
UCHWAŁA 04/2022 
RADY BRACKIEJ 

KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO W KROTOSZYNIE

z dnia 28 marca 2022 r. 

w sprawie  odznaczeń przyznawanych za strzelania organizowane przez Kurkowe Bractwo
Strzeleckie 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  odznaczeń za strzelania  organizowane
przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Krotoszynie. 

§ 2. 1.  Odznaczenia za strzelania są przyznawane zgodnie z przepisami 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. Odznaczenia przyznawane są zgodnie z polskim systemem 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.  Ustala  się  odznaczenia  na  okres  co  najmniej  10  lat,  od  uroczystości  w  roku
kalendarzowym 2022 r. za strzelania. Odznaczenia wręcza się każdorazowo zwycięzcom strzelań
podczas  ogłoszenia  wyników  w  danej  kategorii  lub  w  przypadku  nieobecności,  na  kolejnej
uroczystości wysokiej rangą’

§ 4. Ustala się odznaczenia dla:

1) Zwycięzcy ubiegłorocznego strzelania za Przechodni Ryngraf św. Sebastiana osobie, która 
oddaje ryngraf kolejnemu zwycięzcy, nawet jeśli dana osoba jest ponownie zwycięzcą;

2) Zwycięzcy ubiegłorocznego strzelania za Przechodni Łańcuch Herbowy osobie, która oddaje 
łańcuch kolejnemu zwycięzcy, nawet jeśli dana osoba jest ponownie zwycięzcą;

3) Zwycięzcy ubiegłorocznego strzelania za Przechodni Puchar Prezydenta RP osobie, która 
oddaje puchar kolejnemu zwycięzcy, nawet jeśli dana osoba jest ponownie zwycięzcą;

4) Królowi KBS Krotoszyn;

5) Marszałkowi KBS Krotoszyn;

6) Rycerzowi KBS Krotoszyn;

7) Mistrzowi KBS Krotoszyn;

8) I Wicemistrzowi KBS Krotoszyn;

9) II Wicemistrzowi KBS Krotoszyn;

§  4.  Zwycięzców  strzelań  określają  konkretne  regulaminy  zawodów  dostępne  w  czasie
trwania rywalizacji. 

Rozdział 3

Wygląd odznaczeń

§ 11. Odznaczenie dla zwycięzcy Przechodniego Ryngrafu św. Sebastiana to Krzyż Grecki z
tarczą szwajcarską w centrum, a na niej dwoma strzałami św. Sebastiana zwróconymi ku górze.
Odznaczenie  jest  w  kolorze  antycznego  złota  poza  ramionami  krzyża,  które  są  białe.  Wstążka
orderowa podzielona jest na pięć części na przemian czerwone i żółte. Czerwone części otoczone są
białymi krawędziami;

§12.  Odznaczenie  dla  zwycięzcy  Przechodniego  Łańcucha  Herbowego  przedstawia
ośmioramienną gwiazdę  w kolorze  antycznego  srebra,  a  na  niej  umieszczono herb  Krotoszyna
zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr X/74/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 czerwca
2003 r. w sprawie określenia zasad umożliwiających używanie herbu Krotoszyna i Zarządzeniem nr
1344/2022  Burmistrza  Krotoszyna  z  dnia  8  lutego  2022  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  dla
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie na umieszczenie herbu Krotoszyna na medalu
dla zwycięzcy strzelania o Łańcuch Herbowy Miasta Krotoszyna. Wstążka orderowa podzielona
jest na trzy części. Części boczne są w kolorze białym, natomiast część środkowa – błękitna w
kolorze barw flagowych Krotoszyna;



§13. Odznaczenie dla zwycięzcy Przechodniego Pucharu Prezydenta RP przedstawia Krzyż
Maltański w kolorze antycznego złota. W centrum krzyża w kole umieszczono kur tzw. łódzki, a
pomiędzy ramionami  –  orły  z  Godła  Państwowego wz.  1927.  Ramiona poziome są  w kolorze
białym,  natomiast  pionowe –  czerwonym.  Wstążka  orderowa podzielona  jest  na  cztery  części.
Boczne  pasy  znajdują  się  w kolorze  czerwonym,  a  środkowe -  białym oddzielone  czerwonym
wąskim paskiem;

§14. Odznaczenie dla zwycięzcy strzelania królewskiego, czyli Króla Brackiego przedstawia
Krzyż Maltański  w kolorze antycznego złota.  W centrum krzyża w kole umieszczono kur tzw.
łódzki,  a  pomiędzy  ramionami  –  korony  zamknięte  zwieńczone  krzyżem.  Ramiona  Krzyża
Maltańskiego są czerwone. Wstążkę orderową określa §20. Rozdziału 3 niniejszej uchwały;

§15.  Odznaczenie  dla  II  zwycięzcy  strzelania  królewskiego,  czyli  Marszałka  Brackiego
przedstawia Krzyż Maltański w kolorze antycznego srebra. W centrum krzyża w kole umieszczono
kur  tzw.  łódzki,  a  ramiona  przecinają  dwie  skrzyżowane  buławy  ku  górze.  Ramiona  Krzyża
Maltańskiego są niebieskie. Wstążkę orderową określa §20. Rozdziału 3 niniejszej uchwały; 

§16.   Odznaczenie  dla  III  zwycięzcy  strzelania  królewskiego,  czyli  Rycerza  Brackiego
przedstawia Krzyż Maltański w kolorze antycznego brązu. W centrum krzyża w kole umieszczono
kur tzw. łódzki, a ramiona przecinają dwa skrzyżowane miecze ostrzami ku górze. Ramiona Krzyża
Maltańskiego są czarne. Wstążkę orderową określa §20. Rozdziału 3 niniejszej uchwały;

§17.  Odznaczenie  dla  zwycięzcy  strzelania  mistrzowskiego,  czyli  Mistrza  Brackiego
przedstawia Krzyż Mantuański w kolorze antycznego złota. W centrum krzyża w kole umieszczono
tarcze  strzelecką  w laurze,  a  pod tarczą  znajdują się  dwa karabiny zwrócone lufami  ku górze.
Wstążkę orderową określa §21. Rozdziału 3 niniejszej uchwały;

§18.  Odznaczenie  dla  II  zwycięzcy  strzelania  mistrzowskiego,  czyli  I  Wicemistrza
Brackiego przedstawia Krzyż Mantuański w kolorze antycznego srebra. W centrum krzyża w kole
umieszczono tarcze strzelecką w laurze, a pod tarczą znajdują się dwa karabiny zwrócone lufami ku
górze. Wstążkę orderową określa §21. Rozdziału 3 niniejszej uchwały;

§19.   Odznaczenie  dla  III  zwycięzcy  strzelania  mistrzowskiego,  czyli  II  Wicemistrza
Brackiego przedstawia Krzyż Mantuański w kolorze antycznego brązu. W centrum krzyża w kole
umieszczono tarcze strzelecką w laurze, a pod tarczą znajdują się dwa karabiny zwrócone lufami ku
górze. Wstążkę orderową określa §21. Rozdziału 3 niniejszej uchwały;

§20.  Wstążka  orderowa dla  zwycięzców strzelania  królewskiego,  czyli  Króla  Brackiego,
Marszałka  Brackiego  i  Rycerza  Brackiego  podzielona  jest  na  trzy  części.  Boczne  części  są  w
kolorze ciemnozielonym. Środkowa część jest podzielona na trzy części, z czego boczne w kolorze
czerwonym, a środkowa - w białym;

§21. Wstążka orderowa dla zwycięzców strzelania mistrzowskiego, czyli Mistrza Brackiego,
I Wicemistrza Brackiego i II Wicemistrza Brackiego podzielona jest na trzy części. Boczne części
są w kolorze zielonym. Środkowa część jest  podzielona na pięć części,  na przemian w kolorze
białym i zielonym, jak pasy boczne. Centrum to trzy małe białe paski i dwa małe zielone;

§22.  Każde  z  odznaczeń  ma  wymiary  4  cm  x  4  cm,  a  wstążka  orderowa  każdego
odznaczenia – 4 cm x 6 cm;

§23. Wizualizacje przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały.



Oddział 1

Tryb noszenia i prezentowania odznaczeń

§ 24.  Kolejność  noszenia  określa  Uchwała  02/2022 Rady Brackiej  Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Krotoszynie z 7 lutego 2022 r. w sprawie orderów i odznaczeń przyznawanych
członkom Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie, Rozdział 3, Oddział 1 § 13, pkt 7);

§  25.  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  Uchwale  02/2022  Rady  Brackiej
Kurkowego  Bractwa  Strzeleckiego  w  Krotoszynie  z  7  lutego  2022  r.  w  sprawie  orderów  i
odznaczeń  przyznawanych  członkom  Kurkowego  Bractwa  Strzeleckiego  w  Krotoszynie,  w
Rozdziale 4. pkt 1 ppkt. 1 § 7;

§ 26. 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;

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

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

Rozdział 4

Pozostałe odznaczenia i nagrody.

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

1) w przypadku mniej oficjalnej formy można prezentować baretki odznaczeń w kolejności, którą
określa Uchwała 02/2022 Rady Brackiej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie z 7
lutego 2022 r. w sprawie orderów i odznaczeń przyznawanych członkom Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Krotoszynie, w Rozdziale 4. pkt 1  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 5

Przepisy szczególne i końcowe 

§ 30.  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.

§ 31. Uchwała Rady Brackiej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z dnia 28 marca 2022 r.
wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia.

Rada Bracka 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 

w Krotoszynie



Załącznik do uchwały:

Medale Mistrzowskie i Wicemistrzowskie

Łańcuch Herbowy Krotoszyna Ryngraf św. Sebastiana



Medal Królewski Medal Marszałkowski

Medal Rycerski Puchar Prezydenta RP


