
UCHWAŁA 02/2022 
RADY BRACKIEJ 

KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO W KROTOSZYNIE

z dnia 7 lutego 2022 r. 

w sprawie orderów i odznaczeń przyznawanych członkom Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Krotoszynie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§  1.  Uchwała  określa  zasady  i  tryb  przyznawania  orderów  i  odznaczeń  członkom
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie. 

§  2.  1.  Członkowie  Kurkowego  Bractwa  Strzeleckiego  w  Krotoszynie  zobowiązują  się
przestrzegać przepisów ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z
2020 r. poz. 138 oraz z 2021 r. poz. 2490).

2. Członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie przestrzegają polskiego
systemu  orderowo-odznaczeniowego  w  rozumieniu  przepisów  rozporządzenia  Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opisu,
materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów
i odznaczeń (Dz. U. 2007 Nr 151 poz. 1075).



Rozdział 2 

Ordery i odznaczenia

§ 3. Członkowie Kurkowych Bractw Strzeleckich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są
odznaczani odznaczeniami:

1) Orderem Zasługi Zjednoczenia.

2) Krzyżem Zjednoczenia „Za Wieloletnią i Wzorową Służbę”

3) Medalem Zjednoczenia „Za Zasługi” dla Rozwoju Kurkowych Bractw Strzeleckich

§ 4. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Krotoszynie ma prawo nadawać własne odznaczenia
wraz z powołaniem własnej kapituły, które to odznaczenia będą noszone w myśl rozporządzenia
Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  31  lipca  2007  r.  zmieniającego  rozporządzenie
w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia
odznak  orderów  i  odznaczeń  (Dz.U.  2007  nr  151  poz.  1075)  po  odznaczeniach  Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP zgodnie z polskim systemem orderowo-odznaczeniowym. 

§ 5. Odznaczenia te mogą być ustanowione drogą uchwały Rady Brackiej bądź zebrania
walnego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie. 

§ 6. Każdorazowe uchwalenie nowego odznaczenia wiąże się z powołaniem kapituły danego
odznaczenia, w skład którego powinna wchodzić Rada Bracka, choć nie jest to obligatoryjne.

§ 7. Ustanowione odznaczenie może być zlikwidowane wyłącznie drogą powstania. Jeżeli
odznaczenie  ustanowiła  Rada  Bracka,  to  tylko  Rada  Bracka  może  zlikwidować  dalsze  jego
nadawania. Jeżeli natomiast walne zebranie ustanowiło odznaczenie, to tylko walne zebranie może
je zlikwidować.

§ 8. Każde odznaczenie ustanowione i nadawane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w
Krotoszynie musi mieć numerację, której ewidencję prowadzić będzie wyznaczona osoba z Rady
Brackiej, nawet jeśli nie należy do kapituły odznaczenia i odznaczonych.

§  9.Przyznane  odznaczenie  poza  samym krzyżem,  gwiazdą,  odznaczeniem lub  odznaką
będzie  wręczane  z  legitymacją,  której  wzór  będzie  określony  w regulaminie  odznaczenia  oraz
numeracją. 

§ 10. Do odznaczenia nadawanego przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Krotoszynie może
być nadany dyplom, jeśli jest on określony przez regulamin danego odznaczenia.

Rozdział 3

Tryb nadawania i wręczania orderów i odznaczeń 

§ 11. Odznaczenia powinny być nadawane podczas uroczystości i imprez organizowanych
przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Krotoszynie,  Okręg Ostrowski Zjednoczenia Kurkowych
Bractw Strzeleckich RP, Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, bądź instytucje wyższe.

§12. W przypadku nieobecności członków wyróżnionych, odznaczenia mogą być nadane
podczas innych spotkań lub w innym terminie, także podczas posiedzeń Rady Brackiej.



Oddział 1

Tryb noszenia i prezentowania odznaczeń

§ 13. Odznaki odznaczeń nosi się w następującej kolejności wynikającej z ich starszeństwa:

1) ordery i odznaczenia nadawane przez Prezydenta RP w rozumienia przepisów ustawy z dnia 16
października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138 oraz z 2021 r. poz.
2490);

2) ordery  i  odznaczenia  nadawane  przez  ministrów  lub  osoby  do  tego  uprawnione,  zwykle
wysokiego urzędnika kierującego centralnym organem administracji państwowej, instytucją lub
organizacją;

3) odznaczenia nadawane przez Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, w kolejności:
Order  Zasługi  Zjednoczenia;  Krzyż  Zjednoczenia  „Za  Wieloletnią  i  Wzorową  Służbę”,  a
następnie  Medal  Zjednoczenia  „Za  Zasługi”  dla  Rozwoju  Kurkowych  Bractw  Strzeleckich,
począwszy od klasy najwyższej do klasy najniższej danego odznaczenia;

4) odznaczenia za zasługi lub konkretne czyny nadawane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w
Krotoszynie,  które  nie  są  odznaczeniami  nadawanymi  na  konkretne  sukcesy  strzeleckie,
o których mowa w Rozdziale 4 pkt 1 § 7;

5) odznaczenia nadawane przez inne instytucje, stowarzyszenia i organizacje;

6) odznaczenia zagraniczne;

7) odznaczenia  królewskie,  marszałkowskie  i  rycerskie  oraz  mistrzowskie  i  wicemistrzowskie
nadawane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Krotoszynie.

§ 14.  Order  Zasługi  Zjednoczenia noszony jest  zgodnie z  uchwałą Zjazdu Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP z dnia 9 kwietnia 2016 r. z uchwałą Zjazdu nr 4:

1) Krzyż Wielki  Orderu Zasługi  Zjednoczenia zawieszony jest  na szerokiej  wstędze orderowej
przepasanej z prawego ramienia na lewy bok, obok wstęgi na lewej piersi gwiazda orderowa
w kolorze złotym, pod pozostałymi odznaczeniami;

2) Gwiazda do Krzyża Komandorskiego z Mieczami Orderu Zasługi Zjednoczenia noszona jest
na prawej piersi, pod pozostałymi odznaczeniami;

3) Krzyż Komandorski  z  Mieczami  Orderu  Zasługi  Zjednoczenia  zawieszany jest  na  wstędze,
noszony na szyi;

4) Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Zjednoczenia zawieszany jest na wstędze, noszony na szyi;

5) Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Zjednoczenia noszony jest na lewej piersi;

6) Krzyż Rycerski Orderu Zasługi Zjednoczenia noszony jest na lewej piersi.

§  15.  Krzyż  Zjednoczenia  „Za  Wieloletnią  i  Wzorową  Służbę”  noszony  jest  zgodnie  z
Uchwałą Zjazdu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP z dnia 9 kwietnia 2016 r.  z
uchwałą Zjazdu nr 4 (07/ZD/04/2016):

1) Klasa I Krzyża Zjednoczenia „Za Wieloletnią i Wzorową Służbę” noszona jest na lewej piersi;

2) Klasa II Krzyża Zjednoczenia „Za Wieloletnią i Wzorową Służbę” noszona jest na lewej piersi;

3) Klasa III Krzyża Zjednoczenia „Za Wieloletnią i Wzorową Służbę” noszona jest na lewej piersi;

4) Klasa IV Krzyża Zjednoczenia „Za Wieloletnią i Wzorową Służbę” noszona jest na lewej piersi.



§  16.  Medal  Zjednoczenia  „Za  Zasługi”  dla  Rozwoju  Kurkowych  Bractw  Strzeleckich
noszony jest zgodnie z uchwałą Zjazdu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP z dnia 9
kwietnia 2016 r. z uchwałą Zjazdu nr 4 (08/ZD/04/2016):

1) Medal Złoty Zjednoczenia „Za Zasługi” dla Rozwoju Kurkowych Bractw Strzeleckich i każdy
kolejny z okuciem Zjednoczenia „Za Zasługi” dla Rozwoju Kurkowych Bractw Strzeleckich
noszony jest na lewej piersi;

2) Medal  Srebrny  Zjednoczenia  „Za  Zasługi”  dla  Rozwoju  Kurkowych  Bractw  Strzeleckich  i
każdy  kolejny  z  okuciem  Zjednoczenia  „Za  Zasługi”  dla  Rozwoju  Kurkowych  Bractw
Strzeleckich noszony jest na lewej piersi;

3) Medal  Brązowy Zjednoczenia „Za Zasługi” dla  Rozwoju Kurkowych Bractw Strzeleckich i
każdy  kolejny  z  okuciem  Zjednoczenia  „Za  Zasługi”  dla  Rozwoju  Kurkowych  Bractw
Strzeleckich noszony jest na lewej piersi.

§  17.  Ustala  się,  że  medale  przyznawane  za  strzelania  Kurkowych  Bractw  Strzeleckich
przypina się na prawej piersi w przypadku, gdy posiadają metalowe baretki lub na lewej piersi, jeśli
posiadają wstążki w kolejności starszeństwa określonej w niniejszej uchwale w Rozdziale 4. pkt 1
ppkt. 1 § 7.

§ 18. Wspomniane medale nosi się w następującej kolejności. Od lewej medale królewskie,
marszałkowskie,  rycerskie,  mistrzowskie,  wicemistrzowskie  o  Puchar  Prezydenta,
o Ryngraf św. Sebastiana i o Łańcuch Herbowy Miasta i Gminy Krotoszyn, a dopiero w dalszej
kolejności  odznaczenia  „wystrzelane”  podczas  strzelań  organizowanych  przez  inne  bractwa.
Ważniejsze  odznaczeń  krotoszyńskich,  są  medale  wystrzelane  na  etapie  okręgowym,  krajowym
i europejskim.

§  19.  W przypadku  posiadania  wielu  sztuk  odznaczeń  tej  samej  kategorii  z  innych  lat,
ważniejsze według starszeństwa jest medal starszy wiekowo.

§  20.  Krzyż  Zjednoczenia,  o  którym  mówi  §  11  pkt  1  ppkt  a)  Statutu  Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2011 r. noszony jest na
szyi i może być używany do innych mundurów. 

§ 21. Można stosować baretki do munduru, które noszone są zgodnie ze starszeństwem.

§ 22.  Baretki  odznaczeń  przyznawanych  przez  Zjednoczenie  Kurkowych  Bractw
Strzeleckich RP określa uchwała Zjazdu w Pleszewie z dnia 20 lutego 2016 r. (06/ZZ/02/2016).

Rozdział 4

Pozostałe odznaczenia i nagrody.

§ 23. Odznaczenia i odznaki można prezentować na inne sposoby:

1) w przypadku mniej oficjalnej formy można prezentować baretki odznaczeń w kolejności, którą
określa Rozdział 4 pkt 9 niniejszej uchwały;

2) w przypadku stroju wieczorowego można prezentować miniatury odznaczeń;

3) w przypadku płaszczy lub  innych uniformów zewnętrznych można prezentować wstążeczki
najwyższych odznaczeń przy drugim guziku górnym.



Rozdział 6

Przepisy szczególne i końcowe 

§ 24.  Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych ustawą – Przepisy
wprowadzające ustawę o orderach i  odznaczeniach,  uchylające przepisy o tytułach honorowych
oraz zmieniające niektóre ustawy.

§ 25. Uchwała Rady Brackiej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z dnia 10 stycznia 2022 r.
wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia.

Rada Bracka 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 

w Krotoszynie


