Regulamin
Znaku Zasługi Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich
zmieniony uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 11 grudnia 2007 r.
1. Znak Zasługi ustanowiony przez Walne Zebranie w dniu 7 grudnia 1997 r. jest
honorowym wyróżnieniem organizacyjnym dla członków Towarzystwa za szczególnie
ofiarną pracę i zasługi w działalności statutowej, a dla osób nie zrzeszonych, za
osobiste zaangażowanie będące wzorem w realizacji celów propagowanych przez
Towarzystwo.
2. Znak Zasługi stanowi zwykły znaczek organizacyjny Towarzystwa (biało-czerwony
proporczyk pułkowy ze złocistym monogramem „15PU”) nałożony na ażurowy
okrągły wieniec z liści wawrzynu w kolorze złotym symbolizujący zasługę, zawieszony
na wstążce granatowej, będącej nawiązaniem do historycznej barwy kawalerii
polskiej. Na odwrocie wieńca bity jest numer kolejny.
3. Znak Zasługi nadaje Zarząd na podstawie jednomyślnej uchwały podjętej na
umotywowany wniosek. Motywację przyjętego wniosku dołącza się jako cytację do
dyplomu stwierdzającego nadanie Znaku.
4. Można nadać najwyżej dwa Znaki Zasługi w ciągu roku, jeden dla członka
Towarzystwa i jeden dla osoby nie zrzeszonej.
5. Znak można nadać jednej osobie tylko jeden raz.
6. Znak można nadać także pośmiertnie, wówczas liczba nadań nie podlega
ograniczeniu określonemu w pkt. 4.
7. Z wnioskiem o nadanie Znaku Zasługi członkowi Zarządu można wystąpić dopiero po
wygaśnięciu mandatu osoby proponowanej do wyróżnienia.
8. Znak Zasługi wręcza Prezes Towarzystwa podczas dorocznych obchodów Święta
Pułkowego w obecności członków Towarzystwa i w miejscu zapewniającym uroczysty
charakter dekoracji, a w przypadku nadań pośmiertnych w miejscu stosownym do
okoliczności.
9. Znak Zasługi przypięty na lewej piersi ubioru wizytowego, nosi się zasadniczo podczas
spotkań organizowanych przez Towarzystwo: zastępuje wówczas zwykły znaczek
organizacyjny. W innym przypadku Znak Zasługi można nosić wyłącznie po wszystkich
orderach i odznaczeniach państwowych.
10. Ewidencję nadanych Znaków prowadzi Zarząd.
11. Koszty wykonania Znaku Zasługi, dyplomu i cytacji, pokrywa się z funduszy
organizacyjnych.
12. Duplikatów Znaku Zasługi nie wydaje się.
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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.

