
 
Uchwała Nr 01/10/2019 

 z dnia: 03 października 2019r.  
związku stowarzyszeń pod nazwą „Federacja Kawalerii Ochotniczej RP” 

 w sprawie ustanowienia Medalu za zasługi dla FKO RP. 
 
 

Na wniosek rtm. kaw. och. Jana ZNAMCA, Zarząd FKO RP uchwalił, co następuje:  
 

§1 
Zarząd Federacji Kawalerii Ochotniczej RP podjął uchwałę o ustanowieniu „Medalu za zasługi dla 
Federacji Kawalerii Ochotniczej RP”.   
 

§2 
Regulamin nadawania „Medalu za zasługi dla Federacji Kawalerii Ochotniczej RP” stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§3 
Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia.  
 
Uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu bezpośrednim w dniu:  10 października 2019 
roku.  
 
Głosów biorących udział w głosowaniu: 5 ( pięć )  
„za” wyborem oddano 5 ( pięć )  
„przeciw” oddano 0 ( zero )  
„wstrzymało się” 0 ( zero )  
 
Uchwała została podjęta.  
 
 
 
 
Sekretarz Zarządu FKO RP      Prezes Zarządu FKO RP 
 
 
rtm. kaw. och. Franciszek ŻMUDZKI   rtm. kaw. och. Jan ZNAMIEC 
 
 
 

  



 
REGULAMIN 

Z DNIA: 03 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU 
NADAWANIA MEDALU „ZA ZASŁUGI DLA FEDERACJI KAWALERII 

OCHOTNICZEJ RP” ORAZ WZORU ODZNAKI TEGO MEDALU  
I SPOSOBU JEGO NOSZENIA 

 
 

§ 1. 

 1. Medal „Za zasługi dla Federacji Kawalerii Ochotniczej RP”, zwany dalej „medalem”, 
może być nadany osobom fizycznym, które:  

1) aktywnie przez ponad 5 lat działają na rzecz Federacji Kawalerii Ochotniczej RP; 

2) osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań Federacji Kawalerii Ochotniczej 
RP;  

3) posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie propagowania tradycji kawalerii lub w 
zakresie szkolenia i wychowania kawaleryjskiego;  

4) swoją pracą zawodową lub działalnością w organizacjach społecznych znacznie 
przyczyniły się do rozwoju ruchu kawaleryjskiego. 

2. Medal w danym stopniu nadaje się tylko raz. 

3. Medal brązowy nadany może być osobom, które spełniły jeden z warunków określonych 
w ust. 1 i wykazały się znacznymi zasługami na rzecz ogólnopolskiego ruchu 
kawaleryjskiego. 

4. Medal srebrny może być nadany osobom, które spełniły jeden z warunków określonych 
w ust. 1 i wykazały się bardzo dużymi zasługami na rzecz ogólnopolskiego ruchu 
kawaleryjskiego. 

5. Medal złoty może być nadany osobom, które spełniły jeden z warunków określonych w 
ust. 1 i wykazały się wybitnymi zasługami na rzecz ogólnopolskiego ruchu 
kawaleryjskiego. 

 

§ 2. 

1. Medale nadaje rozkazem Prezes Zarządu FKO RP po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Zarządu FKO RP. 

2. Wnioski o nadanie medalu przedstawiają Zarządowi FKO RP:  

1) Prezes Zarządu FKO RP z własnej inicjatywy;  

2) dwóch członków Zarządu FKO RP; 

3) dowódcy oddziałów zrzeszonych w FKO RP. 



 

§ 3. 

Medal wręcza Prezes Zarządu FKO RP lub upoważniony członek Zarządu FKO RP, w 
sposób uroczysty. 

 

§ 4. 

1. Osobom wyróżnionym medalem wręcza się odznakę medalu i jego legitymację.  

2. Wzór legitymacji medalu określa załącznik nr 1 do regulaminu.  

  

§ 5 

1. Odznaką medalu jest okrągły złocony, srebrzony lub patynowany na brązowo medal o 
średnicy 40 mm; umieszczony jest na nim znak FKO; na odwrotnej stronie medalu jest 
umieszczony trzywierszowy, poziomy napis „ESPRIT DE CORPS” w otoczeniu dwóch 
gałęzi laurowych.  

2. Medal nosi się na granatowej wstążce szerokości 42 mm, z dwoma pionowymi 
amarantowymi pasami szerokości 10 mm w odległości 2 mm od brzegów.  

3. Wzór graficzny odznaki medalu określa załącznik nr 2 do regulaminu.  

 

§ 6. 

Medal nosi się na lewej stronie piersi po orderach, odznaczeniach państwowych i 
resortowych.  

 
  



 
Załącznik Nr 1 do Regulaminu nadawania  

Medalu „Za Zasługi Dla Federacji Kawalerii Ochotniczej RP”  
oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia 

 

 
  



 
Załącznik Nr 2 do Regulaminu nadawania  

Medalu „Za Zasługi Dla Federacji Kawalerii Ochotniczej RP”  
oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia 

 
 

 


