Regulamin
Honorowego Godła Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów
Poznańskich
1. Ustanowione przez Walne Zebranie w dniu 7 grudnia 1997 r. Honorowe Godło
Towarzystwa jest wyróżnieniem dla osób prawnych (podmiotów nie będących
osobami fizycznymi) za szczególne zasługi we wspomaganiu Towarzystwa w realizacji
statutowych celów.
2. Honorowe Godło stanowi wykonana z brązu plakieta w kształcie prostokątnej tarczy
herbowej z wizerunkiem figury wieńczącej Pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich tj.
ułana, na wzór św. Jerzego przebijającego lancą smoka. Tarcza umieszczona jest
pośrodku owalnego podkładu z polerowanego drewna z tabliczką u góry z napisem:
„Honorowe Godło Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów
Poznańskich” i drugą tabliczką u dołu, z napisem: „W uznaniu pochwalnym dla...”
(nazwa osoby prawnej w drugim przypadku) i data nadania.
3. Honorowe Godło nadaje Zarząd na podstawie jednomyślnej uchwały podjętej na
umotywowany wniosek. Motywację przyjętego wniosku dołącza się jako cytację do
dyplomu stwierdzającego nadanie Godła.
4. Można nadać tylko jedno Godło w ciągu roku.
5. Godło można tej samej osobie prawnej nadać tylko jeden raz.
6. Honorowe Godło wręcza Prezes Towarzystwa przedstawicielowi osoby prawnej
podczas dorocznych obchodów Święta Pułkowego w obecności członków
Towarzystwa i w miejscu zapewniającym uroczysty charakter wyróżnienia.
7. Osoba prawna wyróżniona Honorowym Godłem może jego wizerunku używać jako
znaku promocyjnego.

Uchwała
Walnego Zebrania z dnia 7 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia honorowej odznaki
wyróżniającej pod nazwą Znak Zasługi Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku
Ułanów Poznańskich oraz ustanowienia Honorowego Godła Towarzystwa

1. Ustanawia się organizacyjną odznakę wyróżniającą pod nazwą Znak Zasługi oraz
Honorowe Godło Towarzystwa.
2. Znak Zasługi jest honorowym wyróżnieniem zarówno dla członków Towarzystwa jak i osób
nie zrzeszonych.
3. Zasady nadawania Znaku Zasługi, jego wzór i sposób noszenia określi regulamin ustalony
przez Zarząd.
4. Wykonanie Znaku Zasługi Zarząd zleci ze środków organizacyjnych.
5. Honorowe Godło jest wyróżnieniem dla osób prawnych (podmiotów nie będących
osobami fizycznymi).
6. Punkty 3. i 4. stosuje się odpowiednio.

