Regulamin
przyznawania Znaku Pułku 4-tego Ułanów Zaniemeńskich
obowiązujący
w Fundacji im. Pułku Czwartego Ułanów Zaniemeńskich
( regulamin zatwierdzony przez oficerów Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich 9 lipca 1993 roku)

1. Kandydat do Znaku Pułkowego jest ułanem Fundacji Oddział Kawalerii Ochotniczej
Pułku Czwartego Ułanów Zaniemeńskich lub innego Oddziału Kawalerii Ochotniczej.
2. Ma odbyty staż w Fundacji minimum 2 lata.
3. Opracował materiały pisane np: opracowanie bitwy, szlaku bojowego, plansze,
gawędę, lub przeprowadził lekcję historii w szkole na temat historii Pułku, lub wykonał
inną rzecz na potrzeby środowiska Pułku Czwartego.
4. Kandydat posiada przynajmniej jedną pozytywną opinię wprowadzającego (członka
Kapituły) do Kapituły Znaku.
5. Przyznanie odznaki odbywa się w formie balotażu przez wszystkich członków Kapituły
Znaku.
6. Znak można przyznać osobie spoza Fundacji zasłużonej dla środowiska Pułku
Czwartego.
7. Znak Pułku przyznaje się raz do roku w Dniu Święta Pułku.

Znak pułkowy zainicjowany przez Dowódcę Pułku płk Stanisława Rawicz- Dziewulskiego zaraz po
zakończeniu działań wojennych w 1920 roku.
Komitet pod przewodnictwem mjr M. Nowickiego opracował statut i wzór Znaku wykonany
przez mjr W. Łada - Zabłockiego i w roku 1921 zostały one przedstawione do Ministerstwa Spraw
Wojskowych.
Opis Znaku: Krzyż orderu Virtuti Militari wielkości 36 mm, lekko wypukły, pokryty emalią
chabrową z milimetrowym obramowaniem naokoło ramion białą emalią. Rozpiętość ramion od
zewnętrznych skrajów kuleczek wynosi 21 mm. Krzyż na ramionach posiada złote litery. Na poziomym
ramieniu lewym liczba arabska „11”, a na prawym rzymska „XI”, są one w dolnych rogach ramion. Na
górnym ramieniu rok „1918”. Na krzyż jest nałożony srebrny orzeł z wieńcem. Orzeł z rozpiętymi
skrzydłami, głowę zwróconą w lewo, trzyma w szponach wieniec z dębowymi liśćmi. Rozpiętość
skrzydeł 48 mm, wysokość wieńca 16 mm, szerokość 14 mm . Na górnym ramieniu na emalii
przymocowana złota korona tuż nad głową orła. Na dolnym ramieniu, w wieńcu, umieszczona duża
litera „U”, również złota. Znak dla podoficerów i ułanów był wykonany z brązu oksydowanego na kolor
starego srebra i bez emalii. Zatwierdzony Dziennikiem Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr
49 z dnia 13-ego grudnia 1921 roku.

