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Wstęp
Regulamin mundurowy Federacji Kawalerii Ochotniczej RP odpowiada przepisom
prawa. Wzór umundurowania wzorowanego na historycznym, w tym oznaki stopni,
barw pułkowych w formie proporczyków, otoków na nakryciach głowy, wężyków oraz
patki na kołnierzu, oznaczenia numeru lub monogramu pułków, zatwierdzone zostały
przez Komisję Historyczną MON pismem z dnia 9.12.2009. Oznaczenia stopni
stosowane są na wszystkich rodzajach umundurowania jako stopnie specjalne
Federacji (kolor stare złoto). Nazwa „Kawaleria Ochotnicza” oraz znak na tarczy FKO
RP są chronione prawem.

Przepisy ogólne
Art. 1. Regulamin określa rodzaje, zestawy i wzory umundurowania, a także
okoliczności i sposób noszenia umundurowania oraz oznak Federacji Kawalerii
Ochotniczej RP przez kawalerzystów ochotników oraz kawalerzystów pełniących
służbę kandydacką, zwanych dalej “kawalerzystami”.
Art. 2. Przez “Federację” oraz “FKO” rozumie się Związek Stowarzyszeń Federacja
Kawalerii Ochotniczej RP.
Art. 3. Przez “oddział” rozumie się stowarzyszenie zrzeszone lub aplikujące do
Federacji.
Art. 4. Przez “pułk” rozumie się jednostkę wojskową z czasów II RP której tradycje
dziedziczy oddział.
Art. 5. Przez “WL” rozumie się Wojska Lądowe Sił Zbrojnych RP
Art. 6. Przez “pełnienie służby” w niniejszym regulaminie rozumie się udział w
zorganizowanej działalności oddziału.
Art. 7.
1. Regulamin mundurowy reguluje umundurowanie mężczyzn. Zabrania się
używania umundurowania Federacji opisanego w niniejszym regulaminie
przez kobiety;
2. Artykuł 7 ust. 1. nie dotyczy umundurowania ćwiczebnego;
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Rodzaje, zestawy i wzory umundurowania

Art. 7. Kawalerzyści noszą umundurowanie Federacji.
Art. 8. Umundurowanie składa się z ubiorów:
1. garnizonowego;
2. wieczorowego;
3. ćwiczebnego;
4. sportowego;
5. historycznego.
Art. 9. Wzory i zestawy ubioru garnizonowego określa załącznik nr 1.
Art. 10.

Wzory i zestawy ubioru wieczorowego określa załącznik nr 2.

Art. 11.

Wzory i zestawy ubioru ćwiczebnego określa załącznik nr 3.

Art. 12.

Ubiór sportowy składa się z zestawów jak dla ubioru garnizonowego.

Art. 13.

Przez ubiór historyczny rozumie się umundurowanie noszone przez

kawalerzystów polskich od okresu Wojen Napoleońskich do 1945 roku.
Okoliczności noszenia umundurowania

Art. 14.
Ubiór garnizonowy nosi się podczas wystąpień o charakterze oficjalnym, a
w szczególności:
1. udziału w wydarzeniach edukacyjnych;
2. pokazów;
3. uroczystości państwowych, wojskowych;
4. wręczania dyplomów i aktów mianowań na pierwszy i kolejne stopnie
Federacji;
5. dekoracji kawalerzystów orderami i odznaczeniami;
6. uroczystości wręczania sztandarów, orderów i odznaczeń oddziałom
Federacji, zaprzysiężenia i ślubowania kawalerzystów, rozpoczęcia roku
szkolnego w CWKO, immatrykulacji oraz promocji w SPKO;
7. uroczystości przy miejscach pamięci narodowej;
8. świąt rodzajów Sił Zbrojnych oraz jednostek wojskowych;
9. uroczystych spotkań służbowych;
10. Walnego Zgromadzenia Federacji;
11. innych zebrań członków Federacji, jeżeli z ich charakteru wynika możliwość
używania tego munduru;
12. innych uroczystości, wystąpień indywidualnych, jeżeli w związku z ich
charakterem zachodzi konieczność występowania w tym ubiorze.
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Art. 15.

Ubiór wieczorowy:

1. nosi się podczas indywidualnych wystąpień w czasie przyjęć
okolicznościowych, balów, rautów, zabaw tanecznych, przyjęć,
organizowanych po godzinie 18:00, jeżeli w związku z ich charakterem
zachodzi konieczność występowania w tym ubiorze. Za generalna zasadę
przyjmuje się że kawalerzysta zakłada ubiór wieczorowy, gdy osoby cywilne
powinny założyć smoking lub frak.
2. nie przysługuje szeregowym kawalerzystom. W przypadkach wymienionych w
Art. 15 pkt 1. noszą oni mundur garnizonowy. Dowódca oddziału może
zezwolić szeregowym na noszenie munduru wieczorowego jak dla
podoficerów - w takim wypadku należy bezwzględnie pamiętać o zachowaniu
jednolitości w trakcie wystąpień.
Art. 16.

Ubiór ćwiczebny nosi się podczas:

1.

treningów indywidualnych lub zbiorowych;

2.

szkolenia w CWKO;

3.

wykonywania obowiązków, jeżeli z ich charakteru wynika konieczność
występowania w tym ubiorze;

4. uczestnictwa w jeździeckich zawodach sportowych, jeżeli z regulaminów
dyscypliny nie wynika konieczność występowania w innym ubiorze;
5. w czasie dojazdu ( przemarszu ) do miejsca wykonywania obowiązków
służbowych i powrotu z miejsca wykonywania obowiązków służbowych;
Art. 17.

Ubiór sportowy nosi się podczas:

1. uczestnictwa w jeździeckich zawodach sportowych;
2. udziału w egzaminach na odznaki jeździeckie;
3. udziału w egzaminach instruktorskich;
4. uczestnictwa w treningach, jeżeli z ich charakteru wynika konieczność
występowania w tym ubiorze;
Art. 18.

Ubiór historyczny nosi się na rozkaz organizatora uroczystości lub - jeżeli

organizatorem nie jest oddział Federacji - na rozkaz dowódcy oddziału, podczas:
1. rekonstrukcji historycznych;
2. rajdów, jeżeli z ich charakteru wynika konieczność występowania w tym
ubiorze;
3. udziału w wydarzeniach edukacyjnych;
4. pokazów.
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Art. 19.

Ubiory nosi się według ustalonych zestawów w zależności od charakteru

wystąpienia i warunków atmosferycznych.
Art. 20.

W zależności od charakteru wystąpienia i warunków atmosferycznych

ubiór ustala:
1. w przypadku wystąpień zbiorowych – organizator przedsięwzięcia;
2. w przypadku wystąpień indywidualnych – kawalerzysta.
Art. 21.

Właściwymi dla ubiorów garnizonowego oraz wieczorowego w oddziałach

dziedziczących tradycję ułanów, strzelców konnych oraz artylerii konnej jest czapka
rogatywka garnizonowa, a dla oddziałów dziedziczących tradycje szwoleżerów oraz
KOP - czapka okrągła garnizonowa.
Art. 22.

na czapkach nosi się otok w barwie:

1. oficerowie służb:
1) medycyny - otok w kolorze wiśniowym;
2) weterynarii - otok w kolorze wiśniowym;
3) intendentury - otok w kolorze szafirowym;
4) kapelani - otok w kolorze fioletowym;
2. używanej przez pułk w 1939 roku - w pozostałych przypadkach.
Art. 23.

W składzie ubioru ćwiczebnego nosi się:

1. furażerkę;
2. rogatywkę;
3. beret WP;
4. czapkę zimową - przy niskich temperaturach;
5. buty kawaleryjskie lub cywilne - czarne - do jazdy konnej;
6. przy wystąpieniach pieszych, za zgodą dowódcy, lub w czasie dojazdu na
ćwiczenia - buty wojskowe, tzw. trzewiki letnie lub zimowe, w kolorze czarnym
z końcówkami sznurówek schowanymi w cholewki.
7. ostrogi - zezwala się na nienoszenie ostróg w trakcie zajęć jeździeckich oraz jeżeli tradycja oddziału przewiduje - przed ich uroczystym wręczeniem;
Art. 24.

Dowódca oddziału określa w podległym mu oddziale:

1. jednolite nakrycie głowy do ubioru ćwiczebnego;
2. jednolity wzór oznak przynależności ( państwowej lub pułkowej ).
Art. 25.

Zezwala się kawalerzystom na noszenie:

1. w składzie umundurowania:
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1) toreb i teczek w kolorze brązowym lub czarnym;
2) sprzętu i przyrządów korekcyjnych i rehabilitacyjnych;
2. w składzie ubioru garnizonowego:
1) szabli na żabce, zamocowanej w taki sposób, aby ostroga pochwy
była na szerokość dłoni od ziemi;
2) munduru bez rękawiczek w pomieszczeniach;
3) rękawic muszkieterek wz.36 oficerom - w szyku konnym;
4) pocztowi sztandarowemu - w szyku konnym;
5) bandolieru zakładanego przez lewe ramię - sztandarowemu;
6) broni palnej w futerale do pistoletu VIS na pasie głównym - pocztom
sztandarowym, oficerom i podoficerom pełniącym obowiązki
dowódców w trakcie uroczystości;
7) ładownic od karabinu Mauser wraz z szelkami, oraz karabinków wz.
29 ( lub podobnych ) - członkom oddziałów wykonujących salwę
honorową lub pełniących wartę - w trakcie tych uroczystości;
8) munduru bez pasa głównego, ostróg oraz rękawiczek - w trakcie
udziału w zawodach i treningach o charakterze sportowym;
9) kasku jeździeckiego - w trakcie zawodów i treningów sportowych;
10) peleryny sukiennej - oficerom.
3. w składzie ubioru ćwiczebnego do jazdy konnej sztylp i sztybletów - wyłącznie
poza służbą, lub w trakcie manewrów.
4. w składzie ubioru ćwiczebnego pasa - wyłącznie w trakcie zajęć z musztry
pieszej.
5. w składzie ubioru wieczorowego:
1)

oficerowie, chorążowie - szabli na rapciach;

2) szeregowi i podoficerowie - szabli na żabce;
3) peleryny sukiennej - oficerom;
6. w składzie ubioru sportowego:
1)

jeździeckich rękawiczek sportowych w kolorze brązowym lub
czarnym;

2) dopasowanych męskich bryczesów elastycznych w kolorze
dopasowanym do koloru kurtki garnizonowej;
3) ostróg zgodnych z przepisami dyscypliny, w której ubiór jest
wykorzystywany;
4) kasku jeździeckiego;
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5) koszuli z krótkim rękawem ( koszulobluzy ) wzorów 304/MON lub
301/MON - w przypadkach dozwolonych przez regulamin dyscypliny
sportowej;
6) munduru bez pasa głównego;
7) munduru bez rękawiczek;
8) krawata do koszulobluzy 301/MON;
9) czarnych sportowych oficerek ( np. z suwakiem );
Art. 26.

Zabrania się użytkowania umundurowania:

1. niezgodnie z przeznaczeniem;
2. o widocznej utracie wartości estetycznej i użytkowej;
3. w połączeniu z elementami ubioru cywilnego;
4. innego niż przewiduje zestaw dotyczący danego ubioru Federacji.
Art. 27.

Dowódca oddziału lub organizator uroczystości, komendant CWKO:

1. ustala ubiór kawalerzystów na określoną okoliczność, w tym pełnienie służb
dyżurnych, według odpowiednich zestawów ubiorczych;
2. ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ubiorczych i dyscypliny
ubiorczej, oraz za jednolite umundurowanie oddziału.
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Sposób noszenia umundurowania
Art. 28.
1.

Czapkę garnizonową nosi się:
lekko przechyloną w kierunku prawego ucha, na całą szerokość czoła, przy
czym dolna krawędź daszka powinna znajdować się na linii brwi.

2. z podpinką zapiętą pod brodą - w szyku konnym oraz kawalerzyści w
pododdziałach zwartych występujący z dobytą bronią białą;
Art. 29.

Furażerkę:

1. nosi się lekko przechyloną w kierunku prawego ucha.
2. przy wystąpieniach bez nakrycia głowy nosi się pod lewym naramiennikiem,
barwami skierowanymi do przodu, a w umundurowaniu bez naramienników –
w lewej udowej kieszeni spodni.
Art. 30.

Beret:

1. nosi się lekko przechylony na prawe ucho w taki sposób, aby znak orła
znajdował się na środku czoła ponad linią brwi; prawą krawędź beretu
opuszcza się w dół nieco ku tyłowi tak, aby opadała na ucho;
2. przy wystąpieniach bez nakrycia głowy nosi się pod lewym naramiennikiem,
godłem skierowanym do przodu, a w umundurowaniu bez naramienników – w
lewej udowej kieszeni spodni.
Art. 31.

Czapkę zimową:

1. nosi się nałożoną prosto (symetrycznie) na głowę w ten sposób, aby dolna
krawędź czapki znajdowała się nad linią brwi;
2. Płaszcze nosi się z rękawiczkami i szalikiem oraz dopasowuje się tak, aby
rękawy płaszcza zakrywały rękawy kurtki munduru i nie były dłuższe, niż do
nasady palców przy opuszczonej ręce.
Art. 32.

Kurtkę munduru dopasowuje się tak, aby krawędź rękawa sięgała nasady

kciuka przy opuszczonej ręce.
Art. 33.

Bluzy ćwiczebne dopasowuje się tak, aby krawędź rękawa bluzy sięgała

nasady dłoni, oraz nosi się wypuszczone na spodnie z kołnierzem wyłożonym lub
zapiętym na stójkę - w przypadku bluzy ćwiczebnej
Art. 34.

Zezwala się na podwijanie rękawów w bluzie ubrania ćwiczebnego.

Sposób podwijania ilustruje załącznik nr 11.
Art. 35.

Bluzę ocieplającą można nosić pod bluzę polową.
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Art. 36.

Spodnie ćwiczebne do służby pieszej dopasowuje się tak, aby sięgały z

tyłu do krawędzi obcasa, i nosi się z nogawkami wpuszczonymi w cholewki trzewików
lub opuszczone na cholewki trzewików.
Art. 37.

Spodnie ćwiczebne do jazdy konnej nosi się wpuszczone w cholewki.

Art. 38.

Zabrania się jazdy konno w spodniach do służby pieszej, lub łączenia

tychże spodni z butami do jazdy konnej.
Art. 39.

Koszule do ubioru wieczorowego nosi się ze spinkami do mankietów.

Art. 40.

Koszulo-bluzy ćwiczebne z krótkimi rękawami nosi się bez krawata, z

rozpiętym górnym guzikiem;
Art. 41.

Pas nosi się w zestawie ubioru wieczorowego, garnizonowego i

historycznego;
Art. 42.

Kurtkę ubrania ochronnego nosi się z kapturem lub bez w zależności od

warunków atmosferycznych. Kurtkę oraz podpinkę kurtki ubrania ochronnego (polar)
można użytkować samodzielnie .
1. Przez kurtkę ubrania ochronnego rozumie się również kurtkę polową wz
130/MON.
Sposób noszenia oznak Federacji
Art. 43.

Na mundurach Federacji nosi się oznaki:

1. stopni Federacji;
2. korpusów osobowych;
3. szkolne;
4. rozpoznawcze;
5. identyfikacyjne.
Art. 44.

Stopnie na mundurach Federacji oznacza się wyłącznie w kolorze

starego złota;
Art. 45.

Po uzyskaniu zgody zarządu Federacji, dopuszcza się noszenie

posiadanych stopni Wojska Polskiego. Stopnie te oznacza się zgodnie z zasadami
przyjętymi w Wojsku Polskim.
Art. 46.

Kawalerzyści noszą znak orła Federacji ( załącznik nr 4 ):

1. na czapkach garnizonowych - metalowy w kolorze starego złota, oksydowany;
2. na rogatywkach polowych lub ćwiczebnych, berecie - wykonany metodą haftu
komputerowego na tkaninie w kolorze czapki, nicią w kolorze starego złota.
Art. 47.

Na guzikach munduru garnizonowego, wieczorowego oraz czapki

garnizonowej nosi się orła wz. 27.
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Art. 48.

Sposób rozmieszczania oznak stopni na nakryciach głowy reguluje

załącznik nr 5
Art. 49.

Oznaki stopni Federacji nosi się na:

1. nakryciach głowy z wyjątkiem:
1) czapek zimowych;
2) furażerek;
3) rogatywek historycznych i ćwiczebnych;
2. pozostałym umundurowaniu Federacji:
1) na naramiennikach;
2) na wysokości lewej piersi kurtki i podpinki ( polar, ocieplacz ) ubrania
ochronnego;
3) w umundurowaniu przyjętym z WL - analogicznie jak w WL
3. na wszystkich mundurach bezwzględnie w kolorze starego złota.
Art. 50.

Sposób umieszczania oraz wykonania oznak stopni Federacji określa

załącznik nr 6.
Art. 51.

Oznaki stopni Federacji wykonuje się :

1. na nakryciach głowy techniką haftu bajorkiem lub taśmą dystynkcyjną
2. na mundurach:
1) oficerowie, chorążowie : techniką haftu, haftu komputerowego;
2) podoficerowie, kawalerzyści: taśmą dystynkcyjną;
Art. 52.

Na górnej krawędzi otoku czapek garnizonowych noszą:

1. oficerowie - srebrny galon;
2. chorążowie - karmazynowy galon.
Art. 53.

Sposób rozmieszczenia oraz wzory oznak korpusów osobowych/grup

osobowych (specjalności) określa załącznik nr 7.
Art. 54.

Sposób rozmieszczenia oraz wzory odznak szkolnych określa załącznik

nr 8.
Art. 55.

Sposób rozmieszczenia oraz wzór odznaki Federacji, odznaki Instruktora

Wyszkolenia Kawaleryjskiego określa załącznik nr 9.
Ogólne zasady noszenia umundurowania WL
Art. 56.

Umundurowanie polowe WL zostało przyjęte jako umundurowanie

ćwiczebne Federacji na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części
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(Dz.U. 2016 poz. 354) w związku z porozumieniem o współpracy pomiędzy Ministrem
Obrony Narodowej a Federacją, zawartym w dniu 27 sierpnia 2014.
Art. 57.

Za podstawowy wzór umundurowania przyjmuje się mundur wz 2010;

Posiadane sorty mundurowe wz 93 zezwala się donaszać do końca 2020 r.
Art. 58.

Umundurowanie nosi się zgodnie z przyjętymi w WL zasadami,

wprowadzając następujące modyfikacje:
1. Jako nakrycie głowy stosuje się nakrycia dopuszczone w Federacji rogatywka, furażerka - w kamuflażu pantera lub sukienne, Beret WP.
2. Zamiast pasa WL używa się pasa wz 31 lub oficerskiego wz 36 ( komu
przysługuje ) - wyłącznie w trakcie występowania z bronią.
3. Oznakę przynależności państwowej w formie naszywki biało-czerwonej nosi
się na obydwu rękawach mundurów - zgodnie z przyjętymi w WL zasadami.
4. Zezwala się na noszenie oznaki przynależności pułkowej ( “flagi” w barwach
Pułkowych ) w miejsce oznaki przynależności państwowej ( “flagi” RP ).
5. Formę oznaki przynależności pułkowej określa załącznik nr 12.
6.

Oznakę rozpoznawczą Oddziału nosi się na lewym ramieniu bluzy - zgodnie
z załącznikiem nr 10.

7. Napis “Kawaleria Ochotnicza” nosi się:
1) na prawym ramieniu bluzy - zgodnie z załącznikiem nr 10;
2) nad stopniem noszonym na piersi ubrania ochronnego ( goretex ) oraz
ocieplacza ubrania ochronnego ( polar );
3) nad lewą kieszenią koszulobluzy;
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Załącznik nr 1. do Regulaminu Mundurowego Federacji - wzór i zestaw ubioru
garnizonowego

Zestaw 1 - mundur garnizonowy oficerów, chorążych
W skład ubioru wchodzi:
1. kurtka mundurowa wz.36 oficerska
2. spodnie oficerskie do wysokich
butów wz.36
3. czapka garnizonowa rogatywka
wz.35 / czapka garnizonowa okrągła
wz.36
4. rękawiczki brązowe
5. żabot oficerski biały
6. koszula biała
7. pas oficerski z szelką naramienną
wz.36
8. buty oficerskie wz.31
9. ostrogi kawaleryjskie wz.31
10. szabla na żabce
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Zestaw 2 - mundur garnizonowy oficerów, chorążych z płaszczem

W skład ubioru wchodzi:
1. płaszcz sukienny wz.36 oficerski
2. szalik w barwach pułkowych
3. kurtka mundurowa wz.36 oficerska
4. spodnie oficerskie do wysokich
butów wz.36
5. czapka garnizonowa rogatywka
wz.35 / czapka garnizonowa okrągła
wz.36
6. rękawiczki brązowe
7. żabot oficerski biały
8. koszula biała
9. pas oficerski z szelką naramienną
wz.36
10. buty oficerskie wz.31
11. ostrogi kawaleryjskie wz.31
12. szabla na żabce

14

Zestaw 3 -mundur garnizonowy podoficerów, szeregowych
W skład ubioru wchodzi:
1. kurtka mundurowa wz.36 oficerska z
pojedynczym wężykiem na kołnierzu
2. spodnie oficerskie do wysokich
butów wz.36
3. czapka garnizonowa rogatywka
wz.35 / czapka garnizonowa okrągła
wz.36
4. rękawiczki brązowe
5. żabot oficerski biały
6. koszula biała
7. pas szeregowych wz.31
8. buty oficerskie wz.31
9. ostrogi kawaleryjskie wz.31
10. szabla na żabce
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Zestaw 4 - mundur garnizonowy podoficerów, szeregowych z płaszczem

W skład ubioru wchodzi:
1. płaszcz oficerski wz.36
2. szalik w barwach pułkowych
3. kurtka mundurowa wz.36 oficerska
4. spodnie oficerskie do wysokich
butów wz.36
5. czapka garnizonowa rogatywka
wz.35 / czapka garnizonowa okrągła
wz.36
6. rękawiczki brązowe
7. żabot oficerski biały
8. koszula biała
9. pas szeregowych wz.31
10. buty oficerskie wz.31
11. ostrogi kawaleryjskie wz.31
12. szabla na żabce
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Załącznik nr 2. do Regulaminu Mundurowego Federacji - wzór i zestaw ubioru
wieczorowego

Zestaw 5 - mundur wieczorowy oficerów, chorążych

W skład ubioru wchodzi:
1. kurtka mundurowa
wz.36 oficerska
2. szasery oficerskie
wz.29
3. czapka garnizonowa
rogatywka wz.35 /
czapka garnizonowa
okrągła wz.36
4. rękawiczki białe
5. żabot oficerski biały
6. koszula biała
7. salonowy pas
oficerski wz.28
8. sztyblety z
ostrogami
salonowymi
9. szabla na rapciach
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Zestaw 6 - mundur wieczorowy podoficerów

W skład ubioru wchodzi:
10. kurtka mundurowa wz.36 oficerska
11. szasery podoficerskie wz.29
12. czapka garnizonowa rogatywka
wz.35 / czapka garnizonowa okrągła
wz.36
13. rękawiczki białe
14. żabot oficerski biały
15. koszula biała
16. pas szeregowego wz 31
17. sztyblety z ostrogami salonowymi
18. szabla na rapciach
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Załącznik nr 3. do Regulaminu Mundurowego Federacji - wzór i zestaw ubioru
ćwiczebnego
zestaw 7 - mundur ćwiczebny kawalerzysty z bluzą i spodniami do jazdy konnej

W skład ubioru wchodzi:
1. furażerka ** /
czapka rogatywka
polowa ** / kask
jeździecki ***
2. koszulka zielona
3. bluza munduru
ćwiczebnego *
4. kawaleryjskie
bryczesy do jazdy
konnej
5. buty kawaleryjskie
lub sztylpy i
sztyblety
6. ostrogi
kawaleryjskie
wz.31
7. rękawiczki do
jazdy konnej

* z zestawu polowego WL wz.2010
** do ćwiczeń pieszo
*** do ćwiczeń konno
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zestaw 8 - mundur ćwiczebny kawalerzysty z koszulobluzą i spodniami do jazdy konnej

W skład ubioru wchodzi:
1. furażerka / czapka
rogatywka polowa
/ kask jeździecki
2. Koszulobluza
polowa *
3. kawaleryjskie
bryczesy do jazdy
konnej
4. buty kawaleryjskie
lub sztylpy i
sztyblety
5. ostrogi
kawaleryjskie
wz.31
6. rękawiczki do
jazdy konnej

* z zestawu polowego WL wz.2010
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zestaw 9 - mundur ćwiczebny kawalerzysty z kurtką ubrania ochronnego i spodniami do
jazdy konnej

W skład ubioru wchodzi:
1. furażerka / czapka
rogatywka polowa /
czapka zimowa /
kask jeździecki
2. koszulka zielona
3. ubranie ochronne
(z lub bez podpinki)
*
4. rękawice zimowe *
lub rękawiczki do
jazdy konnej
5. bluza munduru
ćwiczebnego *
6. kawaleryjskie
bryczesy do jazdy
konnej
7. buty kawaleryjskie
lub sztylpy i
sztyblety
8. ostrogi
kawaleryjskie
wz.31

* z zestawu polowego WL wz.2010
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zestaw 10 - mundur ćwiczebny kawalerzysty z ocieplaczem ( podpinką ) ubrania ochronnego
i spodniami do jazdy konnej

W skład ubioru wchodzi:
1. furażerka / czapka
rogatywka polowa /
kask jeździecki
2. koszulka zielona
3. ubranie ochronne (z
lub bez podpinką) *
4. bluza munduru
ćwiczebnego *
5. kawaleryjskie
bryczesy do jazdy
konnej
6. buty kawaleryjskie
lub sztylpy i
sztyblety
7. ostrogi
kawaleryjskie wz.31
8. rękawiczki do jazdy
konnej

* z zestawu polowego WL wz.2010
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zestaw 11 - mundur ćwiczebny kawalerzysty z bluzą i spodniami zwykłymi

W skład ubioru wchodzi:
1. furażerka / czapka rogatywka
polowa /
2. koszulka zielona
3. bluza munduru ćwiczebnego *
4. spodnie do ćwiczeń pieszo
5. trzewiki

* z zestawu polowego WL wz.2010
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zestaw 12 - mundur ćwiczebny kawalerzysty z koszulobluzą i spodniami zwykłymi

W skład ubioru wchodzi:
1. furażerka / czapka rogatywka
polowa
2. koszulobluza munduru
ćwiczebnego *
3. spodnie do ćwiczeń pieszo
4. trzewiki

* z zestawu polowego WL wz.2010
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zestaw 13 - mundur ćwiczebny kawalerzysty z ubraniem ochronnym i spodniami zwykłymi

W skład ubioru wchodzi:
1. czapka zimowa / furażerka / czapka
rogatywka polowa
2. ubranie ochronne ( kurtka oraz
spodnie ) *
3. spodnie do ćwiczeń pieszo
4. trzewiki
5. rękawiczki

* z zestawu polowego WL wz.2010
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zestaw 14 - mundur ćwiczebny kawalerzysty z ocieplaczem ( podpinką ) ubrania ochronnego
i spodniami zwykłymi

W skład ubioru wchodzi:
1. furażerka
2. czapka rogatywka polowa
3. koszulka zielona
4. bluza munduru ćwiczebnego *
5. ocieplacz ubrania ochronnego
6. spodnie do ćwiczeń pieszo
7. trzewiki

* z zestawu polowego WL wz.2010
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Załącznik nr 4. do Regulaminu Mundurowego Federacji - wzór orła Federacji
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Załącznik nr 5. do Regulaminu Mundurowego Federacji - Sposób rozmieszczania
oznak stopni na nakryciach głowy.

1. Sposób rozmieszczenia oznak stopni na czapce garnizonowej:

a) szwoleżer, ułan, strzelec konny,
kanonier kawalerii ochotniczej

b) starszy szwoleżer, ułan, strzelec
konny, bombardier kawalerii ochotniczej

c) kapral kawalerii ochotniczej

d) plutonowy kawalerii ochotniczej

e) wachmistrz, ogniomistrz kawalerii
ochotniczej

f) starszy wachmistrz, starszy
ogniomistrz kawalerii ochotniczej
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g.) chorąży kawalerii ochotniczej

h.) podporucznik kawalerii ochotniczej

i.) porucznik kawalerii ochotniczej

j.) rotmistrz, kapitan kawalerii
ochotniczej
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2. Wymiary oznak stopni na czapce garnizonowej:
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Załącznik nr 6. do Regulaminu Mundurowego Federacji - Sposób wykonania oraz
rozmieszczenia oznak stopni Federacji.
1. Wymiary oznak na naramiennikach

Szwoleżer, ułan, strzelec konny,
kanonier kawalerii ochotniczej

Starszy Szwoleżer, Ułan, Strzelec Konny,
bombardier kawalerii ochotniczej
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Kapral kawalerii ochotniczej

Plutonowy kawalerii ochotniczej
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Wachmistrz, ogniomistrz kawalerii
ochotniczej

Starszy wachmistrz, starszy ogniomistrz
kawalerii ochotniczej
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Chorąży kawalerii ochotniczej

Podporucznik kawalerii ochotniczej
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Porucznik kawalerii ochotniczej

Rotmistrz, kapitan kawalerii ochotniczej
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2. wymiary oznak stopni na pochewkach
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3. wymiary oznak stopni na kurtkę ubrania ochronnego oraz ocieplacz ubrania ochronnego

38

39

Załącznik nr 7. do Regulaminu Mundurowego Federacji - Sposób rozmieszczenia oraz
wzory oznak korpusów osobowych/grup osobowych ( specjalności).

rys 1. weterynarii

rys 2. kapelani
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rys 3. medycyny

rys 4. intendentury
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Załącznik nr 8. do Regulaminu Mundurowego Federacji Sposób wykonania oraz rozmieszczenia odznak szkolnych

rys. 1 - sposób umieszczania odznaki kursu I,II, III stopnia oraz SPKO ( SPKO - po
ukończeniu szkoły ) - na prawej kieszeni.
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rys. 2 - sposób umieszczania dwóch odznak kursu I,II, III stopnia oraz SPKO ( SPKO - po
ukończeniu szkoły ), w tym jednej prymusa - na prawej kieszeni.
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rys. 3 - sposób umieszczania odznaki SPKO - po ukończeniu szkoły - na szelce naramiennej
- komu przysługuje.
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Opis

Wzór

Miejsce noszenia

Odznaka członka
kadry CWKO

Kołnierz kurtki

Odznaka kursanta
SPKO

Kołnierz kurtki

Odznaka absolwenta
SPKO

Prawa kieszeń / szelka
naramienna

Odznaka Kursu I
stopnia

Prawa kieszeń

Odznaka Kursu II
stopnia

Prawa kieszeń

Odznaka Kursu III
stopnia

Prawa kieszeń
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rys. 5 - sposób umieszczania odznaki SPKO przez kursanta na kołnierzu kurtki

rys. 6 - sposób umieszczania odznaki CWKO przez członków kadry Centrum na kołnierzach
kurtki.
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Załącznik nr 9. do Regulaminu Mundurowego Federacji Sposób wykonania oraz rozmieszczenia odznaki Federacji oraz odznaki Instruktora
Wyszkolenia Kawaleryjskiego.

rys. 1 - sposób umieszczania odznaki Federacji na prawej kieszeni munduru garnizonowego
oraz wieczorowego.
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rys. 2 - wzór graficzny odznaki Federacji.
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rys. 3 - sposób noszenia odznaki Instruktora Wyszkolenia Kawaleryjskiego na prawej
kieszeni munduru garnizonowego oraz wieczorowego
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rys. 4 - wzór odznaki Instruktora Wyszkolenia Kawaleryjskiego
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Załącznik nr 10. do Regulaminu Mundurowego Federacji wzór oznaki Federacji na prawe ramię munduru WL.

rys. 3 - sposób wykonania oznaki Federacji.

rys. 4 - sposób wykonania napisu “Kawaleria Ochotnicza”.
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rys. 5 - rozmieszczenie oznaki Federacji oraz napisu KO na prawym ramieniu munduru
ćwiczebnego.
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rys. 6 - rozmieszczenie jednej odznaki na lewej kieszeni munduru garnizonowego.

53

rys. 7 - rozmieszczenie dwóch odznak na lewej kieszeni munduru garnizonowego.
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rys. 8 - rozmieszczenie trzech odznak na lewej kieszeni munduru garnizonowego.
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Załącznik nr 11. do Regulaminu Mundurowego Federacji Sposób podwijania rękawów bluzy munduru ćwiczebnego, noszenia oznaki
przynależności państwowej oraz oznaki rozpoznawczej
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Załącznik nr 12. do Regulaminu Mundurowego Federacji Sposób wykonania oznak przynależności pułkowej

Oznaka przynależności pułkowej (“flaga” lub “barwy pułkowe”) musi mieścić się na
prostokącie o wymiarach 5.5 cm x 4 cm. Projekt powinien nawiązywać do barw Pułkowych.
Dowódca oddziału przedstawia projekt do zatwierdzenia zarządowi poprzez komisję
właściwą dla odznaczeń. Oznaki przynależności ustanowione przez Zarząd FKO lub
noszone przed dniem wejścia niniejszego regulaminu w życie nie wymagają zatwierdzenia.

Załącznik nr 13. do Regulaminu Mundurowego Federacji Wskazówki do projektowania oznak rozpoznawczych

Przy opracowywaniu projektów graficznych nowych znaków należy kierować się:
1. odzwierciedleniem w zastosowanej symbolice i barwach dziedzictwem tradycji, które
kultywuje dane stowarzyszenie;
2. regułami heraldyki, munduroznawstwa, falerystyki i weksylologii;
3. estetyką oraz harmonią i czytelnością symboliki.
Projekty nie powinny zawierać pełnych nazw oddziałów i innych napisów - dopuszczalne jest
stosowanie skrótów i inicjałów.
Oznaka rozpoznawcza stowarzyszenia powinna mieścić się w prostokącie o wymiarach
50x80 mm, albo w kole o średnicy 70 mm. Powierzchnia oznaki nie powinna być mniejsza
niż 2500 mm2. Oznaka rozpoznawcza nie może być odwzorowaniem odznak
okolicznościowych i jubileuszowych; Nie powinna być odwzorowaniem odznak
pamiątkowych oraz odznak absolwentów. Zgodnie z polską tradycją wojskową, projektując
oznakę rozpoznawczą należy skupić się na wyborze jednego lub dwóch symboli oraz barw.
W wizerunku oznak rozpoznawczych nie powinno być nagromadzonych zbyt wiele symboli.
Oznaka powinna stanowić syntezę elementów graficznych jednoznacznie identyfikujących
stowarzyszenie oraz patrona.
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