Regulamin Organizacyjny Orląt
Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego

§1

ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Regulamin Orląt opiera się na postanowieniu art.10 Statutu ZS „ Strzelec” JP
w zakresie przynależności organizacyjnej osób, które nie ukończyły 16 roku życia
– zwanych dalej Orlętami.
2. Celem pracy szkoleniowo-wychowawczej jest przygotowanie młodzieży orlęcej
do przyszłej służby strzeleckiej dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Orlętami w Związku są dziewczęta i chłopcy w wieku 10-15 lat.
4. Orlęta zorganizowane są w pododdziały pozostające w strukturach właściwej
Jednostki Strzeleckiej. Pododdziały mogą zachować odrębność metodycznowychowawczą .
5. Podstawowym pododdziałem orlę cym jest drużyna licząca od 5 do 12 osób .
Drużynę tworzą 3 sekcje po 3-4 osoby . Największy pododdział orląt pluton tworzy
2 lub 3 drużyny. Najmniejszy pododdział orląt w JS to drużyna .
6. Dowódcami (wychowawcami ) drużyn i plutonów muszą być pełnoletni strzelcy
o odpowiednich predyspozycjach i kwalifikacjach do pracy z nieletnimi.
7. Za opracowanie programu zbiórek i wytyczne do szkolenia odpowiada d-ca JS.
Program szkolenia nie może zawierać elementów militarnych .
8. Sprawozdania kwartalne z ilości i działalności pododdziału sporządza d-ca
(wychowawca) i wysyła za zgodą d-cy JS do wyższych przełożonych . Wszelka
korespondencja odbywa się po przez d-cę JS .
9. Komendant może powołać rozkazem Głównego Inspektora do spraw Orląt.
10. Szczegółowe obowiązki, uprawnienia i zadania Głównego Inspektora ds. Orląt
określają wytyczne do rozkazu Komendanta

§2

PRAWO ORLĄT
1. Kocham Polskę i pragnę służyć Jej wszystkimi siłami.
2. Dbam o honor i dobre imię orląt.
3. Jestem dobrym synem i kolegą.
4. Pokonuję wytrwale wszelkie trudności.
5. Liczę tylko na własne siły.
6. Jestem odważny w słowie i czynie.
7. Gardzę wszelkim kłamstwem.
8. Chcę być pożytecznym obywatelem i ofiarnym żołnierzem.

§3

PRZYRZECZENIE ORLĄT

Wstępując w szeregi Orląt Związku Strzeleckiego „Strzelec” przyrzekam:
postępować stale według prawa orlęcego,
aby stać się godnymi tych orląt,
które przelaną swą krwią serdeczną wskazały nam,
jak kochać ziemię ojczystą,
jak żyć dla niej i umierać.
Tak nam dopomóż Bóg!
§4

ZASADY POSTĘPOWANIA

1. Orlę daje na każdym kroku swego postępowania swego młodzieńczego życia
dowody miłości Polski, wykazując się umiejętnością służby dla niej na miarę
swoich młodych sił i obowiązków. Wyraża ją poprzez poczucie dumy, że się

urodziło Polakiem, spadkobiercą wielkich wartości kulturalnych ubiegłych
pokoleń, ich mowy, bohaterstwa, ofiarności, honoru i że te wartości pragnie w
sobie rozwijać. W życiu codziennym miłość swą i służbę okazuje: w odpowiedniej
kulturze słowa, w zachowaniu głębokiej czci dla symbolów państwa i jego
najwyższych przedstawicieli. W karnym i sumiennym spełnianiu obowiązków
jakie mu powierzono.
2. Orlę jest dumne, że swoją młodą służbę Polsce może spełnić w orlętach
Związku Strzeleckiego „Strzelec” JP. Rozumie, że nosząc emblematy ZS „Strzelec”
JP na każdym kroku i w każdej sytuacji jest reprezentantem jego wielkich zadań.
Zachowaniem swoim nigdy nie narazi imienia stowarzyszenia na to, aby inni
mogli o nim źle sądzić. Zachowuje zwyczaje oraz czci symbole i znaki
organizacyjne. W domu, szkole, wśród kolegów, wszędzie pamięta, że jest
orlęciem.
3. Orlę daje dowody swoim codziennym postępowaniem, że potrafi być dobrym
synem (córką) i kolegą (koleżanką). Na każdym kroku okazuje rodzicom szacunek
i przywiązanie. Chętnie spełnia ich zalecenia i powierzone prace. Szanuje
starszych i przełożonych. Ściśle przestrzega zasad koleżeństwa względem
równych siebie. Stosuje hasło: „Jeden za wszystkich-wszyscy za jednego”. Jest
uczynny, bezinteresowny, szczery i ofiarny.

4. Orlę odznacza się uporem niezłomnym w wykonywaniu obowiązków, które
samo przyjęło albo które nałożyli rodzice lub przełożeni. Napotkane trudności
przyjmuje jako próby, w których może zmierzyć swoje młode siły duszy i ciała.
5. Orlę nigdy nie powinno liczyć na to, że inni mogą je wyręczać w przyjętych
obowiązkach. Zawsze dąży do tego, aby najwięcej z siebie dać do wspólnej pracy.
6.

Orlę ma odwagę przyznać się do własnych błędów. Nie tchórzy przed

odpowiedzialnością za popełnione wykroczenia. Czynem daje dowody odwagi we
wszystkich okolicznościach życia. Śmiało staje w obronie słabszych

i pokrzywdzonych.
7. Orlę brzydzi się kłamstwem. Nie kłamie nawet w błahych sprawach. Wie, że
tylko słabi ludzie muszą kłamać, bo lękają się prawdy.
8. Orlę w całym swym życiu dąży do tego, aby zostać dobrym obywatelem Polski
i jej ofiarnym żołnierzem.
9. Jest dumne, że jest Polakiem.
§5

STOPNIE ORLĘCE
1. Wyróżnia się następujące stopnie orlęce:
a) orlę (bez belek na trójkącie)
b) starsze orlę (z jedną belką na trójkącie)
c) patrolowy (z dwiema belkami na trójkącie)
d) przodownik (z trzema belkami na trójkącie).
2. Orlę, przechodząc do korpusu osobowego strzelców, może otrzymać
rozkazem D-cy JS odpowiednie stopnie:
a) strzelca
b) starszego strzelca
c) sekcyjnego
3. Stopień orlę otrzymuje się rozkazem D-cy JS po złożeniu przyrzeczenia.
Pierwszy awans na wniosek D-cy (opiekuna), D-ca JS może nadać po 6
miesiącach, a kolejne po roku od ostatniego awansu.

§6

INSTRUKCJA MUNDUROWA ORLĄT
1. Mundurem orlęcia jest ubiór wg. wzoru zatwierdzonego przez właściwego
Dowódcę JS w uzgodnieniu z Komendantem ZS „Strzelec” JP (Głównym
Inspektorem ds. Orląt).
2. Dowódca Jednostki Strzeleckiej tworząc wzór munduru orlęcia uwzględnia
historyczną tradycję umundurowania orląt, charakter działalności Związku
Strzeleckiego oraz uwarunkowania lokalne.
3. Orlę nosi na rękawach kurtki mundurowej naszywkę „ORLĘTA” (na
czerwonym lub amarantowym podkładzie) w sposób analogiczny jak strzelec
swoją naszywkę tj. 2 cm poniżej górnego szwu rękawa.
4. Poniżej naszywki „ORLĘTA” może być umieszczony emblemat w kształcie koła
lub godła wg projektu zatwierdzonego przez właściwego dowódcę JS w
uzgodnieniu z Komendantem ZS „Strzelec” JP (Głównym Inspektorem ds. Orląt).
3. Po złożeniu przyrzeczenia na kołnierzach kurtek mundurowych orlęta noszą
patki w kształcie trójkątów na podkładzie granatowym, z wężykiem
umieszczonym u podstawy trójkąta równobocznego o długości 5 cm. Na kurtkach
zimowych granatowy kwadrat z wężykiem do góry.
4. Nakryciem głowy orlęcia jest:
a) czapka maciejówka (khaki) z haftowanym orzełkiem strzeleckim (nakrycie
galowe)
b) granatowy beret z haftowanym orzełkiem strzeleckim wpisanym w literę O
(nakrycie polowe).
5. Mundur organizacyjny składa się z bluzy w kolorze zielonym (khaki), noszona
do spodni, spodenek lub spódnic koloru granatowego, czarnego lub zielonego
(khaki) oraz właściwym nakryciem głowy.
6. Instrukcja niniejsza traci ważność z dniem ustanowienia Regulaminu
Mundurowego ZS „Strzelec” JP.

§7

WZÓR UMUNDUROWANIA I DYSTYNKCJI
1. bluza

2. bluza i dystynkcje

3. stopnie orlęce

