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REGULAMIN MUNDUROWY ZJEDNOCZENIA   
 

Zarząd Zjednoczenia zdając sobie sprawę, że nie wszyscy członkowie władz 
Zjednoczenia są witani na różnych uroczystościach brackich a także z powodu lepszego 
kontaktu z władzami samorządowymi, państwowymi i różnych innych organizacji, 
postanowił zgodnie z przedwojenną tradycją oznaczyć tych członków odpowiednimi 
dystynkcjami, które mają dodać naszemu ruchowi dużego prestiżu. 
W tym celu Zarząd Zjednoczenia na posiedzeniu w Pleszewie w dniu 20.02.2016r. podjął 
uchwałę nr 9 na podstawie przygotowanego przez Komisję Heraldyczną projektu 
Regulaminu Mundurowego Zjednoczenia w formie obrazowej i opisowej. 
 

DYSTYNKCJE, OZNAKI FUNKCJI I TYTUŁÓW OBOWIĄZUJĄCE W 
GREMIACH ZJEDNOCZENIA 

 
ZARZĄD ZJEDNOCZENIA 

 
1. Prezesowi Zjednoczenia przysługują dystynkcje z wężykiem generalskim z trzema  

rozetami.                                                                                                                   
Obecnie pełen tytuł Prezesa Zjednoczenia brzmi : Prezes Zjednoczenia Naczelny 
Generał Bractw Kurkowych brat...  { imię i nazwisko }                                               

 

            

P

 
 
2.  Wiceprezesom Zjednoczenia przysługują dystynkcje z wężykiem generalskim z  

           dwoma rozetami.                                                                                                        

 Obecnie pełen tytuł pierwszego z nich brzmi : Wiceprezes Zjednoczenia 
Pierwszy Zastępca Prezesa Starszy Generał Bractw Kurkowych brat ... { 
imię i nazwisko }   

 

            

WP

I

 
 

 Tytuł pozostałych wiceprezesów brzmi : Wiceprezes Zjednoczenia Starszy 
Generał Bractw Kurkowych brat... { imię i nazwisko } 

 

              

WP

 
 

3. Członkom Zarządu Zjednoczenia przysługują dystynkcje z wężykiem generalskim 
z jedną rozetą. 
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           Obecnie pełne ich tytuły są związane z pełnioną funkcją w zarządzie i brzmią :          
 

 Strzelmistrz Zjednoczenia Generał Bractw Kurkowych brat...{ imię i nazwisko } 
 

               
 

 Sekretarz Zjednoczenia Generał Bractw Kurkowych brat... { imię i nazwisko } 
 

               
 

 Z-ca Sekretarza Zjednoczenia Generał Bractw Kurkowych brat...{ imię i nazwisko} 
 

               
 
 

 Marszałek Zjednoczenia Generał Bractw Kurkowych brat... { imię i nazwisko } 
 

                
 

 Chorąży Zjednoczenia Generał Bractw Kurkowych brat... { imię i nazwisko } 
 

                
 

 Skarbnik Zjednoczenia Generał Bractw Kurkowych brat... { imię i nazwisko } 
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 Z-ca Skarbnika Zjednoczenia Generał Bractw Kurkowych brat... { imię i nazwisko } 
 

                
 

 Członek Zarządu Zjednoczenia Generał Bractw Kurkowych brat... { imię i 
nazwisko }. Dotyczy wybieralnych, nie funkcyjnych członków Zarządu 
Zjednoczenia.  

 

                
 

 Prezes Okręgu... { podać nazwę okręgu } Generał Bractw Kurkowych brat... { imię 
i nazwisko } 

 

               

PO

 
 
 

KOMISJA REWIZYJNA ZJEDNOCZENIA   
 
1. Przewodniczącemu przysługują dystynkcje z wężykiem generalskim z jedną rozetą   
    okoloną złotym wieńcem.                                                                                          
    Obecnie jego tytuł brzmi : Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zjednoczenia Generał  
    Bractw Kurkowych brat... { imię i nazwisko }                                                  
 

                
 
2. Członkom komisji przysługują dystynkcje z wężykiem generalskim z jedną rozetą    
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    okoloną srebrnym wieńcem.                                                                                
    Obecnie ich tytuły brzmią : Członek Komisji Rewizyjnej Zjednoczenia Generał Bractw   
    Kurkowych brat... { imię i nazwisko } 
 

               
 
 

SĄD HONOROWY ZJEDNOCZENIA 
 

1. Prezesowi Sądu przysługują dystynkcje z wężykiem generalskim z jedną rozetą 
okoloną złotym wieńcem. 
Obecnie jego tytuł brzmi : Prezes Sądu Honorowego Zjednoczenia Generał 
Bractw Kurkowych brat... { imię i nazwisko }   

                                             

          
 
2. Członkom sądu przysługują dystynkcje z wężykiem generalskim z jedną rozetą 

okoloną srebrnym wieńcem.                                                                         
Obecnie ich tytuły brzmią : Członek Sądu Honorowego Zjednoczenia Generał 
Bractw Kurkowych brat... { imię i nazwisko } 

 

            
 

INNE FUNKCJE I TYTUŁY W ZJEDNOCZENIU 
 

1. Królowi Europy przysługują dystynkcje z wężykiem generalskim z niebieską 
koroną wokół której rozmieszczonych jest 8 rozetek koloru niebieskiego. 
Obecnie jego tytuł brzmi : Europejski Król Historycznych Strzelców Generał 
Bractw Kurkowych brat… { imię i nazwisko } 
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2. Królowi Zjednoczenia przysługują dystynkcje z wężykiem generalskim z koroną.   
Obecnie jego tytuł brzmi : Król Zjednoczenia Generał Bractw Kurkowych brat...  

      { imię i nazwisko } 
      Król, który zdobył tytuł pierwszy raz nosi jedną koronę. 
      Król, który zdobył tytuł dwa razy nosi dwie korony. 
      Król, który zdobył tytuł trzy razy nosi trzy korony. 
      Król, który zdobył tytuł więcej niż trzy razy nosi trzy korony i liczbę oznaczającą  
      łączną ilość zdobytych tytułów np. jeśli zdobył tytuł 4 razy nosi 3 korony i liczbę 4  
      itd.  
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3. Kapelanowi Zjednoczenia przysługują dystynkcje z wężykiem generalskim z 

krzyżem katolickim.                                                                                                
Obecnie jego tytuł brzmi : Kapelan Zjednoczenia Generał Bractw Kurkowych 
brat... { imię i nazwisko } 
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4. Szefowi Artylerii Zjednoczenia przysługują dystynkcje z wężykiem generalskim ze 
skrzyżowanymi lufami armatnimi.                                                                                                  
Obecnie jego tytuł brzmi : Szef Artylerii Zjednoczenia Generał Bractw Kurkowych 
brat... { imię i nazwisko } 

 

       
 

5. Szef Archiwum Zjednoczenia – dystynkcje : wężyk generalski z książką w wieńcu.                                                                                                                        
Obecnie jego tytuł brzmi : Szef Archiwum Zjednoczenia Generał Bractw 
Kurkowych brat... { imię i nazwisko } 

 

         
 
 

MŁODZIEŻOWY KRÓL ZJEDNOCZENIA 
 

1. Młodzieżowemu Królowi Zjednoczenia przysługują dystynkcje jak na rysunku.                                                                                                              
Obecnie jego tytuł brzmi : Młodzieżowy Król Zjednoczenia A.D. ... { podać rok 
zdobycia }. Nie nadaje się im stopni brackich. 

2. Król, który zdobył tytuł pierwszy raz nosi jedną koronę. 
3. Król, który zdobył tytuł dwa razy nosi dwie korony. 
4. Król, który zdobył tytuł trzy razy nosi trzy korony. 
5. Król, który zdobył tytuł więcej niż trzy razy nosi trzy korony i liczbę oznaczającą 

łączną ilość zdobytych tytułów np. jeśli zdobył tytuł 4 razy nosi 3 korony i liczbę 4.  
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DYSTYNKCJE, OZNAKI FUNKCJI I TYTUŁÓW OBOWIĄZUJĄCE W 
GREMIACH OKRĘGU 

 
ZARZĄDY OKRĘGÓW ZJEDNOCZENIA 

 
1. Prezesowi Okręgu przysługują dystynkcje generalskie opisane wyżej w tytule 

„Zarząd Zjednoczenia” 
2. Wiceprezesom Okręgów przysługują dystynkcje : dwie belki i trzy rozety.                

Obecnie ich tytuły brzmią : Wiceprezes Okręgu... { podać nazwę okręgu } 
Pułkownik Bractw Kurkowych brat... { imię i nazwisko }  

 

        

W
PO

 
 

3. Członkom Zarządów Okręgów przysługują dystynkcje : dwie belki i 2 rozety. 
           Obecnie pełne ich tytuły są związane z pełnioną funkcją w zarządzie i brzmią : 
 

 Strzelmistrz Okręgu… { podać nazwę okręgu } Podpułkownik Bractw Kurkowych 
brat… { imię i nazwisko } 

 
 

 Sekretarz Okręgu… { podać nazwę okręgu } Podpułkownik Bractw Kurkowych 
brat… { imię i nazwisko } 

 
 

 Z-ca Sekretarza Okręgu… { podać nazwę okręgu } Podpułkownik Bractw 
Kurkowych brat… { imię i nazwisko } 

 
 

 Marszałek Okręgu… { podać nazwę okręgu } Podpułkownik Bractw Kurkowych 
brat… { imię i nazwisko } 
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 Chorąży Okręgu… { podać nazwę okręgu } Podpułkownik Bractw Kurkowych 
brat… { imię i nazwisko } 

  

 
 

 Skarbnik Okręgu… { podać nazwę okręgu } Podpułkownik Bractw Kurkowych 
brat… { imię i nazwisko } 

 

 
 

 Z-ca Skarbnika Okręgu… { podać nazwę okręgu } Podpułkownik Bractw 
Kurkowych brat… { imię i nazwisko } 

 

 
 

 Członek Zarządu Okręgu… { podać nazwę okręgu } Podpułkownik Bractw 
Kurkowych brat… { imię i nazwisko } 
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KOMISJA REWIZYJNA OKRĘGU 
 

1. Przewodniczącemu przysługują dystynkcje : dwie belki z jedną rozetą okoloną 
złotym wieńcem.                                                                                                      
Obecnie jego tytuł brzmi : Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu... { podać 
nazwę okręgu } Major Bractw Kurkowych brat... { imię i nazwisko } 

 

  
 

2. Członkom komisji przysługują dystynkcje : dwie belki z jedną rozetą okoloną 
srebrnym wieńcem.                                                                                                 
Obecnie ich tytuły brzmią : Członek Komisji Rewizyjnej Okręgu... { podać nazwę 
okręgu } Major Bractw Kurkowych brat... { imię i nazwisko } 

 

 
 

SĄD HONOROWY OKRĘGU 
 

1. Prezesowi Sądu przysługują dystynkcje : dwie belki z jedną rozetą okoloną złotym 
wieńcem.                                                                                                         
Obecnie jego tytuł brzmi : Prezes Sądu Honorowego Okręgu... { podać nazwę 
okręgu } Major Bractw Kurkowych brat... { imię i nazwisko } 

 

 
 

2. Członkom sądu przysługują dystynkcje : dwie belki z jedną rozetą okoloną 
srebrnym wieńcem.                                                                                                  
Obecnie ich tytuły brzmią : Członek Sądu Honorowego Okręgu... { podać nazwę 
okręgu } Major Bractw Kurkowych brat... { imię i nazwisko } 
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INNE FUNKCJE W OKRĘGU 
 

1. Królowi Okręgu przysługują dystynkcje : dwie belki i jedna korona               
Obecnie jego tytuł brzmi : Król Okręgu... { nazwa okręgu }  Major Bractw 
Kurkowych brat... { imię i nazwisko } 

      Król, który zdobył tytuł pierwszy raz nosi jedną koronę. 
      Król, który zdobył tytuł dwa razy nosi dwie korony. 
      Król, który zdobył tytuł trzy razy nosi trzy korony. 
      Król, który zdobył tytuł więcej niż trzy razy nosi trzy korony i liczbę oznaczającą  
      łączną ilość zdobytych tytułów np. jeśli zdobył tytuł 4 razy nosi 3 korony i liczbę 4  
      itd.  

 

 

 
 

 
 

4

 
 

2. Kapelanowi Okręgu przysługują dystynkcje : dwie belki i krzyż katolicki.     
Obecnie jego tytuł brzmi : Kapelan Okręgu... { nazwa okręgu } Major Bractw 
Kurkowych brat... { imię i nazwisko } 
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3. Wszystkim innym funkcyjnym na poziomie okręgu, których uchwałą powoła 
Zarząd Okręgu przysługują dystynkcje : dwie belki i dwie rozety a na rękawie 
stosowna oznaka funkcji identyczna jak dla tych samych funkcji w Zarządzie 
Zjednoczenia. W przypadku funkcji nie stosowanych w Zarządzie Zjednoczenia, 
należy zwrócić się do Zarządu Zjednoczenia o opracowanie nowej oznaki funkcji                                                                                             

 
PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE POZIOMU ZJEDNOCZENIA I OKRĘGU 

 
1. Braciom i siostrom, którym z racji pełnionych funkcji w różnych gremiach 

Zjednoczenia przysługuje kilka różnych dystynkcji, noszą dystynkcję najwyższą 
lub taką z przysługujących, którą sobie wybiorą. Pozostałe dystynkcje mają prawo 
przechowywać na pamiątkę w swoich prywatnych archiwach.                                                                                   

2. Urzędujący funkcyjni wszystkich szczebli i aktualni królowie noszą dystynkcje w 
kolorze złotym. 

3. Jeśli we władzach Zjednoczenia lub Okręgu zasiada siostra jej tytuł brzmi 
analogicznie lecz w miejsce słowa „brat” wpisuje się słowo „siostra”. 

4. Poza przywilejem noszenia dystynkcji oznaczających pełnienie danej funkcji lub 
posiadanie tytułu, funkcyjni nie mają żadnych innych przywilejów. 

5. Dystynkcje nosi się na pagonach, naszywki na marynarkach klubowych. Na  
rękawie munduru nosi się oznakę funkcji lub tytułu. 

6. Funkcyjni kontuszowi noszą na ramionach epolety a naszywki i oznaki funkcji lub 
tytułu na rękawach. 

7. Do funkcyjnych należy zwracać się per „Ty” tak, jak dotychczas a kto zechce 
zwracać się według brackiego stopnia należy użyć zwrotu np. „bracie pułkowniku”, 
„siostro pułkowniku” itd. Można też zwracać się według funkcji np. bracie 
strzelmistrzu itd. 

8. Szablonowe treści patentów i legitymacji ustali Prezes Zjednoczenia w drodze 
rozporządzenia do niniejszego regulaminu. 

 
SPOSÓB NOSZENIA DYSTYNKCJI 
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PATENTY OFICERSKIE 
 

 Prezes Zjednoczenia uzyskuje rejestrowany, numerowany Patent Oficerski 
bezterminowy, z chwilą wyboru na tę funkcję, z tym że, aktualny prezes nosi 
dystynkcje złote a jego poprzednicy srebrne. 

 

 Królowie Zjednoczenia i Okręgów, otrzymują rejestrowany, numerowany Patent 
Oficerski bezterminowo z chwilą zdobycia danego tytułu, z tym że, aktualni 
królowie noszą dystynkcje złote a poprzedni, srebrne. 

 

 Młodzieżowi Królowie Zjednoczenia i Okręgów otrzymują rejestrowany, 
numerowany Patent Królewski bezterminowo z chwilą zdobycia danego tytułu, z 
tym że, aktualni królowie noszą dystynkcje złote a poprzedni, srebrne. 

 

 członkowie wszystkich gremiów Zjednoczenia to jest Zarządu Zjednoczenia, 
Zarządów Okręgów, Komisji Rewizyjnych, Sądów Honorowych i pełniący inne 
funkcje, którzy przesłużyli co najmniej trzy kadencje w danym gremium, nabywają 
prawo do rejestrowanego, numerowanego Patentu Honorowego bezterminowego, 
z tym że aktualnie służący członkowie, którym już przysługują Patenty Honorowe,  

     otrzymują je w kolorze złotym i noszą na mundurach lub kontuszach dystynkcje   
     złote a po zakończeniu służby otrzymują Patenty Honorowe w kolorze srebrnym i 
    noszą dystynkcje srebrne. 

              

 Jeśli dana osoba ma w swym dorobku pełnienie funkcji na poziomie Zjednoczenia 
lub Okręgu przez co najmniej trzy kadencje w kilku gremiach i w każdym z tych 
gremiów przesłużyła co najmniej trzy kadencje, przysługują jej dystynkcje za 
każdą z tych funkcji z tym, że nosi dystynkcje najwyższe lub takie, jakie z 
przysługujących sobie wybierze. Ten zapis dotyczy także dystynkcji z okazji 
zdobycia tytułów królewskich. Oczywiście aktualni funkcyjni i królowie noszą 
dystynkcje złote a pozostali srebrne.                                                    

 

 aktualni członkowie wszystkich gremiów Zjednoczenia i Okręgów, którym nie 
przysługują Patenty Honorowe otrzymują rejestrowane, numerowane patenty 
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oficerskie na czas pełnienia funkcji, w kolorze złotym a po zakończeniu służby nie 
noszą żadnych dystynkcji związanych z pełnieniem tych funkcji. 
 

 Ponadto w celu przedstawiania się podczas załatwiania różnych spraw brackich w 
urzędach, funkcyjni otrzymają legitymacje służbowe na czas kadencji. 
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