
UCHWAŁA 03/2022 
RADY BRACKIEJ 

KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO W KROTOSZYNIE

z dnia 7 lutego 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia dystynkcji funkcyjnych i królewskich 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. Dystynkcje funkcyjne w Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Krotoszynie przysługują
Członkom  Zwyczajnym  oraz  Członkom  Honorowym  po  spełnieniu  wymagań  określonych  dla
poszczególnych stopni funkcyjnych.

§ 2. Dystynkcje podzielone są na stopnie funkcyjne i stopnie królewskie.   
1) Stopnie funkcyjne:

a) Członek; 
b) Członek Komisji Rewizyjnej;
c) Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej;
d) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
e) Członek Rady;
f) Strzelmistrz;  
g) Podskarbi; 
h) Pisarz;  
i) II Podstarszy; 
j) I Podstarszy; 
k) Starszy Bractwa.

2) Stopnie królewskie:
a) Król; 
b) Marszałek; 
c) Rycerz.

§ 3. Członkowie KBS pełniący funkcje członków Zarządu lub Komisji  Rewizyjnej KBS
mają prawo do noszenia odpowiednich funkcji Członka Zarządu lub Członka Komisji Rewizyjnej
na mundurze galowym lub polowym, zgodnie z w/w regulaminem. 



§ 4. Stopnie funkcyjne KBS nadaje się równolegle z wyborem na dane funkcje poprzez
Walne Zgromadzenie Członków KBS.

§  5.  Po zakończeniu  pełnienia  funkcji  w  Zarządzie  KBS lub  Komisji  Rewizyjnej  KBS
przysługuje  prawo do noszenia  najwyższego posiadanej  przez  siebie  dystynkcji,  adekwatnej  do
pełnienia funkcji, dopiero po trzeciej kadencji pełnienia danej funkcji.

§  6.  Prawo  do  noszenia  dystynkcji  posiadają  również  osoby,  które  pełniły  funkcję  z
Zarządzie KBS lub Komisji Rewizyjnej KBS przed uchwaleniem w/w regulaminu.

§  7. Regulamin  przewiduje  degradację  Członka  tylko  z  wcześniejszym  wykluczeniem
Członka ze stowarzyszenia.

§ 8. Stopnie funkcyjne umieszcza się na kołnierzu, symetrycznie po każdej stronie.

Rozdział 2

Określenie dystynkcji i sposób ich noszenia
§ 1. Określa się niniejszym wygląd stopni funkcyjnych:

1) dla Członka KBS pusty kołnierz, jak dotychczas;
2)  dla  Członka  Komisji  Rewizyjnej  KBS  srebrna  sześcioioramienna  gwiazdka  o  
wymiarach 2cm x 2 cm i litera „R”;
3) dla Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej KBS srebrne złote sześcioramienne  

gwiazdki o wymiarach 2 cm x 2 cm i litera „R”;
4)  dla  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  KBS  trzy  srebrne  sześcioramienne  
gwiazdki o wymiarach 2 cm x 2 cm i litera „R”;                                                            
5) dla Członka Rady KBS srebrna sześcioramienna  gwiazdka o wymiarach 2 cm x 2
cm i litera „R”;
6) dla Strzelmistrza KBS dwa srebrne skrzyżowane karabiny lub dwie skrzyżowane lufy

armat o wymiarach 2 cm x 3 cm;
7) dla Podskarbiego KBS dwie srebrne sześcioramienne gwiazdki o wymiarach

2 cm x 2 cm;
8) dla Pisarza KBS trzy srebrne sześcioramienne gwiazdki o wymiarach 2 cm x 2 cm;
9) dla II Podstarszego srebrna sześcioramienna  gwiazdka o wymiarach 2 cm x 2 cm 

zwieńczona srebrnym treflem z jednym oczkiem;
10) dla I Podstarszego dwie srebrne sześcioramienne gwiazdki o wymiarach 2 cm        

x 2 cm zwieńczone srebrnym treflem z jednym oczkiem;
11) dla Starszego trzy sześcioramienne gwiazdki o wymiarach 2 cm x 2 cm 

  zwieńczone srebrnym treflem z jednym oczkiem.

§ 2. Stopnie królewskie:
1) Król KBS;
2) Marszałek KBS;
3) Rycerz KBS.

§ 3. Prawo do noszenia stopni ma każdy Członek KBS, który tytuł odpowiadający stopniowi
królewskiemu.

§ 4. Określa się niniejszym wygląd stopni królewskich:
1) dla Króla KBS korona złota o wymiarach pola 3 cm x 3 cm;
2) dla Marszałka KBS dwie skrzyżowane ze sobą złote buławy pod kątem 90 ° o 
wymiarach 3 cm x 3 cm;



3) dla Rycerza KBS dwa skrzyżowane ze sobą złote miecze pod kątem 90 °
 o wymiarach 3 cm x 3 cm.

§  5.  Naszywkę  ze  stopniem  królewskim  naszywa  się  na  prawym  rękawie  w  połowie
długości między łokciem a barkiem, analogicznie do naszywki z logiem KBS.

§ 6. Każdemu przysługuje prawo noszenia trzech stopni funkcyjnych od góry, Króla KBS,
Marszałka KBS i Rycerza KBS, nawet jednocześnie, po zdobyciu przez siebie danych funkcji. 

§ 7. W przypadku, gdy ktoś uzyska więcej niż jednokrotnie dany tytuł, może pod stopniem
funkcyjnym przyszyć liczbę  złotych pięcioramiennych gwiazdek o wymiarach 1 cm x 1 cm, z
których każda  oznacza  zdobycie  tytułu  jeden raz.  W przypadku osiągnięcia  więcej  niż  5  razy,
gwiazdki zastępowane są złotymi liczbami o wymiarze 1 cm x 1 cm.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 1.  Prawo do noszenia stopni królewskich mają również osoby, które zdobyły w/w tytuły
przed wprowadzeniem regulaminu. 

§ 2. Noszenie stopni królewskich i stopni funkcyjnych nie wyklucza się wzajemnie. Łącznie
nazywane są dystynkcjami KBS. 

§ 3.  Noszenie stopni królewskich, jak i funkcyjnych jest przywilejem, a nie obowiązkiem,
który ma określić funkcję i zasługi danego Członka KBS. 

§ 4. Wizualizację stopni ukazuje załącznik nr 1 do regulaminu nadawania dystynkcji wz. 22
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie.

§ 5. Prawo wchodzi w życie po upływie 14 dni na stronie internetowej Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Krotoszynie.

Rada Bracka 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 

w Krotoszynie



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY 03/2022 
RADY BRACKIEJ 

KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO W KROTOSZYNIE

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

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

§ 1. Stopnie królewskie:

§ 2. Stopnie funkcyjne:

1) Członek Rady Brackiej:



2) Podskarbi:

3) Pisarz:



4) II podstarszy:

5) I podstarszy:



6) Starszy bractwa:

7) Strzelmistrz:



8) Członek Komisji Rewizyjnej:

9) Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej:



10) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

11) Wymiary poszczególnych dystynkcji:


