Nr 00

1915, 15 czerwca, Konary - Statut odznaki "Cnocie wojskowej".

Statut odznaki koleżeńskiej „Cnocie wojskowej", ustanowionej przy Oddziale Józefa
Piłsudskiego, początkowo samodzielnie jako Wojsko Polskie walczące przeciwko Rosji w
1914 r., potem stanowiącego część Legionów Polskich.

$ 1. Odznaka ustanowioną jest postanowieniem Komendanta Oddziału jako pamiątka
dla wyrażenia koleżeńskiego uznania najgodniejszych i zachęcania wszystkich do kształcenia
w sobie cnót żołnierskich dl Chwały i pożytku Ojczyzny.
$ 2. Odznakę otrzymać może każdy oficer czy szeregowiec Oddziału Piłsudskiego.
$ 3. Odznaka ma być przesądzoną żołnierzom za wybitne czyny wojskowe świadczące
o odwadze, sile woli, energii i wytrwałości w pracy wojennej we wszystkich jej dziedzinach.
$ 4.

Dla oficera udowodnionym być musi

prócz tego dbałość o dobro swych

podwładnych w ich codziennym życiu.
$

5.

Z

otrzymaniem

odznaki

nie

są związane

żadne

przywileje

służbowe

ani

materialne.
$ 6. Odznaka nie ma żadnych stopni, jest jednakową bez względu na szarże i stopień.
$ 7. Pierwszym szesnastu żołnierzom odznakę przysądza Komendant Oddziału.
$ 8. Następnych proponuje Komendantowi Oddziału do zatwierdzenia specjalna rada.
§ 9. Rada składa się z pięciu żołnierzy - 3-ch oficerów i 2-ch szeregowców - już
posiadających odznakę i wezwanych przez najstarszego stopniem spomiędzy posiadających
odznakę i znajdujących się w danej chwili w Oddziale w czynnej służbie.
$ 10. Rada w żadnym wypadku zbierać się nie może poza Oddziałem.
$

11.

Odznaka

może

być

odebraną

przez

odpowiednie

postanowienie

rady,

zatwierdzone przez Komendanta Oddziału.
§ 12. W razie śmierci posiadającego odznakę przechodzi ona do rodziny, o ile zmarły
nie postanowił o tym inaczej przez jakiekolwiek zastrzeżenie.
$ 13. Do czasu nim ustanowioną będzie zewnętrzna forma odznaki wydanymi będą
odpowiednie pisma stwierdzające fakt otrzymania odznaki.

Konary, 15 VI 1915 r.
Józef Piłsudski

Odpis, maszynopis.

Świtalskiego
z konceptu pisanego przez Józefa Piłsudskiego. Koncept przechowywany do 1939 r. w
Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W lewym górnym rogu pieczęć
inwentarzowa Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie z opisem archiwalnym: "Archiwum
/ Dział I A / No 46".
Oryginalu i konceptu statutu nie znaleziono.
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