
REGULAMIN STOPNI STRZELECKICH

I.  Stopnie strzeleckie

1. Stopnie strzeleckie dzielą się na trzy kategorie analogicznie do korpusów osobowych:

a) korpus strzelecki

- strzelec ZS

- starszy strzelec ZS

- sekcyjny ZS

- drużynowy ZS

b) korpus instruktorski

- sierżant ZS

- starszy sierżant ZS

- chorąży ZS

- starszy chorąży ZS

c) korpus inspektorski

- młodszy inspektor ZS

- inspektor ZS

- starszy inspektor ZS

Ponadto istnieje stopień brygadiera, który może być przyznany wyłącznie osobom, które

pełniły lub pełnią funkcje Komendanta .

 II.  Tryb mianowania na kolejne stopnie strzeleckie

2. Stopnie strzeleckie otrzymuje się w drodze mianowania w zależności od uprawnień

przełożonych:

a) stopień strzelca otrzymują obligatoryjnie członkowie zwyczajni  Związku, w dniu

złożenia przyrzeczenia strzeleckiego. Prawo mianowania na stopień strzelca  mają

przełożeni:

- Dowódca Jednostki Strzeleckiej (przełożony składającego przyrzeczenie),

- Dowódca Okręgu Strzeleckiego,

- Komendant  lub osoba pełniąca jego obowiązki. 

b) Prawo nadania kolejnego stopnia strzeleckiego w korpusie osobowym strzelców

mają:



- Dowódca Jednostki Strzeleckiej (cztery razy w roku: 3 maja, 15 sierpnia  i 11

listopada lub w dniu święta jednostki),

- Dowódca Okręgu Strzeleckiego  (trzy razy w roku: 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada),

- Komendant  (w każdym terminie, jeśli uzna to za stosowne).

 c) Prawo nadania stopnia w korpusie osobowym instruktorów mają:

- Dowódca Okręgu Strzeleckiego (trzy razy w roku: 3 maja, 15 sierpnia  i 11 listopada

lub w dniu święta jednostki),

- Komendant  (w każdym terminie, jeśli uzna to za stosowne).

d) Prawo nadawania stopni w korpusie osobowym inspektorów ma:

- Komendant (w każdym terminie, jeśli uzna to za stosowne).

e) Prawo nadania stopnia brygadiera ZS ma:

- Komenda Główna na wniosek Walnego Zebrania Delegatów

3. Członek zwyczajny Związku może być mianowany na kolejny stopień w odpowiednim

korpusie osobowym po spełnieniu następujących warunków:

a)ukończenie obozu szkolenia unitarnego – udokumentowane posiadaniem certyfikatu

podpisanego przez Komendanta Poligonu  Wojskowego i Komendanta Obozu

Unitarnego.

W przypadku awansu na stopień starszego strzelca powyższy warunek może zostać

zawieszony, gdy strzelec nie mógł z powodów obiektywnych, potwierdzonych przez

Dowódcę Jednostki, uczestniczyć w obozie szkolenia unitarnego. W takiej sytuacji może

on otrzymać awans stopnia starszego strzelca po 6  miesiącach od  złożenia

przyrzeczenia. 

b) zajmowanie stanowiska uprawniającego do nadania wyższego  stopnia (zgodnie z

rozdz. III pkt. 4. niniejszego regulaminu).

c) wystąpienie z wnioskiem awansowym:

- na stopnie strzeleckie (z wyłączeniem stopnia strzelca nadawanego obligatoryjnie po

złożeniu przyrzeczenia) przez bezpośredniego  przełożonego strzelca do Dowódcy



Jednostki Strzeleckiej,

- na stopnie instruktorskie przez Dowódcę Jednostki Strzeleckiej do Dowódcy Okręgu

Strzeleckiego,

- na stopnie inspektorskie przez Dowódcę Okręgu Strzeleckiego do  Komendanta.

Po spełnieniu w/w wymogów wniosek awansowy wraz z opinią należy przesłać pocztą

na adres Komendy Głównej.

  III.  Struktura  stopni w jednostce strzeleckiej

4. Niżej wymienieni mogą awansować w strukturze jednostki strzeleckiej do stopni:

a) dowódca jednostki strzeleckiej do stopnia st. inspektora ZS

b) z-ca dowódcy do stopnia  inspektora ZS

c) dowódca plutonu do stopnia st. sierżanta ZS

d) dowódca drużyny do stopnia drużynowego ZS

e) strzelec do stopnia st. strzelca ZS

IV.  Postanowienia końcowe

5. Przedstawiciele służb mundurowych  oraz inne osoby posiadające wiedzę przydatną

dla Związku -  stają się na własną prośbę, za zgodą Komendy Głównej, członkami

zwyczajnymi  Związku na ogólnie przyjętych zasadach.

6. Komendant,  biorąc pod uwagę potrzeby kadrowe, może nadawać stopnie strzeleckie

według uznania i potrzeb Związku.

Rzeszów, 03.12.2013r.

        

        

         Sekretarz                                                                         Komendant 

st. sierżant ZS Miłosz Elgass                                         mł. insp. ZS Marek Matuła


