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„... Żołnierz lubi triumfy, żołnierz lubi wawrzyny, żołnierz lubi jasne słońce
zwycięstwa. Ja zaś prowadziłem was po ciemnicach, po turmach, które niejednemu
serce i charakter łamały, bo ja się nie bałem prowadzić po tych drogach, ja się nie
bałem, że wy się załamiecie. Ja byłem pewien, że tak jak ja, wytrzymacie w najcięższych
chwilach, że w najcięższych chwilach zostaniecie wierni Ojczyźnie, wiernymi, mężnymi,
silnymi żołnierzami. ...”
Józef Piłsudski
(z przemówienia w Warszawie w dniu 29
listopada 1918 roku)

Z dniem ........................., na podstawie § 38, pkt. 8 „Statutu Związku ...”,
wprowadzam do użytku wewnętrznego „Regulamin nadawania odznaczeń i stopn i
organizacyjnych członkom Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa
Pamięci Józefa Piłsudskiego”, jako dokument obowiązujący na wszystkich szczeblach
organizacyjnych Związku. (Uchwała Zarządu Krajowego nr 1 z dnia 3 02 2017r. )
Za Zarząd Krajowy
PREZES
ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP
m.p.
gen. ZP Stanisław ŚLIWA

§ 1 Postanowienia ogólne.

Głównym celem działalności członków Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego (zwany dalej Związkiem), jest krzewienie wiedzy, szczególnie
wśród młodego pokolenia, o dokonaniach Marszałka Józefa Piłsudskiego w dziele uczynienia z
Rzeczypospolitej Polskiej kraju wolnego od zaborców, kraju, który pośród innych państw Europy, ma swoją
państwowość, wolny naród i swoje miejsce na mapach. Oddając cześć człowiekowi, który wbrew
oponentom, przeciwnościom losu, wiódł żołnierzy polskich i naród polski ku zwycięstwu, ku wolności, po
to, by po wyzwoleniu się z okowów niewoli, wprowadzić w umiłowanej Ojczyźnie porządek
demokratyczny. W chwilach takich, gdy jako Naczelnik Państwa skupiał całą władzę w swoim ręku, nie
sięgnął po najwyższe zaszczyty, nie wkroczył na drogę dyktatury. Pomimo socjalistycznych przekonań,
przeciwstawił się sowieckiemu bolszewizmowi, wiedząc, że jest to ustój antydemokratyczny i nieludzki a
Rosja czy to carska, czy bolszewicka, zawsze będzie dążyła do unicestwienia Polski jako wolnego kraju.
Swoim życiem zaświadczył, będąc więźniem oraz zesłańcem carskim, czy też więźniem niemieckich
twierdz, że nigdy nie zrezygnuje z walki o Niepodległą Ojczyznę, wierny ideałom przodków i Wielkich
Polaków, kroczył ku Wolności.
Uhonorowaniem za trud i wysiłek członków Związku, w popularyzacji wydarzeń historycznych,
obrazujących moralny i fizyczny wysiłek Marszałka w walce o Niepodległą Ojczyznę oraz propagowanie
Jego myśli jako nieprzebranej spuścizny historyczno – politycznej, jest przyznawanie przez Zarząd Krajowy,
na wniosek Kapituły Honorowej Związku, odznaczeń oraz stopni organizacyjnych.
Koszt wykonania wręczanych odznaczeń, ponoszą wyróżnieni członkowie Związku.
§ 2 Odznaczenia Związku Piłsudczyków RP TPJP.
1. Odznaczeniami Związku Piłsudczyków RP są:
a) Order Honorowy Związku Piłsudczyków RP (noszony na szyi),
b) Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP” (złoty, srebrny i brązowy),
c) medal „Zasłużony dla Związku Piłsudczyków RP”, (złoty, srebrny i brązowy),
d) odznaka „Honorowy Piłsudczyk”,
e) ryngraf „Za Zasługi dla Związku Piłsudczyków RP”,
f) dyplom uznania w twardej stylizowanej okładce.
2. Odznaczenia Związku nadawane są:
a) członkom Związku;
b) osobom i instytucjom spoza Związku, nadaje się odznaczenia w uznaniu szczególnych
zasług
w rozpowszechnianiu działalności Związku oraz w aktywnym jego wspieraniu.
3. Wnioski w sprawie nadawania odznaczeń zgodnie z niniejszym „Regulaminem nadawania...”,
rozpatruje Kapituła Honorowa Odznaczeń, przedstawiając swoje propozycje do zatwierdzenia
Prezesowi Zarządu Krajowego Związku ( wzór wniosku zał. Nr 1).
4. Tryb działania Kapituły określa Regulaminu Kapituły Honorowej Odznaczeń, stanowiący załącznik
nr 4 do niniejszego „Regulaminu nadawania ...”.
5. Zarząd Krajowy Związku posiada uprawnienia w zakresie występowania do Prezydenta RP lub
właściwych ministrów z wnioskiem, o nadanie odznaczeń i orderów państwowych lub odznaczeń
resortowych, szczególnie zasłużonym członkom Związku.
6. Wnioski o których mowa w § 2 pkt 3, sporządzają zarządy oddziałów i okręgów według wzorów
określonych przez Kancelarię Prezydenta RP oraz właściwych ministrów i przedkładają do
zatwierdzenia Prezydium Zarządu Krajowego Związku.
7. Zarząd Krajowy Związku posiada prawo wnioskowania, w stosunku do wszystkich członków
Związku, o nadanie odznaczenia, bez stosownych wniosków składanych przez właściwe zarządy
oddziałów i okręgów.
8. Nadanie odznaczeń, następuje w drodze Uchwały Prezydium Zarządu Krajowego Związku.
§ 3 Zasady nadawania odznaczeń organizacyjnych.
1. Order Honorowy Związku Piłsudczyków RP nadaje się członkom Związku za zasługi na rzecz
stowarzyszenia, uwzględniając:

2.

3.

4.

5.

a/ efektywną i długotrwałą pracę organizacyjną na różnych szczeblach struktur Związku;
b/ osiągnięcia w dziedzinie rozwoju struktur Związku i rozpowszechnianiu jego działań;
c/ ewidentne rezultaty w zakresie wznoszenia miejsc pamięci Józefa Piłsudskiego;
d/ osiągnięcia w zakresie współpracy z instytucjami kultury, szkołami i młodzieżą;
e/ osiągnięcia w zakresie współpracy z organami samorządowymi;
f/ osiągnięcia w zakresie organizacji uroczystości patriotyczno – religijnych;
g/ wzorową postawę etyczną i koleżeńską.
Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP nadaje się członkom Związku za zasługi na rzecz
stowarzyszenia, uwzględniając:
a/ ewidentne rezultaty w zakresie wznoszenia miejsc pamięci Józefa Piłsudskiego;
b/ osiągnięcia w zakresie popularyzacji działań i tradycji Związku;
c/ osiągnięcia w zakresie organizacji uroczystości patriotyczno – religijnych;
d/ osiągnięcia w zakresie współpracy z innymi stowarzyszeniami patriotycznymi;
e/ wzorową postawę etyczną i koleżeńską.
Medal Zasłużony dla Związku Piłsudczyków RP nadaje się członkom Związku za zasługi na rzecz
stowarzyszenia, uwzględniając:
a/ aktywną pracę na rzecz stowarzyszenia w macierzystym oddziale, okręgu;
b/ sprawowane funkcje we władzach oddziału, okręgu;
c/ aktywność na rzecz rozpowszechniania działań związku i pozyskiwania członków;
d/ wzorową postawę etyczną i koleżeńską.
Odznakę „Honorowy Piłsudczyk” nadaje się członkom Związku oraz osobom spoza Związku, które
znacznie przyczyniły się do propagowania dokonań i idei Marszałka Józefa Piłsudskiego w swoim
lokalnym środowisku lub w skali ogólnokrajowej.
Ryngrafem lub dyplomem uznania honoruje się członków Związku lub osoby spoza Związku, które
w znaczącym stopniu zaangażowały się w działalność związkową, przyczyniając się do
propagowania jego dokonań.
§ 4 Stopnie organizacyjne Związku Piłsudczyków RP.

1. Stopnie organizacyjne nadawane członkom Związku, obok odznaczeń, są wyróżnieniem członka,
określającym jednocześnie staż i miejsce w hierarchii stowarzyszenia.
2. W Związku Piłsudczyków RP obowiązują następujące stopnie organizacyjne (opis i wygląd stopni
zał. nr 3 ):
a/ generał ZP – przysługuje tylko prezesowi Związku;
b/ brygadierzy ZP : nadbrygadier, brygadier;
c/ oficerowie starsi ZP: pułkownik, podpułkownik, major;
d/ oficerowie młodsi ZP: kapitan, porucznik, podporucznik;
e/ chorąży ZP;
f/ podoficerowie ZP: starszy sierżant, sierżant, plutonowy, starszy kapral, kapral;
g/ szeregowcy ZP: szeregowy, starszy szeregowy.
3. Nadane stopnie organizacyjne, członkowie Związku prezentują na naramiennikach mundurów
organizacyjnych. Nie dopuszcza się prezentowania stopni w inny sposób.
4. Wnioski w sprawie mianowania na kolejny stopień organizacyjny, zgodnie z niniejszym
„Regulaminem nadawania ...” rozpatruje Kapituła Honorowa Odznaczeń, przedstawiając swoje
propozycje do zatwierdzenia Prezesowi Zarządu Krajowego Związku.
5. Nadanie stopni organizacyjnych następuje w drodze Uchwały Zarządu Krajowego Związku lub
uchwał zarządów okręgów i oddziałów.
6. Zarząd Krajowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami resortowymi, może wnioskować do
właściwych ministrów o mianowanie na kolejny stopień członków Związku, będących rezerwistami
resortów mundurowych (SZ RP, PP, SG, PSP, ABW, itp.).
7. Przyznane przez Zarząd Krajowy oraz właściwych ministrów awanse, wręczane są członkom

Związku przez Prezesa Związku (osobę go reprezentującą), podczas Święta Związku w dniu 13
września lub podczas innych doniosłych uroczystości, w których uczestniczą Prezes Związku lub
członkowie Zarządu Krajowego.
§ 5 Zasady nadawania stopni organizacyjnych.
1. Stopnie organizacyjne Związku Piłsudczyków RP, nadaje się tylko członkom Związku.
2. Stopień organizacyjny szeregowego ZP, otrzymują wszystkie osoby z chwilą przyjęcia ich, na
podstawie złożonej deklaracji organizacyjnej, w poczet członków Związku.
3. Nadawanie kolejnych stopni organizacyjnych, odbywa się na podstawie złożonych do Kapituły
Honorowej Odznaczeń, stosownych wniosków sporządzonych przez właściwe zarządy oddziałów i
okręgów (wzór wniosku o mianowanie – zał. nr ).
4. Zarząd Krajowy Związku posiada prawo wnioskowania, w stosunku do wszystkich członków
Związku, o nadanie kolejnego stopnia organizacyjnego, bez stosownych wniosków właściwych
zarządów oddziałów i okręgów.
5. Stopnie szeregowych i podoficerów nadają Zarządy oddziałów i okręgów, mocą uchwały właściwego
Zarządu.
6. Stopień chorążego ZP nadają Zarządy okręgów na wniosek właściwego zarządu oddziału. Stopień
ten przysługuje członkom Związku, którym nadano stopnie chorążych podczas służby w resortach
mundurowych oraz członkom Związku, wchodzącym w skład pocztów sztandarowych. Stopień
chorążego nadawany jest mocą uchwały właściwego okręgu.
7. Stopnie oficerskie nadaje Zarząd Krajowy Związku na wniosek właściwych zarządów oddziałów i
okręgów, mocą uchwały Zarządu Krajowego.
8. Stopnie oficerskie nadawane są również członkom Związku, którym nadano stopnie oficerskie
podczas służby w resortach mundurowych. Nadawany stopień organizacyjny musi być stopniem
równorzędnym w stosunku do stopnia już posiadanego.
9. Stopnie brygadiera nadawane są przez Zarząd Krajowy Związku, na wniosek Prezydium Zarządu
Krajowego, mocą uchwały Zarządu Krajowego. Stopnie brygadierów nadaje się członkom Związku,
pełniącym co najmniej funkcję prezesa okręgu lub członkom pełniącym funkcje w Zarządzie
Krajowym. Z chwilą wyboru nowego prezesa okręgu, odchodzący prezes okręgu zachowuje
dotychczasowy stopień organizacyjny, stając się jednocześnie członkiem Rady Brygadierów
(Regulamin Rady Brygadierów stanowi załącznik nr 5 do niniejszego „Regulaminu nadawania ...”).
10. Stopień nadbrygadiera nadawany jest przez Zarząd Krajowy Związku wiceprezesom Zarządu
Krajowego a w uzasadnionych przypadkach innym członkom Zarządu Krajowego. Wiceprezesom
stopień nadbrygadiera nadawany jest uchwałą Zarządu Krajowego, na pierwszym posiedzeniu, po
zakończeniu obrad Kongresu Delegatów ZP RP TPJP.
11. Najwyższy stopień organizacyjny – Generał Związku Piłsudczyków RP przysługuje Prezesowi
Związku i nadawany jest uchwałą Zarządu Krajowego na pierwszym posiedzeniu, po zakończeniu
obrad Kongresu Delegatów ZP RP TPJP.
12. Odchodzący Prezes Związku, zachowuje dotychczasowy stopień organizacyjny, otrzymując tytuł
Honorowego Prezesa Związku i automatycznie wchodzi w skład Rady Brygadierów.
Załączniki: ( proponowane – w trakcie opracowania)
Załącznik nr 1 – „Wzór wniosku o nadanie odznaczenia ZP RP TPJP”;
Załącznik nr 2 – „Wzór wniosku o mianowanie na kolejny stopień organizacyjny ZP RP TPJP”;
Załącznik nr 3 – „Wykaz stopni organizacyjnych ZP RP TPJP”;
Załącznik nr 4 – „Regulamin Kapituły Honorowej ZP RP TPJP”;
Opracował: płk ZP Marek Marcińczyk– członek Zarządu Krajowego ZP RP TPJP

