Związku.
6. Odznaczenie lub odznakę na sztandar należy wpinać do specjalnego uchwytu
(kolucha), który wkręca się w drzewce na wysokości górnej krawędzi płata sztandaru, tak,
aby podczas prezentacji sztandaru wstęga z odznaczeniami lub odznaką znajdowała się przy
płacie ze Znakiem Związku. Odznaka na sztandarze powinna być wszyta pod kokardą wstęgi.
Za zgodność:
Warszawa, dnia 28 lutego 2014 roku.

