
Preambuła:

Wprowadzona odznaka honorowa ma za zadanie  integrować społeczność

„Strzelca”, przede wszystkim więc członków Związku, choć nie tylko. Chcemy, by

również  osoby blisko związane z Organizacją,  zasłużone dla  Niej,  pielęgnujące

strzeleckie ideały i dbające o jej dobrą sławę – mogły być wyróżniane tą samą

odznaką  honorową.  A  więzy  ludzi,  którzy  przesłużyli  określony  czas  pod

strzeleckim  sztandarem,  powinny  być  utrzymane  także  po  ich  odejściu  ze

Związku... 

                                                                                                     

Regulamin ustanowienia i nadawania honorowej odznaki 

 K r z y ż    S t r z e l e c k i
 Art. 1

Ustanawia się celem nagradzania czynów i postawy wykazanych w pracy

strzeleckiej, honorową odznakę pod nazwą: „Krzyż Strzelecki”.

Art. 2

Honorowa odznaka ma kształt Krzyża równoramiennego o wymiarach 38 mm x

38 mm, z lekko rozszerzającym się zakończeniem ramion; w środkowej części

awersu miniaturowa tarcza czworokątna z orzełkiem strzeleckim: na ramionach

poziomych krzyża wklęsły napis „Polsce Zawsze”; na pionowych wklęsły

ornament ozdobny. Na rewersie wklęsły napis „Strzelec Rzeszów”, daty „1910 –

1990” oraz numeracja własna odznaczenia. 

Art. 3

Odznaka posiada trzy klasy:

- brązowy Krzyż Strzelecki

- srebrny Krzyż Strzelecki

- złoty Krzyż Strzelecki
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Art. 4

 Brązowym Krzyżem Strzeleckim może być odznaczony każdy

strzelec jednostki strzeleckiej ZS „Strzelec”  J. P. do stopnia drużynowego

włącznie, który wyróżnił się postawą i czynem w pracy strzeleckiej.

 Srebrny Krzyż Strzelecki może być nadany strzelcom od stopnia

sierżanta za pełną inicjatyw pracę połączoną ze skutecznym i umiejętnym

dowodzeniem, a także strzelcowi, który swoim przykładem wpływa na

innych lub dał przykład niezwykłego zachowania.

 Złoty Krzyż Strzelecki może zostać nadany strzelcowi, który

posiada już Krzyż Srebrny (w wyjątkowych wypadkach ten warunek może

być pominięty), za umiejętne dowodzenie do kompanii włącznie lub za

wybitną inicjatywę zapewniającą dużą korzyść dla Organizacji. Krzyżem

Złotym mogą być także odznaczone, za niezwykłe zasługi, osoby cywilne.

Art. 5

1. Nadawanie Krzyża Strzeleckiego jest prawem Komendanta ZS „Strzelec” J. P.

O każdym odznaczeniu ogłasza się w rozkazie organizacyjnym Komendy Głównej,

każdy Krzyż jest numerowany, zaś odznaczony otrzymuje na piśmie

zaświadczenie o nadaniu Krzyża.

2. Prawo nadawania Krzyża Strzeleckiego przysługuje Komendantowi ZS

„Strzelec” J. P., przy czym Złoty Krzyż Strzelecki winien być przyznawany na

wniosek Kapituły pod przewodnictwem Kanclerza oraz osób wskazanych przez

Komendanta, w liczbie nie większej niż 4 osoby + Kanclerz. 

Srebrny Krzyż Strzelecki nadaje bezpośrednio Komendant  ZS „Strzelec” J. P.

Brązowy Krzyż Strzelecki nadaje Komendant ZS „Strzelec”  J. P. na wniosek

dowódców jednostek.

3. Krzyże przyznawane będą 12 maja, 15 sierpnia, 11 listopada lub w Święto

Jednostki macierzystej odznaczanego.

Art. 6

Nadanie Krzyża Strzeleckiego stwarza dla odznaczonego przywileje:
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1. prawo do honorów ze strony strzelców równych stopniem, nieposiadających

Krzyża Strzeleckiego;

2. prawo do niezwłocznego awansu o jeden stopień;

Art. 7

Wydatki związane z nadawaniem Krzyża Strzeleckiego ponoszą:

 Złoty Krzyż Strzelecki – Komenda Główna

 Srebrny Krzyż Strzelecki – Dowództwo Okręgu 

 Brązowy Krzyż Strzelecki -  Dowódcy Jednostek

Art. 8

Krzyż noszony jest na mundurze strzeleckim, przymocowany bezpośrednio do

środka lewej górnej kieszeni.

                                              

                                                 Komendant   Związku  Strzeleckiego „Strzelec” J. P.

                                                                                             

                                                                           mł. insp. ZS Marek Matuła
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