
Załącznik do uchwały nr 4/2016
Zarządu Związku Stowarzyszeń 

„Federacja Kawalerii Ochotniczej”

Warszawa, dnia 15.05.2016 roku

1) Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie 
zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. 2016 poz. 354) oraz 
porozumienia z dnia 27 sierpnia 2014 o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a 
Federacją Kawalerii Ochotniczej wprowadza się umundurowanie polowe Wojska Polskiego, do 
użytku w FKO, jako umundurowanie ćwiczebne.

2) W zakresie zasad używania dopuszczonego umundurowania WP oraz jego części stosuje się 
przepisy Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie 
rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez 
żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. 2015 poz. 173).

3) Umundurowania ćwiczebnego używa się do służby pieszo i konno:
a) treningów indywidualnych lub zbiorowych, w tym zajęć z Wojskiem Polskim lub innymi 

organizacjami,
b) szkolenia w CWKO,
c) uczestnictwa w jeździeckich zawodach sportowych, jeżeli z regulaminów tych dyscyplin nie

wynika obowiązek oficjalnego ubioru,
d) uczestnictwa w rajdach i przemarszach konnych,
e) wykonywania obowiązków w Konnej Straży Ochrony Przyrody,
f) wykonywania obowiązków, jeżeli z ich charakteru wynika konieczność występowania 

w tym ubiorze,
g) dopuszcza się noszenie ubioru ćwiczebnego w czasie dojazdu (przemarszu) do miejsca 

wykonywania obowiązków służbowych i powrotu z miejsca wykonywania obowiązków 
służbowych.

4) zabronione jest:
a) umieszczanie na mundurze ćwiczebnym innych oznaczeń, niż opisane w pkt 5 oraz 

w załącznikach graficznych Z.1-Z.2.
b) w przypadku zastosowania innych oznaczeń wg odrębnych przepisów, w tym w barwach 

maskujących, wzór określony będzie w osobnym załączniku graficznym.
5) W związku z dostosowaniem mundurów Federacji Kawalerii Ochotniczej do wymogów 

obowiązującego prawa, konieczne jest umieszczenie na mundurze ćwiczebnym następujących 
oznaczeń:

a). Oznaczenia stopni wsuwkach lub plakietkach wg zatwierdzonego 
wzoru, kolor tkaniny dopasowany do reszty 
ubioru (maskujący lub khaki)

zał. Z.1.1-10

b). Flagi w barwach 
pułkowych

zamiast flag (oznak przynależności państwowej) 
w barwach narodowych

zał. Z.2.1

c). Orzeł haftowany w kolorze ciemno-złotym z szablami na tarczy, 
wielkość 55mm na nakrycia głowy współczesne, 
wielkość 45mm na historyczne, kolor tkaniny 
dopasowany do tkaniny nakrycia głowy 
(maskujący lub khaki)

zał. Z.2.2

d). Emblemat 
prostokątny 
Kawaleria Ochotnicza

na wysokości klapy lewej kieszeni na piersi, 
większy na bluzy polowe, mniejszy do stosowania
na ocieplacze i kurtki, na których stosowana jest 
plakietka ze stopniem na lewej piersi o tej samej 

zał. Z.2.3



szerokości.

e). Emblemat okrągły 
Federacji lub/i 
oddziału

na lewe lub/i prawe ramię poniżej flag, wg 
wymiarów zgodnych z przepisami wojskowymi.

zał. Z.2.3

Wszystkie oznaczenia są do zakupienia na stronie www.sortmund.pl
Wzory prototypów i serii próbnych zostały wykonane na koszt Federacji, można też zamawiać tam 
inne towary - mundury, polowe nakrycia głowy, pasy parciane bez liter WP, buty, koszule, etc – 
jako uzupełnienie ubioru ćwiczebnego.

6) Za stosowanie umundurowania zgodnie z przepisami oraz jednolite wyposażenie oddziału 
odpowiada dowódca oddziału. 

7) Wprowadza się pieczątkę do książeczki służbowej o treści:
Podstawa prawna umundurowania: 
1. Porozumienie o współpracy pomiędzy MON/FKO z dn. 27.08.2014r.
2. Zgoda Komisji Historycznej MON z dnia 9.12.2009r.

8) w/w wytyczne wchodzą w życie od dnia przyjęcia uchwały.

9) W załączeniu do uchwały:
1. Z.1.1-10 wzory i kolorystyka oznaczeń stopni na mundury ćwiczebne.
2. Z.2.1-3 wzory i kolorystyka emblematów, flag naramiennych, orła haftowanego.


