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PRZEDMOWA
W związku z dużym napływem kobiet w szeregi kawalerii ochotniczej, powstało
zagadnienie zgodnego z tradycją i historią włączenia ich w system przepisów
mundurowych i system nadawania stopni Federacji Kawalerii Ochotniczej.
Opracowany regulamin ma za zadanie, unormowanie przyjętych w różnych
organizacjach zrzeszonych w FKO, rozwiązań włączających kobiety w szeregi
kawalerii ochotniczej. Ponieważ największą i najważniejszą kobiecą organizacją
paramilitarną w okresie międzywojennym w Polsce było Przysposobienie
Wojskowe Kobiet, opracowany regulamin opiera się o przepisy tej organizacji,
modyfikując je zgodnie z potrzebami kawalerii ochotniczej. Oparto się na
przepisach obowiązujących w 1939 roku. Regulamin ten jest wewnętrznym
regulaminem Klubu Kawaleryjskiego im. 12 Pułku Ułanów Podolskich i zosta ł
zatwierdzony dnia 22 października 2013 r. UCHWAŁĄ ZARZĄDU nr 15/13.

I. Stopnie organizacyjne PWK KK
1. ochotniczka – każda kobieta wstępująca w szeregi PWK KK
2. młodsza przodowniczka – kurs unitarny FKO
3. przodowniczka – kurs unitarny FKO + kurs specjalistyczny I
stopnia, lub wykształcenie specjalistyczne
4. starsza przodowniczka – jw. + czynna działalność na rzecz PWK
KK
5. młodsza aspirantka – jw. + Brązowa Odznaka PZJ
6. aspirantka – jw. + czynna działalność na rzecz PWK KK
7. starsza aspirantka – kurs unitarny FKO, kurs specjalistyczny II
stopnia i aktywna minimum 5 – letnia praca na rzecz PWK KK
8. młodsza instruktorka – kurs unitarny + kurs instruktora PZJ
9. instruktorka – kurs unitarny + kurs instruktora rekreacji – Srebrna
Odznaka PZJ
10. starsza instruktorka – zorganizowanie i prowadzenie pododdziału
liczącego co najmniej jedną sekcję umundurowanych ochotniczek.
Wszystkie oznaki stopni organizacyjnych PWK KK są naszyte na
ciemnogranatowe trójkąty o boku 6 cm, naszyte w rogach kołnierzyka
kurtki i płaszcza
1. ochotniczka – ciemnogranatowy trójkąt o boku 6 cm, naszyty w
rogu kołnierzyka
2. młodsza przodowniczka – naszyty jeden pionowy pasek czerwony

3. przodowniczka – naszyte dwa pionowe paski czerwone
4. starsza przodowniczka – naszyte trzy pionowe paski czerwone
5. młodsza aspirantka – jak pkt.2 +czerwony kąt na obrzeżu patki
6. aspirantka – jak pkt.3 +czerwony kąt na obrzeżu patki
7. starsza aspirantka – jak pkt.4 +czerwony kąt na obrzeżu patki
8. młodsza instruktorka – jeden pionowy pasek srebrny
9. instruktorka – dwa pionowe paski srebrne
10. starsza instruktorka – trzy pionowe paski srebrne

II. Oznaki ukończonych kursów – paski naszyte na
ciemnogranatowych patkach umieszczonych na rękawach kurtek, 4 cm
w przód od guzika na mankiecie i jeden centymetr nad końcem rękawa.
Wymiary patki wysokość 9 cm, szerokość 4 cm, u góry patka
dwustronnie ścięta – wysokość ścięcia wynosi 2 cm. Paski
umieszczone ukośnie pod kątem 45 st.
1. Unitarny FKO - jeden pasek złoty
2. I stopnia FKO – dwa paski złote
3. Wyszkolenie specjalistyczne – jeden pasek koloru służby
- kancelaryjnej – khaki - fioletowy
- sanitarnej – niebiesko - wiśniowy
- weterynaryjnej – niebiesko - zielony
- oświatowej - pomarańczowy
- gospodarczej – brązowy
- łączności – niebiesko - czarny
Na patkach rękawowych młodszych instruktorek naszyty jest jeden
pionowy pasek srebrny, instruktorek 1 kąt srebrny, starszych
instruktorek 2 kąty srebrne.
III. Oznaki kawaleryjskie – dla podkreślenia związku ochotniczek PWK
z kawalerią ochotniczą i stowarzyszeniami kultywującymi tradycje
kawalerii polskiej, których są członkiniami, wprowadza się proporczyki
w barwach pułkowych na furażerki, oraz numery lub monogramy
pułków na naramienniki kurtek i płaszczy.
IV. Orły – obowiązującym orłem jest mały orzeł PWK, przypięty do
furażerki i umocowany na patkach kołnierzowych kurtek

V. Odznaki i odznaczenia – należy nosić zgodnie z regulaminem FKO.
Wolno nosić jedynie te odznaczenia i odznaki, które zostały nadane
noszącemu.
VI. Umundurowanie:
Umundurowanie ochotniczek PWK KK dzielimy na służbowe i
ćwiczebne.
1. Umundurowanie służbowe składa się z :
- kurtki mundurowej wzoru zbliżonego do kurtki wz.36, koloru
beżowo – piaskowego, drelichowej lub z gabardyny
- spodni kawaleryjskich koloru beżowo – piaskowego lub khaki ;
zamiennie spódnicy koloru granatowego
- wysokich butów do bryczesów, lub butów na półobcasie do
spódnicy
- płaszcza wojskowego wz. 36
- furażerki
- halsztuka
- pasa jednobolcowego, dla stopni do aspirantki włącznie, i pasa
oficerskiego z koalicyjką dla stopni od st. aspirantki do starszej
instruktorki (pasy zapinanego „po damsku”, koalicyjka na lewym
ramieniu).
2. Umundurowanie ćwiczebne – w związku z podpisanym przez
Zarząd KK porozumieniem z MON, członkowie Klubu
Kawaleryjskiego mają prawo do noszenia mundurów polowych
Wojska Polskiego. Na mundurach tych należy odpruć oznaki
państwowe ( naszywki biało-czerwone), i w to miejsce naszyć
naszywki w barwach pułkowych. Zamiast beretów należy nosić
furażerki. Dopuszcza się noszenie bryczesów w kolorze khaki i
butów kawaleryjskich do kurtek mundurowych i koszulo-bluz WP.
3. Stroje reprezentacyjne
Na pokazach jeździeckich i kawaleryjskich, można nosić
mundury historyczne i suknie, będące barwnym akcentem tych
widowisk. Zaleca się, żeby suknie były w kolorach barw
pułkowych.
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