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„ ... Żołnierz ma się zachowywać tak, by w niczym na
szwank nie narazić honoru munduru, który nosi, honoru
sztandaru, który nas skupia ...”
Józef Piłsudski
(Rozkaz do żołnierzy z 6 sierpnia
1916 roku)

Z dniem ........................., na podstawie § 38, pkt 8 „Statutu Związku...”,
wprowadzam do użytku wewnętrznego „Regulamin używania symboli Związku
Piłsudczyków RP TPJP”, jako dokument obowiązujący we wszystkich oddziałach
i okręgach Związku.
Za Zarząd Krajowy
PREZES
ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP
m.p.
gen ZP Stanisław ŚLIWA

§ 1 Postanowienia ogólne.
Noszenie munduru organizacyjnego oraz ustanowionych Statutem Związku Piłsudczyków
RP TPJP symboli Związku, jest zewnętrzną oznaką przynależności osoby do Związku
Piłsudczyków RP TPJP. Wzór munduru organizacyjnego oraz zasady jego noszenia określa
niniejszy regulamin. Regulamin określa również sposób noszenia do munduru takich elementów
jak: ordery, odznaczenia, medale, odznaki, sznur galowy, szablę oraz obuwie. Noszenie munduru
organizacyjnego jest indywidualną dobrowolną decyzją każdego członka i nie jest jego
obowiązkiem. Mundury szyte są przez członków Związku z własnych środków finansowych.

Poszanowanie munduru, dbałość o jego schludny, zgodny z regulaminem
wygląd, stanowią jeden z podstawowych obowiązków członka Związku
Piłsudczyków RP TPJP.
Każdy członek Związku Piłsudczyków RP noszący mundur organizacyjny, jest zobowiązany
do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. Noszenie munduru oraz symbolów Związku,
zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie, jest zewnętrzną oznaką dyscypliny oraz moralnej
zwartości wszystkich członków związku. Noszony przez członków mundur organizacyjny, winien
być przedmiotem uznania wśród społeczności oraz wyrazem szacunku dla tradycji historycznych
oręża polskiego, szczególnie dla zasług Marszałka Józefa Piłsudskiego. Regulaminowe noszenie
munduru, w tym przedmiotów mundurowych, winno być ambicją każdego członka związku,
niezależnie od posiadanego stopnia nadanego przez władze związku oraz pełnionej funkcji. Poza
tym, członkowie związku są zobligowani do znajomości historycznego pochodzenia wzoru
umundurowania, obowiązującego w Związku Piłsudczyków RP.

Kategorycznie zabrania się samowoli oraz dowolności w wyglądzie
zewnętrznym noszonego munduru.
Nieregulaminowy wygląd zewnętrzny munduru, świadczy o nieznajomości obowiązujących
w związku uregulowań, będąc jednocześnie oznaką lekceważącego stosunku do noszonego
munduru. Niezgodne z niniejszym regulaminem przypinanie oraz noszenie odznak, odznaczeń czy
też sznura galowego lub uwłaczające mundurowi zachowanie, świadczy o braku dyscypliny oraz
szacunku dla noszonego munduru i może być powodem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
Nieregulaminowe noszenie munduru organizacyjnego, bez zachowania elementów jego
historycznego wyglądu, może być czynnikiem ośmieszającym danego członka, jak również być
szkodliwym dla powagi Związku Piłsudczyków RP TPJP.
Ilekroć w treści regulaminu wystąpi określenie Związek, oznacza ono Związek
Piłsudczyków RP TPJP.
§ 2 Symbole Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego.
1. Symbolami Związku zgodnie ze „Statutem Związku...” są:
a/ sztandar Związku;
b/ odznaka organizacyjna Związku, przedstawiająca profil głowy Marszałka Józefa
Piłsudskiego zwrócony w prawo, w otoku odznaki napis „Związek Piłsudczyków RP”;
c/ strój organizacyjny (stylizowany mundur „strzelecki”) składający się z munduru
wyjściowego, z dystynkcjami stopni organizacyjnych oraz czapki „maciejówki”;
d/ odznaczenia organizacyjne.
§ 3 Sztandar jako symbol wierności.
1. Sztandar Związku Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego,
ufundowany przez społeczeństwo, jest wyrazem wierności wszystkich członków Związku
ideałom Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wyrazem społecznego szacunku dla
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działalności Związku.
Sztandar organizacyjny nadawany jest przez Zarząd Krajowy Związku.
Prawo posiadania sztandaru organizacyjnego, z napisem określającym region działania (np.
Okręg Mazowiecki, Oddział Słupsk), przysługuje okręgom i oddziałom Związku.
Opis wzoru sztandaru dla oddziałów i okręgów Związku:
a/ Płat sztandaru to biała tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 75 x 75 cm (wymiar
sztandaru wojskowego), po której obu stronach znajduje się krzyż kawalerski wykonany
z tkaniny czerwonej. Jeden bok sztandaru wszyty jest w białą skórę. Boki sztandaru obszyte
złotą frędzlą. Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, znajdują się dwie
gałązki wawrzynu, haftowane złotym szychem. Pośrodku wieńca umieszczony jest profil
wizerunku Marszałka Józefa Piłsudskiego, twarzą zwrócony do drzewca. W rogach płata
umieszczone są wieńce wawrzynu okalające inicjały związku ZP RP TPJP. Na górnym
czerwonym ramieniu krzyża umieszczony jest napis ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, na dolnym czerwonym ramieniu umieszczony jest
napis TOWARZYSTWO PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. Na stronie odwrotnej
płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, również znajdują się dwie gałązki wawrzynu,
okalające wizerunek orła białego z głową zwróconą do drzewca. Na górnym czerwonym
ramieniu krzyża umieszczony jest napis BÓG HONOR OJCZYZNA, na dolnym
czerwonym ramieniu krzyża umieszczona jest nazwa oddziału, np.: ODDZIAŁ (OKRĘG)
POMORSKI (MAZOWIECKI). W górnych rogach płata umieszczone są wieńce
wawrzynowe, wewnątrz których umieszcza się: herb województwa, na terenie, którego
działa oddział (okręg) oraz herb miejscowości, w której znajduje się siedziba oddziału
(okręgu). W pozostałych dwóch dolnych polach umieszcza się symbole, emblematy
historyczne związane z Józefem Piłsudskim albo symbole powiązane z fundatorami czy też
regionem. Płat sztandaru do drzewca przymocowany jest gwoździami honorowymi z
białego metalu, po obu stronach drzewca;
b/ Głowica sztandaru (tzw. wojskowa) wykonana jest z białego metalu. Głowicę stanowi
orzeł i podstawa. Korona, dziób oraz szpony orła są koloru złotego. Na przedniej ścianie
podstawy głowicy, umieszczone są inicjały związku ZP RP;
c/ Drzewce sztandaru jest dwuczęściowe, połączone ze sobą tuleją z białego metalu. Do
górnego końca drzewca umocowana jest głowica a dolny koniec drzewca jest zakończony
stożkowatym okuciem z białego metalu. Na drzewcu mogą być umieszczane gwoździe
pamiątkowe;
d/ Szarfa w barwach narodowych, mocowana jest do drzewca poniżej dolnej krawędzi
podstawy z orłem. Jej końce dochodzą do dolnego brzegu płata i są zakończone frędzlą
koloru złotego;
e/ Szarfa koloru czarnego (kir) zakończona frędzlą koloru złotego, mocowana do drzewca
poniżej dolnej krawędzi podstawy z orłem, podkreślająca żałobny charakter uroczystości lub
mocowana podczas wystąpień sztandaru w czasie żałoby narodowej.
Ceremonia wręczenia sztandaru, odbywa się w trakcie podniosłej patriotyczno – religijnej
uroczystości z udziałem członków Oddziału Związku Piłsudczyków RP, według poniżej
przedstawionej procedury:
a) Odśpiewanie hymnu Związku Piłsudczyków RP, marszu „My I Brygada”;
b) Powitanie przybyłych na uroczystość zaproszonych gości;
c ) Krótkie wystąpienie Przewodniczącego Honorowego Komitetu Fundacyjnego (temat –
symbolika sztandaru) oraz odczytanie Aktu Nadania sztandaru;
d) Uroczyste wbijanie gwoździ honorowych;
e) Poświęcenie sztandaru;
f) Uroczyste przekazanie sztandaru Oddziałowi Związku Piłsudczyków RP:
Podczas wręczania sztandaru przez prezesa oddziału (okręgu) pocztowi sztandarowemu,
prezes wypowiada następującą sentencję „W imię honoru i Ojczyzny”, na co przyjmujący
sztandar chorąży pocztu odpowiada „Zawsze wierni Ojczyźnie”.

§ 4 Odznaka organizacyjna symbolem przynależności do
Związku Piłsudczyków RP TPJP.
1. Odznaka organizacyjna jest symbolem przynależności do Związku, noszona jest podczas
uroczystości przez osoby nieposiadające munduru organizacyjnego.
2. Odznakę organizacyjną wpinamy w lewą klapę marynarki, garsonki lub płaszcza.
3. Dla podkreślenia i uwidocznienia przynależności do Związku, odznakę organizacyjną nosić
można również w dni powszednie, w sposób opisany w punkcie 2 niniejszego paragrafu.
§ 5 Mundur symbolem historycznym.
1. Strojem organizacyjnym członków Związku jest mundur w kolorze szaroniebieskim,
wzorowanym na mundurze Marszałka Józefa Piłsudskiego z obrazu Wojciecha Kossaka
oraz czapka typu „maciejówka”.
2. Mundur to jednorzędowa kurtka oraz spodnie uszyte z szaroniebieskiej gabardyny. Kurtka
zapinana na pięć guzików, kołnierz stojąco – wykładany z naszytymi granatowymi,
aksamitnymi patkami z karmazynową wypustką i wyhaftowanym wężykiem legionowym.
Naramienniki z wyhaftowanym lub naszytym, w zależności od korpusu osobowego,
stopniem organizacyjnym. Na piersiach znajdują się dwie kieszenie z kontrafałdami
i klapkami zapinanymi na guziki. Poniżej stanu naszyte dwie kieszenie bez kontrafałd
z klapkami zapinanymi na guziki. Spodnie z podwójnym lampasem przysługują
brygadierom, z pojedynczym lampasem dla pozostałych członków Związku. Czapka
„maciejówka” z orłem w koronie wzorowanym na orle Wojska Polskiego wykonanym z
metalu oksydowanego na stare srebro, wspartym na tarczy amazonek, na której znajduje się
trójkątna tarczka z wytłoczoną literą „S” (Strzelec) lub L (Legiony), bez oznak stopni
organizacyjnych, w kolorze munduru. W okresie jesienno – zimowym do munduru zakłada
się płaszcz uszyty z szaroniebieskiej gabardyny, z naramiennikami i wyhaftowanym
stopniem organizacyjnym. Kobiety członkinie Związku, dodatkowo mogą do munduru nosić
spódnice uszyte z szaroniebieskiej gabardyny, długości minimum do kolan.
3. Do munduru nosi się: obuwie (czarne półbuty lub „oficerki'), rękawice oraz skarpety koloru
czarnego (skład pocztu sztandarowego w czasie oficjalnych wystąpień ze sztandarem
rękawice koloru czarnego), sznury galowe, pas główny z koalicyjką i rapciami koloru
brązowego, szablę wz. 21 oraz odznaczenia (maksymalnie trzy).
4. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się również noszenie munduru strzeleckiego
Legionistów z lat 1914-1918. W takim przypadku, na klapce lewej górnej kieszeni, przypina
się odznakę organizacyjną Związku.

6. Zasady noszenia umundurowania.
1. Wyróżniamy następujące rodzaje umundurowania członków Związku: mundur wyjściowy,
mundur galowy oraz mundur letni.
2. Mundur wyjściowy składa się z następujących elementów: jednorzędowa kurtka wraz ze
spodniami, czapka „maciejówka”, czarne półbuty i skarpety, odznaczenia. W okresie
jesienno – zimowym dodatkowo płaszcz oraz rękawice czarne. Mundur wyjściowy
członkowie Związku noszą podczas spotkań, konferencji, narad roboczych, reprezentując
oficjalnie Związek przed instytucjami rządowymi, samorządowymi czy też innymi
organizacjami.
3. Mundur galowy (bez szabli) składa się z następujących elementów: jednorzędowa kurtka
wraz ze spodniami, czapka „maciejówka”, sznur galowy (z dwoma warkoczami przysługuje
brygadierom, z pojedynczym warkoczem pozostałym oficerom, upięty do guzika pod
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prawym naramiennikiem a warkocz z pomponem do środkowego guzika zapięcia kurtki),
czarne rękawice, półbuty i skarpety, odznaczenia. Mundur galowy (z szablą) dodatkowo
składa się z pasa głównego z koalicyjką oraz upiętej szabli wz. 21. Dopuszczalne jest
obuwie typu „oficerki” do spodni typu „bryczesy”. Mundur galowy członkowie Związku
noszą podczas oficjalnych uroczystości państwowych, samorządowych oraz uroczystości
organizowanych przez Związek lub przy jego udziale.
Mundur letni składa się z białej koszuli z krótkim rękawem, z naramiennikami oraz
z wyhaftowanymi oznakami stopnia organizacyjnego, spodni od munduru organizacyjnego
oraz półbutów i skarpet koloru czarnego. Podczas występowania w mundurze letnim, do
klapki górnej, lewej kieszeni, obowiązkowo wpina się odznakę organizacyjną. Mundur letni
członkowie Związku noszą podczas panowania wysokich temperatur (powyżej 25ºC).
Zabrania się przypinania odznaczeń oraz sznura galowego do koszuli.
Dopuszczalnym jest noszenie przez członków Związku, którzy nie posiadają munduru
organizacyjnego, dla podkreślenia przynależności organizacyjnej, wyłącznie nakrycia
głowy, czapki typu „maciejówka”,. W takiej sytuacji przypina się równocześnie odznakę
Związku.
Dopuszczalnym jest noszenie przez członków Związku w czasie uroczystości państwowych,
samorządowych oraz uroczystości organizowanych przez Związek lub przy jego udziale,
galowych mundurów resortowych, o ile są oni lub byli pracownikami tych resortów.
Noszenie umundurowania resortowego, regulują stosowne przepisy wydane przez
właściwych ministrów.
Członkowie Związku występujący w mundurze, pozdrawiają siebie wzajemnie poprzez
SALUTOWANIE, z zachowaniem starszeństwa (młodszy salutuje starszemu pierwszy).
Salutowanie jest wyrazem szacunku dla godła państwowego oraz stopnia organizacyjnego.

Załączniki: (nie są jeszcze opracowane – można je dodać w dowolnej chwili)
 Nr 1 wzorzec sztandaru;
 Nr 2 wzór odznaki Związku;
 Nr 3 mundur wyjściowy oraz czapka „maciejówka”;
 Nr 4 Mundur galowy ( bez szabli, z szablą);
 Nr 5 Lampasy brygadiera i oficera;
 Nr 6 Patki do kołnierza z wężykiem Legionów (brygadiera, oficera starszego i młodszego,
podoficera oraz szeregowca).

Opracowanie:
płk ZP Julian Michaś – sekretarz Zarządu Krajowego ZP RP TPJP;
płk ZP Marek Marcińczyk – członek Zarządu Krajowego ZP RP TPJP

