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§ 1 

REGULAMIN MUNDUROWY 

 

1.Zasady ogólne 

 

 

 

1. Regulamin mundurowy Szkolnego Klubu Strzeleckiego „Vis” Barcice  określa wygląd zewnętrzny strzelców, 

występujących w umundurowaniu strzeleckim zwanym dalej mundurem lub ubiorem. 

2. Mundur strzelecki jest symbolem  przynależności do Szkolnego Klubu Strzeleckiego „Vis” Barcice. 

3. Mundurem strzeleckim jest ubiór strzelca ,wykonany zgodnie z przepisami określającymi jego wzór, barwę 

oraz posiadający oznaki strzeleckie. 

4. Oznakami strzeleckimi są: 

4.1. odznaki strzeleckie( PZSS, OSO)  

4.2. orzełek LOK i oznaka przynależności do LOK (rys.1a, 1b) 

4.3. oznaki stopni strzeleckich (rys.3) 

4.4. oznaki rozpoznawcze(rys.2) 
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5. Każdy członek klubu jest zobowiązany  dbać o estetyczny wygląd munduru i nosić go zgodnie z 

wymaganiami  niniejszego  regulaminu, mając świadomość że swym wyglądem postawą i postępowaniem 

reprezentuje Szkolny Klub Strzelecki „Vis” Barcice. 

6. Członkowie klubu mają obowiązek występowania w mundurze podczas zajęć organizacyjnych, w czasie 

obchodów świąt państwowych ,uroczystych apeli oraz innych wystąpień zbiorowych przez wszystkich 

strzelców. 

7. Regulamin mundurowy określa w szczególności:  

7.1. rodzaj oraz skład ubiorów i zestawów ubiorczych,  

7.2. okoliczności występowania w poszczególnych ubiorach,  

7.3. Zasady i sposób noszenia podstawowych przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, oznak i 

odznak strzeleckich  

7.4. uprawnienia przełożonych do ustalania zestawów ubiorczych na określone okoliczności,  

7.5. wygląd zewnętrzny strzelców występujących w poszczególnych zestawach ubiorczych.  

8. Podczas noszenia umundurowania strzeleckiego należy:  

8.1. użytkować tylko te przedmioty mundurowe, które zostały wydane lub zatwierdzone prez. 

Walne Zgromadzenie Członków SKS Vis ;  

8.2. każdy przedmiot zaopatrzenia mundurowego powinien być należycie dopasowany, nie wolno 

jednak dokonywać przeróbek lub poprawek zniekształcających go,  

8.3. przedmioty zaopatrzenia mundurowego, które nie mają pełnej wartości użytkowej, w 

szczególności nie zapewniają należytego wyglądu zewnętrznego strzelca, mogą być użynane 

tylko w rejonie zakwaterowania jednostki strzeleckiej i w miejscach odbywania szkoleń.  

9. Strzelcy noszą ubiór polowy w barwach ochronnych  

10. Ubiór strzelecki nosi się według ustalonego zestawów ubiorczego w zależności od pory roku. 

Rozróżnia się okres letni trwający od dnia 1 maja do dnia 30 września i okres zimowy od dnia 1 

października do dnia 30 kwietnia. Marzec, kwiecień, październik i listopad stanowią okres przejściowy. 

Zestaw ubiorczy jest zawarty w załącznikach: 1, 2, 3,4,5,6a,b,c,d,7, niniejszego regulaminu.  

11. W okresie przejściowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich.  

12. W zależności od warunków atmosferycznych ubiór ustala (zgodnie z regulaminem):  
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12.1. w przypadku wystąpień zbiorowych organizator przedsięwzięcia,  

12.2. w przypadku wystąpień indywidualnych strzelec.  

13. Zezwala się strzelcom na noszenie:  

13.1. okularów przeciwsłonecznych podczas wystąpień indywidualnych w dni słoneczne (jedynie 

kadra),  

13.2. oznak żałoby w formie taśmy w kolorze czarnym szerokości 10 mm zamocowanej na lewym 

rękawie 1 centymetr nad wszyciem mankietu,  

13.3. kadra strzelecka podczas indywidualnych wystąpień może nosić mapnik lub torbę polową.  

14. Zabrania się strzelcom:  

14.1. używania przedmiotów zaopatrzenia mundurowego niezgodnie z ich przeznaczeniem,  

14.2. noszenia części umundurowania strzeleckiego w połączeniu z przedmiotami ubioru 

cywilnego,  

14.3. noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego innych niż przewiduje zestaw dotyczący 

danego ubioru strzeleckiego,  

14.4. noszenie ubiorów specjalnych poza miejscem wykonywania zadań służbowych.  

15. Opiekun Klubu Strzeleckiego ustala ubiór podwładnych mu strzelców na określoną okoliczność 

według odpowiednich zestawów ubiorczych oraz ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie 

regulaminu i dyscypliny ubiorczej w Klubie Strzeleckim.  

16. Ubiór strzelca powinien być zawsze zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu mundurowego.  

17. Naruszenie przez strzelca regulaminu mundurowego stanowi przewinienie dyscyplinarne.  
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II. Mundur strzelecki i okoliczności jego noszenia 

1. Mundur strzelecki  jest noszony podczas:  

1.1. Zajęć na terenie szkoły, placów ćwiczeń, strzelnic. 

1.2. Alarmu, szkolenia obozowego i ćwiczeń w terenie. 

1.3. Podróży służbowej, gdy obowiązuje wykonywanie zadań w ubiorze strzeleckim . 

1.4. Przebywania strzelców w rejonie zakwaterowania w czasie biwaków i obozów . 

1.5. Obchodów świąt państwowych, uroczystych apeli oraz innych wystąpień zbiorowych przez 

wszystkich strzelców. 

1.6. Reprezentowania Klubu przez strzelców w środowisku lokalnym. 

2. Charakterystyka umundurowania strzeleckiego: 

2.1. Bluza mundurowa  

Bluza mundurowa  w kolorze moro (US) lub NATO  z naramiennikami szerokości ok. 4,5 cm wypuszczana  na 

zewnątrz spodni spinana pasem w przypadku (US), wypuszczana  na zewnątrz spodni w przypadku NATO  . Z 

przodu na całej długości zapinana na guziki lub na guziki i zamek. Na wysokości klatki piersiowej dwie 

nakładane kieszenie z kontrafałdą( lub bez) na zewnątrz, z patkami zapinanymi na guziki. Wymiary kieszeni 

wynoszą 13x15 cm. Rękawy koszulowe długie, ujęte w mankiety zapinane na guziki z kieszeniami na 

przedramionach. Wymiary kieszeni wynoszą 13x15 cm. Bluzę nakłada się na  T-short w kolorze khaki. 

2.2. Spodnie mundurowe  

Spodnie długie w kolorze moro (US) lub NATO .Spodnie spina pas czarny lub brązowy oficerski albo szelki 

wojskowe. Nogawki wpuszczone do butów wojskowych. Z przodu na udach dwie nakładane kieszenie z 

kontrafałdą na zewnątrz, z patkami zapinanymi na guziki. Wymiary kieszeni wynoszą 25x15 cm. . 

2.3. Pas polowy 

Pas szerokości 4,5 cm parciany spinany dwuczęściową klamrą metalową o średnicy 

 5 cm.  

2.4. Nakrycie głowy  

Beret typu baskijskiego w czarnym kolorze. Na berecie  przyszywa się godło LOK o następujących 

wymiarach.( szer. 2,5 cm, długość 4 cm) . 

2.5. Obuwie i skarpety 

Skarpety wojskowe kolor khaki zakładane pod spodnie .Obuwie typu buty wojskowe czarne sznurowane 

bez opinaczy. . 
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2.6. Okrycie wierzchnie 

Okrycie wierzchnie stanowią: 

a) kurta wojskowa moro typu (US) lub NATO  

b) pałatka wojskowa polska lub NATO 

c) polar w kolorze khaki NATO 

d) dopuszcza się również możliwość noszenia swetrów typu półgolf w kolorze khaki 

2.7. T-short.(Koszulka krótki rękaw) 

Koszulka w kolorze khaki  noszona pod bluzą mundurową wpuszczana w spodnie. Latem może stanowić element 

zewnętrzny umundurowania. Na wysokości  klatki piersiowej po lewej stronie nadruk logo SKS „Vis” Barcice o 

rozmiarach (szer.4cm, dł.4,5cm) 

III. Zasady noszenia oznak  

1. Strzelcy noszą na beretach znak orła LOK tłoczonego z tworzywa sztucznego koloru białego na 

podkładzie czarnym o wysokości 55 mm), Orła LOK przedstawia (rys.1a ) 

2. Oznaki stopni strzeleckich nosi się na:  

2.1. Pagonach strzeleckich koloru czarnego nałożonych na:  

a) pagony bluzy mundurowej typu US lub NATO 

b) pagony kurtki wojskowej moro typu (US) lub NATO 

c) pagony swetrów typu półgolf w kolorze khaki 

3. Oznaki stopni strzeleckich nosi się barwy białej ( paski białej tasiemki szerokości 5-6mm na 

pagonach naramienników na podkładce czarnej). 

4. W SKS „Vis” używa się następujących oznaczeń stopni strzeleckich:  

4.1. Korpus strzelców: 

a) strzelec SKS „Vis”- pagon strzelecki pusty   

b) starszy strzelec SKS „Vis”- (na pagonie jedna belka( jeden pasek) długości 5 cm i 

szerokości 5 mm ),  

c) strzelec wyborowy SKS „Vis”-( na pagonie dwie belki(dwa paski) długości 5 cm i 

szerokości 5 mm odstęp między paskami 4 mm), 
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d) snajper SKS „Vis –( na pagonie trzy belki(trzy paski) długości 5 cm i szerokości 5 mm 

odstęp między paskami 4 mm), 

4.2. Korpus młodszych  instruktorów:  

a) sierżant SKS „Vis”- (na pagonie jedna krokiewka (paski w kształcie "krokiewki") o 

ramionach długości 3cm i szerokości 5cm oraz rozwarciu ramion 90 stopni) 

b) starszy sierżant SKS „Vis” -(na pagonie dwie krokiewki(paski w kształcie "krokiewki") o 

ramionach długości 3cm i szerokości 5cm oraz rozwarciu ramion 90 stopni odstęp 

między kokiewkami 4 mm), 

4.3. Korpus instruktorów: 

a) instruktor SKS „Vis”- -(na pagonie jedna gwiazdka) 

b) starszy instruktor SKS „Vis” –(na pagonie dwie gwiazdki odstęp między gwiazdkami 4 

mm) 

 

4.4. Oznaki rozpoznawcze SKS „Vis”:  

a) Członkowie Klubu posiadający oznakę rozpoznawczą (Strzelecką Oznakę Organizacyjną ) 

i oznakę przynależności do LOK mają prawo nosić w/w oznaki na:  

− bluzie munduru  moro (US) lub NATO  na lewym rękawie bluzy munduru (naszywkę z 

napisem „LIGA OBRONY KRAJU” 80 mm poniżej wszycia rękawa), (oznakę 

rozpoznawczą 20 mm poniżej naszywki z napisem „LIGA OBRONY KRAJU”)  

W przypadku występowania kieszeni naszywkę z napisem „LIGA OBRONY KRAJU”  na lewym rękawie 

bluzy munduru centralnie na klapie górnej kieszeni lewego rękawa),a (oznakę rozpoznawczą centralnie 

na górnej kieszeni lewego rękawa) rys.? 

− kurtce wojskowej moro typu (US) lub NATO na lewym rękawie kurtki  (naszywkę z 

napisem LIGA OBRONY KRAJU 80 mm poniżej wszycia rękawa), (oznakę rozpoznawczą 

20 mm poniżej naszywki z napisem „LIGA OBRONY KRAJU”)  

W przypadku występowania kieszeni naszywkę z napisem „LIGA OBRONY KRAJU” na lewym rękawie 

kurtki wojskowej centralnie na klapie górnej kieszeni lewego rękawa),a(oznakę rozpoznawczą centralnie 

na górnej kieszeni lewego rękawa) 
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− polar w kolorze khaki NATO na lewym rękawie polara (naszywkę z napisem LIGA 

OBRONY KRAJU 80 mm poniżej wszycia rękawa), (oznakę rozpoznawczą 20 mm poniżej 

naszywki z napisem „LIGA OBRONY KRAJU”)  

− swetrze typu półgolf w kolorze khaki na lewym rękawie swetra (naszywkę z napisem 

LIGA OBRONY KRAJU 80 mm poniżej wszycia rękawa), (oznakę rozpoznawczą 20 mm 

poniżej naszywki z napisem „LIGA OBRONY KRAJU”) 

4.5. Odznaki strzeleckie SKS „Vis”:  

a) Strzelcy posiadający brązową, srebrną lub złotą odznakę strzelecką PZSS mają prawo ją nosić na:  

− bluzie munduru  moro (US) lub NATO (centralnie 20mm nad klapą górnej lewej  

kieszeni przedniej części bluzy mundurowej) 

b) Strzelcy posiadający brązową, srebrną lub złotą Odznakę Sprawności Obronnej mają  prawo ją 

nosić na:  

− bluzie munduru  moro (US) lub NATO(centralnie na klapie górnej lewej  kieszeni 

przedniej części bluzy mundurowej) 

c) Nie wolno nosić jednocześnie odznaki strzeleckiej PZSS  i Odznaki Sprawności Obronnej. 
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§ 2 

INSTRUKCJA O KSIĄŻECZCE STRZELECKIEJ SKS „Vis” BARCICE 

1. Książeczka strzelecka jest dokumentem formatu 105x 70 mm liczącym 16 stron, oprawionym w 

okładkę tekturową barwy białej i umieszczonym na niej logiem Klubu z przodu oraz logiem 

Gimnazjum na ostatniej stronie.  

2. Książeczka strzelecka jest dokumentem identyfikacyjnym, potwierdzającym przynależność do SKS „Vis”, a 

zarazem odzwierciedlającym przebieg pracy w klubie .  

3. Każdy członek czynny Klubu zobowiązany jest posiadać książeczkę strzelecką.  

4. Książeczka strzelecka stanowi własność Klubu i jest drukiem ścisłego zarachowania. Z chwilą utraty 

członkostwa posiadacz książeczki strzeleckiej zobowiązany jest oddać ją opiekunowi Klubu. Opiekun 

wykreśleniu strzelca z listy członków Związku.  

5. Skreślony z listy członków strzelec za zgodą opiekuna Klubu ma możliwość zatrzymania książeczki dla 

celów pamiątkowych. Może to nastąpić po opatrzeniu jej na wszystkich stronach przekreśleniem  

flamastrem koloru czerwonego skreślając  po przekątnej strony od górnego prawego rogu do dolnego 

lewego rogu).  

6. Książeczkę wystawia, nadaje numer, wpisuje przydział funkcji oraz potwierdzenie złożenia przyrzeczenia 

strzeleckiego i mianowania na pierwszy stopień strzelecki (strzelec) wyłącznie opiekun klubu.  

7. Ważność książeczki strzeleckiej przedłuża co pół roku  okrągłą pieczątką SKS „Vis” opiekun Klubu po 

stwierdzeniu opłacenia składek członkowskich za pół roku.  

8. Opiekun Klubu wypełnia książeczki strzeleckie na podstawie wyciągów z rozkazów.  

9. Potwierdzenie ukończenia przez posiadacza książeczki strzeleckiej obozu, kursu, udziału w zawodach oraz 

innych przedsięwzięciach organizowanych  przez LOK wpisuje opiekun Klubu na podstawie wyciągu z 

rozkazu komendanta głównego.  

d) 10.Dla ważności każdorazowego wpisu wymagane jest potwierdzenie go małą okrągłą pieczątką Klubu i 

podpisem opiekuna.  


